
U J I U  1 1 1 . 1 «

4 ' }

*ו סן מנ מ ספדי שי עדז  יוניסי ודיססגמכער דער י
w װ פאנגט p»»,־אץפאווןסט חױז

ו 1DB2I דעס מ
1 זייצ(*

 האבען אין
>ד צױינ

 “א פא״־־ען נעױאי־ט האבען
 א־ײנחיכיען געיך;נט גיט

קינדער.
 ניט דך ט,,4י ױנגע ,ד אבעי ?^יזען

,י. •־עי*ן יז-נר;!- ד• אז חנישראיןען,  דין ,
ען װעג, אין f שטע^ן װע̂י f r ־עײואח־* 

װאמ סענע ע אי; ױמ עי  פארנעדמגפ. די
ט װעט ראס V*' ,יװיט ד־ זיין. ד 'M i 
 M* עס !איערעז “פא גרױס גענוג איז

 זאי־ען ט א און ױנג דאה גוױס נעגוג
 פא־׳ז פי־אץ באקװ?נטען א געםינעז דארט

 #•־ אן װאס װאתי״עאן זופע• קורצען
ין ?אן נ״טע* פאמינען. ז
 נ*ט פאי* ידין אין י־יעי־עז יןינדע־ די

 ד• דעױאקטעגע. רי פין װענ אין זיין
 זיך װעי־ען ידנרעי יזריינע פיכ פאמיליען

 יזאטע־ נאזוגדער* א*י;י;; א*ן נעימיגעז
 סו אוגטעו״ קיגרע* פא• און רזשעס

 טי־ט באזוגדער א זיי; אויך װעט יאוןר
 פדי־ עסען #vsvn יןיגדעי רי נעדעיזט.

 שועטד־ זא־־ען עי־טע-עז די כדי הע*,
n עסען קאגען r.;• אי*; ױע-עגרי; ניט 
 איז אמ. לן־ײנ- &י;׳ם געשטע-ט וױילע

אי־ערען. פא־ גיט זײן ױעט עס קורצען,
 א װע״ען געזא:ט דא * :א דארף עס
 א-־ר ״אט דאס וױיל פיײז. װעגען װא־ט

יזינדע־. צו שײ:ות שטיחעל א
 יעוײד סך א םון פ־ייזען די כאטש
 וױ טײע־־ער יא~~ •א״ דיגען א~ט*לי!?ן

 ®יײזען יי אבע־־ װעילען א-יאחרע;,—פא
 גע־ ניט הליז ױניטי דע־ א•; באאח־ פאי*

 רי כרײבען ודײוען די ומרען, העכעיט
 פא״־ זורע־. א־יאה־ען—םא וױ זעלבע

 יאה*, צעלן אינטער חינרער פא״ יןעוזרט,
 װי :יי־יגער ;א^ זײן פרײז דער װעט

 געי*ע;עג־ א גענען ע־ו כדי פאײא-יאהרען,
 j,,sp א יזאכען װאס םיטגלידע־ די הײט
 םיט גרײד אפיידרען זיך םאהיעז iv קי:ד

 יאהרען א פא־■ סיטגרידער״ אגדערע די
דיי, א פא־ גערענענט טעז האט  אוגטער ;
 דעם װאך. א דאי־אי 10 יאהר «עהן

 ביז יױנד א פאר ;;,יעבעג כיען װעט זוםע־•
 דא^אר א אדער ׳װאך א דאלא־ 7 יאהד 5
 מען װעט קינדער אזעי־כע םאר טאג. א

 רע* פאר דאיא־ א רעכענען ניט אױך
 װעי״ען לןיגדעד אזעי־כע דז^יסטרײשאז,
פו־". װעדען רערז^יסטרירט

 עה געסא;, ורע־ט ז“אי - קורצע; מין
 די פין מיטגיידעד יד בין קײנעם ב״ 4זאי

 קײן זײן :יט יאקאי^ס אינטערנעיטאגא'*
 אין פא־ברעננען םאה״עז םון אפדאי״ס

 ״כלויע״ די פון רופט פר״טע־ רײגער דעי
די זאי*ען אי; •ענסייװײניא, אין :‘כע,

 א־גאניזא• אינטעדנעשאנאר
יואים. סט. ׳אץ' ארבייט ציאנס

ס •־ו ן (׳ צ פו ײ .1 ז

 גאך איבײט מען ׳ערעכטע. נאגץ זײנען
 םאר װאך א יגיטונדען 50 און 48 דארט

 אימער איז דאס וױ וױידז״עעס, קלענריכע
א:;ע ט׳ארבײט װאו :פאל רער  שסונ• י
 דאר- װי קרענער, װײדדעעס די זײנען ׳רען
 עס ^•טוגדען. קורצע ארבײט סען װאו טען
 און סקױרט די דאס זיכער, דעריבער איז

 דעם דערהערען גי,• װעיען ירעסמאכער
 אר־ נעמען דך װעיען יוניאן, דער פון ררױ

 װי ארכײטען אנפאנגען און גאגיזירען
 זיעען װאס שקיאםען װי ניט סענשען,

 םון קאפרי? דעם אוגטעדװארפען תסיד
כאי^עכאס.

 אהיז אנהוכיען פערעליצטײג׳ס בדרדעל
 עפעגטייכע די אדםגערורעיט באלר האט

 צײטונגען טעגליכע עננליעע רי סײגונג.
 סטײט- א זיינעם םארעםענטליכט חאכען
 די אױף אן וױיזט עד ורעילכען אין סענט,

 די אין באדינגוננעז ארבײםס שלעכטע
 ב^ע- די און ׳שעפער, גארמעגט לײדיס
 גע* ;יײך האבען שעפעי יענע פון באטים

 איז עגטםער זײעד דעב. אויף ענטםערט
 טראכט פעדעל׳טטײן אז געװען, נאטירליך

 זײעדע אין דאס ברב.ײ א אויס זײ אױף
 די פאר גן־עדן נאנצער א גאר איז שעפער

 פארשטעהם עוים דעד אבקר ארבײטעד,
 און אמת, דעם זאנט עס װער נוט, גאנץ

 אויןי דערוױיל איז עוים טון סיםפאטיע רי
ארבײטער. די םח זײט דער

 דרוקט פעדעישטײן װײס״פרעזידענט
 װעלכע אין צירקולארען, רײהע א איצט

 צױ װירקליכער דעד אנגעװיזען ווערט עס
 דארטען װעדט עס און טרײד פון שטאנד

 ארביײ די צר אפיל שטארקער א געמאבט
 םאר־ און אינאגידרען זיך זאקען זײ טעד,

 ײע־ ציריזזילארעז די .1לאג/ זײמר כעסערען
 די און סחױרט די ארום פארמײלט רען

 סון פארטײלט װעדען זײ שעפער. דרעס
 אמאניזאציאנס דער םון מיטגילידער רי

 האם פערעישטײן בדודער וואם סאמימע,
 ארכײט די ארנאניזירט. װאך לעדסע
 גע־ װעט עס און pm מיט נעםאז וחנרם

חנזויטאטען. נוטע ברעננען וױס

 ב** צו זיד ווודו^חל^נן ניט ט־טג^דץי
ד^ני טיט דצען

M*"( גאך W  IV פ ינד א דסנ‘ 
 סגיא♦ T א*ן ג^טאכט װעי^נן טיננען

אי^ן )11 ד^וי ואר חי»ו
 H פאי װי גרויס^ ד» פאי — רyוכfנא

JV 'W אנ^ר y)yii| ױי1צ י ־* דעס- 
״טאי טען

$A r חנדזשיסטי״״עאנפ רי •n  in 
^28 דעם אן דך פאנגען חױז ױג-ט•  ט

א/  ד״עס יוין וױיסט די פון אפיס אין ט
 סט. טע21 װעסט סנ סדאן, טאכ^•

r גרײף דך ריטגי**דער די ?אי-ען ii 'f l jn*
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 ז״רט«ן וױ׳«־»רעזידענ« י«0 ו0וו די
vvvbd' ױן *?0י די »ין גערינ־ען v*j• 

0*j r t| גע0י י0י ויעגעו ר*ט H׳i 
 y*v רי ד־ט נאיאטיגג n ט0ג^י

)••)pe • v r 'i i עסיעשוט־וי י0דוי*ענעי
 יום0 ון0 »*( ז*ר ivrcyj §011 רד,00נ

•;1 p * r׳ n|־ ev 0 »*זB־/״v o r) 0געײ• 
ר יעז*דעגט6 60ד ׳uד׳ פ^הדען ואר |0דג

cy 0011 ,tryt ;*P0 װע־ געט^ן דאיט 
 r,*,0i ov B0H גט,01נע נ^סער רער0 ר«ן,

 (yrev'H רעם אין װערען ;0ovj דאדט
ד«נט.0נ>

 ,תרען,08«0 װעט |0ו-נס (יד«נט0«ר
vv0fiv| 1091(״ רעדדענט6װ״ס* סיט, 

 *ן0 זיין װעט iy שרױן, ח)י ין0 ׳*נת
ט0י0ט »ין און טאנטרעאי ;0

 דער י08 טרירען
יורע(.06יס1אר

v״D0M d ״ וױ־ען ו

 re ®ױהלינג־כאר א
 ז אץ דדעסמאכער ,א;

בראגיןס. אץ

װ״סט
ם ע ד ד א

s r r t 1 זײמ *ון(.

r* רי אין איץ־ ארײגצור״סען דך  yyn 
 די- דאס ׳;יט פ*א;ע הײן איז עס גיאנס.

 צו גע׳צטיצט װעיט איז א*:טעינעג״וגג וע
טענ״ ייבעגדע הײטס פ״י א*ע בל װע^ן

״.־ע;.
 צױ בא^ פריחיימס י״עם צי ט־יעט א
r האכט טשעק׳/ ״העט כ״ט וארע: i s3 

 רען יואס םא־געניגען, דאם כע;ט.
 ױערט געוױם װעט געניסען. דא״ט ויעט
o חיץ א און טעדןר, סף א זײן n, וױ 

 געי״ט ראט דאך ?עלט בארעלקט, שױן
% צװעה. גוטען אזא ‘פא

 זיץ װעט ,כא' דע־ געדענקט, אי״זא,
א/ ^זצטען דעם אװענט, ם-ײטאג  און ט

 אל* דלעסכיאכעל און וױיסט רי וױ אזו•
 גיט טען װעט ׳שכת ;יט מעלל בײטע;

 און כעלן צל אה״ים יאגען זיך לא־פען
 כיסעלע א םאלכלעננען קאנען װעט כיען

ט ײ פע דא*ט. ױץ צי ניט פאי

ט עג ר ר פ ײע בן א ץ ש פ א א ש
 ׳ניט אױכ װאה יערע ״גערעכטיגלריט״ ױ ע־האלט ער צ•

קױגען• יא דאס זאל ער אום טאן דא-(ו ע־ װאס אים, זאגט

ט הו אס ט זיר צו־ריב ד
 ״נערעכ־ ד♦ is;• י״ענט א״נער ױען ד״ל

 װא» ניט נאטירליך ער װײס טיגק״ט״
 איע אץ אין ױגיאן דין אין ױך טוט ;יש

 א״נעם איא מיט אץ ײדאנפ, אנדערע
 פאר״ ,־V דך ש־/ירער פיי אז,־י א־יז איז

 א־נסעגיין־ ם»י מאנכעש און שטעחן
אױםוױקומען.

 קריגט איינער אױנ
 ״נערעכטיג־ די ניט

 ודאס איעם איז קייט״,
 װע־ געטאן דארף עם
 *ו װענדען זין־ איז רען
 פון םעקרעטער דעם

 שרײכט אדער ימקאי,
צו דירעקט
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• ד נ א ל ס ס ו ע ר ע ך ה א ע א נ ס י װ ט נ ױ נ
!פױינד און לןחגים אייערע העלפט

b־j די פאר דיטװענדיג דינען נאנםעךגױשיאן דער 
 אץ איז עם אץ איט, און ױנג ם*י יעדען פין ערנעררנג

 pe ק״נ;* אץ רושלאנד אין דוחק גהישער א זעחה ײ•
 קריגם םען א״כ א־ן ווערען, געקוישם ניט י״:ט ל,ען ד־
באצאלען זײ פאר טען דאר,? איז ניט, דא• *ע שױן ז״

* T ,1 1 **j .פרײזען. גתיסע ערע

 "V זיך איז כיביאן רעל•;;: ;אנשען דער פץ שאלישי ד־
 ע־ױפטירענלע ד• צ• ה*ל: פ.ץ פארמע דער אין פאשען

 שוייזען אזױנע ג־לנע; •v אץ נ״ט, םרן א־םשטענדען
 דך ״יטינט נאפעל־על•;; ײ דאש אין קל״דער אץ

רוש״ אין קריגען ניט ?;ץ רען ױאש אין אםםערשטען,
M*f̂*׳T**f9i*# 0m ■,יי1י*ו a*M*,** •^#צ** ׳*׳•*״* *1»״

נױטװענדיגע• דיזע ענטהאלטען -®עקלאך ש*ײז נאנםען די װעלען אן מאי טען1ס דעם פון
ן ע ז ײ פ א, ־אפע, ט״, צ־-עד, כילך, ק»נדענכ*רטע :ש ;^ טע ר־־ז, שעטש, ק עי טען געפרעג שאקאלאד א*ן פרונ

ען ד־ ט ם א ל ד־זען פון ק ע ק ע ־״ ײז $5.25 א*ז ש״
ע (ענטלא־׳טענדינ פעמעל אזא דאדױ ,־וםאאנד אין נ עי ענדינ,>ה0צ דאאער, 12 װ־ כ׳עלל לאסטע; א־ט־הייען■ ײז

דא^ע־ס. סערי?אנער0 א־ן םאדטען 4 װערען ארױסגעגעכען װעלען מאי סוטען דעם אנםאנגענדיג
:יו־ייזען לנענדע01 סאר

 $16-80 פדױען פיד $25.25 מענעי פד
$15.75 טײדלאד םיר $22.00 כאיעס פיר

כאזונרער יערען בפקלייחןן iv נויטװענרינעם »אעס ענטהפלטען װעצכע
זענליך. •ער אדער שריפטליך ויך ווענדעם אײנזועלחײטען שיר

ר ע ם ד ט פ ע ר ד

מ די״ סי׳ נ רו מג מ ל ע פ פ ם כ טיג ױ  VI ג
ו rm דפרארם י םיז רז ו אנ שורפ אי ױ — /-דפ פז

ח טפײז אין מ י נ ח י י מ מ ל מ nm י o ס ימנעז זײ אױסלפנד. סוז קוסמו י|ן לײן tycy ני

ק פון פױיפעסלאד, רמליעף לומען8פצ8 נרענ
נא.’»ו«־« פיו *וריקנןקוםעו amp איו וו«לנ«ר רזריי־זרנ״םזי, ה«נ«י’*םןר I*״ ןרקי׳ויס

 אין ףונעשטעלט ײערען געפאקכ^ ד»
 און רוסלאגד םון טיילען «<

און אינשורט אוקראינע,
צײט. װינטער אץ כאזארגט זײן קחכים אייערע װעיען יעצט, שיקם אנקונמןן, וועלען קעלטען די כיז ניט װארט

הילןז פץ טיםלען אױבענדערמאנטע די םים זיך באנוצט היל^ דאפעלטע אמ היל^ שנעלע
■v אױםקינפימ און אפליסײשאנם סיר זיך װענדעם

ברענטשעם איהרע אמ אמערמןע אף איחןן אוקראינער ®מ םעדעראציע נאציאנאלער דער
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BROOKLYN:
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525 DundM Street Wept 
Toronto, Canada 

R01SNER « EPSTEIN 
96 E. 4th Street,
* . Paul, Minn 

PAUL ISAAC 
1026 Main Street 
Hartford, Cons. 

LEVINSON PHARMACY 
431 Avenue C.,
Bayonne, N. J.

LEON S. B1R0FF 
P. O. Boa 647 
Lil

BOSTON j 
3 Tremont Row,
ScoRy Square

:אנענםוחנן אחנר
DOLLAR SAVING 1 TRUST CO.

Youngstown, Ohio 
INTERNATIONAL BANK 

Youngstown, Ohio 
JOHN JACOB AGENCY 

Canton, Ohio 
A. N1RENBERG 

559 St Laurence Boulevard 
Montreal, Canada 

EUA9 ILIEFF A C0״ Inc.
506 St. Lawrence Boulevard, 
Montreal, Canada 

GRANER A CO.,
161 Queen Street West 
Toronto. Canada

CHICAGO:
Victory Building,
3242 W. Roosevelt Road

PEOPLES BANK AND BRANCHES 
7th A Girard Street,
Philadelphia, Pa.

M. L. BLJTZSTEIN A CO.
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DIAMOND NATIONAL BANK
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קלאוקמאכער pc סטױיק פארביםענער דער
פדאנציסקא סאן אץ

- קאוםט. פאסיפיק אויפ׳ן ארכייטער אלע פון קאמו» דעם קעמפען קלאוקמאכער בראװע ױ
AU אױ«׳ו נאראו* סעלךעטער פון כאזוך דער ftrtm p 
סטרײקער. די ®ון גרוס א ברענגט און מיטוואך דעם

 ״גערענט־נקייט״ רער פו; <עזער די וױ
 t« כער0ו?ם0?י די שטעהען שױ(, מ״סען

 םארני״ שײערען, » אין 0ס»ן־םל»נציסק
 װאכען עטליכע זי־ט שוין האטף טערטעז

ץ150P 0 דער װעלט וױיטעד װאס און  י
 וק־ר«נוסעקט־01ל־ די היגטער שארםעל.
 ״אינדאסט״ די דארטען שטעהט שורערס

 םון פארנאנד א אםאסיאיישאן״, ריעל
מן ס לי א ט פי  אלע אין זוכען װאס מ

 רעם <ינלינ:, דיער איינ^פיחרען טריידכ
 אוז ■יען״ ״אמעריהען דעם ״.•*•״, ,אפע;

 םו? מאכער די און נליפעז, אזעינע :אך
 די גים ?ו«0דערל הערפערשאםט אט־דער

 טרניי־ די סיט קוסען iv סעס0יק־ב0פ<
 חאט ראט און םעטעלמנט. « *ו םער

o מבראבט n  iv, חוייט־אישו די דאם 
 ,אפעז דער נעײארען איז םטרײה דעם אין

 איז וסס»כער0הל די עיכען11 נענען ש»פ״,
KOדםלאנv0יPD העי־ (1א נראױ קעםםען 

 אננענומען האט ה«טף דעו און דיש.
o n ט נאציאנאלען א פון כאראהטער  1 ם״

 םיהרע( דארטען קמאכער1הלא נראװע רי
נענען קאסוי םאלביטעדטען « א־צטע־

 אלנאנײ נאנאער דער םאר שאפ״ ״אפען
 #אסישיל םון ארבייםערשאשם דרטער
 און שװעסטער אונזערע אױף ?אוסט.

 דער אױםנעםאלען איז רארטען דnנרי
 אינתסט־ גרויסע רי אט פיחרען iv 'נורי

 מיט ראס «ן1ט די און מלחםח ריעיע
 אלע די אױף אכטענדינ ניט מוט, םיל

אויס^שטעהן. חאנען זײ מאם ליירען,

יארק נץ אין צוױק קומט ער

 םון ?עמםעל כראװע די נפטירלץ/
 םון געשטיצט װערען סאךפלמנציסק^

 סעקרעטער און אינטעמעשאנאי אונזער
 צוריק װאכען אײניגע מיט איז באיאף

 פראגט, װײטען יענעם צו ארױסגעפ^הרען
 מעגייכקײטען איע מיט היטצוהיעיסען

 צוגױסצױ מעגיליך אויכ און סטרײק, דעם
.)10 זײט »ויף (אלוס

i ױניאן.לאקאל׳ אמױטאיס קלאוק
הײם אײגענע אן קױפט

באארד. דזשוינט פון שכן נאחנטער א װערט 1 לאקאל

 נמוכער, װײסט און דדעס
!אױממערקזאם

 חך איז סאי םען30 דעם מיםװ#ך,
 די iin אײנער איז דאם jgm קא־ײשמן

 אוג״ װעלכען אין ׳«וכים ױם [עזעגליכע
 אלע ארבײטען. ניט ®ארען םעסבערס זערע

כאצאחלמ. קריגען iy®nrf דפרבײ«ער6ײ
 דלם סון מארלעצונג װעלכע אירגעכד

אפיסעס ױניאן די אין װעיען נענמגלדע• ?אל «ונקט. אויבענדערםאנ&זעז
גרוס, דים

 װײספ און דרעס באארד דזשמיגמ
ױניאן. םײקערס

סעק• מאסאװ, ק. ם

לא• עניאן קי^וק״איעךײט^ורס די
 אײגענע אן אייננעשאםם זיר ה^ט 1 לאר

נעקויםם חאט דער הײם. שעהנע
״ן װעט עס װאו ביילדינג, אײגענע אן  ז

 צעגטמר דער און יל*סאיל םון אםיס דער
 ביא״ די קיאיס^פערײטארס. יייע םיז

 םון טיר א לעכען טיר » זיך געפינט דינג
 ׳חײם מ1ינ די געכײחנ« גרויסער דער

 דעי פון באארד דזשוינט דער װעיכע
 גמ־ לעצטענס חאט ױניאז קיאוקמאכער

 ילעת־ און םטריט טער25 דער אויף יןױםט
 גרויסמר דיזער ילעבען עוחוניו. סינגטאן
 דעם אונטער ?ױ טורעמט וואס געכײחנ,

 ?ילאוקמאכער איגעמײנער דער םון םילעג
 און כ^דינג קיענעחנ א נעוועז איז 1ױניא
J ל$(ס*ל אפנעקױםט האט בילדינג דיזע

 געװארען םארענדיגט זײנען װ*ו ךי
 פארזיכערוננען און אונטערזוכונגען *ילע

 אילס כי^דינג די איבערנעחםעז ורעגען
Dip עס און ,1 םורל^סאיל אייגענטום 

 גע־ אילע נעיוארען *ונטערמנשריבען זײנען
רען זמצליכע  דאקוםענ• נויםיגע און ••יי

טען.

 1 לאקאל םון באאךד עקזעקוטיװ ד^ר
 נאך ביא־ינג א שויםען צו כאשיאסען האם
ילא״ פון קןוםימע א און צוריק צײט א פיט

.)14 ז״ט אויף שלוס1

ד די פאר נאזאד מ ״
 פױיסאג דעם זיך עפענט

אװענפ
 טען25 דעם אװעגט, פרײטאג דעם

א/  וחןל־ דורך באזאר דער זיך עסענט ט
 יױ טער15 דער נעםײערט װערט עס כען

 טעג־ סאציאליסטישער דער םון כילעאופ
 דער ?*לל״. י^רק נױ ״די צײטונג, ייכער

 ^®ערא סענטראיל אין דין װעט כאזאר
 און עװענױ, טע3 און סטריט טע67 הויז,
כמי• טקן29 דעם ביז אנהאלטען װעט

 די זיר כאטײאמט באזאר רעם אין
 דארט און ארכײטער-נאװעגוגג גאנצע

 ?אכען. טיט וחנ<ם א קויםען צו זײן װעט
 װאס באמײנס, גרויסע די אחוץ אכער

 אויף דארט װעלען קרעען, דארט װעט סען
 צו קאנצערטען שעהגע װערען געגעכען

עו^ם. רעם אמוזירען
 אין אנטײיל שטאדשען א באזונדערס

 באראדפ דזשוינט די געהכיען כאזאר דעם
 אינטערנע״ אונזעד םון ילאקאיכ די און

שאנא^
 און דרעס די םון באארו דזשױנט דער

 האבען דארט װעט ױניאן וױיסטמאכער
וױיסטען, און דרעסעס םיט ״בוםה״ א

 סיאו^• דער םון באארד דזשוינט דער
 מיט ״כוטה״ א האבעז װעט ױניאן סאכער

גארמענטס. הינדערטער
הא־ אויך װעט ״כוטה״ באזונדער *

.)14 ז״ט אויןי (שלוס

 ארגאנץאי איסטערן אינטעונײשאנאל
אן פיהרט דעפארטמענט ציאנס

dpttbq געאײני

 באארה חשאינט קלאוקמאכעה ,שיקאגא
ענדערונגען איעעע נאשליםט

םערעלשטײן, וױים-פרעזידענט טון רעקאםעגדאציע די אױןמ געט#ן
וועסט. דד אין פארטרעטער אינםעדנעשאנאל אונזער

װערט דאס

 אוגע- איז נאכמיטאג שבת לעצטען
 םיטיננ ספעציעילער א געװארען חאלטען

 קיאוק־ דער םון כאארד דזשױנט דעם $ון
 דעם אוי\י שיסאנא. אין ױניאן מאכעד
ו האכען מיטיננ  דע־ די םארזאמעלט זי

 און באארד דזשױנט דער םון !לענאטעז
 די םון מעמבערס כאארד עקזעקוטױו *ל\

 און 81 ^9 ,18 ,6 לאסאילס מלאוקנמכער
 רעקאםענדאציעט די פארהאנדלען צו 100
 דער פערעאשטײן, ײייס־פרעזידענט םון

 אינטערנעשאנאל דעם םון סענעדזשער
 רעאתא״ צו װי דעםארטמענט, װעסטערן

 כאארד דזש. םון פארוואלמונג די ניזירען
־ ^אסא^ס. די און

 םון טשערמאן שײםער, כ. כרודער
 מי־ דעם חאט״געעםענם באארד, זשוינט1

 וױיס־ירעזידענט םארנעשטעילט און טיננ
 א געחאילטען האט וועלכער יערעילשטײז,

 Pimx דער אז ערקלערם, האט ער רעדע.
 רע״ צו איז יטיננ5 סיעציעלען דעם )פון

 דזש. םון םארוואלטונג די ^ותאניזירען
 םונס־ ?אי ער *ז אוםן, אזא אויוי כאארד

 זאל עס און איצם וױ בעסער ציאנירמן
ט ^ אלי םי  די כדי ארבייט די װערעז צענ
 וױמןזא־ וואס דין זא^ ױניאדארבײם

מעד.
 םארגע־ . האס נעחנלשםײן ברודער

זײ״ וועלכע רעפארםען, רייימ א ***נען

 נאך אײנשטימיג געײארען אמעגומען נען
 זיך האבען דעילענאטען אײניגע װי דעם

דיסקוסיאן. א אין באטײיליגט
 װעלכע ענדערונגען, װיכטיגסטע די
צו :זײנען נעװארען, אנגעגומען זײנעז

 םאר סעקרעטער דזשענעראיצ א ערוועהילען
 ער־ זאיל װעלכער באארד, דזשוינט דעם

.)10 זײמ י1אוי (עלום

 סי״ $ אדרעםירען דזשײאװאנימי• ארטורא און חאלנערין וױים־*רעזידענט
 אינדזשאנקשאן אן — כאלטימאר. אץ קלאוקםאכער פון מינג

יארק. ניך וועסט אין ױױאן דער געגען
 פון ארנאניזאציאנס״טעטיגקײטען די

 ארגאני־ איסטערן אינטערנעשאנאיל דעם
 װײס וועיצכען םון דעפארםמענט, זאציאנס

 מענעדזשעד, רער איז האילפערן •רעזידענט
 שםעדם־ און שטערמ םיילע אין א{ געחט
 װערט ארבײט די און יארק, נױ ארום לאך

 עגער״ סך א און םלײס גרויס מיט נעטאן
גימ.

 דעפארטמענט דעם םון ארבײט רי און
 ארט אײן אין פארשידענארטיגע. א איו

 אגיטא־ האילטען אצץ נאך םען דארח
 מײד^אך, אםערחןאנער םאר ציאנס־רעדען

 קילאר זײ םאר דאדן* םען וועלכע אין
 טרײד־ױניא־ םון אילוי־בית דעם מאכער

 צײטען, אםאצינע די אין װי פוגהט ניזם,
 «ראג־ גאנצען רעם אױ«י אכטענדיג ניט
 נע־ שוין חינזיכט דער אין איז װאס רעם

 אינדר גרויסע די אין געװארעז מאצט
שטערט״ סטריעילע

 דער םארילױםט ארט צװײטען א אין
 מאנוםעסטשױ א װעג דעם רעפארטםענט

ױניאך א יארס נױ אין האט װעילכער רער,

י  דרעם־ און וױיסם אונזערע פון הײזער יוניםי ו
■ פילאדעלפיא און יארס נװ איו םאכער

 גערעדט מיר האמנן װאןי ילעצטע
 ױניטי אײן םון בילױז צײטונג דער אין

 אונ־ םון ודמעניע יראכטפולע די חויז,
 דרעס־סא־ און װײסט יארשער נױ זערע
 רעכט םים און פארה, םארעסט אין כער,
 אונזער מענה א אונו צו נעהאט חאט

 םילאדעלפיא, ׳םון. ױניאז וױיסנדמאכער
 דער״ ניס אױןי שויז האבעז מיר װארים
 ארוױיא, אין יהױז ױניטי זײער סאנט

 פילאדעל־ םון םימנצידער אונזעחנ *װאו
װאקייש^ן. זילער םארברעננאן םיא

 װאס םעהילער, דעם .אנערסענען םיר .
 זײנען םיר אוןי געםאכמ, האבען םיר

&VP איחר וױ גוטצומאמן׳ דאס גרײס

 די איבער קאס דער םון זעהן שוין עס
ױניטי־נײעס. הײנטינע

 ם\ן הויז ױניטי די כסדר: אלזא,
 דרעס־ און װײםט יארקער נױ אונזערע
 זיף עםעגט פארק םארוןסט אין מאכער

 דער צו דזשון. מען15 דעם םרײטאג,
 א װערען נעגעבען װעט גע?עגענהײט

 באעאוםטע מיט האנצערט קלאסישער
 װעלט מוזיקאלישער דער םון סרעםטעז

 רעדזשיסטרײשאנס די יארק. גיו אין
 אן זיף םאנגען ױגיטי־הױז דער םאר

טאי. םען28 מאנטאג,
 דערצעהלט, מיר האבען װאף לעצטע

.)16 וײפ אויןי (עלוס

 א עפענען שטיל דער אין וױל און שא«
 מא• דער האונטרי. דער אין סקעב־שאפ

 די געהיים, גאנץ עס טוט נוםעקטשורער
 דער״ ניט זיך דערפון חלילה, ?אל, ױניאן

 װען איהר? םרעגט װאס אבער וױסען.
 מא^יבקעם, די מיט אהין אז ?וםט ער

 ער — איבערראשונג, גרויסע א ער האט
 דעיי איסטערן דעם רארטען שוין געםינט

 1א איהם ד8ם גרײט װעלכער פארטםענט,
 מאגוםעסטשורעד אזא װאס !ױניאן א

.)10 זײפ אויף (עלוס

□
סאינהאלט־פארצייכנים

a21 נומער ״גערעכטיגקײט״

a
.2 זײט

זײ
קוקמאן. אי;*ס ה. — האלענדאר םערנעשאנא? דעניש. ד. מאתס - װאןי די

שעהנהאלץ. י - 22 לאסאל — 0 יאקאר ־יוניא! ^יאײז^^נישערם די קארמאן. י. רר. — אםעריתא םח נעשיכטע ס^ציאיע און יאריםישע רי .4 זײט

,חאיאכד.עטיגגער. אב. ־- ױניאז יאכער םילוןרציםיעי דער םון םינא^כאריכם .9 זײט
במי יאםירוננעז ײכטיגע יוכװיץ. א — (ערצעחלונג) ארײן מ לעססאװיטש. ס. — 8 לאסאי ױניאז מיםי^יי ײי

םאכער װיכטי .7 ?ײט 1םאר׳ סװיםירוננעו װײםערעקלאוקםאכער
 (ערצעחלונג) ארײן קוםם ער

ט ײ  נאםי״רביכעל. רעראהטאר׳ם םוו .8 ז
ם ײ  — ענגיאנר. איו םריאוםזי יואנסאר׳ם «. !

ריאא. ל ^ — (נעדיכט) אונםערנאננ •1ז
— מ»רף און קורץ מײםאן. ב. —.ורם1 םםוירים צו זיןי נעהםעז ווײבער רי זײט׳סג.

הערם װןוס אוז זעחם םעו װאס נחמז — טביח אוו טענדעל םנחם

ז ף פי[קעלשטיין ל. — כאארר דזשאינם םח אי ^ ״ ס (םמריעטאזי נארםעז ^
̂#ש ,אםארנאםײשצד דורכגעיומית .16 ןײם ארװעמרײזטענםס — 15 אוז 14 ךיט שםועםעז. קורצע .13 ױיט א״נס. וײט םה שלוסען קליװלאנר. אין ווא׳אים iv כ

אםיםעסאי םעמיגקײם אוו לעבעו .12 ט B ש. — ױניםי*הויו דער איזזײ
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 כיא־ אױ אסאכיא-״גא; ‘״גע״־אנא' די
 אנ־ װאך ײעצטע ראט נוםעקטיעויעיט״

 האגװעג^אן יעײליכע וייװ געחוןילטען
 ;עױערגליד, וױ האט און יארל, גױ אין

 רעזאײציעב. ביסזגל *יכ׳עע א אנגענורען
 לאנ״ דער פין אײנדרוין אמעריײער דער

 ארגאדדר״ די דאס םארב^ינט, װענשאן
 ,6כעי איגדוסטריןאו אכיערײואדדרטע טע

 יאוור םאמאגעגעם רי;ם אין האבען בתים
 דאכע; און נייעש װע;יג זעהר נעיורענט

 םאײ :יט האר א אױןי ״צטײן אי*טע זייערע
נעסען.
 אייזען און שטאל ו£״אי שטעהען זײ

 כי,עכ דעם — "m״ ״אוען דום םאר
 ; איגדוסטדיען אמעריקאגעד אין •טאפ

 ריײ זײער אױט רע;יװגג, אסעריקאנער די
 נאוטיגע די העלםען r* נאך סוז נונג,

 וױרחיעידא װעסט פון סאגנאטען קויילען
̂ען ארױסצושלעפען  טיט עיד רעד פון קוײי

 רעדרוגגס-איגרד״׳גאנתשאגע םון חי<ןי רער
 זײ זײגען איטערצו וױ באיאגוטען. און

 און ארטעע נרױכע און שטארקע א םאר
ט ?עאנער דער אוןצו —־ םלאטע  ורא־ ^י

 פין פארזוך יערען געגען זײ טעסטירען
 דײױ* די פארװאגדילען רעגירונ; דער

 פעקטאריס אין ארסענא^ען רי און יארדס
c? רעגירוננ רי װאו r y ראנופעי׳ר טװעט 

 וױייל קיונאנעז, אין כיקסען ישיפ^, טשירען
ײ  װעט דאס אז טוד* נעבאן־ האבען ו

 ;־,אינטער ״פרױואטע ?ײערע ח<י<היש*דען
ײ סען׳'.  העכסט נאטירלץ*, אױך, זײגען ו

 פון ענטישײדו;; ילעצט־ג די כיט צוםרידעז
 װאס האורט, סו«רים װא׳שיננטאגע- דעם
ט האט כ מ ע  און םרױען אלע םין תי א נ

 זיי און געזעצע, ארבײטם-שוץ קינדער
 ױאס הארצען גאנצען םיט׳ן אילאדירעז

 אױס־ אױף טאריןי ״פראטעיזטיװ״ דער
 און געװען וױ אן ה*אם וואחן לעגדי״שע

טאג. צו םאג םון רײכער ךײ םאכם
 ארכײטעד דער וועגעז סײנונג זײער
 אינטעדעסאנט גיינץ גראדע איז כאוועגונג

 »טד אױך נראד געוױסען א איז און ־־־־
 דא־ :יט גאר ׳זײ זאנען זײנעז, ךײ זאנט.
 ! וחילילה חס — ױניאנס, םרײד די געגען
 ;ריכיצאד? געפעראיכען א חאכען זײ אבער
 איײ ױניאנס. ריזע פון םיהרער רי גאנעז

 בא־ דך האט רערגער וײערע םון נאר
 ביז פראנציםקא, ״סאן אזוי וױ ריהמם

 ײניאז טרײד ישטאדקסטע די לאנג נים
 םאר* יעצט איו אמעריקע, אין ישטאדט

עך ״פדײע׳׳ א אין געװא,*ען װאנדעיט  אי
 האט רעדנער א נאך ישטאדט׳/ ישאפ
 אין ױניאגס די גע^ויבט יטטארק זעהר

 #כיגא אין דזישאװא, אין — מזרח וױיטען
ט גיאתנ אבער — יא*אן איז  יױ די ד

 ישטאאםעז, פאראײניגטע די אין ניאנס
 ױניאנס אעצטע דיזע וױיא וואר^״נאיר

 צו נעהעגטער ביסעא א פארט דאך זײנען
געישעפטען. הײס״עע

 קאד די אז װאוגדער א דען איז ׳נו
 אטעריקא״ פאראײניגםע די פון װעניעאן

ט פאדאאפעז איז כואנופעקט^ורעד ;ער  טי
 זײערע פון אײנע ! גאאנץ און פראכס
 אינ״ צו נעװען איז אױפטועכצען אעצטע

 געריכט ״ ״װעאט הארדינג׳ס ^ורסירען
 בעירען איז ביסען אעצםער דער און ■לאן״

 ״ראדיקאאע יענינע די אויןי אטאקע אן
 געאט פואע א כייט ״יערזאנען און נאזזים״

 װערען װאס םאחשטאנד״ ווענינ און
 ריכטי־ פון סארבאאנרזשעט אצאן רחסגא

 סא• םון אנהעננער דוערען און װעג נען
 ארבײטער דער פון פרײנט איז ציאאיזם

באוחןגו;ג.

טי/ ,דעי ®ון די קיי־אר ־שטע״ען ר א  ן
ן »»f און אויפגאנע, דיער ע נ ^ 
 אין פאי״ני*אגח׳אא; צו גיט svoovz דיער

 או;טערנ<־ אדער װעי^טץן טאניסטי^ז( א
 ײיא אונרעגאיגין״ט*!, *צאפען צו זיך רען
ש^ די פין גען  װאא־ אין פרוןגעז, װיכטיג

ע האבען וײ נער ט ^כ זי׳ עי  מתאגד^ניט, ז
 צו דעי^נגאטעז ״עיחען צו נגוג^ געװען איז
 פארסעד־ר^נאר דער םון יןאנװעדשאן דץר

 W צו קאגא41° אין זוטץר דיזען פארטײ
ײ פא-רער-י^כאר אי״געטײנ^ אז םע; א • 

ן ד^עגאטען די טי/ ו נ א  געישטירט י
̂נם אױף ײאגעיען  דך איו cy דאס גרמד ד

 נייורר״ jyfitir אין ״*•י^ען צו װאס גיטא
א א̂י oy זאאאנ; •ארטײען יעטיגע  דט

 4ריאyמאט רyד און םונדאטענט דער
 ארנײ- נאציאנא^ע א פאר *טירען צ/

 אזא גע;ונ. ;יט נאך איז פארטיי טער
 צו^עטי- דאס וזאכען ציעײשט דארןי פי־אז
 אמאדזאציאגעז א־נײטע־ די פין טונ;

ײ אזא פאר ״עטימ-ג; רי און יא;ד פון א  י
 אין fjnyv נא־שאפ^ צועי״שט דא״ז טײ

 יױ טרײד דיז^ אין װארען *םארכארײטעט
דאנה.

 די ױאס ױעזא^וצ-ע וױנטיגע א נאך
 אנגענודען ,^כט טיט ראט לאגעעגצא:

א םגע קײן האנען צו ;יט נעװען איז ^  ו
ואר״ זא;;;אנטעד דער ט,יג

 זןוי רען אז פאריא;;ט ר,אבען װאס טי׳/
ד א ״•אפען צוזאטען זײ טיט ד א״ ד א פ  ״
 צױ ,יױיזט רעזאי״וציע h פ-אגט׳/ טען
 און נאױפײנטיג א א^ס «יאן דיזען ריח

 •א-טי״ %,ארקערס׳ די ״אױב אונער^ך.
 אטאקעס ע4א טיט עטאנעןיאײ;פאר אי?

 כיא״ ערײנער’ און רעתעד איהרע װאס
 א םאר װאס #כטעז,5כאציאי רי אױף כעז

 ;עכדידשאפט- וונען צו ױי האבע; רעכטע
 םאר* אי̂ן אוג?. כיט באציהונגען י־נע

 פארטײ y׳ש,יoסיהאציאא ,ד אדב חעדרט,
מ די ןyד.אכ די װאס דאס :יט איז אנ  ג

v״t און געאיאדעמו W mv v i] -  איו -
 אין ׳פואדיג ■ארסי״ oרypיזאד/̂ די דאך

 איהר טיט טאר טען און ?יגע;ס אײגפאנע
ד״אנ^׳/ גיט םארכינדוגגען ?ײגע

 ^א^אטען n פון אדנײט חױ»ט די
אױסצד געווען איז די?ער כײ

 און רעארגאדדרעז צו «אע;ער ארנײטען
 אדטאציאנס •אדטי^ס די פאמרעסעחנן

 רעאקציאר די ן.yכױטא ■ראפאגאגדע און
ר װזרט אאנד איכאר׳ן כװאאיא נערע  די

 איו רyאנ די מװאמר. כיסאאך צו
ר אאנעס״ז איז  נזמס?אנת. א נים אאץ ̂נ

 איז אױסג^יקט זיך חאט דענס וד אױט
 ארכײטער עקדסטירענדע די ״צוױישען

 יױין דםא אאץ נאך ארנאניזאציאגען
 אויפנא- נדױסע די צױעיןעךקאארהײט.

 אױפ״ איז יעטוגדע יעצטיגער דעד םון בע
 אונ* אזױ אל ױאס ■ארטײ די צזבױען
 ,ד אין געװארעז דיסאתאגיזירט ;עהױער
 זיד ראט ?רינ די זי;ט און יאהרען מאחםדז

/;געענדיגט

קאנעגשאן םאןױאליסםיעע מ
 יאדיז נױ אין זיך האבען װאך אעצטע

 סאציאאיס־ שיז דעאעגאםעז פארזאמעאט
 ;אנצען איבער׳ן ארגאניזאציאנעז טישע
 באטראכטען צו קאנװענישאן א אין אאנד

 !אר״ די סארשטארקעז צו אזוי װי פױםאען
 פיא אזױ האט װאס ארגאניזאציאז, טײ

 יאהר םיגוי-זעהס אעצםע די אין געאיטען
שונאים. אויסעראיכע און איגעראיכע םון

 האט וןאנװעגיעאז סאציאאיסטימע די
 יראבאע- וױכטיגע צאחא א פארהאנחגאט

 די האבען םעאע אאע אין כסעם און מען
פאר־ זײ דאס ארױסגעצײנט דמאענאטען

פופראדזשיסט א װערם כדססאליד
 צײםוננען, די אין באריכטען די אױט

T םאעיסט^מר דער מוססאאיני, האט n 
 י כױם צוגעז^גט איטיאתן, םון טאטאד
 דאר פח יחגדחמסק* דער טױא האאבען

 טרױעךרנכם אינטערגאציאנאאמר
 וויאם-^פערענץ א יעצט או האאט װאס
 שעגקאז װעט רעגירונג זײן אז רוים, אץ

 םיז פחיען םײא נעיױסע א צו יפנדםרעכט
איםאאיעז,

 צו מוחגר אי #זאכעז בײדע איז עס
 די״ דאס ׳נאויב<יד קדם אי םאר׳פסעהן,

 M נאסאפט האנען ך$ול סטײטמעם זער
 צװי• אײנדרוק ערנסטזח איז or װ^אכער

סע גרױסער דער •שען  אינסעאינעגמע מו
 פדושךרעגט פאר וןעמםמן װאס פרױען,
 מוססאא^גי װעאט. גאגצעד דער איכער

ײמ זײן מיט  ׳האם נעמ מוואױדיןעסמאז
 און איםאאימן פארכאיט באװאוסט, זוי

 דורך ניט דיפטאטארם איהרע נעװארען
 ישטיסען די געװאונען האבען זײ װאס דלם
 איו םוססאאיני םאאס. איםאאיעני״שמז פון

 איםאאיעז םון י1דיי.טאםא דער געװארען
ס זײנמ וױ נאכחנם  פאר״ האבען גאנחו
 דעסאפראטי מין ׳פאטמו יעדען ניכטעט

 אאמ םארכרענם דזאכען אידאיטאאיען,
מז ׳טעם*לע? אדנײטעד ב ןװבי^כעז ^
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*■,*2019* lyjyiaw i t 6י 0 9 0 i i  n w f i 
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2nii״nyB ) נ מ מ ו ן ly *ון נ p 'u m n  m

dj#ii Bpii y tn i yiy' ym r r v *  n r
iv »׳B׳yM| ר<» f )yiyj<י •ד׳ור ׳» •*m
טyט B.־y׳yo yi'Hl^a my״f !y»j ןyר’פ

ivi* lyj’nBB t i  |yp W f e o i o• 
f ׳*ny־W8 םון ייה«ן1 די ?#;ען  i t 

y^ye-'P ־*y*n• y i n r ' i t o| — נןונ״ 
oyi וױ v* סיס ה?מו iniyj3׳» *yjpyug 
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 פ־ן זן־רןונ־ע yרyנ•ט ד־ ynno ׳עטעו׳ט
r' ד־זער . « i.

w נ״ער ־ער n y i y t ?גו*נ
ו ה^ט •וונח, ע^טען1׳ י o( ז m v v אין 

 נ»• א׳ין — נאנמ ארנײט¥ר אן יאריו דו
yp ־ *ן *ױוי*iy‘* 6 0 P rn r די׳ ן.6*ו 

nyiye ״דהי סט״ד. נ*;י. נ״ער זער

י1« מ י « י י י י w <*י י m n •  i m r•
*f m j y w f ' f l r * מי f י1«יי i»

Bimyy ^ ט ו ־ in•* f *ז i  fyy י•1 ױן 
* *•׳ אמ׳ ני י נ׳  •»<♦•*« |1* יײ׳«*^ן וי

i״y»ypi • «*ין* w r r m  iy. די k*
1 fit »ri»*w* yi'Mjiyי־ג״סנר״ ׳*
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9‘* ד9«דני>ט די •*ר 0 0 (yfl'ipj * f,*i 

f bipbh ,2g»iy״ y‘9t| ט פגוי ד  |y*ו׳
n>׳r *  ysm yi ,y»  Bn* upy׳#« py״

i6 lypuiy* n y n * o n j•*  n| ,י*נד 
j* n *  m*׳f׳•m y tw p  yj’Bjya | j r 

B׳fi* ,lyuw ynyB n*  m ויד* ■ijy 
ױ n * י i׳uy y'no* , i i ' t n n  ,ya*׳> 
,yBy*.» yj'pjyt( •׳.׳<

׳11

'p m  W נ־ו *װ n rיז *ון ״* *n*«
An jib m ניוירט , fiiifi י*ר*«י 1ני 

 5״bji*p <״נ*ר iim טײידס ס«טר*ל
n סטייט Aynif׳ נױ דעו ין6 *ין y e״־* 

p)*2 e <״נ*ר, *װ ׳**ן n  )ysriiv׳o 
iyrevi OAyn*ppiH>o ׳*ױן זיך *o n 

u די ין6 200  v u o m w r׳ j׳ r יױ סרייד 
<טס*וט. *•ן נ־*נס

r•* oy ג*גץ / ו א ױ ו ני  *״* ד*ס י
i n 6 ♦*חר דיז*ר dvh*נאנדעס רינער 

i וױ n ׳*«n f o j׳ דy*r>* 1׳ * p" ״נ m 
im װעט v r i0\ ען די  ¥5י1עט *ין טיי

p — ם*ג*טע; i r  1<) C* lypyii ״ז  ז
o *רנ״ט׳ור דדיי p m. חור OB p;myj 

p *רנייט׳נר m,)}• זיר ײ*ט װ*ס o:v■ 
ש מי ױ מדט *גס*;ג פון א*נגו*ס *ווי ו  י

i » r מן עני פנ p 0 0*0 *וי y jn v iip in 
p^yir»  *ר*גט־6 *ון ורױס* די סון ׳׳

ר yo׳Ao*Hlײ מ ״ רנ  lM.*«׳*i*ת*גי *
ן  ניו iwAgiiiif ניט *פיױ נ*ר וױל מ

n*6 'v יחיג׳נז ra t if  An׳ivsyyn oyn i 
oonoynAn די y־׳.vos, ׳y■ yooAfiiK- 

n * n ׳* פיןiM *f* — jjiAP'iiBJ׳,iyo 
«tiDiy r* ny o׳ r *  Dtnyr qi׳n  |y r 

 *ון pa׳* גיו פון *רנייסער *ת*נידרט¥
o p ri•  ,a׳p r״a )i* D׳ f׳PAyo׳  (o 16׳

3A*״.p m  Ayo
obi׳a*b r *  ,t ?a *»* ױנען  a* ני

1* you.רז«כען nyo-n: i n ינ6עי* 
11*0 a׳ j n ' i ’m i v  ivo*o*p*P מן *  ה

״ on« געניאנט )y-, ין נ*נח* P׳>Ai*Pii 
ע םיט *ח ״נ  *נדע־ע *ין נ,־ע;ט״:עפ ז

A * *ייס נעיינט דז*ם ״^טעדט, n iw n i

I

ל א נ א ש ע נ ר ע ט מ ר א א ד נ ע ל א ח

סקויסמן. «*ן
-«» — —a ----״" «

צווײק ^חר 12 פדט ױאך חײנמיגע
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AV9m * m
ו לזנאױמ♦ pa ra•-*® •ין מ
m nt נוד ןיד חאנוו «ל•*®, גײזו-ב*סי1י 

̂ד r*a ®2?יא  וויל •יר®! ד« »ז ױנ**ן ד
i*i י׳י•® t> im\ װי I לוייס • ו#1 מנט® 

Oil.® »גס סרימןר |«3,»1 יזאס  4רפי«7ד tnrorofj װויט ?•®•י*י(ס דןר
i  ogr* סו ר r• •י r  or®3’^ a ױ f f t w 

lo מ ױ»ד » ד»יאר ד n מ a  ay 9י -ng ,לוי-ס«»כןר די יי»® ̂יס ניס, »דןד :״ס® 
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 דער פון כאארו עקזעק. פון סיסינגעז גור
22 לאקאא ױניאז דרעסטאכער .

________ - — — —— ■— ^  a

 נ«ו**ד i״Bipyiry o׳ii6 1«•/־־; *
n iys*» • r n  -yp m׳>pm jo:22 *־ 

ix  v*.־ny) !ym*py־*y; דינססאנ 
/ ט*׳, »טעו Dyi ■ץץנד, !1 0 *•( ,HP 

6 yu2i opynטריט ova Ayoi'M •פ*ר 
A (יץ nns ;•b נ*וױץ.>ר*נ

r-*B״p y jn»׳»*n  jysm  By 
m rpytpy oiv ovAjynyi ־י* *  n* נ

cyisBi ד v ׳ p y - i O0)iAy»vyp m
i* )y;;pf>Ag*׳B*yryio ער ע־ ד*ט:•* 

*;yj (״ BAin,־
oy זי׳נען ̂yם*נט r*v ;r* v v i•

)B * -pe iyיyy9'11־;׳6 ימ*ו'PViPV c 
ym ,*׳|pc נאאיר jyon; ,ר*;אט ;•* 
 -y ■y׳־ii *־ז ״(1י*נינ*־ נװדע־
;.myyvyj מעד-ט

ט1פ־ע דגרא;, נ־־דע• דע;  דער jie ׳
 BB־״i״iy * ד־״ן דאט !•׳.׳*!*',,*'נטע־:
עי1* •••סען ^ייאיט vonv ני ipy ד אי  נ

 *•נטער• דעד ןיפ נ*י*י-ס ,־עם ןךעגע;
x;*ryj דעס כד;ע פ־נאנ־דהאפ־טע 

 י־*־ *וניע־ 0•ו* (tic 021 *סעסטי״ט
p'* ז א ; י ו י *י.1״*•נטערנע דע־ ?י ;*

ע־ ד -  דער פ•[ *••נע- פא־בע־, נ
 ד־ער v ;ע;*;גע; *•ז ׳יעינע ק*ד־ט;.

 פא•״ געוױסען א נ״ט אעט׳;־;ע״עאנאר
 אכי׳לש* דערניאנטען דעם :;•גע אאג;

 ער״ אין א-נעמעגענע; -אט ׳סעגט
א- דעי־ געיוען איז עס ״אס ׳ק?על-ט  פ

 די אדי וױ אין לזאכייטע דע־ ; ל אאג;
 אין גע־-א:-עי*ט לאט אינטע־נע״שאגאל

אגגע^עגעגל;״ט, דער
איו דעי םון נאייכט דע־ טע׳  קארי

 סעתרע־ דער און געװארען, נוטגע-ײפען
מא״ צי געװאי־ען אינסטײאייט ז א טא-

אי;״ דע־ צי ־*יגגען צאל• נויטיגע ד• כען
אנאל. טע״גע־•

ײסט װ ון א ררעס י איטאליענעל דע״
יײנ־ ן אן י:;עשיקט א־י האט 89 יןוקאי
דא־ 25 פא־ קעטס טיי ססנ ד״ט לאדי;:
לואס ■יקגיל., יעהרליכעז י ז״ן ?m9 פא
אין t ״ ׳ײיי צװײטע; דעם שכת, ין *r װעט
די הײז. י־וניטי שע־ ,•טאליע: א דעד
אנ- ײנען ז ט-קעטש די סיט ןןײנראדימ

;עװ*רעז. נעדטע•
 פין כאריכטעז נאא־ד דדעאיגט די

 זײגען מאי טען2 א*ן איריא טען25
 געװא־ םארהאגדעיט א*ן אױפנענ־סען

רעז•
 לאט אפיס־האמיטע און פינאגץ־ ,ד

 מײ םוג׳ם באײכט איהר ארײ;:ע:ראכס
 ;:טען דעם געהאט האט ױ ••אס ׳טימ
 האט נאאױד עקזעקוטױו דע־ םא*.
 גיטנע״ און םארהאגדעי־ט :א־יכט רעם

חײסען.
 םארגערעגט האט אפיא״פאטיטע די
כט איחד איי  דעם םזן מיטיננ ם-;׳ם :

 דיסקױ איז באריכט דער טאי. טען5
געװארען. פארהאנדערט אין טירט

 נעםײנשאפנר דעם םון כאריכט דע״
 קאמיטעס יא1א די פון טיטיננ <יכען

 אויםגע־ זײנעז 25 און 22 ילאקאאס סון
 באארד עקזעקיטעו דער ;עױארען. נופע:
 סאהטעז די נאטראכט ;־ינדאיד »אט
 נאר איז ״ידיסעס״ פארמײדעגע די פון
 דעם ;וטגעהײסען דיסקוסיע יע;;ע-ע »

באדיכט.
באריכטעט, האט שעהגהארן כדו־ע־

 זײנען םאי, טען3 דעם דאגעי^טאג, אז
r אין a גע״ איגעהאאטעז כרענט״שעס 

 גאםיגיײ יועאכע בײ טיטיגנען/ !וארען
 און סעקרעטאײטחןדשורער םאר שאנס

 זײנען באארד־טיטגאידער זנקזעיורטױו
ט אנ מ געװאדען. מ
 רענואײעאנס, און רואס די ױיט

 אױס״ האט עאעק^אךפאסיטע די ואס1
 אננעניםעז זיינעז װעאכע און נעאדבײט
 מיטכאײ אאגעמײנער דער םון מװארעז

אפט םון מעמבערס צװײ דאדפען דע^׳

 דרעס־ דער אץ וואהלען
w 22 ױניאו מאיער

 מאי, טען24 דעם דאגער׳שטאג, דעס
^ די םאר װאהאען פארקוםען וועאע; א א  כ

 אאהאא ױניאן, דחנסמאכער דער פי; טע
 דא־ םאראוםעז װעאען װאחאען די .22

 אין 9 פוץ ׳טאג גאנצען דעם נןרישטא;
אװענט. אוהר 7 כיז ם־י־ו, ןעד

 פאא• די אין קאנען סען ײעס ׳צטימען
:®יעצער נענדע

״21 װעסט 16 אפיס, טײן אונזער א*ז
סטי־יט. סע

סט. ספריננ 1299 ׳אפיס דא׳ךטאיז
 ׳סט. סעקמאן 22(? ׳אםיס ביאנזוײא

יכרוללי;.
עװענױ כיאגהעטען 50, אפיס בי־והאין

כרוקליז.
סט. טע121 איסט 165 ןופיס, האדאעם
ראוד. באסטאן 1258 אםיס, ב־אנקס
סט. טע20 איסם 314 סקוא, פאבאײז
סס. טע24 ײעסט 225 סקמ, פאבליה

 מאז אאהאל םון םמונאידער י1 זאיען
 בא״ זיד קיצזעז זײ זאיען ׳כט,4זס זײע־

 ׳טטימעז און װאהא^ז די אין םײאעעז
v םעחװסצמנ און בעסכת די םאר v iv to,\ 
¥ זײגעז ו^וס • י י . !,ײ מ ו א ^

v דעס irrrP V װע־ ערװעללט נאארר 
עי "I יעז א:רר*״יע?״אדקאטיטע. י

*ואה״ ;עװארען געטאכט ?ײגון עס
און טיטגלידעד צ.יױי אזע״כע פא~ לען
גאיד- א־ן פיאגהאררט ׳עיועשטעד יי
ו * « י געיוארען״ ערװעללט ז״;ען ג-נ

 גאארך עקזעקיטיװ פולם זיצי;נ א
 22 יאקאל ױגיאן דרעסמאכעל דע״ םון
 דינסטא*, געװאיען איגעהאיטען איז

 װעסט 16 אין טאי, fiolG דעם ןוװענד,
 םץ פארזיץ דעם אוגטעי ׳סטײיט טע21

ראנעאוױץ. כמדע־
 עקזאמינײיטאד אין אבדדשעליטא; די

 בא־ הריא איײגנעבראכט ד׳אט קאםיטע
 כיא/ טען11 דעם םד״טאנ, םין ריכט

 נא־ זײגען װאס לאנדידאטען, די װעגען
 פאריש״דענע די פאי גע״וארען מיני״ט
עסטע־.

c אלייז r האט לאנייטע די .ױאס 
 לענאי^יטעט די כאטיאנטען צי געלאט
 דער םון זײט יאגסטיטוציאגעלע אדעד

 װעיזלבארקייט דער צו באציג אין פראנע
 לאט נאזוגדער, לאנ־ידאט ״ע־עז םון
 ־,;,,עקזאכ געדארםט אויף קאד־טע די

 צו אױסצוגעפינעז קאגדידאטען די רע;
 צו פאסענד זײנען נאט״עשענדע די

 די אדנאניזאציע. אוגזע־ םאי־טיעגיען
 ׳געץען איז קאםיטע דעי פ־ן כייי־גרבג

 אזוי וױ וױסעז דארף קאנדידאט א אז
 צוזאטענגע״ איז אמאגיזאציע אונזע־

 װאס אין ארבײט זי אזוי װי ׳טטעייט,
 זי װעי־כע טיט פ״אביעטען די זײנען

 קאסיטע די כאישעפטיגען. זיף זאי
 די באטראכט אין נענוסען אױןי האט

 םון איבערגעבענה״ט איז אקטױױטעט
 ארגאניזאציע. דער צו קאנדידאט יעלעז

 אב־ דער מיט נעװארען געטאן איז דאס
 קאנדידא־ די צו םעסטצושטעאעז זיכט
 אינטעלינענט און געםרײ *ועיען טעז

 מיט;יידער־ אאגעסײנער דעד דינען
ישאםט

א^ קאמיטע דער פון נאדיכט דער
 אגגעגוםען דיסקוסיע לענגאיכער א נאר

געװארען.
 אײנער אא;ג װי דעם צו כאצוג אין

 כדי ױניאן דעי םון םיטגיזיד א זײן טוז
 םון האנדידאטור די אגנעהטען קענען צו
 איז מעמבער באארד עקזעקוטיװ אן

 רי אנצונעהמען געװארען —כא׳שייאסען
 דור פון ■רעױדענט פונ׳ם ענטישיידונג

 די אז זיגטאן, ברודער אינטערנע׳שאנאא,
 םיטגאידער סײן ניט כאך ?יינען װאס

 פואע םאר אינטערגעמאנאא דער םון
 עק־ קײן האאטען ניט סענעז יאחר צוױי

זעקוטױױאםט.
 ׳שעפער פאחשײדעגע םון פאםיטעס

 נאכדעם און געורארען ציגעאאזט זיעען
 אוים״ האט באארד עקזעפוטיװ דער װי

 ער האט םאראאננען וײעחן נעחערט
ײ איבער געחאנדעאט. ז

 מיט״ סעהרסטע די װאס דעם צואיב
ן נ*ארד עסזעקוטיװ פוג׳ם נאידער מ ת  ו

 גע״ װעט וו*ס דעבס־םיטינג, כײם ?ײן
 דעם *ווענד, דיגםמאג וועחנן האאטאן

 געװאדען באמאאםען איז מאי, טען22
 עפועפוטױד נעקסטען דעם האכען צו

 טען21 דעם םאנטאנ, םיטינג באארד
ארבײט. דער נאר נאײןי מאי,

 און חאם די םיט אײנקאאנג אין
 םאר װאחאען די אזוי װי דעגואײשאגס

 עפזעקוטױױ און סעפרעטער״טרעזמורער
 װע־ געפיהרם זאאען מיטנאידער כאארד

 באארר״ עתזעסוטױו דרײ דאדםען רען,
 אא־ דער צו וועחנן צוגעזעצט םעסמנרס
 םאא• די עאעפשאךקאםיטע. נעטײנער

 געווא״ ערוועחאט דעריבער זײגען גענדע
אײבאװיץ י. גאאדבערג, קאארא :רען
 טשערמאן םאר סאפירסטײן. רעי און
 ערװעהאט מיז װאס קאמיטע, דער פרן

 איז כאארד, עקזעקוטיװ פונ׳ם װערען
 גאאײ קאארא געװארען אױסנעיןאיבען

בערג.
 עסזעקוטמו דעם אינפארמירענדיג

 ברו־ םון מיטטײאוננ דער וועגען באארד
 װעאען גיכען אין גאר אז זיגמאן, דער

 די צװישען קאנםערענצען םארקומען
 דערי־ םאראאנגט ,23 איז 22 אאסאאס

 עסזע״ דער אז שעהנהאאץ, ברודער בער
 עדװעה־ ענטװעדער זאא באארד קוטײו

 איגסטרואירען אדער פאמיטע נײע א אען
 ?א;׳ בײם זיין צו פאםיטע אאטער דער

םערענץ.
 א אז נעװארען, באשלאסען איז עס

 געהן זאא פאאגענדע די פון קאסיטע
נאאדבערנ, האארא :יזאגפערענץ צום

 ראטענבערג׳ פיטער םארבער, סײםאן
 שװעסטעי אײף פארביאש. איזידאר

 א געװען איז װעאכע פאאץ, סאסאאן׳ס
 און האסיטע איטער דער פרן מעמבער

 אויס־ איז קאנסערענץ בײם זײן ניט קאן
 האראוױץ, ברודער נעװארעז געחאיבעז

 געװא־ אויסגעהליבען אױף איז עס איז
עי וועכיעז ^4שעהנהאי ברודער רען  ד

 אייפגעפאדערט האם עקזעפוטמרבאארד
קאנפערענץ. בײם זײן צד

 זיג־ פרעזידענט םון צושריפט א איז
סון טשערמאן דעד איז יועאכןד מאז,

י  פא• כאנק אײנאד אינטעינעשאגאא ת
י האט מיטע,  אז וױסןן, געאאזט אונז ע

 נאנפ״קאטיטע דער פון פאנםערעגץ א
 בײ• טיטיואך װעדען אינעחאלטען װעט
 פאר- חאט ער טאי, טען16 דעס ׳טאג

 זאלען םארשטעהער אונזערע אז יאנגט,
 װעא• ב״ סיטיננ, בײם םארטראטען זײן
 װאהיען װעלען געטאכט װע^עז עס כעז

 דער םין דידעיוטאדס אױ באא־ד א םאר
נא;ק.

 ע״װעהאט איז װאאקא,*ױץ שװעסטע־
 צ־זאטען טיטינ; ב״ם דין צ• געױאיען

״שעהנהאיץ. ברודער טיר
 האט נרענטש נראגזוױאער דער

 םי• זײן פון כאריכט א ארײנגענלאנט
 :עיואיען אפגעהאי*טען איז װאס ׳טיננ
ם ע  רײסעאים, לײבא״ אין טאי טען10 ר
סט. סעתםא; 229

 אץ ס״אגען פאדעײדענע די אחמ
 פא״בערען דיגעז װעאנע ■ראנאעסען׳

 אייפ־ אױד וײנען טרײה אונזוי םים
 םונ׳ם כאריכטון די געױארען נןמטען

באארד. עפזעקוטױו
 די זיינעז די־פקוס־ע יעגגעגער א נאר

 און געװאיען גוטגעחייסען נאריכטען
י אז רעחאטענדױט, האט טיטינ; דער  טי

 ביײבען 25 יאחאל אאזען ניט ואאען
 זיןי ויעט לאחא״ אינזער װען איײן.

 דזשא־נט- פאאוסמאכעי אי אנשאיסען
 איזין אױך 25 אאלאל זאא באארד,

װערען. אלײגגענוםעז
i דער r o w w ־ י!אט באא-ד  כי
 כא- -עם איבעי האנדאען צו שאאסע;

טיטינצ. ;עחסטעז ב״ם ריכט
ץ, י א ד׳ נ ה v ש י.

סעחיעטא״־,

ר א ר פ ע ײ ד א ל ע  ג
ט מ קו א ה אידור ב ר חו ם

א קויטט איהר װען מ על  בעקום• סעארעטען, “ה
 טער־ישע רײנע 20 בעקוטט איהר קוואליםעט, איהר

 װ«ש כאקס קארד«ן א אין געסאקט םיגארעטען,
- װערעז. צודריקט סון און צובראכען ®ון «ײ •ערחיפ

 כעקוטט סיגארעטען, נעװײנליכע קויפט איחח דוען
 םאכ» װאם באנדעל, «ײיער א אין געפאקט זײ איחר

װערען. צוג־אבע; לײכט זאלען םיגארעטען די אז
I

 װעהרענד ^ואליטעט, אייה גיט העלטאר
 װעלכע הװאנטיטעט. אײה גיבעו אנדערע

? םאר איהר ציהט צווײ ד.י סון

 און באסס די געדענכןמ
נ^מצ!״ דעם

/
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 עטאיזטען ■ארא״דגטע די ®ון ועגיהמ די ידז jr-18< יסהר דעס ניו
״h אריםם^רו*ט*עער דער ®ון הענט די אין געווען  אנדערע אין '

נומנאדמנר. גרדשע די «ץ הענם די »ין װערטער,
 םט*יט־?<ןנ• ערשטע די געױארען פארפיזשט ױיגען עס ווען א)

 פאר- געווען סמיאנטקעם די re א״גענמיםער די יײנען סטיטווליעס,
 נא־ חאנען די ארן דעסןןקראטיע׳/ ״וװפיי נעגען *ו ניט גענוג זיכטיג

 נאר געגענען םען חאט עטים־רעכט שטיםען, «ו רעכט דטס שריינקט
 יאגד־אײגענםוס. געחאם חאכען װאס ®ערזאנען, די
 נע־ חאכען סט״טס, דזשארחשיא ^ ח״םיש״ר גױ סןןנסייװײניא, .1

 אכ• ניט טעקסעס, געצאהיט חאם וואס יעדען שטיסרעכם גענען
יאנד־אײגענםום. נעחאם חאם סען *י טענדיג

 עט־כ־ ;ע;עכען האנ־ס אײיאנד, רהאלד אדן דעלעװער לױרדזשיניא, ב
 יאנד־אײגענטוס. פארמאגט האנען װאס די נאר רעכט

 שטימרענט דאש כאשר״גקט האכען שטאאטען איסטערן אנדעחן
אײגענטוש־געזעיען• פארשידענע דורן

 געװארען :אשר״־נקט אריך שטיפרעכט ח»ס איז צ״טען יענע אין
םאםדדען. רעייגיעזע דורך

 קײן איננאנ^עז ענט־ועדער האכע; אידען און קאטאייקען א)
 נאקיײדען געטארם נים האנען זײ אדער געחאט, ניט שטיסרעכט

אסט. קיין
שטים־ ;עגעכען היובען דזשטרדזשיא א:ן ק^ראיימא נארם כ)

יראטעסטאנםען. גיױז«ײ רעכט
הא־ װאס איױנע ביױז שטיסרענט גענעכען חאמ דעיעווער ג)

 כיכעי. דער אין און דרײאיינינקיים דער אין נעגיױכט נען
n שטימרעכט גענעכען הסבען מערילאנד און םאסאםשוזעטם 

קריססען. *ו כלױו
כאשר״נקונ• ק*י;ע ניט האנען יארר, נױ ארן וױרדזשיניא כלױו ה)

םאםױוען. רעליניעזע אױס שמיסרעכם אױפ׳ן נען

.3

.4

ם איז דא װאס דעם «ון אנ עז  דאם זעחן, שױן םען קאן געװארען ג
ױעל םענשען, *אהל נרױסע א עו ט האכען װאס אזעלכע סי  פאר• ני

ם ץ טאג ר וױ לאנד-אײגעגםדם, קי ע ם כ״ ר ױך און שםיינער, א א א
 גים ה«כען אגזינטעץ, רעליניעזע נעוױסע נעחאם ח«נען וואס די

 און שםאאם, ®ץ דם רעגיחננ, דער אץ באםײלינען זיר נעקאגט
נאזיאן. דער טון נים

ארדענונג. אלםער דער אױף אגנריןז דער
אײגענםום- די חרך קלאסעז״חערשאפט פון סיסטעם אלטער חןר .1

 נים חאכען װאם די אלע p® נעווארען אננעגריטען איז כאזי«ןר,
קלאם. ארבײטער פונ׳ם סיעזױעל אץ אײנעגטום, ?ײז געחאט

שםימ• אלע געחארען אפגעשאפם דיגען דעם ®ת רעזולטאט אלס .2
 כאזיץ זנו שײכות א נעהאם חאכען וואם רעכנדנאשרימקוננען

רעכט־ פאליםיש אנדערע די אק ארבײםער די אײגענטוט. ®ח
וינ. גחיסען א געחאם חאנען םענשען לאזע

 זיך הן«נען ױי װאם דעם דורך זיג דעם םים באנו*ט זיך האבמ זײ 3
 אנדריו ערװעהלען העלפען *ו וועסם, חןר n ןאגעשלאסען

פאלקס־םענש. א געװען וױרקליך איז װאס חשעקסאן,
דזשעקםמן. אנדרױ

 נױט אין עמויגען קאראליינא, סוים ®ח 1גרענ״ אויפ׳ן נעכויחמ .1
 אכער בילדוננ, נעהעריגע קיץ כאקוםענדיג נים ארעםקײם, אץ

גע• ער איז — נלײכהײם, אין נלויבען שטארקער א נאזיץענדיג
 פון נייםם, דעםאקראםישעץ דעם ®ון פארקערפערוננ סאםע די וחןן
םאוםה. דער אין םענשען די

.2

.9

 דעם אץ אריבעתעןױינעו זיך ער האם ידנענם פריהער זיץ אין
 גרויסער אלס נעװארען כאריהםם איז ער װאו םענעסי, שםאאם
 נעװא- כאליבם שםארק איז ער און אינדיאנער, די נענען פײנרןר

פאלק. כיים רען
 םיליםערי• אלם נןךוארען כאריהםם אויך ער איז נאכדעם נלייך
 סענשען אלע פון ליבליננ דער נעװאתןן איז ער און העלד, שער

 רעכטלאזע אנדערע «לע און ארכײםער, די נענענם. יענער זדן
 חאם ער וױיל דוםרױעז, איחט w געהאם אױך חאכען מענשען

.פאלקס־חערשאפט״. אין :עללױבם
 וועסט, דער פון פארםער די חןריבער, חאמןן, 1828 יאחר אין
 די פון םענשען די םים ןװזאםען איסנ^ דער פץ ארכײםער די
 פאר דזשעקםאן אנדרױ חלםעתוע םאוטח, דער אין טעאידמנאלפ

 . שםאאםען. פאראימיגםע די r® פרעזידזןנט
 ארימ• זײנען דערזדסם פוז קאפיםאליסםען ארמאאמראטישע די

 א פאר נעהאם םורא חאכען ?ײ !טױט־שרעק א אץ געפאלען
 דער איכער קאנטראל חןר פאלק״ .פראסםען pe ח^יחגנ
חענם. זייערע p® ארױסנענליםשם דעםאלם זיך האט רעגירדמ

־ו«ם) ^ױיטערלס

נ>י”< ג א |.״י יויגיאי )vnyyj ו־ך ײאט '
 אױזי o-yory.1 אי י־ד ײסט א־ג״■ י־

r׳in א פוו ד«ס m  |M, נ״ם
/ ״יןרואײ׳וו ל ״ ' iv? |V8 tvs^vv ; ,e 

 *•9א* אדגזעי■ *•«*•', (אנףען דעפ ««חן
iv אין סא־פ״לע ראי ז־ך ואט e r j, |א׳ 
w נאן  oyi* ׳re  I'vnev

y y n• ר״ל, ם*ר m  oyn\ ט «»ד  ג״־יפ ד׳
Bv*®־a גשניסשז •IV8V

פ׳ן ivsv דאפ Vi onn iv■ ס׳ iw in 
j־j׳iv א *v v mw®דאו אין )>׳ T f  \Viin 

w anum* די r  V iW 'v m t״״  און מ
w אין אונט^ווןרפימאן.  3VYHP 

 ועהד » פארנ־אכט דאט a'w נ-ויפע־
v דעד אין טןמ אננעג^המן r ieלופט .־ 

IV81PVJ1Y |V8Vl או| 8 f'« SV « ?•׳צט 
!פ־ות

 lie v־*•־ דער א׳י פאינאנט־^ו »*ופ
 •־8V? ד• סון געורא.־שז נאדױכסען נא־נ

 האט עוים ד«ר װע^גע אמם ס-עיס,
h i־v;• גמ^*נא>*פגאי״,״א דעם נעזוכגשז 
 א־נייטעי׳ רעװאיל^־אנערע אנדערן אי׳

 ז־ו האנען געיאמ יעפ אלנטער ײחנר.
ת רארשירען iv אױ«עשט*רט איע ״־ ן 3.י י»

»ו ו ivwj איו עפ ען דג )invt שפיגו
----- -- ד^פ

iveiivi
w w

״ו א׳ז ),VJ«uviivuiijM T« א׳« ל ג

lyj’JFiHB * ifvfi ?*« ai י!«חן»( 
m#׳* ■י< פווי nn  ly r 'jB אפ* זיף 

ivi ױו׳ן D>iv nFi ivr'M ד«פארפ»»ט, ןו עדױפײ־ *וונזשד ®ח רװ• א
פ אויפ׳ן דאט נ*ש*פפעו *י

IVBiO B ז׳נטא(, n .געםאכט «*- דז־עיז 
r n| א hy״vb? /פגד׳נר *ן אין ״יוייפ׳ 

)iiviF, אנאנכ-רען ־עיעטעי י«ז1וי׳ ר־ר
דאדשיימן, וי^יעו רי־ או?־ן11

 איכער לעלטשור ומױיטע די
קונסט

 קונסט א-נער יעסטיעור Fט’«מי די
re שןי ס ־ דעם אין פ*ר, סי י ל א אי ^ ר  ״
»iv שכת, יעאטען ארט״, ®װ רויעאום 

 פפר־ רי נאוינט. גוט געװןן ויירעי איז
iV3«n v®?F88t די דורננע׳עואא־רט 
 װערפ, די נפטראכט און קוגסט־נאיער״ען

 ■Vi האט יעקט״.יורער דעי ױעלגע דישגעז
ד דך האנען זײ און )דטFר פנ  נפ* םFנ

 רער גאו ריסחוס׳ע ר^• א־ן טייד׳נט
8PV?11׳V.

 FריFס רעד סון י־עהסיןוור דריטע א
m װעט viv j דעם נײטאנ, שכת ײעדען 
 דאס ■יא׳ו. ?עלכען אין דז׳טין. »טען
 אינ«ר רעדען לעח^ורער דער טFװ ראי

o איניטעקטור. און ס?ו<»טור v w v i— 
׳עיעטעי.

9 ױניאן.לאקאל פינישערס קלאוק ױ
^ן א־גז־לר ײ ל ד א ג ״IV *י

 דינ ײ ײלן טעגע׳זשער ט*ט׳; ז^כיען
 י״יייקיי/ nyt^n pc נעס־א־ירז׳ע^טס

 ײײי עייס״נכעה א u*ry; האבען
vvM mjn דיסלזיטירט ס׳איו  jymnyj' 
 ?yrniv טרײד. פון ^יעטאנד טמער

mnw אױןי איז אנדעיעס i ivwv:t".n 
 'ivc’ix וױ ojn jy;yr פראגע די לען

o אװ סחײר דעפ ראי־טען m T ’ii,
 דיט נאנו¥ט דך יל^כעז oב«וטיy‘נאי

 די אז-ונטער/׳לדײקען ארכײםסיאזע די
^ די pc וױידו״ממס ט ״ נ ר  אײגעד *

ly דמר זײן רעג v o iv v w n נ אוןoy' 
 Dvm, וד סעהד ער ה^וט אי׳נײטער, טער

ט סיוײי  אױנ אין קדיגען• mvpv( ד
 הא״ םל^כגח כעז yג*ט ייח נע^וױנדע

v ניט myo נען w m] סחײי׳ דעם וױ 
iy אז זיף, סאחןוסעחט i ר ע ^ג  אדער מי

 ארנײטען געםװט ה^וט סי^ומר רער
¥י קומקן םימגען די ױגסער׳ן

 כעיי די ילעטמדס. נאןי אין אתו
 םארדכערע/ נמוו^יט זיןי ד^מנן נתים

ם די mm טעו אז  דער pc נאדעדמן ד
 אזעילכמ סיר האנעז נאסירייך, װד^ן.

 דער און געבען, געיןענס ניט יזוטזדס
ע די או גמװען, איו סוןי ט ״  ה^ונעז י

 ד*בען סך א .irtflm די פיײ^רעץ
 ^•צונארען וױ ווענ א געטונען מסתסא

 סקײי אוגםמר׳ן ארנײטעז און די
 קע״ טיד און וױסען. ױני^ז׳ס דעד אחן
ט סאראיכעי קײן זײן אױןי גען  הא- ד

 דיזע ?y;yp וו*ס אטת׳ן, רזר ?,א נעז״
אוגז סים םיענעז זײ נרײתד
 מיר 1 מאז סיר ז*ילען וו^ם״ :טענח׳ן
מ וױ^סגיויעז ױע?ן מ די i מזזנ w r, 

ט ארויוי קונתז נדר וואו *  אונז ממז ז
מ די י ע מ «ו וײנעז נדר »ו /w ז ^  ס
 יונטער׳ן ארכײנתן וױמ? נױר אוינ אז

̂זײיל מן גיס אויב און גוט איז ס ױ t ט o 
ס iy3n װ*יטען נױר דם. ^י  ?רײ מוו
ר נ^ד געו ח  אדרנא, סקײ^ דעם וױ מ

ען סיר t» ?אחס ^  אױכ קרמען. עס ו
 צו כאס דעם *וױממן גים ojyp איתד

 א םאר װאס םו סקײיל, דעם **ח*עז
 »ו ¥וױננען צו אונו איהד האט רקכט

t זחנן ׳•לאץ דעם סארלןוזען o נעחען 
 אונזעיע או? צײט אזא יערינ ארום

im סרױען yp  pv אױס נעהען m e א 
נרױט/״״

סענות! געזמכסע
״ן סוז מס אײ״ יעדען סאר קילאר ז

 ארײן נאר זיך סראכם װעילמנר נעם,
 ®רא־ ניט [W סעז אז פראגע, דער אין

 סלןווערען םאר׳ן סקײיל דעם טעקסקן
 פאתנרען װעס סען סײדען נעיל״ס^^כח,

 געישוױנדע םאר סקײיל דזנם וױ מזןהר
 די איבער <אזט םען אױב אדכײטער.

 דעם צד סקײ< דעם װי םעהד סון פדא;זן
מן ;וםען  דער :אר קען נ*ס, pc װי

 א סיט טריגען ארכײםער געשוױנדעד
 ווען סקײיל דעם װי סעהר חוילאר •אר

 סעהיוען עס און סיזאן גוםער א אח עס
 ניט זץי מישט ױניאן די אדנײטעד.

 ארביײ נײע פאר ■רײזען סאכען נייים
 ^■געמאכט כאס דעד האט קױם סער.

 צאהיען ניט באס דער םאר #■רײז א
 ניט םאר ארבײםער דמר און ווענעער,

 זעהן יאםיר יעצס וחנניגצד. געזזםען
•ראקטיק. דער אין ארבײם דאס וױ

ארבײ־ וועיכע םעם, א האט א. סר.
 סי־ אסאיליגע די סון נאר דארס סעז
 זיײ צאהילם צר ■ראסאעריםי. pc םמז
 ״מיר םילחםה-ארײזעז. ארכײסער נע

מוינן די וױיסס, איהר וױ דינען,  אי
 ארונםערגע״ ישס1 האם זועימ יוניאן,
 ״םר חיםם וױידדאאס״. די pc יאזען

 אר״ קרינט pא ®עקםארי א צפזנם ב״
•דא״ 60 אדער 60 גאגצע םים בײםעד

ט נ ע  או ׳זיר פאישטעהט בירינער. *
y טיט נ, סד. jv .םארקוקט כיזנצס 
 עםענט און כ׳עז סר. אױף j ס־. ייר

 ביילמע סיט םעקטארי א אױוי אליו
ס. נ ע  ׳א, סר. שאר שווער סאכט דאס ה

 ירײזען, איטע די צאהיצן no װצילכער
ײן צו סאכם ער אין ?אנק״רירעז, צו  .ן

 סאכם אין דז׳»אכער א װקרט םעסטאי/
 און נ. פון iycyc״ ,ד אין ארכ״יט דינע

 ארכײטמר נעװעזעגמ זײנע אדער ג.;
vm v] ,סען װאו תאאיארײ׳פאדשעיער 

ה־ננער• א פאר נאכט אין טא; ארבײט
 דער פ,ין רעזויטאט דער איז ךאסזייײ

 װעיל״ אן ®אריסי, נאריעעד יעצדיינעמ
 ביז געהאיטען זיך האכען כיר כער

יעצט*
 נעזאגט דא האבעז מיר װאס ראס

ל ניט. נײעס ק״ן קײנעם פאר איז *v 
 וױיםער סען םאר אזוי אז ׳אײן ?עהען

 אבער קרסט עס װען געהץ. לאזען נים
 יעצ״ דעם fycvnvM סיטיעז די צו

 םײנוננט- םאראן דינען צישטאנד, טיגען
פאחשײדענחײטען

 םון אײנע דאס געזעהן, האבען סיר
 ניבען בתים כעיי װארום אורזאכען די

 דזשא• ײערען און שעיער זײערע אױןי
 װעילמ ארכײםער װאס דאס, איז נערס

 א דאילאר 90 און 80 גצנוסען דאבען
 זײ װען דאלאר 60 פאר ארב״טען װאך

 דאס •יאץ. נײעם א אױא ארויןי געהמז
 ס^אוען דעם םאר אוםסענייר אויך מאכם

 כזײ ססײי. דעם קרינען צו ארבײטער
 מניאן די װאיט םארסײחנן, צו דאס

 די םאר ירײזען די סעםילען כאדארםם
 גע־ א איז אײנער אױב ארכײטער.

 ױסאן די האט ארבײטער, טװינדער
 םעחר קריגען זאי ער אז ׳זמהן באדארסס

ײי סקיייל, דעם וױ ל דער װ ײ ז  איז ס<
ײ סיאיען. פאר׳ן נעװארען נעסאכם  זי

 םיחרער, אונזערע םיז סד א אמנר נען
 נעסנן אתזעחן, סעסכערס די אױך אס

 «רײ?ען סעםיען זאיל ױניאז די אז דעם
 ?יײ םצנות זייערע ארבײטמר. די טאר
 סעטיען זא< ?rמג די וחנן אז נען,

 סארניײכען סהצז דאף זי װעט •רײזע?
 ארכײטמר נײעם דעם pc ארבייט די

 אדבײ• אלטצ די pc ארבייט דעד סיט
 » צו זאגען ניט דאך קען ;yo םער.

 אירײ״ דמם ען5צאח םוזט איהר באס:
 םיר. וױלעז אזוי װײל דאיאר, 80 טאד
 דער אז זאגע?, םיזען דאך וחןילען םיר

w? 80 דארף אירײטאר np װײל ^ולאר׳ 
ײ װעהרענד גארםענםס 80 מאכט ער  ב

 נעדד װאס אירײסארט זיד געסינען ריר
 60 נאר טאכען און דאלאר 60 מען

 ארביי־ די דענקען ׳דאס גארמענטס.
 ירא־ אװ סטאגדארד םײנען װעט םעה

 ̂וװ סטאנדארד א םאר און דאקישאז״
 םאר׳ן וױ םיר ציטערען ®ראדאקשאן

טײװעיל.
 עניה \t$ איז דאס אז אכית, ס׳איז

 געװיס דיססוטירען. זיף ילאזט װאס
 אץ ״שװעריגסײטען סך א םאראן ?ײנען

 םון •רינצי• דעם םון דורכםיהרומ דער
 ארבײטער די םס װײדזשעס רעגולירען

 וױ אמןר םעהיגקײטען. זײערע לױט
 ״זײ| נים זאילען מװעריגקײםקן די גרױס
 םיר אויב דורכםיהרען, עס סיד סוזען
 pfi נויםען די אויף ענםםערען וױלען

םעמבערס. אונזערע
 זאלען בחים בעלי די אז צולאוען,
 פאר ארבײםער כעסםע זײ אײסקלײבען

 ססילא שיח ע<יסט װאס ׳סקײ< דעם
 סרינמן צו pe םיםצלע די אטיױ אויס
 ית״ די װען אז סורא אויס סקײל, דצם
 דאם יחנם •רימען סעסלצן וחנם יאז

•ראחמ־י אװ סםאנדארד א צו טיהרצן
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װײםט דער אין קריזים דער
ױניאן מאיער

דזשײקאכשאן. םעארלש פ.ץ
.4J5 י^קאר סעקרעטאר

t אזױ איו — ™ן, r i p, װאי»ט עס וױ 
jypyj ^פון דר צורילצוחאיטען י^וגי 
 םען װצט ט^וסער סורא אויס עםען

יגען״» דצם םארדארבען
 אװ סטאנדארד א געגען דינצן סיר

 איז אונז כײ מעהר, נצף ■ר^וד^ל^ן.
 סטאנדארד א חאנען צו ארגסעגיליך גאר
jy• אװ v p rp n םון זינען םויען אין 

 ׳ניט אכער נאך םײנט ד^ס װ*רט.
 סאכען זיף קען ארנײטער יעדער• אז

 דארט זיף. גלוסט איחם ארבײט וױפיל
 גאר״ 10 צו פאכען ארנײטאד yא^ װאו

 סאכען װעט אײנער pא ׳טאג א סענטס
 ניט כאס דער איהם װעט ,1 ארער ס

 גיט איהם װעט ױגיאן די pא האלטען,
 כתיפ כעיי די פראטעלטען. עיען?

 וױ״ וױיסען זײ און רעכענוגג א םיהרען
 און טאכט, אײנער יעדער אדבײט םיל

 גענוי אױסמעסטען ניט קען פען אױנ
 סעהר אבער בתים בעלי די זרייסען

 ארבײטער יעדער װיםייל װעגינער אדער
 צו געקוסען זײנען הונדעיטע בט.כמ

 זאנט באס דער :טענה דער סיט אוגז
 נאר גוט, איז אוגזערע ארבײט די *ז

 ׳געבען ניט אינז ער װיל ססײי דעם
 VZ טאכען סען סוז סקײי פאר׳ן װײ<

 טא־ ניט קענען טיר און טאג א קײסס
.8 וױ סעהר כען

זיר האט ׳א^זא ׳אלײן באס דער
פראדאק־ א*ו פטאגדארר דין געטאנט

!קײפם 12 םאכ^ מוז סען :עאן
 כיעהר און יאגישעד געװען ניט װאיט

 זאגען זאל ױגיאן די אז ױניאךסעסי:,
דו װאס סײגד, נעװער :נאס צום

 פאכען סען סוז סתײר םאד׳ן אז זאנסט
 8 אז זאגען מיר ׳טאג א קײפס 12
 אזא אין ״נײטראל״ זײן צו גענוג. איז

 דעי װי סונקט האנדלען סײנט םראנע
 און קאפ דעם אײן גראנט װאס מטרױס,

גיט. איהם זעהט מען אז סײגט
װיײ רי צראםצקטען הענען סיד
 טיר סעטבערס. אונזערע םון דזיפעס
 ױיט וױידזשעס ד• רענוילירען הענען

 אדבײטער, יעדען פון םעהיגקײטען די
 געפיקסטען א אײנצרםיהרען אהנע

אױב און •ראדאסשאן. אװ סט*;דארד
 װע־ טיר אויב טאן׳ ;יט עס װעלען מיר
ען  ׳יעצט ביז װי םיהרען װײטער דך ל

ען ל ץ  עק־ װאס שעיער פאר רי נאן 'ןן
 ארבײט די און צומאכען דף זיםטירען

 קאאיעריישאן אין װערען ג¥םאכט װעט
 די םרן לאגע די אין סקעב-שעםער, און

 װי מינעי נאר זײן װעט קלאוהםאכעי
 ױגיאן קײן האבעז םיר װען ,1910 םאר
:עה*ס. גים

 זיך מראכט בדידלר, pא שורעסטער
 האבען סיר װאס דעם אין ארײן נוט

 אז זעהן זועם איהר און געזאגט, אײך
!גערעכט זײגען םיר

הײםאן. ל.
.9 לאקאל פענעדדפער

 ארבײטער מאר װעקײשאן א
כדידלאך.

אי| 10 פון דושוז, םען3 רעם זונטאג,
 רעם אין יוש׳צען בייטא^ 3 ביז פריה דער

 עיצײעגפ, עדױקײשאגאל pc אוידיטארױם
 סט•׳ דד&עפערסאן און בראדװיי איסט

 קארדס אאאינטסענט וומרען םארטײ<ט
 אויף םאהרעז צו םײדלאך אידישע םאר

 ברענ צום אדער בערג די אין װאקײ׳שאן
 וואקיײ חנר םון הײזמר צוױי רי אין ים

 ארבײםער״ אידישע םאר סאסײעפך שאז
סײדיאך.
 הײזער סאסײעטי׳ס דמר pc אײנס

 די pK אינדיען, ביג אין זיך נעפינט
 אין — צװײטע דאס און בערג, קעטסקייל

 סאםע בײם אײלאנד, ילאננ בעלפארט,
 . בארד די אין הײזער בײדע אין ים. ברענ

 בא־ די אבער װאך, א דאלאר 7 הכיל סך
י געשמאקע דאס ?װארטיר, קװעמע ז  א

ע  זײנען דארם, קריגם מען װאס עסען, ש
 ״רעזארםס׳׳. געהויבענע גאר די אין װי

 מײדלאו רי געטאן דארט ותןרם אלצדיננ
 אי| פארגעניגעז אםת׳ען געניסען זאצען

 אין םארברענגען זײ װאס װאכען, צװײ די
 אינ* ביג דעם אין הײזער. װאקײעאן די

 ״הײסס׳/ אראגדפירט װערען הױז דיען
 םאר־ םארשטעלונגען, טעאטער פיקניקס,

 דער אויף אונטערהאילטונגען שידענערלײ
 בעל־ דעם אין וו. ז. א. לוסט, םרישער
 רי זיך אםוזירען הױז װאקײשאן פאיטער
 אין זיך כאדעז םיט דעם חוץ א סײדיאך

 װ. ז; א. פארמיעס, ביטש זיך, שיפען ים,
 אינגאנצען איז הױז בעיפארטער דאס

 דכער, איז עם און נעװארען רעטאנטירט
 צוציהען סצזאן הײנםיגעז וחוט עס אז

םריהער. איז עס װען װי מײד<אך, סעהד
 10 קאסט אינדיען ביג קײן פאהרען

 בעלפארם קײן או? #צוריק pv אהין דאילאד
 הויז בעצ*ארטער די דאיל. 5 בלויז —

p טען29 דעם םײיטאג, ךיז עפענט m, 
ען בע pK הויז דאס און רי  דעם — ^
 םאמם רצדזמיסםרײשאן די דזשון. טען25
ײ יעדער pא ,p״n טען10 דעם אז זיד  כי

 אנצימעז װעם הארד אפאינםםענס דעל׳ס
 אהן םארשרײבעז. לוכמן ?יך דארזי ױ ײמן

ד ניט ?יך מעז קצן מאדדס אפאינטסמנט ח דזשיסטרירע^

 ,25 ױגיאן, װײסטסאכערס די
 יאנע די קריזיס. א םאי איצם שטעהט

 קאםפריצירטע. און ערגסטע העכסט א איז
 אטאלײ דער זינט יאהר, צװײ לעצטע די

 גע־ רעארגאגיזירט איז 25 לאקאל גער
 גע־ טרײד װײסט דעם אין האמ װארען,
 אינדוסםריערער שרעקייכער א הערשט
 שע־ ױניא{ די האבען נאר גיט קריזיס.

 די אין אפילו נאר געפוסטעװעט, פער
 װעגיג זעהר געװען איז שעפאר אפען

 כיא־ פון ארוים זײ;^ן װײםטען ארבײט.
 קיײגע א בילויז זיך האט געפאדערט דע.

 ניט־ די האבעז דאס אין װײסטען צאהי
 דעיבײאיגע קיליינע די םון שעפער ױניאן

 ביליגע אזוינע פאר צונעשטעיט שטעטי״אך
 טאנופעקטשױ יארקער נױ די אז פרײזעז

 כריט געקאגט :יט אופן בשום חאבען רערס
לאנקורירען. זײ

 די געװען דינען קרבנות ערישטע די
 האבען באיעבאטים רי יפעפער. ײניאן

 פרײ־ די ארונטערצורײסען אנגעהויבען
 רי סטענדערדפ. ױניאן אנרערע און זען

 געװאלמ ניט דאס ה.אט נאטיײיר, ױ:יאן,
 שע־ ױניאן רי האבען אזוי און דעריאזען,

 א:נע* אנרערער, דע,־־ נאך איעע פער,
ט זײער אויױ iik צוםאכען, זיך הויבען  אי
 צאהל גרויסע א אױסגעװאקסען זײגען

שעפער. ניט־ױניאן
 אױסגעהו:־ זײעגדיג ארבײטער, די
 גיט־ױניאן די אנגעפירט האבען ׳גערט

 ארע אונטערװארםען זיר און עעפער,
 הער־ װאס איבלען און אונט־לררריקוגגען

ע\  אבער שאפ. ניט־ױניאן יעדען אין ש
 וױיל געהאלפען, פיל ניט אויך האט דאס
 גע־ ניט האכען באלעבאטים דיזע אויך

 טאדקעט אין פלאץ קײז נעפינען קאגט
 בא־ דעם דאנק א פראדוהטען, זײערע םאר

 דערצו האבען עס און געברויך, שרעגקטעז
 פרײ־ רעדוצירטע די אםייו גצהאיפען נים
p ניט־ױניאן די האבען פאיגליך זען. r־ 
 אײנע צומאכען אגגצהויבען אויך זיך פער
 נאר זיינען געבייבען אנדערער. דער נאך

 װעיכע אין שעפער, ערגסטע סאמע די
 קאעגליבסטע די געהערשס האבען עס

 װעילכע אין און באדינגונגען, םװעט־שאפ
 קיין פאדדינט ניט האבען דייארבײטער

 האבען זײ װען אפילו קאשע, אויױ װאסער
ארבײמ. וואך פולע א געהאט שוין

מא־ גרויסע די געטריבען האט דאס
 אנ־ צו זיר נמכלען צו װײסםםאכערס םעז

 צאהל גיעסםע די באשעםםיגונגען. דערע
 אנ־ דרעסםאכער, געװארען זײנען זײ םיז

 אין באש^טיגוגג געפונען האבעץ דערע
 איגדום־ גאדעל די פון צװײגען אגדערע
 דער אין פלעצער זײערע אס טריעס,
 נרי•א םארנוםען האבען אינדוסםדי וױיסם

 צו גרײט געװען זײנען װעלכע העגט, נע״
הונגער־לוין. א פאר ארבייטען

 די האם אוםיפםעגדען דיזע אונמער
 אנמד ^5 לאקאל ױניאן, װײסטםאכערס

 םעםכערס, די . װערען צופאילען הױבעז
 אנדצרע בײ ארבײט געפונען האבעץ װאס

 צו אגגעםאמען האבצן בודצעפםיגונגען,
 אג״ זיך האמןן אס 26 לאקאל םאריאזען
 די לאקאלען. אנדעיע די אן ג;ףן*<אסען

 אנגעװארען אוםן רעם אויױ האם ׳ױגיאן
 הלײנע א בלויז און םיטגלידער טויזענדע

 דעם אין פארבליבען זײנען זייערע צאהל
 סאר״ רי םון צאל נרעסטע די ילאקאל.

 באשעפ״ געוחןן זײנען מעמבערם בליבענע
 שזד װימ£ם ױניאז עטליכע די אין מיגט
 עהזיסטירען ;עבליבען זײנעז װעלכע פער,

 הא״ איבעריגע די און קריזים; דעם טראץ
 אבער שעפער, דרעס איז געארבײט במז
 װײל 25 לאהאל אין פארבליבען זײנען זײ
 פועלין געקענט ניט זיך בײ האבען זײ
 קרי־ אזא אין לאקאל דיזען פארלאזען צו

צושטאנד. טישען
 אנגעװענמם האט גרופע צװײטע די

 מסירת אמת׳ע םיט טאקע און כוחות אילע
 אומגליהיליכען דיזען אויפצוהאילטען נפש

 סוח כל םוח אז האפגונג דער מיט ילאגזאל,
 דער אין עגרערונג אן הומען דאך וחןמ

 געלינ־ זײ װעט עס און אינדוסטרי װײםט
 װײסםםא־ רי אויפצולעבען װירער גען

 םון באארד דזשאינט דער ױניאן. כערם
 האט ױגיאן װײסטמאכערס און דרעם די

 אפפערװײ עגערגישער, דיזער געהאלפען
 מימלען, מענליכע אלע מיט נרופע יליגער

 אנשםרענ־ אלגעםײנער דיזער דאנק א pא
 נעװאיעז נערעמעט 25 לאגאיל איז נונג
אונטערגאנג. זיכערעז א פין

אנשטרעג־ דיזער םון רמזוילטאט דער
 נאכדעם, באלר גוטער. א נעײען איו גונג
 רורכגע־ האט באארד דזשאינט דער װי

 איז סטרײפ נעגציאל לעצטען דעם פירט
 זיך האבען ,1923 םעברואר, מאנאט דעם

 אױם־ pc סמנים ארויםװײזעז אנגעהױבען
 לא־ אינדוסטרי. װײםט דער אין לעבונג

 דזשאינם רעם םון הילױ דער מיט ,25 סאל
 םרײ םיט געטאן נעם א זיך האט באארד,

 פאזײ זײן באםעסטיגען צו ענערגיע שער
 גע־ טיילוױיו איז ארבײמ די pk ציצ

צו אום ערפאלג. סיט געװארען קרױנט

נ סאלקאנשנעם א האנען  זיך האט ערפא̂י
 טאטע־ און פיזישע פיל זעהך געפאדערט

 יײ• זײ האבען דאס אין קרעפטען ריעלע
 פיל אזוי אויף אבער פארטאגם. ניט דער

 ער־ עס האבען אוכדטטענדען רי װיפיל
 צופרי־ א געװען אויפטו דער איז יױבט

 פאר־ טען האם טעהר דענשטעיענדער.
 האט טע; און טאן א״ט1גער גיט לויפיג
 ביז אפצואװארטען באשלאסען דארום

 װעט סען װעז פאי־כעזאן, קוטעגרען דעם
 פיישע טיט טאן נעם א קאנען װידער זיך

 טעכ־ און גרויסע א אױפצובױען קרעםטען
 אױסזיכ־ רי ױגיאן. וױיםטסאבער טיגע
 דיזען פון פאױױרקריכוגג דער פאי טען

 ערװארטעם טען װײל גיטע, זײנען פייאן
 אבעי זיך האט עס סעזאן. פאי״ גיטען א

 ױאלהען, שװארצער א אנגעדוקט פלוצלונג
 רעם פאײניכטען צו סםראיטעט כעי4װעי

 דעדסיט און ,25 דאתאי* הױם־לעבענדען
 דער פאר פלענער א"ע צושמערט װעלען

 בא׳צטעהט עה װאס אין אט און צוקינפט,
:עפאר. די

 באא״ר עקזעק,יט*װ דזשענעי־אל דער
 א יױט האיט, א':טעד:עשאנאר דער םון

 לאנװענשאן, לעצטען דעם פון בא״צי־יס
 די זיצוננ לעצטער זײן בײ <־דניעןיאויפ:

 לאקאל פץ פאראײ;יגונג דער פון פראנע
 באיצלאשען איז עס .23 יא׳האר פיט 22

 ו דיזע יעבע; אין מרכצופיהרען געװארען
 אויסגעארבײט איז עס און פאדאײגיגונג,

 ,לױפט דער דעם. װעגען פייאז א געװארען
 די שטעיען צו איז פלאן דיזען פין פי:סט

 קאגטראל דעב אונטער דרעס־אינרוסטרי
 קראױך דער פון יאארר דזשאינט דעם פון

 לא- אלע אז הײסט, ראס ױגיאן. טאכער
 זײ־ װאס אינדופטרי, דרעס דעד םוי קאלס

 דזשאינט דעם אן אנגעשלאסען איצט נען
 װײסטסאכערס און דרעס די פון באארד
 דזש. דעם אן אנשליסען זיך זאלען ױגיאז,
 ױניאן, קלאוקמאכערס דער פון באארד

 דעם פון אויםלײזונג די מײנמ דאס װאס
באארד. דזש. װײסטפאכערס און דרעס

 װײסטמאכערס דעם אנבאלאנגט װאס
 רעם פון באטראכט ניט ער װערט לאקאל

 פון טײל א אלס באארד עהזעקוטיװ דזש.
 איז פאלגליך און אינדוסםד♦ דרעס דער
 דעם אין פלאץ קײן ניטא איהם םאר

באארד. דזשאינט קיאוהםאכערס
 רזשע־ דער מאכט םונהט דעם אין אם
 אונזער לוים באארד, עסזעקרטױו געראל

 רי טעות. גרויסען א איבערצײגונג,
 װערט עס װעלמנר צוליב אורזאכע הויפם

 דרעס דער םון םאראײגיגוגג די געפלאגם
 רזש. איק אונטער אינדוסטריע קאאוג אס

 מא- ה?אוק םילע וואס ראס, איז באארד
 דרעס געעפענם האבען נופעקםשורערס
 םי־ װאס דאס, אויך און דעפארםסענטס

 אר־ קאגםראלםארם דרעס און קלאוק לע
 צוליב דזשאבערם. דיזעלבע פאר בײםען

 לזיאוק רי אי בײרע, אז נויםיג איז דעם
 האנ• זאלען שמפער, ררעם די אי שעפער,

 צענםראלער אײן פיז װעיעז םראיירט
 הערשען זאלען עס כדי קערפערשאפט,

 סטעגראררס, דיזעלבע און אײנע איבעראל
 גאנ״ זאל ױגיאן אײן אז דעפ אנשטאט

 איז ראס אנדערער. רער מיט קורירען
 אויםנמ״ םאלקאמען און לאגיש העכסט

האלםען.
 ארגוםענטאציע און לאניק דיזעלבע

 װײסט רער אויח אויר אבמר זיך באציהט
 זײ־ קלאװדשעפער די איז אינדוסטריע.

 ער־ גײע א רעפארטטענטס דרעם די נען
 פאר א ערשט אלט איז װעיכע שײנונג

 נע־ װערען עס װאו שעפער װערענד יאר.
 ־py האבען װײסטען און דרעסעס מאכט

 םילע זינט שוין עקזיסטירען און זיםטירט,
 מחותנים אזוינע פונסט און יאהרען

 קלאוק־ רי מים זײגען ררעםמאכערס די װי
 וױיסטמאכערס די אויר זײנעז מאכערס

 אנדערע אין םיאכערס. דרעס די מיט
רי :פאלגענדע דאם עס מײנט װערםער

 האבען קלאוהמאכער די םיט װײסטםאכער
 אײנער שיכות דירעקטע קײז ניט טאסע

 האבען אבער דערםאר צװײטען, רעם מיט
 די מיט שיכות נרויםען נאגץ א בײדע זײ

 קײט א װי פונהט איז ראס דרעסמאכער.
 רינ־ םילע פון צוזאמענגעשטעלט איז װאס

 רינ־ לעצטע די מיט ערשטע די ;געלאך
 רירעקטע יןײן ניט מאהמ האבען געלאך

 ריג־ מיטעלסטער דער אבער פארבינדוננ
 אײן א״ן צוזאמען בײדעז זײ שליסם נעלע
הייט.

 זעתר זעהר, טרעפט עם :זאך א נאר
 אננעםען זאל קלאוסםאכער א אז זעלטען,

 א א? װידער, װײםטען. בײ דזשאב א
 בײ ארבײטען יזאנען זאל װײסטמאכער

 אונסעגליכהײט. אז כמעט איז ?לאוסם
 שעפער װײסט אח דרעס די אין װערענד

 נרעס־ די ארבײםער. דיזעלבע ארבײצזמז
 דרעס־ אז זיר רוםעז װאס רי םון צאל ט^

 װײםטמאכערס נעװמזענע זײנעז סאכערס
 זאא טאג, הײנטיגען ביז אפילו נאך אח

 שעפער װײסס די אין ביזי װערען נאר
די געהען שעפער, דרעס די pn םלעה און

 וױיסט די מין אריבער גלײך דרעסמאכערס
 »1א נוט גאנץ ױי שטעהט עט און שעפער

 אוגע״ גאר שױן »־ז װײסטםאכער רי םון
 זײ װאס געיעגעגהײט, יעדער ביי רערט.
 דרעט א אין ארבײט קריגען צו נאז״ ראבען
 אץ און דעם, אן אן זיך זײ כאםען שאפ,

 װײסטסאכצר דעם פון װעיט צייט װאך א
 פארשוארען אםטמ^ל דרעססאכער. א

 אין שא• אײן םון איכצרצוגעהן זאגאר ?יי
 סאגוסעק־ זעלבער דער װײל צוױיטען, א

 תאט ער װען קאגטראקסור, אדער טשורער
 ררעסעס, ער מאכט וױיסטען, הײן :יט
 האבען מיר פארקעיט. זעיבע ראס און

 ארבייט לײן די װאו שעפער, אזוינע אסילי
 PD םען0ג כיאל עטליכע שוין זיך האט

 צוריק דאן און ררעסעס, אױוי װײסטען
װ. אז. א. װייסטען, אײף

ד עס װי װײט אזוי אױוי איז ראס  א
 לאנע. אינדופטריעלער רער באלאגגט

 רעם םין באטראכטען עס יאסיר איצט
שייךפסיכאיאדשען שטאנדפונקם. סענ

 װײסטמאכער די מיט דרעסמאכער די
 אין געװארעז ארנאניזירט צוזאטען זײ:ען

 צױ יאהרען םילע םימ יזערפערשאפט א*ין
 זיך זײ האבען צײט דער דורך אין י־יק,
 געװאקסען, צוזאטען און אײננעיעכט אזוי

 גרויסע אײן געװאחנן זײנען זײ אז
 דער פון עגטװיקלונג דער דויך סשפחה.

 םון נידערלאנע דער און איגדוסםרי דרעס
 אױסגעקוכמן איז אינדוסטרי װײסט דעי

 איז ־*־ דרעססאכער די — קינד דאס אז
 װײסט־ די—מאםע דער אריבערגעװאקסעז

 כאציהוגגען דיערע זײנען דאך טאכער.
 גע״ געענדערט ניט צװײטעז צום אײנער
 עס װאס רעם טראץ ׳דאס~קינר װארען.

 גע״ אח ?עסט אײגעגע אויף אריבער איז
 (ic זיך האט זיך, פאר באלעבאס א װארען

 םאר־ אםגעסיעםדם. ניט מאפען דער
 דער באגריםען־ גוט האט קי:ד דאס קערט,

 האט און לאגע עלעגדע ס’םאפע שװאכער
 םיט איהר נעהאלםעז קינד, געטרײ א װי

 איהר אגצוהאלטען מיטלעי פעגליכע אלע
 געזעלשאפט. דער אין פאזיציע בכבוד׳ע
 פארגע־ איז עס װען זײ בײ איז מאםער

 סײנונגס-םאר־ צוליב צאגקערײען קוםען
 נא״ גאגץ א דאס דאך איז שירעגהײמען,

 עלטע־ אלע צװישען ערשײנונג טידליכע
 טאױטעגליכעז דעם אין סינדעד און רען

 זײ דעם צוליב יעז מען דארף לעבען.
 איבעריצא־ און םאנאגדערײסעז איגגאנצען

 צװינ־ אדער V הפקר אויף פאטע די זעז
 בײ ב^ורדערקע א װערען צו םאםע די גען

קרוב? װײטען א
זײ־ דאס f« זאנען םילײכם װעם מען

 םענטי־ םיט אח ירײד םענטיםענםאלע נען
 דאס רעכמנען. נים זיר םען טאר מענםען

 ױניאן גאגצער אונזער םאלש. אבער איז
 םיט דורכגעװעבט דורכאויס איז לעבען

ןך האבען םיר און סענםימענט,  נע־ נים ̂נ
 אונזער pv אפט־ילוננ אײן קײן זעהען

 אנ־ הענצן זאל װאס באװעגונג גדױטער
 װאו ערםאלגרײך ארבײט איהר סיט געהן
 איגגא- װערט געפיהל םעגשליכער דער

רירט.
 דער אז האפעז, דארום װילעז םיר

 רי ײעט באארד עקוטיװ1עת דזשענעראל
 מיט באטראכטען, ערנסם נאכאמאל זאך
 פאסט וועלכע אויםסערהזאסחײט. דער
 פארװאלמונגס״ צעגטראיעז העכסט א םאר

ראט.

 ? סיטיזען .א שױן איהר זײט
 װערט װארום — ניט אױב

? ניט איהר
 נעטשוראייזײשאן דער צו דר װענדעט

לינ. אײר
 די און אעפערעסען נערןענליכע אייערע

 פאדערען סאםיליע אײער פון אינטערעסען
 סון בירגער װערען זאלט איהר אז אײך, םון

 דערגרײכען *ו לײכפער פיל איז עס לאנד.
דענקה. איהר װי דאס

ך װעכדעם  ליג דער פון אפיסעס די צו זי
ך געפינען ױעלכע ען איבער׳ן זי אני  ע-יאדפ. ג

שםוגדען: די און ■רע«ער די ב^מערקם
ב־לדינג, ״סארװערטס״ אםיס, הויפם דער

 טאג יעדען אפען איז בראדװײ, איסם 175
 עבת, אײענם, אוהר 9 ביז בייטאג אוהר 1 סון
 אוהר 6 כיז פריה דער אין אוהר 10 םון

אװענט.
 דא״ יעדען — בראגקס אין ברעגפמו דעי

ן אוחר 10 ביז 7 םון אװענם נער^םאג  אי
ראאד. באסםאן 1167

 מים־ אוז מאגטאג יעדען — חארלעם אין
 יװ 62 אין אוחר״ 9 ביז 6 פון אװענם, ײצד
סטריט. םע106

 און דינססאג יעדען — בראנזװיל אין
 לײ אין אוהר, 9 ביז 6 פון אװענט, שבת
םםרימ. סאקםאן 229 לײםעאום, באר

רג אין  מאנטאג יעדען — װיליאםסבו
 אמאל״ אין אוחר, 9 ביז 6 פון מיםװאך. און

פלײם. אריאן 15 מעםאעל, גאפײמעד
ע אין ען •לעצער אלע דיז ך װעי סגן  אוי

ס מאכם אנ ײע ק לי  גװיי־• אדער עראזםע אר8 אי
ען מע טיז ס. סי עי פ ײ ד םען קען דארם י  אוי

טי״ אםעריקאנער ״דלר ביכעל דעם קריגען  סי
 ענם״ ביכעל דער קרלםער. י ס. םון ?ען״

ע אלל האלט ג םי ן פראגען נוי ש אי די  און אי
ע, סען, םוז מען ײעלכע עגגלי  םלן װלן װי

םנעםען װיל ען ארוי םיז  דער •ײפערס. םי
כלל סעגם. 15 קאסם ני
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►  דער אין פאםירונגען וױכטיגע
3 לאק. ױניאן סעמפעל־מאבער

לעפקאוױטש ס, םון
Ml -0י׳0י פון ‘יניע;עדד*ע

אץ #•בײט אמעמײנע ד
ל*ק#ל.

ט קײגער ןאל  דער אין דאס טיעאן, ד
אקאי חנם אין װאס צײט  פאמציןױ איו י
 איו זיך, ש״חנו װעגען שטױיט דעי־ ס*ן

 םאמאכצמ• יייםז װ/ניכעז א-מענד אױף
ע די געװארען סעם ט״נ צ מ  אין ארבייט א

 אוגוערע סמסנערס די װאס םון אפיס,
 שמפעד, די אין געציטען דכעד װאצטען

 עס װאס אנצײגען, טאיןמ װעצען סיר און
 גע• היגזיכט דער אין צײט דער דורך .איז
געװאיען. סאן

 סטרײ? קצאוהסאכעד צעצטען דעם אין
 » געװאוגען סאספעצמאכעד די חאכ<ן

 דאך וױיסט איהר אנער זיג, נרױסען
 ארײגצוםיהרען איז dp שװער וױ אודאי,

 איז דאס און רעםארם, נײע א לעבען אין
 די אוגו. כײט םאצ דעד געװען אױך

 געװען איז אסאסיאיישאן״ ״■ואטעסטיװ
 חאט ױ און נעוױנס אוגזער געגען שסארה

 אכטען צו ניט מ^סנערס איהדע נעראטען
 ערקצע- די- «וג?ט, געװאונעגמם אונזער
 זעיכע דאס איצט האבען די דאס רענדיג,

 םון סעמיעילמאכער די אפצוזאגען רעכט
 זײ וײ סיזאן, עגרע ביים א־בייט דער

 דעם סאר םדיהעל, געהאט עס האבען
סטריײן. הלאוק לעןוםען

 עס ראס דעם, צו געפיהרט האט דאס
 דיספױטס אײניגע אנטשטאנען זיינען

 n םון מאגכע און ױגיאן אוגזקר צוױשען
 האכען װעיכע םירמען, ״■ראטעיןטיװ״

 סאם־ זײמרע ארבייט דער םון אפגעזאגט
 א געמאכט האבען מיר אעצמאכער.

 ק״סעס די האבען פיר און םי־יט שםארהען
)געװאונען.

םיר־ די םארצאמט, ראן האבען כײר
 סעמיעלמאכער די באצאהצמן זאלען סעם
 װידער האבען םירמעס די און ■עי׳' ״כעס

 דעם. געג^ן םײט שטאריזעז א מסאכט
ו מן  גע- ■ונקט דעם אויר חאכען מיר ן

ד אונז איו עס וואונען. ײי  געילונגען ענ
rt עי״ ״נעס מהומען  טאלגענדע די םון •

מן: ד ס פון סי הא־ קארויאזיאז טעארי

 ןים ד#יע־־, צ75 רט,עקטsלוא ט*י נען
 פין און יאיעד, J57.21 דמרער הערסאן

דאיעי. 190.61 ראןאפארט דדעײקאכ
 זעהד צוױי ;עהאט אױך האבען טיר

ײנטס כאראקטעריסט״פע :קאסיי
 א•־ ראט דטעיסאן ה. א. םירטע די

 סאמיעימא־ א ארכײט דער געזאגס-םון
 דע״ חגר געכיטען זיך חאט עס וױייל #כער

עע  קײס די אױםגענוכמן האבען מיר .1זי
 גע־ איז טענה אונזער םירמע. דער מיט
 ניט האט סאמיעימאכער דער דאס װען,

 דער כײ נאר דעדעער, כײם געארכײט
 איז סאמיעלמאכער דער דאס און םירמע

 סאט״ דעי און דז׳שאב. צום בארעכטעט
נעװארעץ. ריענסטײטעט איו יעלטאכער

 סאלט זעלבען םון קײס צוױיטע א
 פיליפ פירםע דער בײ געדזןוט טיר האבעז
# אױך קאהען.  געװא־ איגעזאגט איז י

 ארבײט, דער םון סאט«עימאכער א רען
 דעזײנער. דער ךךגעכיטען האט עס װײיל

 אוט״טטאנר, דעי צוגעקומען זגאר אי דא
 םיטגע־ זיך האם דעדיגער דער װאס

 איז ער און סאסיעלמאכער ״זײן״ בראכט
 האבען דוקא װיל ער דאס בא^טאנען,

 גע׳ האבען מיר סאםפעלםאכער. ״זײז״
 גע־ איז עס און םײט ׳פטארקען א טאכט

 זא״ סאםפעלםאכערס ב*ידע דאס ביציבען,
 די דאס שא•, אין ארבײטען ביײבען לען

 צוױ־ גיײך װערען םארטײלם זאל ארנײט
סאמיעלמאכער. כײדע ישען

 אפ־ ילענגער ביםעל א זיך האבעז מיר
 צו כדי קייסעס, צװײ די אויןי נעשטעלט

 סאם־ די פון אויםמערהזאמהײם די ציהען
 אײגגע״ זיך האבעז ווזדכע •עאמאכער,

 קאנען סאמפעילםאכער די דאס ^סועסט,
 ױגיאן. דער פזן באעיצונג די באסומעז ניט
 1 זײ- םאדערעז דארםעז סאמיעילמאכער די

ט גיצײד שאס אין רעכטעז ערע  אאע סי
 םון מיםגילידער די ארבײטער. אנדערע
 באשיצט, גוט אזוי פונקט זײנען 3 יאסאל

 אלע םון מיטגילידער די זײנען דאס װי
 םון באארד דזמאינט פון ^אקאלם אנדערע

ױניאן. 1קיצאוקםאכעו דער

3 לאקאר פץ אפיס נײער דער
 דאט כאריכטמן, צו טיד פיעלט עס
 דער אין ױך געפיגט אפ-ס אינזע•

 דדפאינט חוס םון נילדינג פ־אכעםולער
 עװע• יעחסינגטאן יזאמעי אײם׳ז ב**^ר,

 ארױס״ האכען כ״ר סט־יט. ד^טע און גױ
 םון טיטגיידער א־*ע צ״ לעטעי־ס געיטייזט
 ?ו״ צו ;יאדעו.ר*י;י,א ז•• ,‘*אחאי’ אוניע־

 אונזעי םון הײם נײע ד• כאזינען טען
 קױ יזאנען כ״טכיידעי איגזעיע לאקאי*.

 אין װעיען ?י• ׳צ״ט האבען זײ ײעז טעז
ט כאהװעדעז א נעפינען אפ״ס  םאל״ צו אי

וױירע. א ברענגען
 אייםגעפאדערט זײ ײץרען באזונדע־ס

 קאדמײינטס. די אסיס אין בלענגען צו
 באא־ד דז/לאינט די פון הילר• דער טיט

 פי;לט י;טס,יי8קאד די װעלע; באאכיטע
ך װערען. אטענרעט יי

 ע״ש־י דעם טינגען%מ אונזעדע
 שבת דױטען און טען

מאנאט. אץ
 בא* האט באארד עקזעהוטױו אוגזער

 םון דיטינגען טעטבער יד ראס ׳טאאסען,
 װע־• אפגעהאלטעז זאלען ילאקאר אונזעי

 אין *טכת דריטען און ער׳טטעז יעדען רעז
 נעהאימען װעיען ינגען6סי די מאגאט.

 איסט 130 אםים, נײעם אונזע־ אין ײערען
 עװע־ יעקטינגטאן קארנעל סטריט, טע25
 דארף מיטינגען די םין ■לאץ דעי נױ.
 טיטגיירער, אונזערע םאר צונענגיליך זײן
 צו אױםגעפאדערט אי*ע װערען זײ און

 די נויטיג, זעהר עס איז א;כ קומען.
 אינטערעס- מעהר ויף זאלאן סיטגלידער

 רעם סון טעטיגקײטען אלע די נדט רעז
יאקאל.

 גיײ אונזער אין מיטיננ ער^טען דעם
 דעם איגעוזאיטען מיר האבען אפיס עם
 גוט געותז איז םיטיג! דער מאי. טען5

 דאס איגםערעסאגט. זעהר און באזוכט
 דעם םון הבית חנוכת םין א געװען איז

 דער םײנבערג, י. בר. און ׳אפיס נײעם
 דזשאיגט דעם םון מענעדז^ער גענעראיל

 יוניאן, מאאו^מאכער דער םון כאארד
 א געהאלטעז נעאענעגחײט דער בײ האט

 עוילם םיז איז װעיצכע #רעדע באצערענדע
 םארעה־־ םך א מיט געװארעז אויםנענומען

 בא־ די חאבען טוכ ױם דעם צכבוד רוצג.
 אצע און רעפרעממענטס, כאקוםען זובער

פראבראכט. גום חאבען
 סיט- אצע זײנען מאי זרטםען דעם
תר םון נציחגר  באארד עקזעסוטיװ אונ

 און אםים אונזער אין צונױםגעסוםען זיר
גרופע־פיה־ א נעוי$רען גענומען איז מס

(ערצעהצונג)
װחוױץ א. טון

ךםע־ א אין נעארבײט האם ער  מו
 ל*נג רעס םון און פאכתק כאגימער

 געביײ סוורסאכמער א אין זץ־ מפינען
n באוט׳לאז געוועזעז געזיכט זיי־ן איז 
ח  ער איז חייױװאוקסיתר א ב^יך. י

םאראויסנע־ עסוואס האו רי געגאגען
 א געפיחצם זיך דאד און ױטנן5

זײן אק ?יכערד«ײם און אטאצצהײט
 סעטוצעוואםע כרייטע זײן און נאע

עקשנות׳דיכ. אויסנעועחעז האט !צײצע
 בצאק אײן געװאוינט האכען רי

ער פצעגט צװײטען, דעם פון אײנער
 ארײגי־ ארבײט דער נאך אװענס תדעז
איהר. צו דצעז קוסען

 םצענט פנים צעננצידב^ײכעד איהר
 םרײציכען א םיט irum כא׳שײנט
 דער־ איהם פצענט וי װען מסײכעצ,

 פצעגם זי וועז דאן אויך איז מײז
ט פארנוםמן דין  ער פיצענט ארבײט, טי

און םמער א אױוי אנדערזײט זיצען
 און געשטעפט און נעזעסען זיר את זי

ין. דער מאי̂״
 און נײטארין א געװעזען איז ר
 הײם. דער אין זיך םאר נעארבײט האם

 ער־p אפטעז א; ארײגכרײנגעז פצעגט וי
 דעם מיטהעצםען פצעגם און אהײם

חוצאה. דער צו מאטען
P"טט זי האט פוםער ז  געהאט ני

 גאר נאר נעבצעעז תומח א איז און
 טינדװײו יאהרעז. הינדערשע די םוז

 קאכען אױסנעצעתם זיך זי ראט נאו
ײ  בײ זײן םצעגט און פציטע דעי נ

בעצ־הבית״מע. די עטרב אין טאמען חנס
 ארבײטען איז-יאוועק זי װי נאכדעם

 ש**, ^ון קומענדיג איו ׳2יטא אין
 •ציםע דער בײ ^טעאעז זיך זי םיענט

 צד בוײה׳מאםם א באװײזען פייענט איז
 מאטען דעם םאר אסבראם אן נרייטעז

שפעםער. אביםעאע קוםען סצעגט װאס
 כױיעיל, גערופען זי םען האט רוםען

ם כני מ  כײ אז געצױבם, ױ האבען און
הענט. נאצדע^ע זײנמז םירלען

 םאר- זי חאם אכעד צײ& דער םים
w חנם לאזען r, מױן האט וי וואו 

 און געחו^ט צײנעם א באקוסןן נעהאט
J T םאר נייםאוײן » גײיא^נו 2 t.
ר יייוד טי o ט r גאחא^פאן אײמ־י האט 

מ ט ח^ס ד י חי ארבימג נזמונ מ

ך זי םצעגט  בײ זיצען טעג אזוי זי
ען םצענט םא^ין, דער  און מטעי

 האר־ א םים זינגען און נײעז םצעגט
 אויוי געציבםען, איהר םון נגוגדצ ציגעז

 אוי• די אויס גוקט און װארם זי וועםען
 זימענדינ איז נײענדיג אזוי און געז,

 עס און מאג דער פארשװינדען פצענט
 ער און םאמאכם דער אנ?ו&ען םצעגט
 םאר־ אביסעצ זיצען, ארײנקוםען םצענט

םירצעץ. צו ברײנגען
גערעדם? זײ האבען וואס םון
 מעהר־ זאגמן. צו שוועד איז עס

 זײן םימ רײדען. ער םצענט סטענטײצם
 ערי םצעגס שטיםע אמענצםער מםיצצר

 ארבײ־ רער םון דערצײלעז און רײדען
 און זיצעז פצענם זי און באװעגוגג טער

 שאקעצ א מים זײן טסכים און וזמחנן
קאפ. פון

 נעמט באװעגוגנ ארבײטער די —
 ווע״ װעט זי און וועצט גאנצע די ארום

 װעצט! דער איבער הערלפערין די רען
 אביםעצ זיר מטיטע עטיצע זײן םצענט

 נעדארפט שוין האט װאס דערהויבעז,
 זיך םצעגעז זײ און עתסטאז באדײםען

 אר״ םון צידער זיננען נעפעז כײגאנד
 שטיצער זײן םים ער נױט, און בײט

 קוצכעצ, דינעם א פיט ױ און שטיפע
 םאדאײני״ זײ םצענט זינגען דאם און
 בײזאםע די זיך םצעגען גיך און נען

םארשװינדען. שםונדען
 אויפ־ נערן םצעגט םאטער םיחגצס

 ױננעד סאצידעז און שטי^גז דעם נעמעץ
 מאצ מטצאכע שוין האט ער און מאן

 זי מאככדנר זײן צו צושטײז נעפרויםט
 דער איז װאס . רײדען איהם טים זאצ

 א אהן זיר ארוםפירען אזוי תכצית
 איז זי װארט, א מאננען מען זאצ סאצס,

 נמ״ דארף עס און יתופה א מײדעצ א
ענד. אז מעז

 פרױ פירעצ איהם םצענם אוםזיםט
 ו גומם ער אז םארשטײן, צו נעבעז םען

װײצע.... א זיצען זיר אזױ ארײן
 דער םצענט — װײצע!... א —
 רײד די אין ארײנםאצען איהר מאסצ

 אורענטען גאנצע — כעס. אין ווערען און
 אוחגגפס יעדער און א« דא צר ויצט

 איהם סיט וועצ איר װײלזנ. םײגצ א
ניטו חנדסס ח ווען מידעז, אצײז

ויר. אויסער טאטע דאר שויז װצרט —
ה צעווײנמ םיחגצ און  דאס זי

 וזאט זי וואס געװעהר ס׳אײנציגע איז
 אונטער״ זיר סוז ער און פאםער געגען
זועיען. אנטשװיגען און געכען

װי״ םצעגט ער ורען םארנאכט, און
 צו פארבריינגען און זיצען קופעז ר1ח

 איהם פאטער דער פצעגט םירצען,
 האט ער פונקם באגעגענען פרײגדצין

 זײן נז*ט גערעדם כארנישם נענטען
 גארגישט האט ער װי #ונקט טאכטער,
רײד. נעכםיגע זײנע פיט געםײגט
 א אין זיצען זיך םצעגעז זײ און
 צװישען שמועסען שטיצ- און װינקעצ

 געררען איז שטימע שםייע זײן זיך.
 בצײכע איהרע און זיס און אנגענעם

 רויטצען אנהויבען זיך םצעגען באגען
שענער... דאפעצם וחנדזנן םצענ& וי און

 1זײ וױ אץז, ער װען אײגפאצ,
 פאר־ פאתאכם געהומען ׳איז שטײגער
 דערהײם אין זי און מייצעז צו ברײנגען

 זײ געבציבען ער איז געטראפען, נישט
 װײצ^ א איהד אויף צואווארטען צען

 איהר דערוױיצ איהם פיט זיך האם
אויםנעשםועסט. פאטער
מא״ דעד האט רײדעגדיג, אזוי און

 זוע• געשפרעך דעם ארויםגעפיהרט מע
 ביז דעררעדט זיך און שיחכים נען

 ארוםצױ תבצית דער איז װאס אז רעם,
 סאכען דאחי מען אז אזױ, זיך םירען

 נע־ ס׳מוז אז און װאדט, א זיך צװישען
ענדע. אן םעז

 גע־ ארן געזעסען זיך איז ער און
 געשםײכעצם און נעשװיגעז שוויגעז,

 שםײכעצ אנגענעמעץ שטיצען זײן מיט
 האמ און געענטםערם גארניט האט און

 איז ער װי אזוי נאר געזאגט, גארניט
 נונדאװענט, שסיצען זיין םיט געהומען

 זײ״ שםיצען זעצבען דעם סיט ער איז
ט זיך אוועס, געזונם  דעחרארםענדיג ני

 גע״ איז טירעא ורעיז און מירלען. אויף
 ער װאס םארדראסען איהר האט גןומען,

 איהר ראט םאםא דער׳ נאר אוועק, איז
 נצשפרעך זײן םון דערצײצט נארנישט

איהם. כױט
 װאד נאנצע א זיך איז אזוי און
ר1 ?אגגע א אװעק, ס »  ױבען פי

ט א'ז ער און געקוםצן. ד
אווענםען

 yoinv 1 #נאארי וקועקוטיװ ון0 ור0ט
 ש«ע״ צאקאי. דעס םון נאטטטא אצצ םיט
דע חאכמן צו טער ט געס9א« ו אג איגי  ס
םאפער. » כײ

 איז יאקאי דעם איז אטסאספערע די
 א איז עס ׳נײע א נאנצען אץ איצטער

 ׳םריהער געװען איז ov וױ אנדערש סך
 אין חצרשט איצטער שײדוגג. דער םאר
 הארפאדע, םוצשטעגדיגע צאקאצ דעם
 גע- אײן נצויז מיט פאדנורען זײגען א^ע

 גרעסער. צאחאצ רעם מאכמן צו וױ ׳דאנת
 קאנען זאלען פיר בעסער, און שטארקער

 אינטמרעסען די םארטײדיגען כעסער אלץ
 דאס האפען, צאפיר פיטגלידעי די פון
 סאצײ פון גײסט ױגיאן אפת׳ער דעי אט

 עס װאס נרידעררינפ״ט, און דאײטעט
 װעט ,4י־אחאי אינזער איז איצט יןעדשט
טען.1אנהאי אײנ•;

 ױ מון שא^טשערלײט די צו
שע«ערן קלאוק

 די צו אפעי״ירען איך וױי שיום צום
 זא־ זײ ׳שסער היאוח די םון טשעדצ״ט

 אין סאמפעלס די דאס אױפפאסען, דען
 םון װערען נעמאכט זאיען ״פעפער זײערע

 מעמ־ םון ױניאן־־י״ט, סארפעיפאכע־•
 זא״ .48 צאקאר און 3 יאהאר סון בערס

 דאס אױפיאסען. אױך טשערצײט די רעז
 איז אדנײטען װאס סאמפעצפאכער רי

 ;וטשטעהענדע זײן זאצען שעפעד זײעלע
ױגיאן. אונזער םין מעטבערס

ארויסגעגע״ האבען מיר : עפעס נאך
 װ^וס מענשעץ אפציקאגטעז, צו קארדס בען

 םעמ־ נײע םאר םאדגעשצאנען זיר האכען
 כצויז געװען גום זײגען קאררס די בערס.

 סך א שוין איז עס אנער טעג, ;X( םאר
 וױיזצן צײםע די און טעג, 30 וױ מעהר

 דע־ װערען טשערצײט שאפ די ניט. זין
 סאכד רי דאס זעהן, צו געבעטע; ריבער

 יענע אויף ארבײטען װאס פעצמאכער
 ביכ־ ױניאן אדױסנעפען ?אצען קארדס,

 װעצען װײטער און אן איצט םון צאך.
 .כצױז סארדס אזויגע אדויסגעכען מיר
 אפצימאנטען די צײט. װאך אײן םאר

 די בײטקן װאך יעדע דארםען װעצען
 זייפר באמופען װעצען זײ כיז קארדס,

כוך. ױניאז
 דעײ אםאצ גאד איך װיצ שצוס צום
 דאם ,3 צאקאצ פון מממבערם די מאנען

 אפ־ װפחנן םיםיגנען כמגםבער רענעצע די
 דריטען און .ערשטען יעדען נעהאצטעז

 אײגצנצ אוגזערע אין מאנאט, אין שבת
 חאתעו אםים, אוגזער אין העדסװאדערס,

ססריט. טע25 און עװענױ צעקסינגטאן

 כױרעצ איז בצײכער און אוכעטיג
 דעם און איהר צװישען און געװארען

 װאנט א אויםגעװאקסען איז פאכחנר
 דער זיך. צוױשעז רײדען נישם םון

 צוגעקותט געשװיגען, אויך האם פאםער
 און אוםעטיג איז איין, געחם מירעצ וױ

 זיך עי האם געוואר*!, בצײכער איז
אהיים. איהם צו אװעפ און געווען םישב

סאצי־ און שטיצע] דעם האט עד
 בוך א םים דערוױסט ױנגענסאן דעז
 באגצכעגט איהם האם ער האנט. אין

 שםיײ םארבאתענעס ש^ילען זײן םיט
 זיף נעםיטציו און זיצען נעבעטען ׳כעצ

 םו; םאםער םיט׳ז אויסגעשםועסט
מירלען.
 םאר־ צו געגעבעז איהם האט ער
 אננמנקמער שםיצער זײן מיס שםײן

 און אציגר ניט האצט ער אז שטיםע,
 אױיס אז און שידוכים פון ניט טראכט

 גאן רײדען צו אנגענעם ניט איהם פאר
דערפון.
 און מאכטער אירישע א אבעד —

 אראפצױ רעכט ניט איז דערצו יתופה א
 דער איהם האט — װעג! פון פירען

 סיױשב׳דינער א םיט געענטפערט םאטער
שטימע. רוהיגעד און

 אראפמד ניט קײגעם האב איך —־
 ארייגקד גאר םצעג איך װע^ פון םירט

 נייט ס׳איז אז ׳איהר זאגט זיצען, מען
ט! זײן זאצ איז אזױ, רעכט ני

 אין װעדען װיצ םאטער מירעצ׳ס
 זײן װי זיר דערמאנט מר נאד כעס,

 בצייך, װערט און אײז נעהט טאכמעד
 שטיצען צום געהעגטער צו זיך עד רוקט

 אײנ• װי איז ױנגענםאז, סאצידעז און
 עד דערצײצט סוד, א עפעס רױמענדיג

 ער װאס אז נעשיכטע, גאנצע די איהם
 אצץ עס איז געטאן און גערעדט האט
 עד זינט אז און וױסען, פירעצ׳ס אהן
 מי״ געהם קומען, צו אויפנעהערט האט
 דערבײ און בצײך, ווערט און אײ; רעצ

 אין געשטעצט טרערען הם;א זיך האבעז
אױגען. די

 עד איז םארנאכט מארגען אױו» איז
 װײ״• א זיצעז איהר צו געקוםען װידער

 א כדט באגעגענט איהם ה^ם זי צע.
 םארוואונדערט אוץ נעזיכט שםראצענדעז

 נע״ נים איהם מעז האם װאס געפרענס
צײט. גאנצע די זעהן

 ער קנטםערט ־— ז זיד אזױ —
ציפען. די אויוי שסײכעצ שםיצעז א מים

ך זיצעז זײ איז  וױנקעצ א איז ד
 שטיצזנ זײז .1זי צװישען רײדען און

 דער• און זיס איז אנגענעם איז שםיםע
 n און באקען איחרע זיך רױםצעז ביי

שענער. דאפעצט װערט
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װערען. ׳•עסט
 א-ע-;)ן^אמא׳{טע ד*־

 א-נטע־• א-ד*ל ׳*ב«ן1ױ׳ פלן פסדנאנד,
א'  ?י לס-ט ר*טנ*ר, א איז נע^אנ

ן -׳*׳׳■•• נ«לכטען i0׳*i*ii30r ו״ן י  י
עי v»־ ־P3sp•• *י ׳׳.׳טוטנסרט, ד  אי

y; iy־i• א־ו א׳;ס*מ*י*אנ« i« 'y ;r־ 
 ט׳ר •*.vojyy!״ א׳הו־ ipp״,:• *׳ ר*;0מ
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ry  ip i*  ooipipi,  זעלט sv װי ״

 *נ**, .rrp׳io פ׳<* דא ןיינען אױס,
o׳0 די *ו j* rpnpo j׳‘p r*׳ipooip ‘׳y■

א י־ען ־ ׳ *J i p׳o ן ״ י ז ן *ר או׳  '101 ד
M Vitn ײ*ז אנ־ו״זעי ד*ך סיר װיילען

ײינ־ י• א״< י*ו,1ס* װי ,10« אז״
pס r׳ iro ד*ם פון o׳ iO 'v o ry o ro 

 ;אר ;־ט ד,10«׳׳ד*ד-סופייס*ר־פא*נ
׳3io די פא״  א־נ־ ynyi;iB א־ן ipo׳

אי ׳•וא•, אין דוסטרי׳ןן  א־ן אי׳ך נ
*ד*רי*א.

/<
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y;iyopg lyfjig pi pg׳,oiC3 ^g;gy 
gyn ױ yti ivdyavi׳״y; א כי*ט iyTc 

®pg Dg ריט׳ן );.ygigi iyy;g

ע ל אי ר ׳ו ע ע *נ װנ א ט תנ  pg ®רכ״יט ג
אל. אוגזער מאג איגטעתע׳

dy*g t'g oy ׳עטיי g |*gוגזyר yp*> 
ygigi pg g i, pmidd g nn  g ,4'yd 

yiyn| ט ig ד  yonu yyip Dirvcy^g״ 
iyD^a״•lynD onj’g yiytpg pg yB®yy 

|yoip o n g i jyp |yoMii ps iyj^g pg 
fyag.i ly in ’c yiyr;ig tg ,®Hr ô y 

ט «?רט i םיאכו/ igDo׳ j״p ד n 
pg ,o :r :v  r g  pg fg ,pg iyog r®g 

n  pc D’cg oyi pg Dinniyo’g־ g•ינ 
yo ypigojr n |g »iy; ,•’g jg ^ iv d״ 

pyo# ר "  jgp igc |yoin- טאדט^רי
,iyyjyiyc:g? vyuv  M®g ,|yy;yiyc 

oy .y ro rp  iny® ogi iyog װערט 
y rop ; m igoy^ נויg1ו;גס־gמ.”כ

A
a n y iy קיטט i, שרןגע iy:yn די 

igc yig ,o iy ag n i׳;*״vPn pg ,|yiyo 
f; i כיז tg ׳|y;gocngBP’g |y״ n 

Dyp iy a g rn ס i; ד g c  ifiyn oogoy 
jyp ,ig^v i n  iy TMngngJg מען 

ig i גיט oyi lyj’D’Pgo po lyonio 
miVttnynן yiyrrg pg oggo -איגדוסם 

onyongc oy iyog *fyn ׳זיך tg די 
gs» ovi pc h iit d o w| יער זיא 

®rg  p w g i ט וױיט וױ יײכט, ®זוי ד
i n  oy® ױ r זי ig o״w i y r i r  y jn’״

in y ^ r  )VO אין i n n  .:w װענען
oyi, וױ i n אן yr D וי ii'cy jo in  igt״ 

gi |y;»n jy i, װי cnyijg igp oy נים 
yo’’i ; y i ’r ig B o ;n r’0  ,j^f.| איז lyo 

gp| נ>ס iy i iy lyoyioiy ,איײ ®רכײט 
ogn |y® iy i ®אױף ®ײנג^סיס nt: g 

j m  iyoT דליכ» •ayiyc:gp.n oyi 
pg aw מיט ’nyiyc:gp iy iy װערם 

iy i pg p;giy5 i n לוז in, *לץ ו g f ’P 
^ig tny  m  iy® pg n m fip  pg 

ig) tg װ גץ־yט i n אױסנע- זײן ■לאן 
2igטמיס ״ y^g .ען ט ײ ה ^ ײנ א

A
vmnoyn: vP'OV •  Pg ogi ,ארביים 

yolyn ם מ iy זײז סוז און ו i pc העכס־ 
iyo סאר וױכסמחײט iyt:tg גתיסשל 

ig ^ r  iyogopig^ײעז לרעט, ׳ i n 
iyyjg3 ן ו י • om סאיטיג, זײן m y p 

lyyyng  |yoyp lyogopig^p n y m g 
 ורעילען זײ איז וױכטיגקײט, yyjga ?ײן

f tg ,injw igB״iyirvc yiy ניט זײנעז 
lyoytya הענט, סאײייגטע סים •vwi 

 נאר באלקעז, אין ty3*iryj pg טyyנ
’n y סינוט yoi'ny; , , t lyogn® ךי צו 
 ®^אכות• ,^yo די סון ןyסyרyיגטg yטoyנ

ytrniy g ג,וױכטy ארבײט r g סאר• די 
 י®• דרעסמאכער צװײ די םון אײדנוגנ

 אונ״ לאקאל, אײן איז pg 28 קטיס,
®o n  iy דזיסאינט דעם פון אל1קאנט 

lyogoptg4’? i n  po rtgga .םון ױניאן 
yong״|oy onyi nng צו אױס g i” t 
iy אויסנאכ^ yלײכט נאגץ 2g אין iy i 

 קאטר האכסט g אױסנאבע די איו אסת׳ן
f oy .yD inrli״yj| אוגעהאלט^ יסוין 

v 't m n w i> ה1קאנפע מ  צו iyog ענ
lyjyogitrdjy iy®oyc p t האגדלוננ 

T n n n  i n  rg גצקוסען. ניט נאך

:t'g  onty ניטא u n ססק, םינדסמער 
fg פטראײניגוננ די pc ת די ײ  יאקאילס ב

iyrya tfo pg n g i| אמניככטען. ײאס 
yog׳“ m װור״יונקט® T'g דעם, אין 

 פאדאיײ דער ^gi®:gp וחןסעס 1אונטצ
 אונ־ צי ,lyrcyj זיך ^gt ^gpgf< 1דגטצ

gi®3gp o n  iyo^ דדטאינם דעם סון 
iyogopiglp i כאאח־ n  po ,צי ױניאז 
pc ‘•giojgp o אונכמור n דזיסאינט דעם 

i n  po n g g  עס־אינ״1ד און ײעסט״ 2
giyayrn ®.,דוסטר  i n? צקזעקומײו 
iigga גאנומעז האט^ o n ,באיטלוס tg 

ly o rr^g ig c  i n דחןס־לאקאי •iig i 
ן דך מ י ^ נ ט oyi אז א שאינ  י1באא ת

iyog®ptg^p n  pb. רא איז עס 1אכע 
g די אין יטעט1סינא כאדײםענדע נאנץ 

ט בײרץ אינ מ  pan,® וועלכע ׳לס1באא ת
ogi fg א געײמז װאלט lytr^gc ^ ד  ש

אי־^ דך ״t ty^m גטטיריליך  אונםערוו
o n סון כטמלוס giyjytrrt oyi‘! עקזזד 

n קוסײו g g a, ער אײב igt באסטעחן 
i אײו•  iyog .o n, צי איז, סיאגע oy 

ogfogr f’g, איז עס 1באל ווי g g i 
i n g  iny® •^װאניג n :y o ’n g  אוא״ 2

m v ’f צו pyorgo אײו־י •ttcoti i n 
o מיז דתג n בg.די ^לוס •t'g  r:g io

ן זיך ־אט p.&iy•־ אינטילריטײר <׳־ricיא־ בי־דע ד• :iyi;yק<*.ען  pc ו.עדל;ט
.V- 1 » I •p 1̂0 י ki > ■m * t י ס װא עש נאטי־י־יך,עט־יכע ׳רע צו טע־ת גרעטטע־:א־ :ט דײט׳״י־אנד י־יב סעהר yj’iy.i דער ריכטיגע־,זײ; ם. י ס • ^ י י ײ
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קאורם סזפױם צום דו נעסען וױיכער ױ
ם דעם פין ־אנע• ציע; •ײי־ דאס סיויי

״ר *••ניענ״ס *געשאנאר די  ײגיפין טי
 “נא it אן;עד.ארטען ייאן דיזע דאט ייג״

 נװאלדיג א פון ?אנפע״עדל ציאנאיע
 י׳אנד, םון סא*אײנען פמיען ־))״i גדױפצי

 ־ivovvs דער געגען פ־אטעכטי־ען צ•
 רעס געגען יןאירט סיפיים פון ענט״ע״דיג;

r ״סעיםום try v״ r v m ײ  דיזען ב
 פײטר^טצן נעװען לענען קאגפצי^ץ

אי ניט  םרױוז פרן א־גאניזאציאגען נ
 אזעיכע יױך־ גאר אל>י;, ארנ״ט*; ײאס

 לחיוטין וזאנען װאס פא־אי־ינען פרױען
 אינדוס- טיט דירעײט טאן צי ניט נאר

 גצײון ביישפיר צום זענען, עס טריע;.
 יױ״ אײ ייע: ״געשואנאל די םא־טראטען

 יזדיסטיעען וױטעגס ״יאגג װאסצרס״, םען
 קעטה#* אוו לאונסיי נעי״ואנאר אסס״ן׳/

״, ייה מן ד  װד־ אװ אסס׳ן ,,אכעײקעז ו
 לואגסוסערכ ״נ^עאנאי וױמען׳/ ווצרסיטי

," ת;  וױיטעל. און װ״טעד אוױ און י
 סעדע״ אסערילען די אל דך, מאיישטערט

j f ir n אפיליערט? אי*ע און י*״נאר אװ 
 צאל גרױסע א האכען והניכע ױניאגס,

 אײך דאיסעז זעכען ארכײטערס פיױען
פארטראםצן. נעװען

דאר״ לואס ריכטיכ פא^וטעהן צי אום
 איך װעי געװארעז סאײואגחנלט אי? טזגן

 אױף טערעס די איבערגעכען ביײז איץ־
 זגעררוליךען נעהאיטע* זעגעז עס װלנאכע
: די פון אײנינע זענען אט רזד־עש.
 סאר־ שװמרעשײטען נעזעצייכע ״די

 וןאורט׳ס סופרים דעם דורך אויזאכט
 װעידדש רינימום דעס נעגען עגסשײדיגג

 סופיים דעם פון כיאכט די ״?אי• נעזא״ד
 די ״זאל ״, \ באשרענהט װערען פאורט

 *ז אזו/ אכיעגרידט װערען סאנסםיםיציאן
 נעזעמע־ סאציאלע םא־זיכעדעז זאי עס

*״ או־ב״טער פיז רעבמע די און נוננ
 אמאנידרען צו נױטיוױענז־ײגקיים די״

װ. און ״װ. א. א. ארבײםער׳׳, םרױען
 איז קאגפערענץ דיזעז נאך נ<ײף

 ווא״עינג־ אין צײטוג; גרעסטע די וורויס
jape ר/ %י א ט  ילאנגען זעהר א סיט ס

 מען וױ; ״װאס : o:jne א*ן ונריס^וריעי
 ״ײ#ס ?״ ?אודט סופרים דעם פון

 אונ״שו?״ די צו נעמוך זיך מען םטעפעט
 און }'*, דז״עאדז^עס עהריליכע און רעע

^טעסטירט  אײנער װאס שטארה זעהר •
 רער־ םריהער חןם אויוי רעדנעי די םון

 עס געסאדערט האט ק^נסעדןגגץ סןונטעו
 םון אעדזןונאי דעי װערען נעביטען וןול
קאורט. סוארים דעם

 גע־ איז סםאר״ די׳, אז כט,יד» בױר
ט : ר*כט י ר נ ע ם ד י ר פ ו ס

ט ר ו א ז ס י . א ג י ד י ו  מ
ר א י ג ן ר א י צ ו ט ׳ י - ט ס ג א ! ק
 קנטשײ־ טך א זעגעל צײט לעצטע די
 ארויסגע־ קאורס סופרים דעם םון דועען
ן מ ? n נעװארען נ  \vm מן ע ער ם  אינ

גענען ענט^ײדונ; די ארבײםער. די פון

ן ל#גועיענץ ®*ויען אנוןיע נאצ 9 י  ײײ״ י
*יי קא־י*® ®וןריפ דעס ׳•יגו,»*ן

נ דעס ;עו.עז ענודוײװנג זײן ם מי ״  אײ ‘אמעײילאגע די די װעגען בוו«*#כפ י־ן דײדז# נ
 6»ע5י3 דעפ ;כדע•;; ־*0? 4בא־יעגיני. עי*8כײ
 ‘|0 א»עי?ז צי מאגפ ׳ש6יאוי פ־וי׳פ ®יז

ו.ן׳עצ;עבעי.. יא־*ע̂ 

נױיםאן כ. פין

r איכײטפ ק״גדעי דעם v m, ענט״ די 
 ניײנער קאראגאדא דעם אין י&ײדומ
aVi r כיניטוס דעם געגען #סטלײק m i l 

 מ״ מןוציא^נ מחנייכז אנדערע און ׳?עץ
 טצג^נץ דײטייבע א צײגט זעצגעכמגען,

in *י פאריט סופרים דעם םון m ir דאט 
r א אימענד םרן דורכפיהלען v m י» 

 אלבײטעל. די םון לאגע די םאיבעסערען
 פעלזאנאל דער אז אויך, אפ־ער צײגט עס
 םײנד״ איז ארײן קאורט סופרים דעם םון
n ליבעי־איע צו י*יך v w, עד דאס אכעל 

 ניט טכה די װעט פעדזאנאר דעם דעלן
 סיסטעפ גאנצעי־ דעי־ אױסהײת;.

 קאנס־ די װערען. נעענדעלט דארו•
 ׳אוױ װעלען געעגדערט דאדןי טיטוציאן

 לאנען ניט 'w ?אדרט סופרים דעל אז
 געזעצע סא־״טעז אזעיליע רעכט ק״ן

 מאיא־ א לױ דעס נאף ׳דין *v מנטל
 םון אין חאנגרעסיײטע די פדן ריםעט

 םאר גע״עםיטט ראבען סעגאסאלע; די
 דעם האט ■לעדדענט דעל און רעם,

r v m .וױ ילאננ אזױ אונטעריצלינעז 
 פיז הענם n א*ן ביײבם רעכט דיזעס

 סאציא־ קײן איז האולט, סופרים דעם
סעגי״יף. ;יט געזעצנעבונג יע

 דעל כײ סיי אז ׳איז איגטערעסאנט
 גענעז האילט סופרים פון ענצדשײדונג

v סאי ארבײטס-געזעץ, קיגדער דעם m\ 
r וױידז״פ מינימוס דעם v m, *סא v m) 
 עט״ זוכען װאס געזעצע אנדערע איע
 די םין יאגע די פארבעסעיע? צו וואס

 פאירט סופרים דצר כאנוצט ארבײטער,
 די בארוינט דאס אז איגומענם, חגם

ניתעד. םון פדײחײם
 ?ינדער״ דער אז ענטיצײדען, בײם

 אונתאנסטיטדציא״ איז ארבײטס-נעזעץ
 אז אלגוסענטירט, פאולט דער האט נעל

 חנכט דאס אװעפ געהמט#געזזךן דיזער
 פון און ארבײםעז, צו קינד דעם םון

 רעכם דאס היגר דעם םון םא^ער דעם
 קינד, זײן םאר פאנטדאחט א טאכען צו

 דעם גענען איצטער ענם^זײדען בײם
r סינימום־יױירדפ v m אין םרותן פאר 

 ווערט קאי״אםביא, איר ריסטריקט דעם
 דאט צו נעהםס דאס אז ארנומעגטירם,

 סאר־ ארבײטצן ןװ םרויעז סון רעכט
 דאס־ וױיללןן זײ ותן װײדזשעס מילענעחג

פאר״ ׳ראס הײסט סאירט, סופרים

״ %)ו יד טײדיגט ו ײ ן ן י  פון ױ
פלו^ןן. די פון אין קינדצי די

i צײטימ די וױ אט f i i ואיטײד^ט 
פ יעם  ל איגוטצנט״יפ יזאייט פיו-י

n טידטים דצם ,בגוגע t i v r i m « n 
M גאריכט דעל האט V f c m דצר אל 

«jr נ׳נז׳נ׳ז in> e>opr« rn׳M >וױי 
 נא־ און •ד»««| נא׳*«ןיר« נעז<ץ דיזע־

w דאס מיענהט m מן *ו א  ש#ד ד
ס Iirjyp op טר»תט«ן.  שיימ «”f ד

ר $ איז גױוד דןר א« דע-ת ח׳׳וקי י  ו
1י ויט jpp ?יין^ר טיגמי.

ט האט נעזעץ דער גי טי ^ סןן m נ ײי  מ
ט ס׳טאר װ׳וינ«ן א־נטע* סרייז  מו׳ן, ד

ו נ־ט און מי, איז »  זאנדמח *רנ׳יי
טןי שיאס« גע־ויסער n פאר ײ  אין איב
o n ונשט שאיאסניא. ןו־ו דיסטר׳קט• 
 **יײקמועז׳ שײ»ר אױןי ל«ן אווי

 רא־ *ו י«לט דאס נאטרענלט דאס *ז
 פאינאט op ־ י*«; שאנט׳־אשט א כ«ן

o אין פ״ױען פון iproepirpo דאס n 
 א אונטע* שטיאדנ׳א א*ו ד׳סטי׳קט

 נא• װעט ױאס פטאניארד געץיסעז
‘קאדי ־poMipj » פ־ן ippv •*ט-דט

opap'.i \v:v>  , r o ;ענטש^ד־נ IP?o 
rv דעי **■על-רעז. ניט m ט  ניט ד
ת דעם הני ^־  לאנטראק* op3'^j ־־;p ב

עי. דעס מ*ט טעךרענט ט ״  אי־ף אינ
ס דע* לאט נ־ינד ד־זע;  שאויט, סוויי

 בא• דאס ז״ם א אין *װעסרעגעכד־ג
 טאדא״ און עט״עע־ דעי סון טראנטען

 מ•״ א פוז פיאנע דע־ *•; ז״ט י״צע-
 נעהאים^, פרדען, פאד יױידז־צ נ־פ-ס

ט דעי א»ן ניט ל*נט עס *ז  םיז ראנ
 קאגסטיט-ייאן דער אונטעי תאננדעס

 אז׳דכע פאנען גו איצטע־ vk ז• װי
“נא׳פ־ענסוננען.

ט דער ג מ תו  פארט״דינעד ר־ מ«ר א
o פון n נאנ׳ו קי־ננט קאורט סו«דים 

 נאני־פע ז״עדע <ויט אאד׳ע צאד׳ע.
o פון o n ;דך. סאי׳שטערט גןזע־ז, או 
 דעם פון סארט״דינער זעאניגער יזר, און

w סופריס i*p אנ•־ װ״טעי דאדוס זאגט 
n דאס סעי m ’f n t] :

 <י;דער דעם פו; פ*ר אין װי ״אזױ
r ארבייטס r m, נעריכט דער רוערכען 

 ערקיערם אופן עהנליכען אן אױף זזאט
םארא־ ניס א־ז י,7אוג?אנסטיטו«יאנ

טעי וױרשואמר ?ײן נען  אי• ווי פ׳
 אום 1»'א10שאגסט' די כןחװבייטען

 קע־ יא זאיעז נעזעזע סאיםקן אזז^כע
ipj ׳,וחזרען. דורנתפיהדס

p סיס׳ן n ;p איז שאנסטיטי^'*: די 
ר אן פאיאנז! אבער ת  איז עס : *רה אנ

i אין nrpo א n דייז. באנש לאננ?ד* 
 אםענד־ אן םאכען «ו |po״pi'ipiiy די

i *ו טאגט n זעהר זיינען קאנסטיטסױאן 
v סוו op און פיפצ p t ijn rn p i יאננ 

iH תו־נוװפיחרען. B in טיו חאנען ;p- 
 כיי איז אי״ן נאספערס אפיאו או )זעהן

ipm «o m פיז o n » * p ;נעסער נעװמ

, ג מ י ױ .1023 סאי, «ען2)5 ו

^ אי דאפיר, ו ר און ׳אט«< וטך ס׳ ת ױ  י
חון ,1אנזא m ורוני m  ip in -o iv n i 

m i ‘? ipipj אין ארגײא on u p p און 
p m גיט w״i ארpוnזpג-j*p ip i  ip o 

®m n iP  •r>» -Ip'Pitt’B ה^נסטי• די 
oipipi oipio^j Dpi, דאחי 

ipopp? n ארס ניייגאן ׳פדן n e  ip i 
^״. ט ײ1דע און סי dppipjip ip נ i, אז 

 זאך, היל׳נע א «ו א־ז ?טגסטיטיזיאן די״
ip’o m jm «י <pt«׳ p l/׳* opi איז 
p״pi די פון rmv אין ip n ,װאפ יאנד

d ip t p 'd א«ױ n  ppuv ip p ipor
f'D IP’PIO’OOJpP •1 ,Jp'PID’OOIpP 

pmp וױיפ׳ד* ipuyj ,1אי ח״שינ, 1זעד 
nip ooptprp tut mp« ,אוריעטענלען

ipii פאסט1פא איז וי ipop ,ipipupi 
PIP’D op i (pop? opiס oipupyj '1א 

i n די און אייט *p  no ?p'pio’ooipp 
ײו lipijp■ א

opu אונאיאמט opi ,ארנוםענט
 אס׳ונ״ ip געדױערען יאגנ ip opu op או

i n n די m m  ,tp’pio’ooipp\ ױז  ני
ip jp n n, די אז >p popp״*po opi d 

opi ipi’ii 1 ס׳נאטאםט או׳נ ip jנױ־ י 
po’>oipop pro מ ip ט״ני i o ip ’iip i 

ילאננ. אזוי דט
p איר ;n pi, ײס אז in נ i 'o o in אין 

o n  opi«p? אנטהא;•• נ. טוזאן ijpom* 
ipoMni p m ט p ד i” ?; iP’iio h 

ip ip i ipm  ’i  O'o oovio’o r רי 
ip ::p: פין trp icp o׳o נ^ואיס iK״:•' 

ipMi w אז פונשט, א o:po i:pok ip i 
do:pp m  ip׳ipi p’pio כטי inp ii 

' :pj’D'i ניט opii ip אוינ i  ipj’ip 
w»oim» םון n־  I'K סט״טס iyoipo״

:i:p די .o״p יאהר •7 :  IP’iio פון ip״
p: :p>npo |p r i  ipjp: ipopn poopi־ 

odopp זיי װייא יייב?ז, וױ ipipn ץ  איי
ט opu o:po דעל אז גענלוינט ד i:pok 
111 !v:p?ט1כנ?פיה ipipn אינ׳ס i r o 
”op, .0• 7 פון P u p א איז ppup ip 

p״in n ’Dipmi d א oo:pp־p:p’pio* 
o:po i:pok ip?,״ popn| זיי :.j j ’i r p 

oip אפיױ האט סוןי •:I” P o ip’np: o 
up״ ’p u p״dp ;im o איז:in p u p א 

opuop .ip’piD’oo:pp ip פון טײ< i 
P:ip־opi opo סיט פאסילט pi■ o n* 

o הינישאן ; m m n. לײנםינע ’jn r p 
ip ip ;p  ip opiK Dip: אמאי. װי op

■KI’IPDK ’1 >K ,ORTOK1 Ollpl T’R 
ipO” OiK ip:״ip i ::i:pilDO אשבייטען 

 P’piD'oo:pp p* פאר כחית p>p מיט
:nnJP ip p̂.::

dd:pp ip i ip d:poi:pdp ip i״•
1 ip'pioנע״ איין א״ף זיין :•ט ארף 
ii׳ipo ,יז’א אױף :•ם זאך :IPD’iiy 

oip׳’iPD:״ip :pd ,rprp וױכ־ װי זײן 
ip: ט־:,  ip ,אין דאחי opi םון שיכט 

n םייע ip::itdk« poppI, אױף זײן 
opi jpoiprpip ט  ים1סו« כיים יע:

ip Diipp עםקר־:; קעכעז on ::p o  o n 
i איז i״dp:Pp אין n התמ  jib דולנפי

ppo׳D3pi opi .::npippip: ipPp 
 כא־׳.ירענהט «t,ki diipp on«io פון

in p  ,;pipn אין :D in:pp: |pp:p
fpipn. זיו יױנם דעם אײ(י -ppiip 

p |p:p>ip סןי pipur .אדכײם

’ip# up'ipop lpipli*# : n  tpip י1ױ» 
pi^»n*.t וו« v w m  prpiMB,\ סען און 

1n»>■ עס :Rp’ipop »P ,mpopo .■>:ip
t B*pii׳tJppyj •u  p: i באגעחי lip 

* * *
 1זײ:ע ijmo’HB pi;pi<ip ד*ז<:ע די

m .jrtp ־«e^p n 1זי »io*n׳ipD, •  ני
np 1״ק  p:rp»pipn״ipB, ז״ »ין ■Ipirp 

p’ »ין ii• ׳:oik mtp b 1זי י11 לענען, *ו 
« i ל ו < ס י p ע נ . . .  1»׳ נאנף* »וז ן

 1»י #*יוינדיגען «ר ניס »ריך »•: אסעייק■
opi ,׳ ועספװעגעז »ון «יפ«i סדעםד דעי
* * * י.71גד»מ» ’» 1*י #ר״ער »י »יז

ip »׳[ דײענענדי; i סונג  o:׳pn«p »ב. *״
ע נ ײי ע ע מזי  pipi אנםיבאלסעװיםפיסע בי

ײ Ip דעס #ון ע־-זעכינג דער נ r ’SO'ip'ipo 
p־ :^op, 1סי איז :ipoipp ;ען »׳ ip זינ i 

ps:ppp3 ipop^p ,ip tf  p,* •בעסער :1ױעיפע
”:1po.׳*• P ’11 .'ptp

* * *
b iptppipi ip נ־נאיין, iדן Bpo ip i•*

ץ ס*רל*נט» ,«־»ױד»״ װןו־ :»  זי־ iio וז
V* up 'iip j די :*pi» p» 'B O 'iipnpi p ip i• 

epu : i?so»i:p»p האבען i״ :B’B ipap 
14 n ;*•סיל t opu ,m rpiחאנעז ״ Tfi 

apn ע »ין ע״ ' piiiurapiB* ז״ 51! i:pn 
t o  ? ipppns זין, לאכס ip ן י אי נ  בא־ בו

p u p i ען ס ם עי1 סעהלער. גיוי װיז  נאלזע
lipi ip• ל»:ג, ׳»זי jpnpn ip: ?ין קען  'ii 

m » n  |« p ם opii ijnp? איגעכע!. ני  B 'i 
n# t i :m  ip h p  ips'irop ipo ,תם'« '«i 

ip״b *לןכ*, i  op bj אנהויב *ti י  סי
% , .Bi'iipnp: «*ר׳ן

 זינאװיעװס די אויב ?לאר: *יי זאד אײן
m\  •איברויכ* ני® וויחןליד חאבען ראמקס \

געלד דאס חאבען ?ײ נאר זיך, ®אד גציד ךאפ

 װד״כע אגענאען, זײערע *װיאען צוםײלפ
 דעם •דאפיגאנדזדען געדארפא דאס חאכען

 אסעדי״ פיאנקרײד* לנגיאנז/. אין קאסוניזס
 ®דאג״ ייױ ענגלי׳יזנ •אראידענע די און קי»

ד װי תאלאגיעם, גײלי״ע  אפ- כינן^ אין יוי
ײנןן וו״ «ז. א. װ. אז. יון ריתי  זײזנחן ז

כ אגענמען# ״, יוי  חאבןן זײ®, זייער פון ז
 אלס סלנמ״ «אר א זיד סאר גד»«ארפ0א ניפ

 ׳®ליםעזאאיקעס. גױיסזנ — יראיאגאנדיפםלן
 םען װען חירץ, די «אומ כרעכם עס און

 םען מענ«ען םיליאנען װימיל זיך, דעדםאגפ
 גרויזאםען א ®רן ראם?װען גןקאג® װאלם

 װ®•*־ דאיארס מיליןונען די ױען חוגגער״םוים,
ױיפ אדין• געװאדען ®ארװענדעט םען  ®אד ב
מזך ■:יערים״ און ארכײטער חונגעײגע די

רוסל*:ד. אין קיגדעי, און סרויען ;עי ¥ ¥ *
 זיך קלײנען ױגקערס דײמ׳יזן אז ׳נ״עס די
 אין רעדואלוגיע םאנארניםפי®? א סאכען

 װארים, סאסקװע. ®רן ®פאםזנן מוז רוסלאנד
 ׳ז0 אויס, קוםם ®כל ■׳ידפ׳ען םײן לויה
 ®אקע ײאלמזנן ױנקןירש דײנריע די אויב

 העלדען, יעװאלוני^נערע מזעלנע געװען
 אןזן* דעסאנסמרירפ עס נועראא זײ װ^לפען

 ®וצלאז אינגאי״דען איז װעלכע דײמזלאנד,
 באנ״ גונדגארואזענםע ײלףלכן אירגענד געגען

 בןןריהבם װעלכע רופלאנה אזיף נים און דע,
 • ק ר א ט ש די פלן א״גע האבען נו זיך

 איםײען בעס*-דיס«י*לי:ײםע און ע t ס
* * wװעל*. דער אין

 n 1®י רעראקפאר נריסבײן, אר»ור
• *nyt חוירסוחלײ«ועען» י  סינמםמזן די נ

BP’tp חאמ יײאצקז מאס ׳דעס אין עולזז i 
 דא־ ®וױצנד 126 ביאמאאין ברידאר זײז «ו

? חלסווי לאר.  גלך חא® י9 אז נאיאלמן
ײגן חעליען ייל םעגם  ײידום ®י קרוביס» ו

י םחײקי לס זאל י * נ מז ע מי ס זאג^ י

̂ר״ איו יראגע די ני®? אז  ײאג*ן *ול ג
ע ׳געלד פיל אווי ®דאנקי חא»  איז לס או
 א? ׳דצר«ע.תל» רק אוגו חאמ סען ודאס אסו^
 ספאיצמ עס א? ®זעלכער, איו גןת*ל« «י«ן

ר קוים איחם  אמןר גיכצי ? לעכקן *ו ױי
 ליגצז• » ?ײן r.rjio נאנ«ע די סוז אלץ •ון

 גצ־ װירקליך לואלפ ®ראךקי אליב װאריס,
 א׳ייבער• זײ געוואלפ און געלה אזוי»יל חאפ

 חפלפזנן עס זאל ער ׳נרודער זײן «ו ®יקען
 ®סתסא עי ורןלפ פאג, רעגע;דיגצן א ®אר

 די אין ?זםעז ג;פ זןול ד*ס ןוז געזאדגפ,
עפענםלינדיפ.

® m ¥
 אסעיי״ און א״ראועאיאע £איאידע:ע די
עי עז געןאנגענע מנ ײ  n איז אלץ נאד ז
 די אין םלנאענכאיד*. כיגעויאע די ®דן חעגד

 כי;א אין אסע־י^א און ױרא• מ*־ר ®אנםען
 בעסער. אזן גיעסעי פאג *ו םןןב פון װעדזגן

ר8סי געסעגש חאם דײמלמנד אז װארים,  א
 צװײ פון פוים חגס ®ןד צוייק יאחי־ ליכע

 חימאןן 9 גאר ייד ®אר אי׳י״״ײדען דײפ׳יזע
* ®דן יאפ  בליזבען ®וין װעס \ואס םו כינ
 בא״ םוזען ױעפ וי װען נאכדעס כינא ®רן

 זיײ ורזןלכע ׳די ®רן לעבען דאס י9פ יאהלען
 װזך באגדזפזןן די אוינ געפפנגען, איצפ גען
 װאיפענדי; געדזלד, די ®ארלירלן פיהע לזןן

אויסלײו״געלד? דאס אוייי
9 9 9

 גײע *9B כאשע־יא־ און איבײפ װײל
 די חאבען דא־-ש ׳יזעיט *ו ?אספ גענײדען
 אוינגוגע״ צײש e פאר באאלאסען נילדעיפ

 דעיךעהלעז אזוי חייזע־. ®דן בויען דאס בען
 אפעי־, דאד איהר מײ:: *ײפונגען. די א-נז

 גפנצע די ארן D-.^rip דאזיגעד דעד אז
י ויא ■לאיאגאנחג  אי־ויפגזך ®9ל- ייילסע מ

 בוי״ארבײ• די אדי,י ®יעק הײלזאסעז פ יאגפ
 אנבאשעז אגגןחויבען חאבען זײ איל פעי

 סאבפ ײײז» 9 אירגענד מאי ארבײפ זײלד
 נים ?ײגען ביי׳אדבײפלך די פעורנ א איחר
 בתים. כעלי זײערע קצגלנן זײ *ריצען; קײן
 סעטל 9 •ראיגזלאוען ני« יזי חאגעז נאר ני•

ת 1» צ ײ י י  חאל- «» נאר ז״*ימרועען,זי•
; ױן םזחר •אדעחין ײו ®זז ד ח  װי און מ
י״מנייאקמאלס כל די ילזיען אליפ׳ זעח» עס

ע חאכעז ניפ  במצןולד און כרירח, אנדד־ קי
9 9 9■רײז. דעם לזל

 איצפ ®4צעחי יארפײ סאוויפליסם^אע די
 מיפגלײ פויזענד חאלג 9 איד צװזגלןי ארום
 אי:ער געצזןחלפ זי חאם 1919 אין בעת דעי,
 §״9ל9 ®פארקער פ איז דאס םוילעגד. 118

 •אסירען געקאנפ חאם דאס אז אכער» עפל.
 עס איז יאחר, פיר קארגע ®ון נדיד דעס אין
י  ליםפי״9יי0ס די אז כאווײז, קלארספער מ
 צו רעכמ קײן ם9געה ניפ חאמ •פרפײ ®ע

 אין פם9םיפגליחד^ גרויסע אזא האכען
 געחנדליגעד די ■®ום, גאנץ איז עס .1919

 ״9נגדיז־*0 זיך דפן חאבען ולפס פויזענדעד,
 װירק״ דער אין וײכען רפײ,9י דעי 19 םזגז

 געװען. נים סאציאליסםען קײן י9ג ליכקײפ
 געאיכפע גאנךער דעי ן ®ר חאנל מדסר דער
 איחר אין יארם״ סאציאליסשי״ע די ס9ד׳אי?

י ײײטעחן ם, פאד יאגאנדע9י ^יז  טזז סאיי
 מיפ און גײנדליך, מעהר פיל איבײפ די םאן
 ביז געסאן עס האם זי װי פן^ק, מעחר פיל

9 9 9איצם.
‘אטעײקאי דעי זיך בײ דאר־,־״ איבעײגס

 גע• *פאיק פיחלען גים זיו ספציפליזם נער
 געםרא״ אויך חא® גורל דערזעלבער לצן.9י

 איפא״ אין רםײ9• סאציפליספיאע די פוןן
 אנדעיע פילע אין אזן :קרויך9פר אין ׳ליען

 אלעםעז׳ קלאר איצפ איז עס לענדער.
 אנ״ ®פלגעל׳ איחרע ןלע מים מלחסה די אז

 לו*יצ,9רעװ סאךיאלע די כרלנגען *ו ®םאפ
 געבלאכ• חאפ ערײפרם, חאבען פילע װי —

 ק& א.״ז דמקציע. אײאמסםע די זיך ם-ש
די ביו חיב׳פע 9 נעחםען נאך װעפ

 םלדוסוד דעד *ון ארויסקוםען וועפ סענ^חײם
 ם»ד® דעש ױימנע^סזנן װידער אדן י90קיךי

י װײפעילן ל9פ גרעם.9י
י1 ״י %

י דער חאפ ,19 זיד זלחפ עס װז מ  װ
ױ •ר״י דער געח^ליצן. 09ײ •9?נ יקאפ9ב • 

 tv געייצו. װי חייד ntg אלץ נאד איו *וקער
ו י  י9*39* דער דער9 כײחנ״ די p• אײנס י

י •ארנאקוםען בלוון איו ®9יק9צלמד-כ י 1י  י
 זאד נומר^סיןקולאטײו די אחװי ונײ*ונגצ!,
w  ipa־m  m r m m  r »  o r i• 9י

ל ע ד נ ע מ ־ ם ח נ ן מ ה או י ב •ט ײייימ״ז נ־נ׳ן פ־ן!

ס) pc יאי־ןיצײט זינעגען םי(צ ^ינ ס ײ c לעדאיטא־ו
;׳יז

מ י
 א;- טע; קען װעלח עייכם׳ס י»ילם אי;
 יעבע־ טױזענדער און הונדערטעל ^עליען

 אידי־ םולם סענ׳עעז װארפענדיגע #יגעד
 ״צטאדט, און ׳צטעדטעי פון יעכען יעען
p8 א אן ײו  דער פון אכער אטעריקא. און א

 ישיום• סון גא^עײיע רײנאר נאגצעד
 ארגז w ארױס יזוקעז ׳װעלק עריכם׳ס

 ;עי^טאי וױכטיגסטע עװ״ די נאוונדעלס
 1אי געישאפען חאט ״.גיום־עליכס װאס טען,

:יאהרוןן צענדריגער פי; סאריױף
 מיל- דער טכייח און םענדעל םנהם

ביגער.
 *פרום םון טייען-וזױ*ט צוױי די אט

 מעהר פיל זיי־נעז *שאפען עליכס׳ס
 םעדטען, אײנצעמע םון ״עילדעלונגעז וױ
 רי נרונט־עיעמענטען׳ צוױי די דיגען די

מ כאראקסער. איר״שען אין יסימת ש  :י
 רע־ אירײעען אין דא זײנען עס װאס נ*ל,
ײ נען ס  סיי אםאהיגעז, אלטען, אינ׳ם -

 ראדעלנעם־-מענמ^, הײנטינען, אילם
 םגחם־רענדלען צו עדזגייך די;ען װאס

 יעדען אין : רעהל נאך טניה׳ן. צו אדעל
 מ:חם־ ישטיק א •שטעקט אינז פון אײגציגען

D׳syi;y עס װעל און טביה. ׳*:טיק א און 
 און טגחם״טעגדעי״עח״ט ;לריד פאידא;ט

nyn טביל׳ן. רעהר
- טביה און יyנדyט;חם־ר  צוױי -

 רינט תהום א יאנטלאסטילן, נדעונה-וױיטע
ז״, צױי״עען

:םנהם־םענדעל
 א רריפע-, א ברענער, א ryn's£ ״א
אל/ nyrcDy; א דרײער,  טביה װי — ט

 יופט־ א איז דאס אן. איהס ריפם אליין
 םול ׳יyטום און הוהא ׳פטענדיגער כש:ש,

 לױםעני׳ט. אײלעני^ע און טy2איט טיט
 אננע^רנדען באנײסטעלט, רy װערט אט
 ו:נ.t:ינטױy די קוכיט ם1נאכח גיײך איז

 רעא־ רy צעיאכצט, ציטיאנעז, ;n:yo2״
 איז און אל״ו אויןי אױבעלפיעכליך נידט

״אוניװערסא* צו וכיזוטן ״םוכן שטעגדינ

̂  .—י î̂ tAtSSSŜmSSSmSSŜSm
 בין נא:ט דעל אין דלײ־פיר ביז בײטאג

״יציום־עייכם״. ריא
 אין אױך אזױ רעבעז, זײן אין וױ און

ט רy;ויMטעראר,ל זײן ײ ק ^ג  זיך האבען ט
 צוױי די איהם איז כיםטyגע̂ר איז ^עבימעז

 סנחם״כרענדעל כחות: פאחאידענארטינע
טביה. און

 טוטעידײ אלנזעל סיז ״עמיקער גאנצע
 לעבען טנחם״מענדעי^ען נערײעזען נעז׳

,:D^y׳״yi39 ום־עליכם4״-״ האט ii ױי- אין 
:v .םון גילײך קוטען טי#ען זיינע װעלק 

i' פון נאס v ^ v y o m v  פערחאװעטע ,6
 ׳רײד מאס נײן האכעז ; פיעד׳עמאיעטע

 כאווע־ און טיכילען און אום זיך װארפעז
 אנגע־ פארמארםטען, □yi אין זיך נעז

yD'si; .אב הױהא״אעבעןyצױ די פון ר 
 דערעסעג- צוטומעלסע, זיך, דוכט לאננע,

 און ארױס טיר פיה^עז מםוצסען, דינע
 דעם פון צער טיעפען oyn ׳ש«ירעז םיר

 אעבט װאש הארץ, אידי^ז^ פארקלעטטען
rv דער אין דאר 'Q בנעימות׳- ׳עטיא, א 
̂ y: די אוגטער יעבען סyנדינyהר,ר דיג,

 פאר־ א*ז כאװענונגעז yרטyאמי.;c װעזע,
לעײית. קריועלטע

״ *שױן איז אזיי און  טאוש־עאיכם’ נ
דינע פערר װאס : טיפען זײנע ביי און

 הארץ, ד^ס אויס זיך לע;‘״. מע;*צעז
 זײערע פון ז̂י באפרײען זײ nnyo װאש

 געװאײנחײטען ע כ י ל ל v ס י .י א
 דערגרײכען פ;הר אלץ ״שװאגקײטען, און
 עס נ״עטה־יתירה. אינעדל״בע “דע צו זײ

און עאלעכץ אננעװאהסענע רי אפ פאלט
oy יאדעדדיגער דער זיך בארױיזט pyp. 
■*• - -■ ------------- י■■■■׳

 צו רנחם-כיענדלען פ*ן ״שױן איז לא| איז
 ״ןיירום׳עליכס וױיל ,6טרי אײן טביה׳ן

 ג־וי* א *איז דך אין oKnyi האט איײן
 טביח׳ן. אי רענרלען, כינחכ אי דאזע סעל

 דויכיעכיאכט האט אייײז *אלום״עילינם
 טנוזם־ םון װעג לעם ניעניאען ז״נע םיט

 דולכ- ער איז אלײן טניודן. ביז םענדי״ען
 לע• דעם םון טדורי־גהוגום אייע געגאנגען

 ;גופא ילעכען דעם פון אין כענס־יאריד.
 גע״ על איז ױאי׳יו״רקייכיזײט לעי םלז

 אײבעמע״ און ארויסנעױאקסען װאקסעז,
 m אעגאנצען און >עכעז4י יעם װאססען

 וױריוליכ- דער מיט נעבמדעז און מניפם
 אין מאל יעדעס זיך ער דערהױכט יױיט

 ו.ע- דעם םון מדרגח דעל צו *טטית9 דין
 געכעכען און ^רײגער#פאי<ןס ניאלעז
 •טעהנ־ אין כאלאיציגסטע יאס דערב״

 װאם ר״כססע, און אינטיטספע סטע,
 האט חסלונות זײנע טיט פאלח דאס
®ארראגט לעבען טאנ־טע^ױ ז״ן איז

s ר r ו א
n s הו די פין 
ד;־ר פון ׳עלום־עלינס און

. ם כ • ל y * ם ו ל *ע
 ת ו מ ל ו ע ע :

 - ר y ה י ו ר
 . ט י י ין כ י י* ק ר י ו ו ר ע ד. א ד ג

r s ^ i פון ה ס ש נ ד> ;עגעבען האט 
Pfĉ cחארץ. זײן — ״צלום״עליכם ׳

n s 3• צו גענאיט און געזוככו האטD 
 אײ• אירי׳עער דער פון םyראבלs די כוינען
 ״גאלדענע די גע׳עסירט נ״עמה, ביגער
 צואות׳/ םיער — דורות *פיער פון קײט״

 נע- איהם האט דיסט זוכענדיגער זײן
״באנ־ כייז העכער און העכער אלץ טליכען
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 אל* ״נימאכט צום ביו ,,חכיד״א״

fyb /ראלח׳ r ־ ם ו ל v ל)ומ פ נ 1 ל 
ינ יא־ט !׳;*אייסען זץ־ n לצר , mv •י־צי 

M נידגאל ו־פ-ט^ וועלרט 4* r n w 
V טע־עיײז t ע ^י־נ  ^•עג׳;ע-אך ,

אין ב-־דע- ל:י״יר/׳יאר׳/ ײי-נע
m צ;1ד'א״י> און *טריעכען סצענ;ש,  r t 

" ,־אך דו״ניעפ און יעגען אי־ען *V i t• 
 ‘טיי א-ן yjjsv'D ;דןנלפטעזאי די דערט

 Y^n לאט r־s רש־א-־צלית. פא ע־־כטע
 *Vt לןונטט״ליט/ן זי*נע פא־פײג־לרט

 1אײ פלן געױארו^ן דך ד*פײ*ט, צירט,
 דעלניײכן אין צוױיטען צום אלט~יצא£ען

 ופ-6־̂‘ אירײט. ויא־ט״ײיט אכ״וז׳ע* צו
 tn ו.׳ז.י־;ט*אטט א*י 1נעפי*אסע איל כם£,עי
 צ,ױ**ע;־ן טײך :אטי-י־יכע• א

oyi ג^ג׳צ׳י׳צ-ניס. א*ן
 : ןy^ד־יy•צyי אראבעי די

י י v ט כ י ד א . אכדו^סאאין - 
 ןי א t א ל 1 פ א - אביאי״י־סענא אין
 ״1יא א זיך צװי־״ען נעפיל-ט ײאבען ״־־
׳צלועס. געז

 1 בע?אככו םי^אזאוי ד;־־ לאט ך£,ע:די
r ז ער װאס ו,4אי  v ט ,

! איך ס 1 י ו ו
 I ^ינטtyי ־אט ליכטע• דער און

ck״i( װאס yט ס י י ו י ־ , 
v i איך ה !

v ג לאט ום*עליכם>י1״  1 v דאס ן ל# 
. ט 9 ו א ו ו v ג ד-אט פדל װאס

ײסי םאטעל טילכ^נער, דער טביח  י
 יעי״וס• סע׳שױח יןיגדער די חזנ׳ם, מyד

 פא^ק״ פאללעיועלטע זעגען עליכם׳ס
געיציכטען. טינ״לינע
m זײ האט ירין m m נעדאנין, פון

 לןוי״טוד, פון סםריס, פין כאװאוםטזײן, םון
 ׳פלום^ליכפ ; ׳שטײגען ללאלען פון

 |10 וױרקליכקײט, פון גע^ײגעז וײ לאט
םאליזס^עבען. עצם פון לעכען,

ם א ן װ ע ט מ ה ע ץ ז ן א ע ט מ ר ע ץ ה ר א ע י ד ט י נ װ
ז י ץ הו ט א ם ע ר א ק פ ר א פ

 קייץ סאר זיך יטטעלט רy ׳iyoDyiMy;לע״
 לופטען, דער אין ״טװעבט ער ׳5א ניט זאך

׳םיס די אונטער ;יט ןyבאד קײן האט
ײ» אז. א.

ה און ער: דער טכי לכיג םי
 יבסט־yז ישטאיצע תכיידות, הארציכע

טyװאלצyאײנג יעטארהע ווירדע,  צו ײטpי
 צום ליבע yc'D סביבה, דער צו ערד, דyד

 נם־זױלטוכה, אידישער ׳לינד און וױינ
v* יטטײפע i '^ v y יטסענדיגע און אםונה 

 שטענ־ שמײכעלם ער ױם־טוב׳דיגקײס.
 1אי ער ̂ןyטרער און זיפצען דורך דינ

 לע־ שװערע זײנע אלע1»י אױסנעהאיטען
 םולם :שמ^ די איז דאס בענס־נסױנות.

 ם^ולקס־ גאאיװעז אוז יןלונען אידײפען
כיעדט.
 םאױעידענע באזונדערע, צוױי די אט

 אין אדורך געהען ?אגטראסט״עלעטענטען
 לע־ אידי׳שען םון פאקטמז און טע״שיס אי*ע
 נע־ סיל צו צו זיך מיר קוקען און במן.

 עחשיײ פיל צו לעכעז, אין שעהניישען
באנע־ װירהליכקײט, אונזער םון

 אט און מנחם־םענדלען אט מיר נעבעז
 זעהן אפט זעוזר קאנעז םיר און טביה׳ן.

yi□ ,אט װאס צױאמענשםויס, דעם קאסױ 
זיך. צװי׳שען פיהרעז כחות צװײ די

 צװײ די אט אז מערחוױרדע, זיא
 די .סאנטראסט־עלעממנםען, פאייציד^ע

 גע־ אויד זײנען כחות פאדישיד^אדטיגע
ly’D אין װען ^ ro tf tr ,סון און גוסא 
 נעשעפט ער האט קװאי אײגענער זײז

, םyד ז מ ג י ד ע כ א / װ ־ ל ע ם ו  ט
 םגחם־ דרײער״ און ״פליהער ן y ג י ד

 נוטטוטינען ׳זy^בת׳דינr דעם אזן טענדעי
טביה. פאילוס*סענ^

 װען יוגענד, דער אין גאר נאך און
 זײן אנגעהױבעז ערשט האט ^לום־עליכם

 אומבא־ אזוי זיך רײסט ישאפוננס־װעג,
 פון אײנעם אין איהם בײ ארויס װאוסט

:בריף זײ:ע
 ״שלום־ מעהר אח^ ״ראבינאװיט׳ש

 רא• סאלאמא! ; ראבינאוױטש וױ אליבם״
 אױוי טאנ איז שעה םיר איז ביגאװיט^

 ישטי־ א ךרײער, א מאכער, א בערזע דער
םינוי זײגער א םון נאר ב״ה, טויז קעל

'־־"-' ■'--- ----- —3
 װעם אנג1* »ז גופ׳ גאנץ װיסענדיג באיקאם,

 *י־ דער אויב און ;אנחאלםזןן קענעז ניס ער
 װערעז׳ סאדקלענעי־ם טארןע זאל קער־פארקוין״

 ■רײז׳ דעם חעכעדען אימער ך9י «ײ קעכען
 געמינ־ ניט זאלען יראפיפען ןײערע אז אזיי׳
 געגען «ז קלאי, איז דערפון װערזןן. דערש

 באיקאם 9 אפילו איז פיטירס9■ר דאזיגע די
 חברח־ זעלכע9 גןןגען רפואזז. בסקע9ב 9 ביויז
 אפ«ר, םיםעל, אײנציגער דער לם9ײ לײם

 װערם ער װי םיםעל, לזןר9דיק9ר דער עװעזג
 ®װינדלער ד^ידעגע9® גענען קפי*ירפ9ײ

 די אין רעגירונג די חאם רט9ד -״ד.0רוסל אין
 ‘זעל9 60 ראורפ״לם9* םען9נ9ם 6 לעצטע

 ־ יי שוים. *ום רניקעם9ב9כ און ®װינדלער כע
 זי־ רגים9ג נאך בין איך 09י אבער, *יז זיה
 םײ רזכפיגער דער איו ס9י איילו דאס כער׳
 םויפד לע9 די סיפ 09ד אי?, ל,ם9® דער ,4מד

 י־9ב9כ און ®וױנדעל חגר לפ9ח אויםײלעז
•1קסע9ײ אײן אין רוסלאגד אין נעחנזעי־ײ

 אײך פאר זאל איף טיך oya איהר
r־.,%iy2 פון הױז ױניטי דער װעגעז 

 ױך ;עפינם װאס ב., דזיש. װײסםםאכער
 זאגען, אײך איך וױל פארק. פארעסט אין

 אױף אנגעטראשען :י^ם האט איהר דאס
 איך װײל ניט מענשען. ריכטיגען דעם
 דאס געזוען. נישט מאי קײן דארט בין

ײ\ ס׳אי! אדרבא, ניט.  א מיר בײ ש
 צו מנהג אננענומענער אן טyכמ חזקה,

 זומער נאנצען רעם דארם פארברענגצן
 טאנ דעם ביז ספירה ׳טרין הלyצ איך און
 הויז. ױניםי די עםענען װעלען זײ װען

 ®לאץ דעם באמרײבען צו אויף אבער
 איף בין שעהגקײטען זײנע אלע םיט
 װאס צײט גאנצע די װײל מסוגל, ניט
 מטצנדינ םיר איןי געפיז דארט בין איך
 םאחורי גראטעס׳/ די הינטערץ :אר

 רײחע -די הינםער טאקע — הפרגוד,
 די אפ טײלט װאס בױמער געדיכטע

 םון יליײגראונד מיט׳ז װעראנדא ברײטע
 נע־ איבעריגע די םון און אינדזעיךרום

 עס װאנען םון דארטען, אט ;בײדעס
 צוױיגען געדיכטע די דורך זיך הטyז

 א װי אעעטאז פאקס, טאראם די וױ
 א װי ישמארח און רױט און מאנסביל
 א דאו־טען מוסטירט להבדיל, םאלדאט

^p גאנצען b הויזעץ• אין װײבער
 רyד אין אזײגער זיבען איז עס
 איספרא־ ישוין זיף האט זוץ די סריה.
 צואװארםענע ?לײנע אלע מיט װעט

 האבעץ װעלכע װאלקענס, שטיקלאך
 אין שטער א זײן צו געמײנט כלוכיר׳טט

 גראד אראפ ישויז קוקט און װעג איהר
 ױניטײבילדינגס די םון דעכצר די אויף
 איז לוםט די בליקען; װאריםע מיט

 זיד הערט גלא? » און ?לאר און טרוקען
 מיידלאך איהר זעהט באלד סלעגמץ.

 לײכט אויםגעצװאגעז, םריש בחורים מיט
 פלאץ״ צום אלע זיף לאזען אנגעטאן
 די אונטער פליי־גראונד אויפ׳ן פאראד״

 מ׳לויפט, ;םאקס סאדאם םון ?אמאנדע
 דר׳ערד צו זיף מ׳װארפט ם׳שפריננט,

 געהען קולות די געלעכטערס, די און
 זײנען דאס• — הימלען הויכע די ביז
 װאם איבונגעז, גימנאסטישע טעגליכע די

 אינר איהר אונטער אנגעפיהרט װערען
סטרוסציע.

 די אפרײסעז קאנען נישט פלענ אץי
 עס ז.yרyזי' שפילען פונ׳ם אויגען
 *yi ױנגע מיר איץ ערװע?ען זיך םלענען

 איף שפריננ אט חשק. ױננער םיהלען,
 צױ אלע זײ סיט און רעדעל אין ארײן

 טאנ־ שפרינגעז, לויםען, איך וועל זאמען
iyv׳ pײpלyװי אזוי װאם נס א זיך. ז 

 בײם געטאן צופ א מיך װאלט אימיצער
v״ : ארבעל v v v q .נישט ס׳איז נימ 

 די שפילעז, זיך זײ זאלען דיר. פאר
 צײט; זײער װעלט, זײער ס׳איז ױננע.
ױניטי״. זײער ס׳איז

 צייט װײלע א איהר האט טאםער
 םיטגענאנגעז איף־ װאלם דינער, נאך

 הינטער פעלד גרויסע דאס וױיזען אײף
 זיר די נעהמען זײ װאו האטעל, דעם

 און נרויסע לעדינע׳ א איז עס בעדער.
נע־ א מיט א-יס;עבעט יאנקמ, ברײטע

פרעס» ש. פון

 נישט האט עם גראז. דיקען די^םען
 א װארםען זאלמן װעלכע בויסער, קײן

 כלאום װיגטעיע לײכט א כלויז שאםען.
 לעגמ איוזר װען *אריץ ■נים אין אײןי

 צום םיהרט װאס ײט1 דער אקעגען זיף
ט נעעמד גאנצער דער וואסער.  זיף כאי
 װען דאם אזױ אראפ״בארללאך, אגיסעל

 ליגט גראז אױם׳ן אױם זיף ציוזט איהר
 צױקא״ קישען א םיט וױ אזױ איהר

 קל״בט םעלד, דעם אוי«י און פענס.
 זון די ווען צוזאםען עולם דצר זיד

 ױך מ׳ציחט שטארקסםען. אם באקם
 בױך אויפ׳ן װער נראז, אױפ׳ן אויס

 פאזיציע די —* iypn אויפ׳ן ווער און
̂ן נישם דא שיילט ^בכלל קי  ראיע.
in ױ;יםי דזגר איהר״אין םעגס■ y i^ in 

 —זץ/ װילט איהר װאו און וױ טאן אוז
 זי אימגרמע. דאס .טוט זון די ארן

 שרפ׳עט ארן היצט וי .Diy־u און באקט
 דער און קאן, ױניטי־הוידזון א וױ אזוי

yולם pײקyאױף זײט אײן פון זיד לט 
 םאמליײ נחת קלײבט און yאנדער די
 iy:9i פון שוױיס און דױץ די נדיגyכ

 אין שאפ פדן היץ און שיױיס די מיט
יארק. נױ

 עס װען פרעהלאך איז איבערהויפט
*, א מיט איד א זיף יאוועט שײגעץ׳  ״

 דער פארשוינען, צװײ נישט זײנען דאס
 איעס ס׳איז ;אר שיינעץ, מיט׳ן איד
X א איד א — y^yi דאס און V W 

 לעוט װאס אווינצר, איד א סײן איך
r ״א םאר v v ' v,: פארשםצהט טאםצר

 םרצגט טא מײן, איף װאם ניט איהר
fyv'D זיף ^V a גע״ אסאל איז װאס 

tyiyii װא־ םאר ןזױז ױניטי חןר אין 
 די זyדערצעהל אײד מעז װעט קײשאז,

״שײגעץ״. מיט׳ז מעשה
 אין פאר oy חומט געװעהנליך

 גצ׳עטעלט װערט yiyvo די און אװצנד,
 טאנ דעם טאנץ־זאל. גרױסעז oyi אין
r ״א ל'יענעז ם׳דארוי װען v v ' v,‘ איז 

 אין י,־דטי. דער אין ױם־טוב גאנצער א
 שױן ווערם דינער בײם דײנינג־רום
 אום אווצנד ״היינט דאס אנאנסירט,

 קאנצערם-האל איז םעז וועט אוהר אכט
ס און שײגעץ״, ״א לעזעז  שױן װערט ע

 באלד הויבט סען עולם. בײם ד.לאךyםר
 ! קרי־ דא װעט עם ומןר סוד׳עז, זיף אז

 | :אל ראס װער און זײט, א געריבען נעץ
 ן אזוי איץ שײגעץ, םון מחבר דער זײז

 ! א ױאס נײגירדע די זיך פארשטארקט
 אין קוטט עס אז ביז סצהר «לץ װײלצ

v v v i f ד איזy1 שפא־ אזוי איגטערעם ר 
 טע8 די קוים בטyמ׳דערל ראם נענד

שטונחנ.
dv טרyאז זעלטעז, :יט א-יך םט 

^lyp פונ׳ם îi lyo^ni סײז נאר קיטט 
iy in .דאז ניה fnyii ל א שױן y 

 דעם nya^ קריטיק די און ,“״שקצים
 זyנוטyרגyאו:ט זיך האט װאס בעל־דבר,

אהן וױץ, אהן חןם rytyf* צו
nג שאיפהײט אהן קיכעץ, yיyביז רט ,

o ניז אטאל און נאגט שיעטער אץ v 
״pyr מיט טריץ, נעחסטע די אפ געהט

 דאד• פון א• דןי םראנט בחור רyך כצר !
Vo.] אנער אזױ, צי אזױ ^ ט נ י  א

 BVyo האט פאמעדגצן ,oy 1̂א סאגט
דט» םען דאר,י רyטעאט קײן

ר ^ א  דוקא איחר וױיט אבער ט
 וואדעוױיען, ̂ןyלוגגyotnםא #רyאטyט

ך םארגלוסט אײך צי אײנאקטערס,  ד
 טריצעטען דועסצז, םוזיק, רטעז,yקאנצ
 mm א ג>ר זיןי סארוױלט איץי אדער
 וױ — טאן שטיח א טאן» שפיל א צעל,
 ;עשטדױ• אסאל וחגרען ivriyo ױנגע
 דאן — סארלאננאן אועיכע םיט כעלט

 אץ *וחונד יעחןן דין גאר איחר דארםט
 אײן פיז םארלויוי אין און ?אנצזנמדחאל

 דעד ריט אײך מען סצרוױרט צײט װאך
^ר אג  שױן ניט דעס איי,® ■ראגראס. נ
 אוײ דעד מיט סקנעדוש^״ דעד אכטתנ

nyo:ipnyriy2 םאקט. טאראם
ע די םון yאײנ כ ^י מ א ם m אונ s 

oyi, פאדצײ״ געכיליבעז זײנען װעלכצ 
 פא• ס׳איז און — זכרון מײן אין כענט

 ?עט•• דעי למשל וױ אזעלבע, סף א ראן
 זיצען מענשען yD.־yiiin װאו פײער,

 אונ״ װאלד טים^ איז נאכט ביי טyש«
 גליהענדען א א-ום לyהימ פרײען טצר׳ן

 אין אין סאיאס זינגען אץ חאלץ״םײער
r זיף שיפען דאס אדעד כאר; n i;y in i 

 דעם אױןי לנגר-־נאכט yלארiר א אין
 ײניטי רyד פון װאסעד בר״ט^ זyשטיל

ס ײ  jyDop-.iwtr אם אכעד נאןי. און ל
 גוטען צום כייר, אויף fyprii גטyפל
׳טיאציר־ די \,W'2 צום און

 ױנגע מע;;ע גרױסער רyד פון ג>פננען
y^jyo,; זײ װען מײדלאך» אזן □‘נחור 

 :אכ׳ן נאלד אװעסלאז^ זיןי זyםלעג
 װעלדער ארומיגע די רyאיב קאנצ^־ט

o הצות׳'. ןyריכטB״א v ײ\ איז  באלד ש
 טyב אויפ׳ז לינט איהר נאכט. yהאלב

 ױינט .־in אײנג^שלאפעץ. אקאדשט
 פענ״ דורכ׳ן מזרח-זײט פון בלאזט װאס

 1יפ די ; lypyiiy זיך הײסט און סטער
 און בערדחנז yנגטyשטיyאנג טא; גאנצען

iy>ipoiD און אפ יאנגזאם דך
 איבער פאלט מידקי־יט אנכענעד׳כיע אן

 צײט ווי^ע א *ץ דאס אזוי אײך,
 oyrrcyn פארםאהדען שױן איהר זיינט

iy’0 א אין t »׳טליז האט און שי*א,־ Q־ny 
 וױ חלום, שעהנעם א פארשפינען צו

 זיך, דאכט אױןי, אײך װעקען ■לוצל-גג
^y-uyr ,צו זיד לאז^ װאס קולות 

 דאס װאלד. םונ׳ם וױיט וױיט, אײך
 און וױיסנדסאכער נרופע א זײנען

iynw>jrwyn גע- װאס יאר? גױ םלן 
 1פי װעלחןר די אין ישואצירען הען

 ״דײ רוסישע די זיכגענדיג פענסילוױיניא
n !בינושקא״ v v i ה ש  איהד װעדם מ

yp»D אביסyדער אביער בײז. ל 
 קיהלט כיזדח םיז נאכנדוױנד קאלטער

 און oy: רyאײ אפ לאננזאם אױך
 ה־yנyאנג oyoD אין אונשולדינע די

yo ד פארבײטען דדױסען םין קולווז ײ  א
lyר ^ ^ y i y ג אחyדאגקyאיהר און ן 

M3 ז״ם ייױף (׳שיוס
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 םון צאהא רי דערגרײכט דער^היען
יןילארק םון געװען זײנען 886 .1!388

<טע«ער. ריםער סון 502 און ישעפער
M אײ״ ניזנעס די ראכען דעס חוץ 

 ^ייט דער *ין אםיס דעם סון דז״עעגטס
 ׳עסס־טי״ היביסער h אטעגדעט

יעאי״טיטיגגען 117 : נעטאיך טיגגען,
 ♦עאפ־ריטימען 44 און ^•ע*ער קראול, סון
עע«עי ריסער פון

״אײטעם״ עסאגטער1איגטע גאנץ א
 װענען ב<ריכט א איז רעי^ורט רעם אין

 דעם אין שאס־סטרײקס רײהע גאג*ע א
 װא״ דעיצעהלט װערט עס דיסטרילט.

 גע״ גערוםען דיגען עאס״סםרײקס די ױם
 ;עסעטעיט ז״נען זײ אזױ װי און װאיען

געװארען.
זי/ פון אײניגע זײנען אט
 דער םון מאזור א*ן יזעניג סירטע די

 אפזג־ אן באיעוילדיגט האט סטריט '.טע31
 ט״שעךמאן געװען איז ער װען אז רײטאר,

̂וט יעאש דעם םון  דא־ 25 גענוטען ער ה
כאכאר. י?אד

ערנס־ גא:ץ א עס איז זעהט איהר וױ
 ג־;״ האט אפיס דער און כאיעואדיגוגג טע

אוטערזוכוגג. גענױע א דעם װעגען טאכט
d t p צו ארױפגעעיסט עד האט כל 

 אונםער־ צו אקאו:טא;ט אן םירםע דעד
ביכער. די זוכען

 האט אסעי״טאר ב׳שואדיגטער דער
 געבארגט אטאל האט ער אז נע׳טענה׳ט,

 פיר־ די אכער דאלאר 25 םירטע דער נײ
 צוריקגע־ געי*ד דאס שוין האט טע

 ארביי־ דעם פון רײד די און הראגען,
 דורך געװארען בא^טעטיגט דיגען טער

 דער װאס ׳פירטע דער סון כיכער די
 אוגטער־ האט ױניאן דער םון איןאוגטענט

 דאס געצײגט האבעז כיכער די זונט.
 װעיצכען נעגען אסערײטאר, דער חוץ א
 אנסאאגע, די געמאכט האט פירטע די

 םוךעא■ ארכײטער אײניגע גאך האכען
 דאאאר. 25 פון אגלײהען געמאכם אויד

 אױפ־ אאעםען פון האם םירטע די אנער
געלר. דאס געםאהנט
 דאם *עוואחנן, קאאר איז עס סורץ

o• האם םירםע רי ir בלבגל א געטאכט 
 דער־ ווארמײגיליך *■ערײכזאר, דעם אױף
 אתיס־ איהם געוואאם האם זי וואס םאר,

 בא- חאם ױניאן די איז ע»■ םיז סםר׳ן
 דאאאר 25 געבען «ו פירסע די מסראפם

ד םאר מטראף א א^ם ^האיאם״ םאר׳ן מ

- ---------------- ־־*- - - - - ׳* ״ ■■ - ״

 אר״ אוט^ולדיגען אן אױף בלכול א כעז
כײטער.
 דער״ שטארק דערפון םירטע די איז

ס האט און נעװארען צארענט ן  כאטרע״ ח
 דער םון אוגעזאגט ארבײטער םענדען
 ארבײטער דעם ניט וױא ד — ארבײט

 די אכער ! פארטע און ״טאפ אין זיך בײ
 דער^ערט כאיד שא• דעם האט ױגיאן

 סטרײ• טעג עטאיכע גאך און סטרײק אין
t\v p געװארען. וױיכער פירמע די איז 
 צורײן איז ארבײטער באטרעםענדער דער

 ארבױט דער צו געװארען אנד^טעאט
 ׳עטראף די כאצאהאט האט םירמע די און
״האיאס׳/ םאר׳ן דאילאד 25 פון

א; ;עױן װעט םירטע די.  פארזא- ^ז
 אומזיס־ טאכען צו ניט צעחנטען, א גען
ארבייטער. נעגען. באיעואדיגו^ען טע

פאל. אגדער אן איז אט און
 געווען אסאיל איז קא־עאוױטץ טאריס

 א געװארען איז און טאנוסעק^ורער א
 װײ םירסע די האט יעצטענס דדשאכער.

 דעם לויט און ׳עאי. א געעםענט דער
 גע־י םירטע די וזאט ױניאן, דער םון רוא

 ארביײ די ארבײט דער צו ;עהמען טוזט
 זי װען באישעפטיגט האט זי װאס ט/יר
עא■. דעם אויםנעגעכען האט

 נאכ״ םירטע די איז •וגקט דעם #טיילא
 ניט האבען ארבײטער די אבער געקוטען,
 א פאררינען צו ארבײט גענוג כאקומען

ס װײדזשעס. װאך  #סלאר געװען איז ז
 טעחר סך א געװיס האט םירטע די דאס

 ארויס״ איז ארבײט יענע אבער ארבײט,
 בײ ערגעץ טאכען צו געװארען געיטיקט

 קו־ געפױםט האט מען קאנטראקטארס.
 םרידליכעז א צו פירטע דער כדט טעין

 געגאנגען. ניט איז עס און סעטעאטענט
 גע״ דערקלערט דעריבער איז עאפ דער

 דעטאאט עוײעט און סטרײק אין װארען
 דאס םארםיליכטעט, ;,שירט די זיך האם

ף-פע צום כיז  זי װעט סיואן ספרי:; סו
 כאשעפ־ וואכען םולע ארבײטער די געבען

 האבען ישא■ םרן ארבײטער אאע טיגוגג.
ארבייט. דער צו צוריקגעקעהרט דאן דך

: םאא דריטער א
 האט סאנדעא און םילער םירםע די

 ארביים, די אפגע^םעיצם סיזאן ענדע נײם
 דעם אומכײטען װיא זי דאס טענה׳דיג
 אםשר אדער ארבײט, דער םון סיסטעם

 גע״ האט סען תמאכערם. װערען גאר
 סראבעיצ ע«עס זוכט םירםע די אז זקהן

o דקר און e r געװאחןן דערקאערט איז 
 אויך זײנען גאײכצײטע סטרײס. אין

 שע־ אויטסײד אלע געװארען אפג^וטעלם
 ארכײט. איהרע ס*כט םעז װאו «ער

קאאוק ״סאנהעטען n םון שא« דער אםיאו

ך נזפיגט װאס סאטסאני׳/  אין אזמ ד
 גע- אסג^אטעים אױך איז פײלאדעיפימ,

ײ סירםע די וזאט װארען. א w נ m,\ אז 
 האט סען און םרעחייה גיט גאר ס׳איז

סעטעימענט. א װעגעז רעחנן *ענופמנן
 אויכ דאס גע׳טענח׳ט חאט םירמע רי

 מאגופעקט^ו- װײטער זאר ױ וױי מען
ס װעראן ניט און קיאוסס, רען ר ע כ א מ ו  ד
 אין רעאדדפאסטמענם א סאכען סען ואא

a אץ און דעפארטםענט •רעסינג n -םי 
מ טי  כאהויו• חאט זי דעיארטמעגט. גי

 םיגי״ צוםי^ נא^עםטיגט ױ דאס טעט
 םי״ 20 : נעסאיר ■רעסערס, און שערם

 םאריאגגט און ■רעסערס, 7 און דמערס
אפ.6? אין רעאדזשאסטסעגט א

n געגע״ םירמע דער דאן האט ױניאן
 זי אםיאו װען דאס פאחשםעחן, צו כען
 ״רע״ א צו זײן כארעכטיגט װירקאיך זאא

אן׳/ ײ^ אניז מ װען : זזײסט דאס א
 טעגה גערעכטע א האכען זאא זי אפיאו

 םיניעינג און ירעסינג איהר באצוג אין
 גע״ גיט אוץ־ דאס קאן דעפארטמעגטס,

 סיזאן. סאעק אץ #איצםער װערען טאז
 אין גאר װערען געטאן קאן זאך אזא װײא

 אר־ די װען ׳צײט דעך אין סיזאן, אגפאנג
 b*p םון ארױסםאאען מוזען װאס בײטער

 כאקוטען צו מענאיכקײט א האכען זאילען
 םיר־ די ?&*«. צװײטען א אין ארבײט

 טענות די אז איינגעזעהן, ענדאיר האט טע
 די און גערעכטע זײנען ױניאן דעד םון

 א;״ כיז׳ז געװארען אסנעאיעט איז זאך
 אלע און ׳סיזאז דעם״געקסטען םון םאנג

 צוריק״ זיך האכען שא• םונ׳ם ארבײטער
ארבײט. דער צו נעקעהרט

 װי צײגט ײאס םאל א איז אט און
צװײטע״ די העלםט ױגיאן אײן

באס־ אין ױגיאן קלאוהמאכער די םון
 דאס קאםפלײנע א אנגעהומען איז טאן

 יארק, נױ םון גאלדםארב, י. םירטע די
 סירטע געװיסער א פאר ארבײט מאכט

 ױניאן די װעלכער געגען באסטאז, אין
 איז זאך־ די סטרײק. א דערקלערט האט

 זיך האט עס געזוארען, אונטערזוכט באלד
 דעד געגען קלאגע די דאס ארויסגעװיזען

 איז ?גאפ דער און ריכטיג איז םירמע
סטרײק. אין געװארען דערקאערט

 א באויז אפגעסטרײהט האט טען װען
 געגעבען םירטע די האט האאב א און טאג

 װעט זי אז דאאאי, 500 םון סעקױריסי א
 דער פאר ארבײט קײנע מאכען ניט טעהר

 סטרײק, אין איז װאס םירמע באסטאנער
 אומנעקעהרט זיך האבע.ן ארכײטער די און
ארבײט. חנר צו

 אין װעךם ׳זעהט איהר װי אזוי און
 סך א נאך םון דערצעהאט רעיארט דעם

 און קאמסאײנטס עהגאיכמ און אועאכע
 גע־ געטעטעאט זיעען װעאכע סטר־ײקס,

ט וואחנן  זארגםעאטיגקײט, זעאבער דער סי
 רעכ־ קײגע םאראעצען צו אאזענדינ ניס
 און מעסעד. די אין ארבײטער רי pa נמנן
 יע־ םון סעטעאםענט דער כײ זעהם םקז
וועאכער מים קאםסאייגם, באזונדער דען

528 — *וזאמן
 אין בלזנחול totnv n פון נא^ר־

mo o-m tn o n די דאס #זעחן נמן 
o יםסרני n  fm ̂ס  גאנץ מסאן וועדט אס

rooo , r mooooom אםע;״ אפיס דער
fo  n n  o nססיי^סס njroor po םון 

 פונח»טװע״ fro קאן סאססגאיתס דד♦♦
jro^n w n  f f i וד op ד• סיט חסאט 

ר מ m ססרס ipip* פון «ו w w. מעז 
 דמ*ז עס קאססאי^סס װ^פיי ודיס

irm pw n* פון T o o *  f i r m  n 
fm /m tr r וױפיל o:pijpbpiv* n  iio 

י ׳ייסיר  קאכד ptn אזױ ווי ײיץ• 1י
f סלײנסס f w סגאנאיכען^ in ^ iw.
 קאססאײנטס די סון iponrwo רזר
ipi im זעינאר m v v  rm  tm, וײ צי 

f i r m״ ״o tfw o m m״ 
iro n  irm ,זעהען ארטעדום ס*«עד 

v a, אומאײכמר װעגען ?אססאײנטס 
i ט^אונג1ס» n  po ,קאאעיד ארכ״ם 

 • וױימש אנסfirמ•דHpon סא;ס,
p iro o o frrm^ דיסט״שארדזע״ק״סעס 

mo fm .וױיגמד
 אזױ וױ כאיק א trios bom יאס•!

r in ^ rm o  n דעם אין קאססאײגטס 
oruvo* m. אפיס m

n  fm ט״ תנ מנ חנ ^  זײ״ עעומר י
rn ioom on 32 fm w  fW און קײסעס 

o וײ ro s ^ rr i irrM וױ געװארען 
: סאאגט
23 nאo r8טײט ̂or רעאינס״ ניט 

 נעאאזעז \m האט ק^ס pm fm סיממט
i וױיא ססלען, n ר מ רניי  האט וואס י

o געטסכט n האסואײגט tm גע־ נישט 
מז i מ n  fm געזאאם האט סאמאיעט 

m m .אױפמגומן
iro n  n  fm ׳iro rc אי; דינעז i n 

rm דײמ ocm on 24 jm w .יןײמס 
10 fm סאתן n  frrm נע• 1כײםע1א 

 האבען סאמן fm pvo”oo r 5אn ײסח
n itronooa n נעססגם נים ארניממי 

m מאינסס^מס m די און סזןכ ו  ק̂י
̂ןן, לאוע« oftori fro האס  סאפע םאי
 אדביי״ די וו»א אודמך, «*אמ די •אר
ר, האמ־ ר• מסאכט וזאמז יי*ט «

r 11*ײ ’,mum נים ו»ג*ן •אײגס^ r 
 אױסנע^ימן נ^ארסם from קלאמו
m m״

 סרײן ווסרפט מען, זאגט נאר, ס סז
 Kir* קײן קאנען גארסעז, אין ̂שטײן ס

 וױ סרױםנעמען. נים איחם קאוגע
i איז n ,דין to װי חכם סזס i n סוורים 
 םט1ווס סםײםס ױנייטעד די סון ט1קאו

 ויך osns ? גסויםען אין עטײן ס סדיײן
o װעאם די םספע n •סתיס- איחם װי קא 

סוגעכמן.
i n אונ• חײםט, דאס קאו!ם, ים1סוס

 אויסנע• האט ־ נ?!יכם, iroosrn זער
 וואס נעזעץ, ■!אהיבישאן אס1 טײםשט

 סיקא־ םס!פױםען און םסכען צו באט1פס
w האאי^ rro^ סז or ,פײן סז סײנס 

v עום t'v,] סס, iriopn roo סאי און 
m םון oo in m  'n n io ײג־1א ניט 

fn rrc םון מײא דרײ די אין פױשפה קײן 
o n !ג.ברע ססעריקסנע

 אוננ קסאטען ס מיט מענש ס דאך קאז
fr אעבעד איז in o : — ,וואס איז גו ? 

 סים װײן פײז ען1צוםיה ניט סען װעם
in םון מײא דדײ די אין שנסוס s. זעהם 

 דאס סוםסטאכע א iod װאס אבעה דטע
ײ אננעמסכם האם i נ n זעהם !װעאט 

 !יפ״ און ואאיטישע עקאנאסישע, וױםיא
 צואיב זײנען עס •!אבאעמען לאססםישע

o n .עס װי סוגסט סתיסנעשוואיםען 
װאס. אין viv מי נעהס^אם זיד וואאם

olrocnr, די 1פא קאס■ ס דאס איז 
n פיז עיםען n :o ^ ע  האבען ?ײ .1א

 מים ען1קאנפוײ צו מאסטען1פא זיד
iriopn roo שיםעז o w n, אויוי װאס 

t״n r אחײם ס מסכעז טען פאז •פיסעז 
op האבעז םרײ. און סנפ1ם inw, סז 
 rvm אהיבישאז1ם סטעייהסנע! אס1

Tm חא, נים די אױוי oirrn or to ךײ 
i אן. גים n  ojot ם,1פאי ים1סוי to 

no זספאז riD  po jopot Tm שיםען 
fnoo בײ הסבען נים אױך p'p tt סמפה 

ײ ir נ in o  ...frans iriopn roo  n 
irio זיד P 'iro o  n  po iro m irrm  n 

וחנאען שיסעז יעגע to .אי«ם, עיפעז.

in האמן נים ro ’s o n וחן- אוען,1ט 
m'^toDo■ irio אען p 'iro o  n װערען 

 *op'iroo אגיזי fnnoo און יאטי׳מ1וסס
i n ^עיםען

 j,it םס1געדס בעצם דאס דאד װאאט
in סרויױ 1אבע שװיסט גוט. io  to 

noio : װעט װאס tro סיט טאן o n 
po PTrw 1 יענס ,i n : nצװינגט ואס 

n״T נעבען צו פאםוסניס שיםם r ביײ1ס 
iro יעדען סיט %ױין אנג^טעאטע און 

n ס װען סאאצײט? o n e װעט שיף 
irm די אין ײנפוםעז10 pnm o עגען1ב 
 *,'T פוײנען נימ ײעאען 1בײטע10 די איז

m o  n r ,וועיען כוםות Tםסר־ דאר ״ 
n״T צו פאמססנת ^יםס n פאאגען  i r־ 
to וואס — גירונג.  ? rr’T ,מחויב fn m 

T,, ,״ צו טזןנה׳ן>f n •נ ו ס אויז r  i  r  t 
r םרן שיםען tv m,\ װאס fri"T י•1ש1םס 

 פסנצע״ װסשינגםאנ^ ס איז rr:iy בען
 איטס־ אין דא T’o געתץ סזס >' אסריק

lנrא נאר אין מסתמא און איען n. און 
tt frsn פאםוסניעס שיפס די s שוין 

דעם. צואיב קעפ די מסקע
 אונ- מיט טאן 1מי וחןאען װאס הײנט

nvT ^םא !יפאאמסטיlטרrדי טער^׳ 
no פון פאנסואעז און ס1סםבסססדא 
i םיז 1^אע סאע n ,געפינען ײאס ו^אט 
tt בײ T:m, די Tסוגטעמואר־ ניט ײנען 
tt fnrrD צו סען  ,,t .m vm  n w m 

in די פון בעזעצען רי אויט : n װאס T*' 
tronoioo. וױין טרינ^ן טענעץ וײ און 

 נאוסם... non ir'M וױפיא שנסוס און
ם ^  p'P to 1בסא רױ : rioiD ס דך ם

^ן ניט 1טא שיױ שום םי ײנ  שום f״P סר
 נים סםיאו — ם1םא שום פײז אין משקה

zvo m םאעשער ror'onn'ioD פײז o 
iro, וואס Tשfn m  r יסאאםסםזןן די! 

fyprio ? כסיז־ װי ארן to דיסאאססם ס 
om אן  נע• און ווסשיננםאז אין finm מ

o, כיסזןי ײז0 חאמז ניט יון ניצעז i ' i r 
דסוי־ צו אױןי ir^oooor from ס צי

o זשע וואס צי n  i r  n o i גסנמז per ? 
 אאזעץ1סיבע גפאוינט rpoo tt ס׳האט

n• םרעהאיכפ דאס o, בער־ צי וױפן, צי 
fn װסשינגטאן po fro'T סון לין n די 

in n םיז i n ססאװײשאן rro io ...! 
om or אױסקוםפן to ,,ito שום פײן 
װע־ ניט וופט דיסאאמסט 1יגע1אנשםענ

fr f פוכתז opnpoo P'P ען1םס צו ם ^
 — !כבוד dpi םוחא — םאטפ!אסנד. זײז

fPW i והןם r, וחנן fro אנ״ סיהם װעם 
p די כאטזגן fro r.

D irr ײאס שויז, 1איה iod שטײן ס 
m טען1נא איז a o האט קאורט סוורים
 וועט from איז ?••• סמינמייסימז דא

ען דאס ם ^ f 11 סאץ o nיסט!1אאעטס 
fPTTo fn פסייטסאיסמן די סיאס m אײ״ 

in איז טעג 1פא ס נאר fnnoD in בין 
frfm װסו אסנד, ״נסס״ ס  ,,t קאנען 

ir שטיאען 'T 1אבע שם.1רא m ע״1א 
iro סריסט6פראאע fospi,־ om שױן 

frrio ס באײבעז in ro s 'i טס״ וועט סון 
rp וראאע־ די אטשען1מא1פס קאנעז ניט 

̂ע דעם .מיט דינע קאפ טסרישע  קעסע
ביפר...

סרבײ־ סר ס טסקע דאך טענה׳ן דאס
ro •םרייגם״ טער  or to פסײ ס םשומ 

 סרבײ־ oto סדומגעהן fPT<̂^ צו ברעכען
 ורער .ר ע ט כ י נ שטענדמ פיסס טער

 ס קאן קאפ ניכטפרע! ס װאס ײײסט,
טרסכטטאז^...

fn מיר 'K ניט 1גא סםיאו חאבען 
 און הבדלה און פידוש זינדיגפן. צו ײאס

rs io דסנפען צו נאט 1םי האבפן כוסות 
rpoo lo ארוב... o m  T'o dp גרוי־ ס 

m סער 3 im, זואס i n רײסט *טאנ״ 
im סזוי p נאר o n אהיבישאן!■ rvm. 

in וױיסם  i r ^נינ oto to שטעיונג 
 און ט־ינע חסאב fnn'Dioo צו הזנאםט

fn m  n iro 'a o io, םיזי םסלפן וועאכס 
 זיצפנדינ עדעט f)vm איז סרײז סח• כא
 פראהיבײ״ to זיראמםיעהן, תשייל, סין

V נימ ro שאז ra  PP...
 םאוז אאזען סלץ ppoo םעז דארױ אגב

i n צו נעשיכםע r n m o ? םענ םען 
 שכל ביסעא ס חסממ איע• סםאל

iro וסך גז־ויסי ס כאנ!ײםפן אח  fm 
ם ח ״־■ '׳י מ

׳־1’ז־;צ Cי Vוס ד* עבען איכע־גענ א״נעםpir — נ. א. •  1 1K* >:־,,ער״: c'j װעט ס>{:־;זאוזױאהי־ג״ױיל Iיד י • '**ם' ,1־ י וםערעז. ; יזוסענדע די ך ײ mםון
• יו <׳ ־ יד י - י ̂ י י י י ו איז ז>*־ רי רןוםיײמעגם. זיײעש י» ר*ס :־אשעז יאםיר אח עזדיבעז, איז נעאנני ךגױ,ט זעה ד• סאכעו װ •. םארשעײעז ניט
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אר הײמען מ פ א ל מ ד f ו ijn r p
4 1- ,1— ■ ■ !Ml m «  >, »  mm—י *

 ti קיגדער תײסל^יע אג״ערע א־ן *ת־מ*פ אר״מענען וץ א־דעע נ־•;׳ ד•
דער ®ון ץ, ט ע ר * נ י ד ע a פץ פאניײיעה, ורידאצזע

.,סאס״עט גארױען ׳טעייטערינ; ד.ינר• ־עי פ־ן ״״■*.א-ם-:»־רא
 דע• p* ;#פ־צען אין א-פײןיעל ד•

 "1M רײ רעש *יע:ען ןיעסע *ידי־״געי
ט *“האופ־בײ ‘*י:וע מ *  יןיד »ד*ס" ״נ

,•-י ,צ דעי  יױ ,jy:m פאסיייע?, אטע,
Dy א״ה װײיט vc,-v;c? “ K היכ״ א 

״ איגטערעה *צען  ם.יתיו*ב* אינזע- נ
 ‘,״P איין #*; נ״• •־אי־טען ׳ױע:*:הטע;ס

״ כ;י•>ע־י> די ײע^כע *•ן ברי*, גע; י  ו
 ;•,א *kd בא:ייסטעי•;: דיעי אױס יןעז

?y- סך א טעטי;ר**ט א״ט״ ״נא־דינג 
 יזײן דט פין ליניעז 5נ־י־ די אט פי;

 ײיוא#עז yr*vn נ״עג׳עע/ פא־נ״לד־יכע
 די ;א־ ל*<־, א ״בא־יע;״ *־־;'•׳;• זעי*־•

 דעײיאר אפ די דא־־טע; א--ש;א:־<;
 געיעגעגלײט דער ריט ויך איך כאגי׳ז

 דע-ײ יעכעז1 ײערטע־ פא־ א זא;;ן צי
 א.יו ײענס, א-י; פא* ;,,א דאים״ביױא
 די ךעי-פען ריכי “,א יױ עדי,^עליען,

 די פא~ זא־גען צ• ״פ^שטע-״־עיטע-ע;
?י;-ע־.
 הזיובעז צורית יא־*־ פידי א פיט כיז

t o םאדיאיעס פריױאטע צו צײןטיגע 
 געװען ;עןיד ויאס חינ־*־, די נלױז

t װ<דכע און גאיסאל ניט עטײאס o 
 דעם אין אי-ײמעבען געקעגט ;יט ר#בעז

 יתוסיס. פי-ו ט אגשטא ױיע*י^עזע;ט9
to אין אבעי האנען ; מ  כאניערקט, ד

 “צ דאס אײנםליס גיטען א פאי ויאס
 אױוי ל*ט םאסיליע א סיט זאפעניענע;

 אמעפא:־ to האבען דאן יןיגדער. די
 איץ־ פי*אן דערזעײען *:ציאדעגדע; גע;

 לא״ כדר אין קינדע־, נאיסא^ע אײי״
ח״עבון. אין נענא^ט ניט זיך נעןע

 פאכייי״יען-יןרײו
ער״ ריכטיגע

 םאלכ״טען קען
 אנדער אן איז

 אפייו אז סאדגעסען, ;*ט no פען רײם.
 דך קען אג׳עטא^ס כעסטע• דער אין

ט יןײגד דןוס  אטת׳ן טיט׳ן נאקענעז ד
 -8א דערט יז״גד דאס נ^וכמעה-, ימנען.

 אטפאכ־ ח״מי׳עעד דער פון געװאײנט
 אױף זיר יוסחעהדענדיג יייז םע־ע

 כראנדױ^ יןײן אדער סײד איסט דער
 אונכאקװעם... און פדעסד ויך עס םיהיט

 איצוזוכען ריר זעוזען טאחע דערפאד
 יײןסוס, אג״עטאט ײא/ הײמען אזױנע
 סרײנדיליכע ;עניסען קיגדעד די ױעי״ען

מ; און באהאגדילומ נ י  אנ״עטאט #וואו י
nr .וײ װעיען איגעזונדערט, דין T t 

 פון אעכען ןיטיט כאקענען חינדוױיז נאר
 מיד ציהען ׳דעם חוץ א .nnp וײער
או ׳אדער ?יגדער סיט סאס^יעס םאר  נ

 האכען װאס פדױע^ עי״טע״ע נעסער,
 צװײ — טעכטער זיד׳ן׳און אױס;ע;*נענע

t ה^ונען םרױען דײ אט מען o געםױ 
 איכעד;ע;עכע;״ און געטרײמסטע די נמן

 אוג״ פאי־ סאסעס ״צײטװײויגע״ סטע
גיגדער. ומרע

ענכעז אן איז ײיז נ
H זy y •)י ל\גד H ;yp

'I זיױ א•• . s y ד צ
דאס ;,h ווײפ H

m v r n t  t o ט ײ ד נ ^  ד^ם ד
w ילענ^ ידג-׳פ r ta j r jו « • /W O 

r אדע- טע-, r u K .קױגיס t o טו*ן 
ד h פון סע^יכ^ט א^עה ?י

ט דע- , 1M פארפרעסד^ט ד t r w) אין 
 טאין^ נאח^פ^ג inyf fjin fjrj«f דעס

 ם*ט*רס, און סוט^רס ,פאסטע־^ די
j וױיא j r r m  "i אז in m y t nr יאחר 

̂ט פריחעי א£י^ אדער  דו
ל׳ אד םא־לאז^. nr ן»» ירח“3 די וו

 העאכע לײט, די אגנאלאמט ױאס
ט־ א^ס Oiyno;yr)ni —yt דיגע;  ^י

 ניט *בעי קעגען עיעעי־ען, ױייאיגע
 ״nifv — יןינד א-בעריג אן אייכלא״טע;

 יןעסט, קינד׳ס םאי׳ן סנרן די ס-ר יע;
 ,in tn ׳.n .in .n דענטיכט ל^ײיע״,

t לעמען יזינדער נאגאכטע וו. o אױ(י 
• חו^״אות א-עעגע איגזע-ע ^my i  JVT 

t גא. ר. א. ען4סאח גע;, o פארלאנגען 
ט ק-;עם פין גא״  אױס״ ז^לען די ד

 אאץ — אוסזיסט היגדעי די דא־־־טען
י ײאה  פאסטעײ׳/ די פון פאיערען ד

ור אוגזערע \v^m ר> vn עײטע־עד/  יןלנ̂ד
"1 ייין הײס אידי׳טע ג-טע א געבעץ

 ױניאן *®עױיטארס רןלאוס
 אײגענע אן לךסט ז לאלאר

ה״ם
• «ון («*.»# ״ .)1 ז

up,ה*ט ׳עעהן, נ■ העתיעטער נ-ט׳ן ־״ 
ט ׳עױן I יו נעזונט ¥ייט יעננערע n ז״ I־ 

 דער װעיכער i»׳ ב-רד־מ, סע;דע
 זיין פאר yg•■• נ»?װעכ>ען » זא־ל;עפ־נען

 )עינער דער אין װאס און אפ־ס,
 צ»ט«ר, א פאר רינען האנען אןיד ^ייט
איןן גי־טגיידעד ד• ויאו T ו t י' פאנעז» 

 איי פיא׳ז «אסע;דעי דער נױפפומען.
 י*?אי דער און נעװאדען געפו;ע; א'*ט
 איינענער זײן אין זי*ן נאי׳ר ׳צי•; װעט

ה״ם.
ט באװנדע־ס או;  דיו« װאס עס, איז ̂נ

 נראנד־ע־ חןר יענען נ*ײר ז״ן װעם ה״ס
 דאס נאארד. דז׳*אינט דעם פון היים זעי

 די פאר כאסוועם כאדנדערס זײ; ײעט
 אין זייו אפם רא־םען װאס ני־םניידער

 דזמױגפ סון אפיס אין *פיס׳גס, ניידע
 פון *םיס אין און זאך אייז *ויינ כאפרד

 דאס w »וױיגמר » םאר לאפאי זײער
 סר א מעסכערס די אייג׳טוארע) װעט
 פרייד סיט נעװ״ס ויעט נ״־עס די צ״ט

 פון סעסר׳ניס איע פון וחןדען נאכריםט
.1 'אהאי
ארן נעפױםט איו כיידיננ די  I»וי

 נא״ סר. כראוקער עסט״ט "י דעם דורך
 זיינמן •*פירען נקזע«ייכ׳ו אלע סין.

 יאא* אין נעװאדען אונטעמ/דפייבעז
יאנראן. םאיר נענאסע םון אםים

ק ו א ל ם ק ר א ם ײ ר ן ז פ א
אױפמערקזאםו לאק«י ®ת מעטבעדס

 סו םארםיציכממט nyioyo יעחנר איו לאקאצ פין כאשאוס א אױט
̂ון ל*ס*ל אוגזער םון אײנכארופמז סיטיגגען די אט^דען  אסװײגיג• ױני

̂\זל 1 אדער יאהר א 4מא 4 סטענס קװאדסעא. א מ
̂וס yניגyי די ŷ װ yn| גערוםמן װעצען אױספאילכען ניט בא״עאוס דעם 
םאדאמטװארמאיכקײט. צו װערען

ידסעגדען אז אויפסערלוזאם דארום אײך מאכמן סיר
^ ג א ט נ א ם מ ע ן28 ד ע , ט י א ך מ ג ד ס ה ו ט א נ ע װ א

װעחנן *•געהאלטען װעיען

ע על עג שאן ר ען סעק טעג .מי .
:פילמצעי פא^ענדע די אין

ן א ש ק ע ן ס ו א ט - ן ו א למנג, פאךװערמס :ד ט 175 בי ס ױי. אי כראדו
ז א ש ק ע ם ס ע ל ר א טע איסמ G2 :ה  סםוײם. ססו
ן א ש ק ע ס ס ק נ א ר ר :ב ע כ מ ק ד א ב קי א ׳רוםס קי

 עוועגמ װאשינגטאן 1581
ן א ש ק ע : ס ל י װ ז נ א ר סטרים. סעקמאן 220 לײסעא״ש, לײבאד ב
ivw די באזוכען צו אױםנעמ^דעדמ זײט איהד vo כײ -גזיטינגען 

פארהאנדעלם איז א״יפנענ״-עז װמלזןן םדאגען סדײד וױכט*;ע זערד ײעלמ
ײזנחנז.

 װערען ;עסםעספט װעדלן װאפ ביכאאך ײניאן אײעדע סים ברעגכט
nr מ א־ז סים״ננ ״דעם אטענדעט האס אידר אז באוױיזמן ע־סי  פאדסײדען י

איסאננענעבליכח״מעז.
װ י מ ו ק ע ז ק , ע ־ ־ א א ל ב א ד, א ו. ל

טזנפדזשער־סעסיעטעי. ,ן ח ע v כ.
טטק־טא;. ליזױי, ל■

I ftv u n tb »און <ינ« «י w - a - y i 
 די א• !4א8 ד«י «*?׳! אי) י1» און
 yi״*׳i»#׳l/ די אי דןד1?י

ן מ ^י m נ  I'm 9 1'f ט ג  א״ם׳ן פ-י
iW 9 i ■יונ׳ןן

“•או״א־ ־r;yBiNn ד׳ד
 ד־ט־מן ט >פ«טי(ח איגז׳זי פון ט/ט
 אין iw׳fi •fl»a װא• אין ייף ס*ר

 און יא׳ײו vj !יו׳פ א־ן ׳«נ׳ו*«ר, ױיפ
ijjojrjaig פויז׳וד ג׳וײיס «ױ ו/ופיגפן 

 ק«;ען װפי׳נ׳ו םארלי׳וס, איד״א׳נ ט׳ד
g im, און i  |»Vv א מ־גד ח״טיאז 

;;.‘א״פואס »יפ«ילנע אין חיים וופ«

 »«׳ו<ירען פאמ*<יןס *«9 די 1» אט א*ן
 חאום- דער «ו «׳ר ״װעגדפט ;ג״ו

ט נ׳ורא,  או;* אץ קוטט או*«גע;דיג. ד
 סטריט, טע145 װעפט 470 אפ־פ, ז«י
או ; , ען ט ״ ח ^ ־נ ט אדער אי פ  אפ מ

ױנ ,w:]i אר״נאן חי א ״( א׳  •?אגט אי
ט  ג׳ד זײנמז קינד, א ;<חמ׳וז,א*״;« ד
 סרײנט א״ערע «װ*׳«ען פאױואן װיס
 װא*״ ייעינ« פאט׳י׳עס, ראחאגטע, און
 ו>י דעיצעחי׳ט געטא;. /«רן ey ט^ן

 אונ- זיי נ־ט טעט־נל־׳ט, אי;יעי װ«<«:
yt* ,ט*ר װע־׳ען א־נעי־נע דאס אײעס
r״i נאיאימן.״

 ע»ענע ״לןאל״ ױ *אר נאואר
אץענט *דײטאג לעם יף

1.1 יײ« 111 01י*9(
פא־יצ׳רענע סיכ לןןקא; nytnn נען

̂־ אץ עסנר^ד^יס א״טײז״ vmvi:n -נ
ץ Dyn י-וןן י ״נוטח״ ס#עצי^ע• א ד
דע«ארטפע;ט -yoiir סון

o v ^ w n סיט •yoo*H» yi^yoi-׳c, אין 
ayi ״גוסת״ oyn פא״?*יפט ty-yn עדיױ 

 ד^ו״ט oyn cy א*ן -1ראטyuלי
n געגעבען m *v m,nt ^ y n איגפאדסא״ 

orv די נא^וג *ץ yo w ^ r« #pviy- 
 אדכיײ אס*-יוןא;ע- -yi אץ טעלן^ט

מ טער װ^ו א ט. yv. רע־ איבע״ און כ
טד.״#נ/׳ א דין א^ד דאיט oyn עס

ly םון trx טע״. ױדאז^ ^ט-פ  אין יע
oyT דאק* סעד״קעי* א ז,יז ו״עט ^נוטה״ 
fv מ#נץן “i ט^וי r iv o עק״אסיד^^גס 
ץ ארך oyn oy אלן ס״ט דעצט-שט א ד

 און ^יהן. די אונטמדווכען iv -yyii א
ך ‘•וא ט^וסע-  4זאי iyoyn אז סאכען, ר

ציוגנ ט^; כאו א חל»לח, ׳ד^יט  א ײו
^yB-g״ jifonyirin^v כאיד סען װעט 

̂«;ען  ױגי^ך דער װעיען. ;yc^^r-y; ל
 אויר• װארטען אדן ״עטעהן װעט דעצטיסט
 דאר״ ניט עס :;,ס זאי הײא״ אייכײט,״

 דער און עס ראדף טע; װע; אכע״ ׳פען
 האנד, נײם דא ג-אדע א*ז דע;ט*סט

ץ.יצ*: דט עה ק״רט
 זײן ד#רט *ועט -זא, א ׳זע־ט אייי־ וױ

 װעט רyינ,א ״•אש און דטען, איעם פון
 ry באיוטען. דא־טע; סע; װעט דא״שען

ײעאט. גאנצע א זײן דא־ט ״ועט
t o ^ ט אי  מאכען צו א־כ^־יג פא־ י
i iv tv n ^אפ־ װעי״כ,* vd לעזער, אונזערע 

״  ד^־מיט אין :אזאר cyi א,ײוי מיסען /
 ־יעהדיגען15 איהר צו ״סאי•״ די פען4דעי

 װע־ זײ אז וױיסען יי,כ װײר ײני^עאיש,
 אוגזער אהן ׳אי*ײן טא;. געװיס עב ןyי

 א^ע זץ־ רא־ט געװיס ;;,־,yn סיד .4,אפ•
טיעפען.

סס ע ײקערס וױיסט און דר  מ
ױפמערקזאם !א

 טאג. דעלןאר״שאן זיא ׳מאי טען30 דעם מיטװאך,
ע־ את דאס ״נ ם, ױם געזעצליכע די ם*ן א  טובי

ס אונזערע ױעלכעו אץ ער מכ ע ט טארען מ  אד־ ני
ע בייטען.  בא־ קדיגען רא-פען װאך־אדב״טעד אי
צאהלט.

א־לעצונ: װעלכע אירגענד  אוי־ רעם פון פ
ען ט אנ מ ער ענד ט, כ ק ט זאל פונ ע עלד מ ע  װערען ג

אן די אץ אפיסעס. מי

ג־וס, מימ
 דרעם באארד דזשאינט

ױני־אן, מאבעד וױיסט און
סע־זרעטער. םאקארו,' ־. מ.

ם ד ר ע ש ט פ־ א ט פזן ש ס ר ס און ו ז  ח
ער עפ ק ,ש עו ס פ ױ !זאםא

ט איהד ״ א צו קומען צו אויפגעפןורערט ז

ן א מ ר ע ש ט ־ פ א נ ש - נ י ם י ם
װערען א*;עהאלטען װעט וואס

וגטען.םאי דעס ־אנערשפאנ,
^־לם אץ ט די ד פון או ענ םקן״ ר
יארק. נױ ׳סםרים םע15 אישמ 7

 רי םון באריבט א אפנעבען באאדד דזשאינט דעד *רעט ס״טענ דעם אויף
מ ױגיאן דער אין טעטיגקײט םסדײס. גענעיאא אעצטען דעם די

ביורא, אײבאר א םון פראגע די װערען אױסנענומען אױך דאלט רועט עס
אמאניזאציאנס׳םראטגן. וױנטיגע אנדעיע אי;

 םיטינג דער אױפזיכט ײעסעס אוגטער קאמיםע, ארגאגיזײשאן אונזער
 אחןר טשערםאן יעדען פ»ר«נט״דארםלײך האלםען װעס נערופעז, װזגרט

סיטיגנ. דעם צו לומען נימ ײעלען ודאם סשעיא״זײ

ױניאן, מאכעד וױיסט און דרעס בא^־ד רזשאינמ
םעסרעטער. טאקאף, ק. ם.

SK
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n ע ס ע ר פ
to ^איץ־, נעט in ז^ויט איהר 
 װײער- די דאס ׳וױסען זא*ט אילרנ;זו:ט. אייער סארחיסען װילען סיר ױארים אױגען, yjyc# יטyoy-. 0? דיזען אײענען
ײ און oyn?yn lyoyia u אך ברעטי  נ

 *y; יעצט כיז האבען מיר װאס ליודיע
 נעמאכט זײגען ׳iy«y^ די פאר סאכט

 מאיטיגען די װען דאס אזױ, געװארען
jyvyf ט וױיער די ארײן ס אד  סיט םען נ

 סיט צו קלעפט סען און גטyצעם סך א
 ארױס־ גיט זאל װײער רי אום לײװענט, א

צוריק• לריכען
 » פון געסאכט איז צעם^גט דיזער
 א זעהר כאזיצט װאס שטאף ברענעצױל

n; ער^״וו ^ y און jyn נארעם איהר 
ײ חייסען םיט און װאסמר כיט דאס  א
 אין געריך דער אד״ן אײר געהט ׳זען

׳פעדליך. זײן jyp דאס װאס הארצען,
 אונזער םון ארנײטער y>'c זאגאר

 הארץ־ א אויף באסלאגט זיך האבען שאם
 דאק־ א םון אונטערזוכוע אן שװאכקײט.

 ״טטארקײט די דאס געצײגט, דזאט םאר
 און הארץ דאס שאדט צעמענט רעם םון
 רופען ארבײטער אונזערע א״גען. די

״קאנסאספ־טאךברעטלאך׳׳. אן דאס
 געגוסען צײט יעצטע די האבען סיר

 אויף וױיער״ברעטלאך די צולראפען
 האלץ יעדע נאר האלץ. ישטיקער y^ראסם

 און סעה צאהי נ^ױסע n זיך אין האט
 םון םענטyv די צעװאריסט איהר װען
 איז האלץ, די ארן װײער״ברעטעל דער
 גע״ אײער םאר שעדליך זעהר נערוך דער
 שװעחן געאשערט האבען סיר !זונט

 געםינען זאלען זײ סעבאגיקער צו געלט
 וױיער״ברעםאל א פאכען צו כיטעל א

 עס אבער האל״ז, אהן און צעםענט אהן
אױסצוארבײםעז. שװער זעהד געװען איז

 אנזאגען אײך מיר קענען צםyי אבער
 יעצס האבען סיר דאס ,nnor נדויסע א
3*iyoip וױי־ א אוױי פעטענט :ײעם א 

 קײן און צ^סענט קײן װאס ער־ברעם^
 — תנרצו געברױכט נים וחגרם האלץ

 ליײ סארם אזא ערםונדעז האבען טיר
 און קוסער, םון נעםאכט איז װאס װעגם,

 װאס םאשינעז, אײנגעםיקסט חאכען ס;ך
 הױ די צו ברעטעל װײער די טמעיען־צו

 נוט ארויס קומט עס וון1 פער־לײװעגם
!הארצען אין געזונם א — ציכםיג און

 און װײך זײנמז װײער-ברעםיאך די
 די און וױל, סען װי בױגען זײ קען מען

 אנ־ םונם 2 נאר סײז-װעגט גרעסםע
 16 װעגען האילץ שטיקער די װאס שמאם
 צױ די כאװאונדערען װעט איהר פונט.

 פעםענם, נײעם אונזער פון פרידעגהײט
 3צײכ רער םיז װאונדער א איז ׳װעלכער

 דאס .mnotr אזוי דאס איז דערצו און
p ברעםיאך 10 איבערלעבעז קען עס t 

 *! אײר געבעז סיר ססײל. אלםעז דעם
 אר״ אײער םון אראי װארפט — עצח

 ברזד הילצערנע שװערע די בײסס־טיש
 יטסוצעע, די אראפ אויך װארפט טער.

 עקעלם עס װעאכע לײװענם, םארפעכטע
 אײן אין סרײט געכמץ. צו האנד אין
 סים נידער !האלץ די סים ״נידער :קול
־״1 לײװענט כטעyפyנ די

 » שאי אין אײן ב״ דאף סען אויב
 װעלוחום, פרמסען צו װײער־ברעםעל

ײ אונזעי קויפס בילױױיע, אדער פלאש  נ
^ײווענם. הופערנמ די פעםענט עם

to דע־ און פרעסער איע אײן יאדען 
 זײ באסעס, >וײערע אױך װי זיינערס,

 װאו^ גײעם אונזער זעהען תומען זאלען
 װעל* װײער־ברע^ל, פעםענם דערכארען

 דעם הארצען אין ג*?ונט א זײן װעם כער
 אײער פאהעם אין גצזוגט און פרעסער

 פי! םײערער ניט קאסט עם װײל ׳נאס
^מאםעס. אלטע די

 די אין נעװארען אנערקענט איז עס
 די םאר יארפ נױ סון שמפער גרעסםע
נעװעז״ װען איז װאס ברעמאאך, נעסםע
 •לאש אטעריקען די כײ באקוסען צו

̂ל<ועם איז  123 קאםפאני, •רעסבארד װ
 מעלעפאן יארק. נױ עװענמ, סינםטע
.2220 אשלאנד

 לעכתר דיוען גיט פרײנדליך, בימע
אדװ. יבאס אייער צו

 סאציאליםטישער הארלעם
 סענטער עדװהיישאנאל

סם 62 jw אי ioe .ססרים
w r i t װס• סעדיםאז אח יארמ*

האל נרדסען א םארדיננען צו
ען קאן ם ע מ ײ ר שען eoo א סענ

̂ײממ. פאר פארשמעלת״ נעלער, קאנצע
װ• אז און חתונות גען,

ע און אפיסעס אױך םי ד פ נ ס  ײ
ח טאג יעדען אפצז מצכס o«or נ  בי

^020 חאדלאס סאלעפאן:

2441 נרעםערםי טעלעסאז

 םjrw לעאנארד די
יארה נױ םם^ סע23 איסם 42

אדפמערלזאם — י. װ. ג. ל. א. ,9 לאקאל

s פינישעדס פון מיסיננ םעםנמר דזשענעדאל
װערען *#נעהא^טען װעט

עװענױ םעלאנד 140 קאסינא, סטײװעסענט אין
נײס#נ אוהר i םא; סען26 דעם שנת, דיזעו

:ברידער און שדועסמער
y ;,^עצט די פאר ק^אולסא:^־ די פון די r ^ y סיזאגס m נאי־

ט,רכיH איע ;עטיאםען לאט קריזיס רyד נד.yנצyfiגי ג*ט  אינ״ אינזער פרן רyי
 לאגע די פיני׳עערס. אונז, געטראפען עס האט ןyסoעהרoאמ רyאב ׳דוסטריע
ע די ירען ׳יעצט טאנ. צו טא; םון ערגער װ;ןרט אונזערע נ ^י נ ל  װעיט yלאג א

ŷ איז ארכײםער און סערyב K דער איז פארכעסערונגעז פאדעיען טרײדס 
 צו יאנע1 איגזער כיי טאז צו oysv אינז םא־ אױך סאטענט גינססינער

םארבעסערעז.
 רגע־yא־נט דעי פון פ־עלידענט זיגמאן. ברידער ׳װעט ליטיגנ דיזעז בײ
 טרײד. דעם קאנטראלירען צ• כעסער ױי פלענער פאילײגעץ שאנאי*,
 טעטינ־ױיטען ל־י *ועגען רעפאױטעז װעט הײמאן, ברודער סעגעדזשער, אונזער

יאקאי*.1 פון
יעפאיכ. פי:א:ס א אפנעבע; ראזעגנלאט בר. װעט אויך 9 לאשאי כאארד, עהזהסוםיװ!מאסען אי״ קופט

מילנעדדשער. הייםאן, ליאיס

ר . ע ײ ט א ם י ט נ ע ד
הן, א־יערע עקזאםינירש ענד אהן צ״ רג אײער בײ קאסם, װעלכען אי

ם ע ענ ט א״ג ס טי ענ אין ד

ן א י נ ם ױ ל ע ר ה ה ם נ ע ם
■1 סטריט, טע17 *יםם 131

ט דענםאל דער אן דעם פון דעפארםמענ  אין ד.אט סעגטער העלטה ױגי
ם 1922 יאהר  פון םימגלידער הײסם, דאם ארבײםער, 10,000 געדינ

דעפארםםענם דענםאל דער פאמיליעס. זײערע און י. װ. ג. ל. א. דער
ם איז ע ט א צ עע םג דינען «ו אוי

םאכדליעס זײערע און ױניאן דער םח מיטגריד יעדען
םאל דער ם דענ אן פון דעפארטםענ  ר ע י י א איז םענטער העלט ױני

ען די ט. ם י ם נ ע ד ײם דער םאר פרייז ט ו,יעדעי ארכ  לױש גערעכענ
^ד אהן קאםט, דעם רני פראפיט. װעלכען אי

ט א  א םיינט היינם, צאהן א אין לעכעלע קלײן א זינען, אין ה
אויפצוםארגענס. צאהן שלעכטער
אײענט. אוהר 8 ביז פריה דער אין 10 פון םעגליך :שטונדען אפים

ח: ב i: א״ן 10 פון ש r נ^כםיטא:. 5 כיז פריה

#

םון דעדינערם

עו פרױען פארלאננס םו א װערען הריו
.ijttib r 1״ םענער ,*ttc .ואטעםיאן נוטע א

ײנינג אין  םיםעם פרויען, פאר דעז
שע און חגר קינדער  קורםן » קליי
ם םקול טיםשעל אץ  באל־ a םיינ

שאז דיגע ע א און פאזי ס חי  נ
נעחאלם.

 גארםעגם אװ םקוהל מיםשעל די
 נריײ סײקיננ, 1•עםעו־ דעזײניננ,

 קליײ פרױען םאר םיםיננ און דיננ
 יאר< 60 איבער עאבלירט דער.
ערפ^נ. נרעסםען דעם מיט

 אידעען נײע
 םי־םטעטען נײע

 מעטאדען בעםטע
רעזולטאטען בעסטע

 איז םאנ • אינםןרריכט. פריװאם
 נאדיננוננ׳גז. נוםע פאאסען. אווזנם
 הזסט אדער טעלעםאנירט שרײב̂נ

 פואזגר סים נוקלעט פרייען א םאר
איסארםאציאז.

שאן פרייע  אין דעםאנםטרײ
םקול. אונזער

*־ײםאנ און מ״םװאד מאנםא^ :קלאסען אװענט

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
U WEST rtk STREET. NEW YORK

ftn n  Fit. I i | 1474

 אינשורענם
זלאוהםאנער 4

 ■אויידכערו:; לעבענס
 ענראימענט יאהר 20

פ״מענט יאחר 20

ל ו א ץ ם ט ע מ
ר«ר ם־ט א־/וט

 אינשו־ענס ליץ» יארק נױ
קאמואניע

n o סט״״ט טע2ע איסט 
.4224 ;ראמערסי :טעלעפאן

 עװ דײלי 2008 :אדרעס :ויז
^. :ראנקס, 119 םארדאם :ט

̂• ־ 4• ־—״ 7?■»“ ;־־

 די מיט עקזאמיױרט אױגען
— אינסטחמענטען נײעםטע

ם דר. אץ ל כעקער׳ קןן םי D* מי pro 
ט סען נעהםט j קײן ני w w w 

 כע־ דר. אז זיכער, עם איז דערפאר
ם ד ע ץ אן זײנןןן כרילען ק ח׳ ט  היאש א

שטארקען ױי :אױנ פארן די פאר
 אױנ דאם כאפרייען און זעה־קראפם

אנשםרענגונג. פון
ײטען אלע  אונ־ נעטאך װערען מרכ
ם דר. םער  ■ערזענליכער בע־ער׳

ם אריפזיכם,  פאר- גרעםטער דער פי
ױכםינקײם.

:םאנהעטען
װ״ איסם 213 אד ןװ. ?ינזסע 2113 ני
m עײ. מקאגי ntm  ifr’tiii

t oo roiae אח > כט »סע (י*ר. ill ככ מצס« איסס
v יזנאלב 100 עװ.) סע4 (נענעז ) f" v

:כר^גקס
S03 ט עי אכי רסיד פ*,ײאס איכט .v« •י

:כרוקלין
1T00 וועגײ. •ינזקיו?

D: BARNETT L BECKER
ORT Kי/• NPTOMET̂ TJ

שורענס אינ־ פייער און לײף
®ינקעלשטיץ םארא מים

o יזלאוקמכער די «ו אפעל־רם ir 
 דארומז זיי אױב

ענד רג ם װעלכע אי רענ שו  אמ
iru זיד זיי זאאען jn t אויזי o r t

:אדדזס םאלנענחזו
SARAH FINKELSTEIN 

264 Grant St., New York

נרויסן
ײגיע יממגמםיגבױותו דצןימיז !סגיסייתדי
. פ ן ח א *ג י סי ע ד  ד

ת34 װ• 44  סס• ג
עוחג ס 823

)00 pouS(.
m rmר ן מ •• ת  סרוייו י

 סײקיגג
ב יינ

16M נווי

אױסשלמודך קױמם
א םני א זחזײסלילסהעןן םש»י מועס^סשני םהעע מל
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 ®ילאדעל־ די ®ץ הױז יזױפױ די
 אץ מאכער וױיסם םײער

ארוױלא.
 מיט־ אונזערע סון הױז ױניםי די
 אדוױיא, אין םייאדעיםיא, אין נלידעד

 4טע17 דעם ׳דנםאג \vrnv וחוס^דף
 דער בײ וועט ו*דטען אױן דזמון.

 ג־ויס״ א וועדען נעענכען נ^אגעגחײם
ת<ונ«ערט. אמזינער
 ?יעען הויז ײניטי חןר אץ אױןי
 פארבעסע־ נעװיסע נעווארען נעסאכט

 םון באקוועמי״יכק״ם דער סאר רוננען
 מיטגיידער אוגזערע און באזוכעד« די
 אױב נום, ט#ן וחןילמן ס״לאדע^מיע םין
 רעדזמיסטרירען, בא<ד זיך וחןלאן וײ

 אחיסצומ^דירען רעכעגען וײ ווען טאר
װאקימ»^ן. !ײער םאר

 דער מון ק^סיטע חױז ױדמד ד♦
 דרעס.םאכער אדן ודיסם םייאדעאמיער

̂ום 16 י$וס*ל ױני^ן  צונעשיסם אונז ח
 אין נעדרוקם כולעטין״ הױז ״ױניםי א

 סיר װעלכען פון tv^::v און אידי׳ש
םאיגענחנ: סr« זיןי דערװיסען

 אוגזער םון עפענוגג *פיןױעילע .״רי
 ויק וואס זוסעד חיעסיגען מגיסי״הויו

 גדױס־ א דדמון. טען17 חנם ווגס^וג,
 ווערען גענעבען וועט ק^גמרט אדטיגער

ארםיסמען. באװאיסטע םון
m רי v v זיײ װןופ חײזעי, גדױסע 

 יעננ נאגמר דעד אױ* ייט
כיוםען נזיםער, די יאגד, ך

ס *•me פרעצע• און גראו און ד  װעט די
ה״ iv נערעגענה״ט א איעמען גענען  פי

ץ ,v און נאהוועם ויןי יען  צופרידען, ד
 גע- האט קאמיטע חדיז יודטי די
 א פאר אראנזשרענטס ספעציעי^ע טאכט

ס, דער םאר יעעףי סועיןועיל מ ד דנ ״  ד
 עסען ד^ס אז קעהר נעיזטען װעט װ^ס

 הען סעז װ^ס כעסטע דאס דין
כאקוכען.

n כ^יעע: העכסט זיעען •דײזען
ר 15 א  דער םון פעטכערס פאד ^י
^ן; ד םמטכערס. ניט פאר ך^ואד 18 יי
p איז רעדז״עיסטרײ^אן די t r ,םען*

טשערי 1018 דער פון אפיס אין
םילאר). טען2( סטריט

 גערעגענה״ט. די ניט פאריירט
 זרען אױןי ״ענעיעה װ^ס דןי פאחשיײכט

 א״ער פאד ארױספאהדען וױיט איהר
װאק״׳עאן.

׳גמס ײניאז כייט
ױז די ^ טי קאכ״יטע׳/ ױגי

 םי־- פון מיטגרידעי אונזעיע זןןיען
 פון ראט גוטען דעם געהם/ןן יאדע^םיע

ך און הןומיטע, ױדטי־חויו דער טי  רע- נ
ה דו^ויסטרירעז  וױי^? וי♦ װען םאד זי
!יענען פון געגיסען ארויספ^והדען

קאגא ר שי ע כ א מ ק או ש. קל  ח
ארד א ט כ ב א ײ מ ך ב ע ד ײניג  א

ען ג חנ ע ד ענ
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אוגאדזאגיאגסי איססעדן אינטעדנעעאנאל upM m wn פטריקס אי־ניגע א; ויחרס
.)1 ןןן

א*,ײ לא;ט MM™4* אזא אין פיייט
c עט דך׳עױן •‘* vk

iv ט?נא ױאס ד* אס*״
 ;כ-Hיvאדטא פ-ן פרד* א ^טט דאן

 re פייר jfw«i‘v א ןיא
 *rv־N איגדז׳צ^יו׳עאצכ ‘״עאו-כט^ילכ

ר. און ט^ן ^ ױ ו ױ׳  דא־ט^ איי; ט*ט אז
 לי־עיןט עפ ! א^נײט ןי>ה דט פעלי׳ט עע

 דאחי אפט ן1א נ^גאנט, נײט#ג, ײײױ
עאנ״ ״אן זיץ אױך רעז  ד#א גאגץ ח׳

 די •yi^N באדנעה דע-ב-דן^
mn די א*ן זיר כאוץן *רג״נתר 4 

פע״.
ר א ע נ ח ע ג ש נ טי מי ־ ס א ץ מ א

* ר ו ן ו מ י ט ר א נ
ען ט ^ ט ד^וגער״צטאג י ^נ  דעי ה^וס א

*tvos*• דעןאיטטענט w יעחגעם א^ 
 דוןי־ט װעלט עס בא״טיר*•. איו טיטיגג

h אדט#¥*ע אן ^וגגעפיהרט  ;v«Miiv 
D א ̂יאפען מ^וויןדאכעי, ivv^rlO O 

^ט די און ױג״^ן יט״8ם מטען טא:ט אינ ״•יט.‘
y i• טאססיטימ ?ivovy ;דאגעד״עטא 

jy נטyאװ ^ iy )  tt^^oynig vn דעם םון 
 אד• אינײטמר-אדטאטןור, כא-ױאיסטען

 וױ^ס^עוידענט פון דז׳^װאדטי,
 נראד נדודער פון און האיפערן, 4*רו

 דוןו-טיגע n פון פארטרעט^ר א ׳דנג
אמע• דער פון ױדאן יײנ^ור סענט־אי

•yiyc iv rm«־j# ir ,דער און לײב*י 
 יױ תיאו^טאכער 4ד ד#ס ׳איז רעזיי״טאט

̂ין ̂ורט װ<-ט ר ׳אױף יעבט גי  מטאר- ד
̂וג םון לעי טאג, ,V ט

ס די ק ײ ד ט ס ל « א ם ש רו ץ א נ
״ ק ד א י

 האט דעפא-טט^ט איססערן דע•
y״t אױף טvאי j ׳עא•״ אײגעע \ז/ן:ר 

 םאד- װערט oy װעיכע אויף סטױײקס
עגערגיע* מאסע » װענדעט
קעמדען, א*ן אן געחט סטר^ק אײן

 *רא״ no יןי^וק-״עא•, א אין רוש״ דו
yvאםייו דיגעז סטר״חעלינס די םון נט 

 iy;^v ״t אכער ט״דיײך, אטעריקאנער
 עס ודחןחמטאגד. גרױסע? א ארױס

w־Dpy אדעסטען זאר קײן אפ דס זײ 
̂ו̂ג יעחנן ס*ר חןרט לוםען  דאס אכער ט

o גיס נדעכט n כדאװע די םון גײסט 
 כיו קעטםעז וועימן "9 און סטיײקמרמס

o װעיען ז״ n געוױנען. סטרײמ
 טטעי*ט’אפגע אױך זײגען װןוך

 אין יזיאוק-שעפער פװ״ געװאחןן
 בעכעץ סטיײק דעד אײיאנד, יאנג ׳נא

 געװארען. געסעטעיט מױן איז שאו איץ
 ״לאר^ונא די געגען שאי, רyוױיטv דער

אן. גאך געהט קיאוה-?אמ«אגי״
 אײדגע אגגעםיהדט אויו װערען עס

 נױ ײעסם ?גטעדטעי דער אין סטדײפס
סט״ט. דועױרד נױ אין ׳י^דק
vועlnװעסט אין סטרײק דעד קוסט ט 
/ דדעס ״עטפײר די געגען r׳r נױ מ. א  ק

 נװ אין דא יעא■ א אױך ד^ט װעיכע
 דער סטרים. טע27 װעסט 132 אין

 עע״ כײדע געגען געםיחרט ווערט סטרײק
wdtd i םון יער n# און יאדק נױ »יז 
n ניי וועסט אין r.

ארױסגעקרא־ סירםע די ח^ם די
 נע״ אינדףפאנקש^ן םמסי^רארי א געז
i ׳ir^v חמי גען n  m ip ווערט טטרײס 

 עגעדגיע זעילכער m םיט פארטגעזעזלט
סמחעזי״ וױ

וועםט אין dijto פײם 1זע<מנ חד אין
rw ניי i געגען ססויײקס *מעםיחוים 1 r

yi;w״y ׳yByy.װע־ט סטרײק אײן ־ ;y״ 
 און וױיסט פטאנדארד ״די •y;y.i פ״^יט
 ״די גע;ען •yoMnv א יאציפ׳׳/ ד־־עפ

y;e>r• סטרײקס יד אויד פ^טס״. דדעפ 
8 *•:rv:v  n iu  jyiynדי און ׳;;עם*ה־ט 

py^vc דער טיט סעטי״ען טוזען ייעיעז *;**m
 ־גא;יזאציאנס״8 דעױ װ^־ט אײן ט״ט
״m̂c נטyדע•א-טס איסטעין פון חאטף
םד*גטען. א״ניגע 1אוי לערט

ד ע ר ד ע ענ ס בי ר א ק ® ײ ר ט r ס e 
ר ע כ א מ ק או ל ץ רן אן א  ס

א ק ס צי אנ ױ ®

.1 זײמ אןי(ו (׳•יופ
n נ״דע ניעגגען v,□ סא־ h •כעטעא 

רע;ט.
אזוי, געװען דכער יואלט דאס און

 די ארײננעסי^ט ניט דך oy וחןן
 איחד מיט אפאס*אײשאז״ ״אינדוןוסטריעי
 א םון פארם יעדער גענען םאדכיסענקײט

 יױ םון םארבאנד דער #ט ױני^ן־׳שא■.
 זײן אונטער גענומען ה*ט דאד^וגאים

iy װעימ געגען ;?י#ױן'באסעס די שוץ i 
 דערלאזט ארן געםיהרם, װערט ססרײס

ײ• סײתן סעטעלםענט, א iv דט  ד^רכ
 עם1 אג^נעוזסעז אײנגעהן װעלען טער

 או געמאכט האט דאס און מאפ׳/ ״אפען
 באראף סעקרעטער םון כאמיחוננעז איע

 1זי האט צרוים בײדע ^נױפצװנתנגען
 תאפוי גתיסער רער און אײגגענעכען, גיט

פארטגעז^ט. וױיטעד װערט
 אג־י ארט1 איז באראף סעקרעטעי װען

;jn ip y, ?גע^ונגעז איהם אי iv םאראינ״ 
 1כימע פראמיגענטע אײניגע רעסירעןyט

 סון מעיאר מיט׳ן סאךםראנציסקא, םון
 האט ראלף כיעיאר און כראיפ, עטאדט’

iy 1 ארובירט זאגאף שױן ^ n 3D'«ivי 
 האג־ א iv ױניאן רער םיט ?יאו?־נאסעס

i םון 1מאכע רי ראכע םערעגץ. n ״אינ־ 
 בא¥ײטמגס זיך האבעז אסס׳ן״ יעל1אסט1

nאס1 האבען זײ און דעם פון רװאוסט 
ט. טעל f ניט חאבען די ^ y t r in, אז 

 װערעה געחאלטען זאר קאנםערענץ אזא
 בא״ י1 אז הײסען, אך1 װאלט אס1 וױיי
ױגיאז• י1 אגערפענען סעס

iy ׳אלזא i ?אגי־ װײטער װעלט סטלײ 
;D in^y, םיט און iy i יש״1פ 1זעלכע 

 ןyכטyנ עלשט זיך װאלט iy וױ ׳?ײט
 באנײ־ [v:'"t ססרײהער י1 אגגעחױבען.

גיעסט^ לער מיט ?עכיםען און סט^ט
ני״ ivv'i סקעבס קיין

 ״1שא האבען װאס רyארבײט *יע — ׳טא
iy רי לאז^ iy r און קאמוי, אין שטעהען 
 .i:y זיגרײכען א צו ביז חעמם^ רועיען

 ם1צסי11א לארט האט באראף סעלרעטער
y־D8rD אײניגע ;j,D,o| סםויײמו•, די םון 

y^y אויןי ii גע אויף זזאט עסy1װײס״ ^ט 
i ׳ענשטײן1גא מאקס נטyזידyפר n אר־ 

 אינטעינעמאנאיל אונזער םון גאנײזעד
 םאר״ יזע1 און האוסט, פאסיפיה אויפ׳ן

 ענטוזי־ DDDyn נעװען זײנען זאמלומעז
אסטישע.

 שורות י1 װען ׳יה1ם דער אין מיטװאך
inyn ,איז#מדפדיבען lyoyipyo באראוי 

 םא־ דעם אין יאר?. נױ אין אנגעטוכלען
 ~vn צו צײט נויטיגע h נריטא איז מענט

 אין אײנצעלהײטען 1םעד. איהם םון רען
 1זײ װעגען אויך װי סטרײק, עם1 ^אצוג
 נצםײן♦5אי אין ?אוסט פאסיםיפ צום רײזע

td א האבעז וועלען y^D ײבוגג1כאש 
o םון n נ אין אאצםyקסטy״נע״ 1נוםצ ז 

^טינקײט״•

ט ג ע ר ר פ ע ײ ן א כ ץ ש פ א א ש
 ני־ט, אױב װאך, יעדע ״נערעכטעקײט״ ױ ערהאלט ער צי

קױגען. יא דאס זאל ער אום דאח»,טאן ער װאס אים, זאגט

אס טהרט זיד צוליב ד
י ױי ען ו ער וו מ יוייענ® איינ -1 ני כ ע ר ע נ ,  י

ם״ ײ ק ס םיג ױי אס ני® נאכױרליך, ער ו  וו
ק איז זיר ®י® עס אן יי תי  אלע אין און י

חן ע ד ^ אנ ג א תי א םי® און י ם אז ע ײנ  א
ױ אױן» איו ר מיל אז ע ר ע װ ך ע  ®אוד «ו זי

ך מאל םמגכעס און שנךןחן מ ענ ם נ  או
אױםולוקוםעו,

ער אויכ ײנ  קריג® א
ם ױג- די ני  .נעחןכם

ם״ ײ וואם אלעם איז ק || If ® 1 ft Mlז עס ח א אן י ס ע ך נ מ  י
ך איז רען ן זי חן ענ  *ו וו

ם  ®ון 1םעקרעסע חן
® לאקאי״ אחנד.עױיב
צן דירעקם
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ר ע ר ד ע ג י ר ה ע י - ן ה ע ם צ ו א ע ל י ב ן ױ ו ף פ ע י ר ע ר
ט ײ ב ר ץ א ל א א ק א ל

 רעליופ־קאמיטע די — מעמבערם. די םאר עקסקױרשאן אן דורך געפײערט װערט ױם־טוב דער
 לא• דעם םון מיטגלידער די צו מתנה אלס בוך אינטערעסאנטען שעחנעם א ארױס גיט

אדיגער סו זונטאג, דעם פאדק בעטעױ םאדלאזען װעט עקםקױרשאן־שיוש ױ קאלי_~
דזשון. טען3 רעם פריה, דער אץ

 1יאה צעהן ט1װע זשון1 כיאגאט אין
 דרעס און dtipd קלאו^ אונזער זיגט

6 <לאקא< ױניאן, •רעסערס  אנ־ האס /6
iy;:8cya אין עריף־ארכײט1 טאן צו 

y i□ ,צײט קורצער א טיט ארן יאקאג 
 דעם םין לעדיף-קאמיטע רי האט י?1צו

iy מיט <א?אר, i עקזע״ םין צושטימונג 
 סײערען צו כאשלאסען באארה קוטיװ

 צעהן־ □yi אוםן ;yi'iyny: א אויח
 יןערליכער1כ פון ױבילעאום יאהליגען

 דזשון, טעןdvi 3 זינטאב, oyi ארן ׳רילף
 פיל םיט ט1געפײע טוכ ױם דער זוערט
 לא״ oyi פון םיטכיידעד די פון םרייד
?*ל•

iy צו i גŷיyגyױניאן די גיט ;י^יט 
̂אקא< רעם פין םיטגלידער די  שעוד א י

oyj ,איב^׳ן אויספאהר אן עקסקוירשאן 
 אויף םאונטײנס׳/ ״בעי• י1 צו סאן1רא

i n קל סטיפ־״נױף 1גױיסעyװאו ^^כיאנט 
o» זyנגy1םא^כ |y^yn 1כיטגרידע די n 

 געזעל״ iyDiy:y«:; אן אין טאנ ןyגאנצ
i אויף שאםט,  i n״iy j, לוםט. 1ישצ1ם

ly in a ,װ א י ס ^ ly rn y iy o  i n
 צו באקאנט אונז uy3 ,35 1יאקא םין

yD80; אײניגע yrDr)i בא־ אין זאכען 
נוי־ איז עס װאס עקסקױױטאן, cyi צוג

 װערען װאס יy^s 1 פאי װיסען צו טיג
אויספאהרען.

 אפפאהרען *jy)i שיף די :^שטענס
iy אין אזײג^• 10 פונקט זונטאג, i

 1םא mVDV2 זײן וועט cy ;,א פריה,
^iyoyאויף װארטען נים זאײ ׳ iy i 

 זעהר זײן װאלט עש נ״נוט. רלצטיע•
.)10 זײט אויף (שלוס

ט ענ ד ד ע ר ס פ או ס ע איז באזוך דג עד ענ ק
«׳ י —־

 אינ־ דעם געגען «פיל אן — זיך. פארשטארקען טאראנטא אץ לאקאלס
 אױםגעפאדערפז װערען םעםבערס די — מאנטרעאל. אין דזשאנקשאן

םיס. איעענע די אױף ױניאנס לאקאל זייערע שטעלען צו

Djyi'tyia מיט האט זיגכיאן מאריס
 כיזי אײניגע םאדבראכט צוריה װאף א

yo; אין yiy:ypאיגט די אין ׳yרyסyן 
iy םון i .ױני^ן iy נעםאהרען איז 

 oy צושטאנד װעלכען אין i.iy? אהין
;lyj'ry ױנ־ לאקאל ארנזערע ט1א1 זיף 

 1דאר oy וראם באשטיטען, צו י^נס׳
 ןyאיצטיג oyi אין ען1ווע i^oyi ^רט1

 םיט אהין געםאהרען איז ער טאסע־נט.
ױים־פרעזי^ט  װעלכער זײדםאן, סאל. ו

 הענעדע אין iy::gDy3Ĵ נםyצםyל האט
םאר־ צו ארגאניזאציאנס־העםפײן, אן

אל א ר ע ענ ק ג ױי ט ת פון ס ע אכ מ ס ע אין דר
וואוםטעה

 באשטימטער דער צו שאפ אץ ניט בלײבט ארבײטער אײן גײן
 צו צדדים בײדע רופט שטאדט םון מעיאר דער — מינוט.

 פון באגײםטערט זײנען סטרײקער די — ארביטרײשאן.
 ערװאדטעט טען און םטרײק אין אדונטערגעהן שעהנעם

 וױים־ פון געפיהרט װערט םטױיק דער — זיג. שנעלען א
מאנעסאן. פרעזידענט

אג1 ןyצטyא ט ^ םאי, ןyט24 דעם ׳אג
̂̂.1yד אין 1זײגע א 10 ̂י  רטyילpער איז ם

 ח־עס־ םון םטרײס מנעראל א געװארעז
 שטע־ א מאסס., זואוסטעה איז 1מאכע

ב#סטאן. \V2rt טעל
jy^y)i iŷ די װי ty צװײ• אוץ^א זעהן

iy אין ארט טען i ,הא־ דזנד אין צײטונג 
nyi:^Boyl האט ,1בעאבאכטע א םון 

i n נ^ןלט סטרײס oiy^piyi װערען 
iyovy^ iy אין iyz^ צוריק. װאך א טיט i 

 iyi)yi אםילו שױן איז oy װען םינוט,
lyD דער אפנעײוהם 'ii און צירהוילאר 

 זיך האט קאמיטע סטרײק גענעראא די
 אראגדזש־ די.לעצטע מאכן צו םארזאמ^ט

 שפעט באאעבאטים, די זyהאב מענטס,
 קאנ־ א צו ױניאן יlyciiyi 1 כײנאכט
yjyiyo, א כיאכען װילען זײ אז זאגענזײג 

lyD'^i'io .סעטילמענט iy i איז סטרײק 
1nיבyעס און ען1געװא אפגעהאלטען ר 

iy :^ i לואנם^ענצעז. זיראנגעםאננעז
 גיט 1אבע זyהאב זyנצyרyקאנם י1

y ביאנטyנ i□ עזולסאט.1 געװינשטען
jy װאוסטער אין ה^סמאטגר יד ^ i 

א שטונדען 48 געארבײט נאך יעצט ביז

 זונטאג. אױספאדר און קדדי
דזשון. טען1ס

 די םוז אויסםאהר אוז הײה צװײטער דער
 ידזוסעז אינטערנײשאנאל די םוז סטודענטעז

 סוטעז דעם םײה, דער איז זונטאנ זײז װעם
 נאר אױסםאהרעז פעז ױעט ‘סא ראס רזשוז.

ױ עננעלויאוד, שוירזי. נ דז
 םאהי־עז צו װי גדײמ. זיך םאכם *לזא,

װ*זי, נעקםםע •גאנםירעז םיר ײעיעז׳

jy הויפט די װאך. ^ n n rJ יױ רער םון 
 בא־ י1 םיט גזאנםעדענצען די אויף ניאן

 אר־ יגע1שטונ 44 א געװען איז יצעבאטים
)13 זײם אויף (שלוס

 לא?אל 1שאנאyג1אינטע י1 שטארהען
 לעצ• י1 אין ט1אivv 1'9 *ואס ׳ױ<יאנס

fy אפגעשװאכט 1יאה *אר טע iriya. 
o 19 בײטאנ, שבת nאיז #מ»י טצן 
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מו ®ון םיפינג א ײ פ»ג נײ שנת דעם חןו
אדרעסירען וועט ז*(מ«ן פרעזידענט

מ*טינג. דעם

 P0>» 45, «00< ׳|0ױ(> רס03זיי0ד רי
|*» 101 >0»011 0 06030( 0«" 10D'

 »** «י«ס בט0< (י»ן1י די 103» <.0«
iy i ,ס30*י0(«(י(1« *1 «י| «ו*ף »o**3i 

i, «00 |0«»י׳» 0)” tn  *i 1000( «י*ס 
iyiy» ״ » סיט  עד1נרו רגי׳ג0ע( 10(

•> i>yei»i3 יז» ny)0o iy**) iy i*׳<i0 
 0<סו *1 ה»ס iy «ון «<p»> on סון

 *pi0>p in םי| נססוד o(’0׳*n פון הי<וי
in סח יסin 60 »(י«ן. 103«»  *i***

 ,t*M 0*1 11 «000 008 00 |0(י1* 010(
oyi ,00» ,300**3 אוחר 1 ׳*בת i* 

 סי־ O030C0 |0 |030» |0»(י 0103**101
 «<ע |p i0)«p 081 00 |03<0» *ו םי((,

0 ,i0)**m״1 10» סי<ו t)״i0 קיין (יס 
in  no in*>)o*o 0יי(י.| •e )n*m 
01m i»ori o*i«o וײן »on *i*i •פי 

iy« טי((,  ii >*« ויו i3 in״i0i סיפ 
on»n ,103**101 *i ץ0 («ר 1030» זיי>

•10*31* 1די »ו 10<«ס6נ»׳ ויך ניי (יט .»**>
0*1 **«jyo ז« i 0)**in * i «ה»<ט j8 «1׳i>eזייס י1י vo

ה םעקרעטאר א אר ט ב ע ט אריכ פון ב
ק פ סי א קאוסט פ

 אינטערנןך — כאארד. עקזעקוטױו חשענעראל פון כאראטונג םפעצמזלע א
ארכײטער-דעלעגאציע. רוםעגישער דער צו דאלער 500 גיט שאנאל
 םרייטאנ און רשטאגyדאנ יצעצטען

 םיטימ סיעציעלער א וםעןpyארנD איז
 פ\ן ג^ארד ii'Dipyipy דזשענעראל םון

 םי• on אױוי אינטערנעשאנאל. אונזער
 ת־ v*ל געווען אנוועזענר זיעען טינג

vw v5\ אוםג און יאר? נױ םון באארד צוםyגy.נר
 צװײ אױםגעהערט האט מיטינג רyר

 סרע• םון אײנעם באריכטען. װיכטינע
 צושטאנד םyד איבער זיגמאן, זיחגסט

 אין לאקאלם אינט^עעשאנאל די פ,ק
 נע־ רארט איז ער -ווי נאכדעם סענעדע,

 צורי?. װאף א םיט טעג אײניגע װען
 זי^אן׳ם פרעזידענט פון תמצית דער

 א אין בעןyגyאיבעת װערט באריכט
 טיר װעלען רא ״אײטעם״. באזונדער

פון חמצית דעס תורצען אין זyבyרגyאיב

ױג ל ע מ טו ל. ע ס בי ער אין א עלפי אד פיל
ער אכ מ אוק ױניאן קל

ארדנונג. אײגשטעלען העלםען אהץ קומט זיגמאן פרעזידענט

 רyד פון באארד דזשאינט דער
 פילאדעלפ^א אין ױניאן קיאוקםאכער

 נײט נעװארען ״בענשטy,ג̂ נסyלעצט איז
 עפ און ז,yלעגאטyד ״אינסע״ אביסעל

סדרה א אנג£וזױבען דארט זיך האט

״פאציטיסס״.
 די פון שטײגער דער איז oy װי

 פאר• געגומען זיך זײ ןyהאב ״איגקע״
iy ^ *n אאץ װענען מיטיננען די בײ 
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? פאוה פארעספ ןאי הױז . יוניסי ױ פאר רעדזשיסםרירפ זיך איהר האס
םרײטאנ, עפעדנג, דער צו םאהרט און יך’גל עם טוט ניט, אויב

 קלא־ א זיוערען עכען3נע וועט געלעגענחײט 1דע צו דזשון. טען15 דעם
 זא- צו עסעם חאכען אויך וועט ״שײמךן״ דער אדן קאנצערט, םישער

וואך. נעקםטע גענויערעם דארט. ז*ין צו ניט פארםעהלם גען.

דזשון, םען17 דעם זו(טאג, זיך עפענט הױז ױנימי םילאדעלפיער די
 םילאדעלפיער די לעבעדינ. א,ץ לוסטיג זיץ ודעט דארםען אויך ארן

 זײ אויב זאך נלײכע א טאן וועלען 1קדאוקםאבע און 1מאבע ווײםט
ארױםצופאהרען. פארשרײבע; באלד זיך װעלען

o i0»n  o n 3 פין iHonpyoי,101א
o ער3«י n )»־ 0101(1« סון 1«ו׳«ט«> 

1« o>«p0י| .OO10P P*O*D0B ׳
yoDinyo *i םאר■ 10 ה«ט *ייס 

03013 0*1 0|« 16»3**D0 10« ',0PO
10(0O*31»d m yr « i »d ooip ס ריי ט ס
16| .103»OP10>P

 «33 (31(01103 10*31* 1**10 יי
8«03 0101 T in « .קריזים iy i 

i ״ק»מף" 0P 003*3**0100 *i |1D׳o-» 
o n  1030) 10OD<* א־ן 00» «•6ד׳0(י1י 

*0)0 moipo 0010 נעהאט)> oy 1 iK 
0 1030130( O'OPMO o»» 0*31* סך)0.

 opi«i0) i**«>**o אױך D0i «00 און
60*61««103 »1)31* 10300P10>P n 0 t*

i v•** •1 (*»וס ia(.

- Qאינהאלם־םארזױ־כניסם

aם22 גומער ,גערעכםיגקײט״
ט ײ ס װ«ך. די .2 ז ק א w ד. מ ijn ענ ט  םי

טyש ס. — ס». יאקאל עקזעקוםױו םון  ר.yכ
ט ײ  דער אין א-בייט רעליף י«חר ןועחז .3 ?

 מ. — ar< לאיזאל ױניאן •רעסערס קיאוס
. ן װי א ל םיננ ס  םון כאארד דזשאינם םוז םי

ר. ?. — ױני«ז קל«וקס»כער די צ אננ  ל
ט ײ  ןנעשיכט סאציילע אוז ■*ליםישע די .4 ?

no ר - •םעריהע ס י. ד י ױ ^ מ ר א  חער ק
ו י ם — בצ? ל*קאר אין ז ל ר א ש רזשײ־• ט

ט ײ  <•? אינטערנײשאנאל די ביי םעםינקײם .fi ז
סו אין סאלס ס ס  — ױסנענענד און נן

. ^ ט כ א ב א ע  >רנ»;ײ אעםערנעשאנסל ב
נאיםים«ר. אין ?*ציוונס־ארניים

ט ײ  ם־אנעז. «רנא;יזאציאנס און םרײד .6 ז
jםאי אין ר ײ n — נארםי y n•

ט י י ך — שטאדט דױם » איז נסכם א .7 ז רו  ב
• ל. — (געריכט) םארליבט בלאזסאץ. רו ד אנ

ט ײ n' ?. ז o ביכער. נסטיץ רעדאהםאר׳ס 
ט ײ  כא־ ארבײסעי דער סוז חורנן דער .9 ז

ב. — ק*ליס*רניי 1אי ײ<נוננ ף. א א ר א ב
ט י י  ע;נד נןומ«ערם אוז סםייםסענט נערי׳ס .10 !

. ב. — ן א מ ײ — שי־ף אוז קויץ מ
* ט ײ די .'11ז  לעבעז האםנונד. םח שטאדם .

ס לאס ת שע דז אן - אנ ע  נן־זסליב. ל
ט ײ  ארבײמעי• מערעם די םון «ײעז די .12 ?

־־ מז■ײי יייז חיים ר. רער — (םעליםאז) קע■ שויו ע עדיג ב ע  ל
ם ײ  םארשײדענעס שסועסעז. קורצע .13 ?
ס י י  י׳זיזזס. 1ם*ר׳ קװיטירוננעז קלאוסםאכער .14 ז

_ • אדװערםײזםענטס .15
m אינםערנײשאנאר סד :p » o•* — ה 

קולמאן.  ־;׳־- ד־;.* םון :•יעב םח שרוסעז !
?ײם. םזןר

I’״1


