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א. ל ױ ארו
 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 וס*ל$י 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 vv ײ װןופ חײזעי, גדױסע  זי

 יעננ נאגמר דעד אױ* ייט
כיוםען נזיםער, די יאגד, ך

 װעט דידס *•me פרעצע• און גראו און
 פיה״ iv נערעגענה״ט א איעמען גענען

ץ ,v און נאהוועם ויןי יען  צופרידען, ד
 גע- האט קאמיטע חדיז יודטי די
̂ע טאכט  א פאר אראנזשרענטס ספעציעי

 ד״דנדמס, דער םאר יעעףי סועיןועיל
 עסען ד^ס אז קעהר נעיזטען װעט װ^ס

 הען סעז װ^ס כעסטע דאס דין
כאקוכען.

n כ^יעע: העכסט זיעען •דײזען
אר 15  דער םון פעטכערס פאד ^י
םמטכערס. ניט פאר ך^ואד 18 ייד^ן;
p איז רעדז״עיסטרײ^אן די tr ,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
קאכ״יטע׳/ ױגיטי^ױז די
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!יענען פון געגיסען ארויספ^והדען
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אוגאדזאגיאגסי איססעדן אינטעדנעעאנאל
upMmwn פטריקס אי־ניגע א; ויחרס

.)1 ןןן
א*,ײ לא;ט MM™4* אזא אין פיייט

c•‘* vk עט דך׳עױן
iv ט?נא ױאס ד* אס*״

 ;כ-Hיvאדטא פ-ן פרד* א ^טט דאן
ר jfw«i‘v א ןיא  re פיי

 *rv־N איגדז׳צ^יו׳עאצכ ‘״עאו-כט^ילכ
^ר. און ט^ן ױ ױ׳ו  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
 ד#א גאגץ ח׳עאנ״ ״אן זיץ אױך רעז

 די •yi^N באדנעה דע-ב-ד̂ן
mn די א*ן זיר כאוץן *רג״נתר 4 

פע״.
ר א ע חנ ע נג ש טי מי ס־ א ץ מ א

ר* מוןו טי אר נ
̂וגער״צטאג י^טען ̂וס א^נט ד  דעי ה

*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^rlOO 

יט״8ם מטען טא:ט אינ^ט די און ױג״^ן ״•יט.‘
yi• טאססיטימ ?ivovy ;דאגעד״עטא 

jy נטyאװ ^ iy )  tt^^oynig vn דעם םון 
 אד• אינײטמר-אדטאטןור, כא-ױאיסטען

טי, ^װאד  וױ^ס^עוידענט פון דז׳
 נראד נדודער פון און האיפערן, 4רו*
 דוןו-טיגע n פון פארטרעט^ר א ׳דנג

אמע• דער פון ױדאן יײנ^ור סענט־אי
•yiyc iv r m«־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 טד ס ל א» ם ש ץ ארו נ
יאדק״

 האט דעפא-טט^ט איססערן דע•
 ׳עא•״ אײגעע \ז/ן:ר yj״t אױף טvאי

 םאד- װערט oy װעיכע אויף סטױײקס
עגערגיע* מאסע » װענדעט
קעמדען, א*ן אן געחט סטר^ק אײן

וק-״עא•, א אין רוש״ דו  *רא״ no ין̂י
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
דק סט״ט. דועױרד נױ אין ׳̂י
vועlnװעסט אין סטרײק דעד קוסט ט 
 קאמ./ דדעס ״עטפײר די געגען r׳r נױ

 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
^ir חמי גען v׳ i n  m ip ווערט טטרײס 

 עגעדגיע זעילכער m םיט פארטגעזעזלט
סמחעזי״ וױ

ד אין וועםט אין dijto פײם 1זע<מנ ח
r ניי w 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
m̂ נטyדע•א-טס איסטעין פון חאטף c״
םד*גטען. א״ניגע 1אוי לערט

ד ע ר ד ע ענ ס בי ר א ק ® ײ ר ט r ס e 
ער כ א מ ק או ל ץ רן  סאן א

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

ן־׳שא■.  יױ םון םארבאנד דער #ט ױנ̂י
 זײן אונטער גענומען ה*ט דאד^וגאים

מ געגען ;?י#ױן'באסעס די שוץ iy װעי i 
 דערלאזט ארן געםיהרם, װערט ססרײס

 ד^רכײ• סײתן סעטעלםענט, א iv דט
 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 ipy, ?גע^ונגעז איהם אי iv םאראינ״ 
 1כימע פראמיגענטע אײניגע רעסירעןyט

 סון מעיאר מיט׳ן סאךםראנציסקא, םון
 האט ראלף כיעיאר און כראיפ, עטאדט’

 יiy^n3D'«iv 1 ארובירט זאגאף שױן
 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 
f ניט חאבען די ^טעלט. y t r i n, 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 
;Din^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
iv סקעבס קיין v 'i ני״

 ״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
 סםויײמו•, די םון |y;j,D,o־D8rD אײניגע

 װײס״ ^טy1גע אויף זזאט עס y^yii אויןי
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

t d א האבעז וועלען y^D ײבוגג1כאש 
o םון n נ אין אאצםyקסטy״נע״ 1נוםצ ז 

^טינקײט״•

שאפ אץ שכן אײער פרעגט
ר צי ט ע ל א ה ר ״ ױ ע ט ײ ק ע ט כ ע ר ע נ ע ״ ד ע ך, י א ב װ ױ  ני־ט, א

ט אג ם, ז ס אי א ר װ אן ע ט ,« ח א ם ד ר או ל ע א ס ז א א ד . י ען ג ױ ק

זיד צוליב דאס טהרט
י ױי  י,נערעכ-1 נימ יוייענ® איינער ווען ו

 וואס ני® נאכױרליך, ער וױיס םיגקײם״
 אלע אין און יתיאן ייק איז זיר ®י® עס

אג^ אנדעחן תי  אײנעם אזא םי® און י
 ®אוד «ו זיך עװערער מיל אזױ אױן» איו

 אונםענמך מאל םמגכעס און שנךןחן
אױםולוקוםעו,

 קריג® אײנער אויכ
 .נעחןכםױג- די נים

וואם אלעם איז קײם״ || If ® 1 ft Mlחז עס א  ימך נעסאן י
 *ו ווענחןן זיך איז רען

 ®ון 1םעקרעסע חןם
® לאקאי״ ב ױי ע חנד. א
צן דירעקם

j

D e p 1 NEW YORK, M. H*3 WEST 16th STREET,

n און«סע ̂זמסיננמז;װ. מר; אמץ איז כ»ארד ומאינם סלאזיזנמנער
*va

r&*

ir  - .  : ^

GERECHT1GKE1T— (JUSTICE)
•31**100 0»< IW 
*>106 ,10D***»

o r( ,1 1י0 »ייך* 
l**t 00«  o>n 

0* *0 1 0!
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רעריעף פון ױבילעאום צעהן-יעהריגער דער
לאקאל אץ ארבײט

ר ע ב ד טו ם־ ט ױ ר ע ט װ ר ע ײ פ ע ך ג ר ו אן אן ד ש ױר ק ס ק ם. די םאר ע ר ע ב מ ע טע די — מ מי א ק פ־  רעליו
ט ס גי ױ ם א אר ע חנ ע ען ש ט אנ ס ע ר ע ט נ ך אי ס בו ה אל תנ ר די צו מ ע ד לי ג ט ם םון מי  לא• דע

~ _ לי א ש ױ ק שיו שאן־ קױר ם ט עק ע ען װ אז ל אד ױ ם ע ט ע ק ב אד ם פ ע אג, ד ט ר סו זונ ע ג די א
ץ ר א ע ה, ד ם פרי ע ען3 ר . ט ן שו דז

 1יאה צעהן ט1װע זשון1 כיאגאט אין
d קלאו^ אונזער זיגט t ipd דרעס און 

 אנ־ האס /66 <לאקא< ױניאן, •רעסערס
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

y אוםן ;yi'iyny: א אויח i□ צעהן־ 
 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 
כ |y^yn 1כיטגרידע די o» זyנגy1ם̂א n 

iyD«:; אן אין טאנ ןyגאנצ iy:y געזעל״ 
i אויף שאםט,  i n״iy j, לוםט. 1ישצ1ם

ly in a ,װ א סי ^ ly rn y iyo  i n
 צו באקאנט אונז uy3 ,35 1יאקא םין

yD80; אײניגע y rD r)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

ס פרעדדענט או ס קענעדע איז באזוך דג
«׳ 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 

נס׳  1דאר oy וראם באשטיטען, צו ̂י
 ןyאיצטיג oyi אין ען1ווע i^oyi ^רט1

 םיט אהין געםאהרען איז ער טאסע־נט.
 װעלכער זײדםאן, סאל. וױים־פרעזי^ט

 הענעדע אין iy::gDy3Ĵ נםyצםyל האט
םאר־ צו ארגאניזאציאנס־העםפײן, אן

ױיק גענעראל א אין דרעסמאכעת פון סט
וואוםטעה

ן ײ ײן ג ר א ע ט ײ ב ר ט א ב ײ ל ט ב ץ ני פ א א ר צו ש ע ר ד ע ט מ טי ש א  ב
ט. נו ר — מי ע ר ד א עי ט םון מ ד א ט ט ש פ ע רו ד ײ ם ב  צו צדדי

. אן ש ײ ר ט בי ר ר די — א ע ק ײ ר ט ען ס ײנ ט ז ר ע ט ם ײ אג  פון ב
ם ע הנ ע הן ש ע רג ע ט נ דו ק אין א ײ טר ען און ם ט ט ע ט ד א װ ר  ע

ען א ל ע נ ר — זיג. ש ע ק ד ױי ט ט ם ר ע ט װ ר ה פי ע  וױים־ פון ג
ט ענ ד י עז ר אן. פ ס ע אנ מ

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
צװײ• אוץ^א זעהן jy^y)i iytŷ די װי

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 iyẑ 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

עזולסאט.1 געװינשטען □yi ביאנטyנ
jy װאוסטער אין ה^סמאטגר יד ^ i 

א שטונדען 48 געארבײט נאך יעצט ביז

ר און קדדי ד א פ ס ױ אג. א ט  זונ
ען1ס . ט ן שו דז

 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.

דזשוירזי. נױ עננעלויאוד,
 םאהי־עז צו װי גדײמ. זיך םאכם *לזא,

װ*זי, נעקםםע •גאנםירעז םיר ײעיעז׳

jy הויפט די װאך. ^ n n r J 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
iv 1'9 *ואס ׳ױ<יאנס vלעצ• י1 אין ט1א 

 .fyiriya אפגעשװאכט 1יאה *אר טע
o 19 בײטאנ, שבת nאיז #מ»י טצן 

.)16 ז«י« אויף (שלוס

 חןוײמו ®ון םיפינג א
פ»ג נײ שנת דעם

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 
p»> o סון n>» ון» iy 0<סו *1 ה»ס 

pi0>p i םי| נססוד o(’0׳*n פון הי<וי n* 
i 60 »(י«ן. 103«» nסח יס i n  *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)  קיין (יס i0״
i n  no in*>)o*o 0יי(י.| •e )n *m 
01m i»ori o*i«o וײן »o n  *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

פון באריכטעט באראה םעקרעטאר
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

o אױוי אינטערנעשאנאל. אונזער n •םי 
 ת־ v*ל געווען אנוועזענר זיעען טינג

vw v  און יאר? נױ םון באארד צום \5
נר.yגyאוםג
 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 על מ טו על. ס פילאדעלפיער אין אבי
ױניאן קלאוקמאכער

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 

.)14 זײם אויף (שלוס

? 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
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Q

aם22 גומער ,גערעכםיגקײט״
ט ײ w ד. מאקס װ«ך. די .2 ז ijn םיטענ 

 ר.yכטyש ס. — ס». יאקאל עקזעקוםױו םון
ט ײ  דער אין א-בייט רעליף י«חר ןועחז .3 ?

 מ. — ar< לאיזאל ױניאן •רעסערס קיאוס
 םון כאארד דזשאינם םוז םיםיננ סלאװין.

 לאננצר. ?. — ױני«ז קל«וקס»כער די
ט ײ  ןנעשיכט סאציילע אוז ■*ליםישע די .4 ?

no ר - •םעריהע ס י. ד ױי ^ מ ר א  חער ק
ו י רזשײ־• טשארלם — בצ? ל*קאר אין ז

ט ײ  <•? אינטערנײשאנאל די ביי םעםינקײם .fi ז
 — ױסנענענד און נןסססו אין סאלס

.^ ט אכ אב  >רנ»;ײ אעםערנעשאנסל בע
נאיםים«ר. אין ?*ציוונס־ארניים

ט ײ  ם־אנעז. «רנא;יזאציאנס און םרײד .6 ז
jנארםיםאי אין ר ײ — nyn•

ט ך — שטאדט דױם » איז נסכם א .7 זיי  ברו
אנדרו• ל. — (געריכט) םארליבט בלאזסאץ.

ט ײ n' ?. ז o ביכער. נסטיץ רעדאהםאר׳ס 
ט ײ  כא־ ארבײסעי דער סוז חורנן דער .9 ז

באראף. אב. — ק*ליס*רניי 1אי ײ<נוננ
ט  ע;נד נןומ«ערם אוז סםייםסענט נערי׳ס .10 !יי

— שי־ף אוז קויץ מײמאן. ב. —
ט* ײ  לעבעז האםנונד. םח שטאדם .די .'11ז

 נן־זסליב. לעאן - אנדזשעתס לאס
ט  ארבײמעי• מערעם די םון «ײעז די .12 ?ײ

־־ מז■ײי יייז חיים  לעבעדיגער. רער — (םעליםאז) קע■ שויו
 םארשײדענעס שסועסעז. קורצע .13 ?ײם
ס  י׳זיזזס. 1ם*ר׳ קװיטירוננעז קלאוסםאכער .14 זיי

_ • אדװערםײזםענטס .15 m אינםערנײשאנאר סד :p»o•* — ה 
 ־;׳־- ד־;.* םון :•יעב םח שרוסעז !קולמאן.

?ײם. םזןר
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a

ר » װ
דעניש ־  c;־m .־ אי»

דט ויר is$ra r״g*& דער
ו^וען-

 r״V3’N *־ען *-״•, -r^ * נ-ט
^  ניייסנ■ n !tniwinrf pg ך:י** >ן

I f n w r - U  DV1 |y|g rv|g {* , 
m ד> pg *<ענ-טפ»1* go- jyrf 

, ogn ד» pg יו*ד w n m  't p r ד*ר 
/’י♦(•* ffp<g pg £טא*ל *  1י *

orvv ogn y<ygp/g,-ig ידחה ווימד
w r * V  g o^yoryug w r ®  vt״
D"Pl*Jlf9* H |Jfg",gMMff P0f O0V 

*sy vz'V'i 1 pc "o««rFWH#MJ «1 p 
pg jy jjU fij*  pg «ארנ״טע״עטו;* ד 

fig jyi די ,w r g  *ggor 
 עגײ יז^ריטע ד• «gn ngu yeyy.* ־

r ל»ך : m i  , r i i i v i  g ^yjy jgg> 
nc יי oin pc jptgyig -̂ו-^עעד 
;jy )*״ ארנ״סכטr«g און ;ױטי; דט 

̂דעט oy״ fg pg -'׳p^ys דט  *־ ״ע
i r r n y j אדג״סעד ד> דט pg ידין 

 •עצט איז fcynyo«ig pg ">yi> שיפ
y*>g pg״gT 4 דטא•vc iv א״נ״טעל 

po jjig rgm f g pg אינ״טס-טאג
fjngr Piggy* •jgj |gp ד*דײר דער•

PiOOWg Mggiy iy i  pg |g«y
eg- tngfyi eyi ןרעזי״ גע*עזען 

pg oe^yr «*yj d;jti די vnytyiug 
 ײיו״ס אילם fysgfl |y»g;;go שס*ל

gTig*fg, ינגען די«**^ gr ;y r« ir* 
g גאר, j y r f r J  ogi דןארדינג vg דט 

 חןוארס, ד״זען ר»ט irvignf שסאיי/
ow »אינ» gg* iy ר*כ rg irjr דאכ 

Inggr iy i ביש^סען ױעט טי-אעט 
i* iyj;gfiiyjg אד־ ז״;ע נאוןאגדיאן 

♦!w ^טעילד אביס p lnyo/ ס״י־ 
jy^r ני״דבע;. צו עס טחויב דט ̂ובעױ 

iy i  DJ3g*g1Sg &gH אינײסעי -g3 
rg  gTiyog pc MUffl ד pc דיזעז 

nyr tro ty l ;ױיד  דיס*»*י;״ ogn ו
Mgor h  ,en< איגדוסט-י ~gc 

 gr pb• סעסטינ; די t^g גיײנט
♦*go״» ovv pg זײ« gr jy c '^ rg c- 

w די ^ומ ’r n  ^gw r ״ם ז״ינעז; 
o rp jgng. אדכײטעד ׳עט^ײ די 

y^g4• jyagfw  if^yn יומיעג^ייכע 
 דיעדע סיט י״ענען װעייען י»ון ׳ימונד^

®pg oy^Vog די yc^Byrt ̂־ל•*־  ׳עט
•g^oytyjriyp^Bg^ זי רי«געז1 ניז 

y*vif\ ױך jy rp jg rg יױ האכען »ון 
 יזעטשע; pg ךעדען זיולען cgv, גי^גס

ngo דל
 דז״עאנ ״עװערעױ ״גחמליך g vg עס

y r r ;g r g  ig; 3 דיig״g iyo’| דעם 
pt ^ n r jfg ׳שסארזי-רמ;נ»טמן, די 

yr| ד זיך ׳צטעיט רעז^; gc- דײ 
iv a סויזענטע חמדמדסע ריזע פון -: 

v»:g^gc n tf׳ •yvg-8-gc
lyr^yo yayii — ׳קױם זיך גיױנט ?g 

 ״;;עבעןg t«g עס fyv ז־יך ^gf עס
 cgr *דנ״םס״טא:, גדימד10״י*12 למי

 רוהעע g טדנ״טעד די ;״ט ערי״ױבט
g pg פד״ע y n o r׳ g״r ״שטטיק- די 

yoo די װ*ס נ^ט״ע gבא-*נען■ ײזמן 
 ,־;g די ;ע;ען העגט זײעדע pg ד.אכעז

 יאס עדװאדטען דען מעז fgn בײמער.
״ר£ זױg עןcgוי דיזעז •וע*ען זײ ײ ״ ײ

ivzv:t",n ?

. וואתוגג א קריגם ױאגקארע
ם^ דעי נא א־ װאס טו

וו*ך ילעזוסמ נעוואחגז pg די  twg^ 
^ דע־ ^טונדינער2 דער סכח י־סובבען  

פוז ■ואנסט.י־ע ירעםיער  pc n w r t  
-g: jr.ySjn: סיעי g האם /pnwm• 
זיך ^ייגט עס וױ דײכוננ ong אױוי  

װאס ׳1•»טי דעד  .vzv 'ttw 'm  דעד 
» cרg-נ םיז נעקראנען האט וט;קארע  
סמנים ןוױזי׳שמן t*g נעױמן g העפטײ  

קצי־ דער *ו אנזאגער דוטיגעד  jig געד 
המרשט װאס ny3’g סױאנלןד״ד  p? 
״,ױ, g דיכטען זיך מענען זײ  rg ,הײ;ס

.gio נאהעגטען g
uvi2*: דעדצגירט האס ו*נין*דע »
D%g o:g?o3g זיך האט סענטט דמר דױ  

תאסו־ די כמים׳ען  iv pg |y;^gc צד 
זשור־ כמנכע  pg דעיוםזוםען y r  :•D0״

-gD;ngB3"g יט ?ײן ר: gc ט^סמן; 
pg כמשים װיידע •חוקטחנ״ס סיט נען  

אױזם האם סענאס דעד דזרוד, דעד

 א דאט ע- ^*ב דאש נעזאנט ;רא־ א•
 ער sgr אגגעיל^טע׳ די נע;ע; דיס״

f" וןא־יטפ. נע־ןי״גריגע די אין טדײען 
-ug פ* דאסgr;gפא־כדענט, >#זרי רע׳ן 

rg ער n lyfig ĵpjmg r*g נרעד־ 
 יעזיננידט״ האט jig כײער^ דע;ט
 ;ע־ חײטד׳ ער ראס ;דיאנ עטעד9״.י

 רעזיג־ דין צידיינעצױנען האט ׳י,ר^עז
ogn pg y*ygj טרײוןל דעם pc די 

 נע־ j'g ^כערנע׳שילט ״פ^יכרעכעד״
 דער ;ערינם. ?דיפיגעיען וױיג^כען

ס ^יו  *y;:g האט אבער סענאט פדן ב
 פיאנח־ נאנדל איבעי ^טורם g כטgס

 cPg ט1א*טײט״2 װעיט ער און ײי•
g טל&^ענדדע״* iv יע״ יעצטיגע** דעד 

 םראגלזרײה פיז רעג׳־רוגנ איזציאגערער
 pg װ״ט צו נע-ן ניט זאדען זײ אז

 װארט פין פרײ־־ײט ראכ אינטע־דייתען
pg אונכער טעטיגלייט יאיייט״צע פון 

 ;*,אײ; ״:אציאנאי־ע פין טאס־,ע דער
ק״ט׳/

 פדאגיןדיץ־ אין א־ז ׳אום;^ק צום
 פאי• •טטאײןע קײן ניטא ;go צו -ײ;ט

 װאס ׳יע;ונ;ינא ארבײטער אײנינטע
?g* ׳עטאיקע, א אױפהױבעז האגען 

 פיאגצױדיעע די פא- ״טטיטע יזלארע
 צײ;ט עס •ױ ־*,אבע כאסען, אדבײטעד

 *,,באי א יעצט ־gc קוכט ארױס, זיך
 -’י’נ•y;̂א דער א־ן אוכיעגדערי:; טענדע

̂ק. פיאנצױדיצעז םון ״:ט־ג־י;; ;על  פא
 אין ײעיעז א־־ום מאנאטען עטראבע אין

 װא* :אציאגאי״ע פאדקוטען פראנקרײך
jr; צו איז עס אין ׳אײאטע;ט3 פאר 

 די ױעם ױאיען דיזע אין ראס ;;,י־אפ
̂י־ יפט״טע־ניאגא־ביסס״טע ;אציאנא  פ

 דנס פיאנקרײך אין רעגירט װאס )קע
̂חטה די  א*ױכ;עװארפען יא־י־ען, ט־

 אנכיאכען אױפד-ערען *ועט אין ײע״ען
 כיע;־ א איז אײלאפא, נאלו אין צ-ית

 אז װערען גע־צאפען דא; װעט ליכת״ט
 אי• כיט ג״פיןום יעבעז זאל פראניי״-ײך

 טיפע די אז אין ?עגדער ״עכנות׳דיגע ־ע
 ;עיוארעז נע׳שאפען זײען ײאש ױאונדען,

pc ,זיך אנלױבעז עגדאאך זאאען קדינ 
פאדה״רעז. צו

'p j״P
 סיט אונ^רחאנדמן צו דצייאז רזס

 g o^g Dy דז^טען װאפ ועיזאגען
 נא׳צ^כען קען byריטgינJכ g?g תורח,
 גאג״ g B^g ogS? *רנ״מער דער ץאס
^יף צעד ׳/lyoBng י

 *יי דיזען פון נאדײטימ נאנצע רי
 חאגגרעס סאציא^סטי^״ען ו־עי^יכען

pg ׳עומר יעצט נאך oy .jyvgsrivig 
P דאס ידעױעז צוגע;עכען טיז ’P ״ מ י  י
 דחיסטה״ט און ענעמי^ ג-ױסע -ג

 ארױסגמוױזען. ניט קאננרעס דער האט
W כרעט טיגען1יעו דעם אין 0 M 'n צײ 

 #דעו אכער איז אײראפא סון ׳טטאנד
 אינטערגאציא־ אזא דאס ׳אאײז פאלט
 #אר״ ארב״טער םון קא;;רעס ;אײער
 איז ♦טטאטסינדען, o:gpyj האט טײען

g; זיך פאד אין g עיימײנונג. ליכטיגע

א^םערגאציאנאל. נײער דער
ציזײ״אוךא* דע־ און צוױיטער דער

 אויפ־ דאבען איגטערגאציאנאלעז האלב
 זײעד rpig pg עקזיסטידען צו נעהערט

 א געװארען באיצאפען יעצט איז פי־אץ
 אדגײטער ״דער — קעיפעדישאפט :ײע

 איגמערגאציאנאל׳/ סאציאײסטיישער
 :עייא- אגגעגומען א-ז כאישיוס דיזעי

 םדן י,אנ:רעש א אויף װאך לעצטע רען
)y j( פאחפײדענע 30 םון דעיענאטען 

 דײט״שלאנ־ האמבורנ, אין לענדע,-
 װעם אינטערנאציאגאל נײער רער

 ארנא־ סאציאליסטי׳טע אלע אדײננעםען
 און וועלם, גאנצער דעי pc ;יזאציאגען

 פ׳־־אניאם זײן pc פונקטען ׳הױפט רי
פאראײגיגסע די :פאלגם װי יויטעז

 די פארב״כזמז צו צילעװעז פארטײעז
 pc כיעטאדעז קאייטאליסטימע •עצטיגע

 און סאציאריסטיעע; מיט פראדוקציאן
 קאאס ארבײטער דעם באפדײען דאמיט

pc עא־ צו ־צו׳עטאנד; יעצטמען זײן 
 סא־ אלע פון םאראײניגונג פואע א ב״ען

 יארטײעז; ארבײמעד און ציאליסמיישע
 די םיז באנרעגצוננ פרײוױיצינע :אר

 יאר- די םון אויטאנאמי אינדױױדועאע
 לענדער: פארלזײדענ^ .די איז טײעז

 איגטעתאציאנאל נײער דער אז און
 םון צײם דצר »י| פונקציאנידעז זאא
.otfr םון צײמ איז װי אזוי *זנהט ה־ינ

 נע־ אננעגוםען איז פראנדאם דיזע
 אײנמםיםינ. דעאענאטעז די פון װארען

 געװײנאיה װי האבעז, קאמוגיסטען די
 קאנ־ איז זיד ארײנביעכען נעטדײט

 ״םאראײנינםעז זײער כױט גרעס
 צע־ אהן רyאב זײ האט טען פראנט״.

 זײ ראר.ײ מען אז געזאנט, חגפאגיעם
 זײ וחןגען y^vi^grin די האבען. גיט

 די באטראכט האגגרעס ״דעד אז זאנט,
 אר־ די פיז גלײכהײט דעטאקראטישע

 פױ באזיס אײנצינער דמר אאס בײטער
 מאיארײ א נאד אונטערהאנדלונגעז. י

 שאפען קאז אלעטאריאט1§ פון טעט
 ורעבען באישליסע ענדליכע און ביגדענדע

דא- איז eft םאז. זאא ער וואס דעם
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•רעױדענם. פאר ®ארד
 דער פארד, הענרי pc נאסען רער

 ׳אד9 פארד דער פון *רי'טאם אין סכ־טוי
 אנטיסמםיטי• ניסעיל יתר םון אויך און
yv ,םאר־ אפעריקא ױאס ליטעראטור 

 אנגעהױבע; ל^טענס זין דיאט ׳פא;ם
 ■״״ עי״למטע ,ד אויױ אפט זעהר יאװען

pc o y r r צ״סוגגען. אמעדילאנער די 
 נעװען איז צוריק װאכען פאד g דים

 נײעש די צײטוננען איע pg ;עדדוחט
 פע:*ט דײכסטעד דער איז פא-ר אז
pg ,איכעד סארפאנט אין אטעױיקא 

g אין דאי״אר. כ׳־^א; האיב vzrtvv 
 צײסונגען די דלאבעץ ׳ארום יאלר

 םארפע• זײן *־y װעט געזאנכפ. ;ביאית
װ. אז. א. ׳פאי*דאייעז יyזינ גען

מן יעצט  אז צײםוננען, די מר״
 jyDDpy: ילויפען צו דך קלײכט פאדד
■רעזי- פא* ■רײםזנריס די איץ יאדל

,liwn
 פאלי• די אז אױך, 15שרײנו םען ״דמנט

p זײנצן טי^ענם iw v און • צױפראקען 
 .״ום3״ נײעס דיזען צולינ צוסוםעיס

g ;שלל א חאט םארד קלײגיגקײס 
o>yjא נעבען נאר זאל עד אז און ׳ 

 קאנען אדױטאנטאז, די;ע חאנט פרײע
 צו דצילמגאט^ז זײ ״פאדנארײסען״ וײ

 קאנװעדפאנס די פון װעלכע אימענד
& גרױסע צװײ די פון *y ,פארטײען 
rg םארד׳עץ. םאר ׳עטיסען ?אלען וײ

iv> וױלארה m דער פון אדױסנעבער 
 וועכענטליכער רy>יgלאדיק כאװאוסטער

 יעצםע ״טרײבט גײיטאן׳/ ״די צ״טונג,
 דעם, וועגען ארנדקעל |y:jg? א װאך

 1זיי בילךונ;, זײן ״לױט ׳אי? פארד אז
 טעמפעהאמענט^ זײז pg עקספיריענש

r ;יט r g i זײן צו g םון ירעדדענט 
 םונדעסגד ;טטאאטען’ פאראײניגטע ,ד

 פאלימי• שארםסםע’ די זאנען װעגען
 נאפינירם זאי פארד אויב אז יטענס,
 ער וועט ̂ןJtכKסאקרyד די פון װערען

Q א פיט װערען ערוױילט iw. 1אונ 
 האבעז לײמע דיזע אז םאקע זיך דאכט
 האט פארד אז ׳אפמ איז עס רעכט.

̂אנט קײן כיאדוננ, קיץ ניט  קיין און םאי
 אבעד—׳שטאאטםםאן א אלס זןרסארונג

 g זײז םיט טאן צו דאס האמ ױאס
*VDiyTtyi

v זיך :vo םארד ?w ך א זײן  ג
 װאס םיט אבער פענ״שעאע, לױיגליכעד

 םעי־ א קליװלאנד, א םיז ערגעײ ער איז
 לאט פארד V לארדינג א אתנר קינלי

 ׳חגר צו ב״יגעםראגען אםוױיניגסטעגס
 זײן קולטור נאציאנאלער אסעריהאנער

 אנט־ די אויך pg אױטאמאביל תאײנעם
 םאראנטװארט• זײנעז אידעץ אז דעקונג

t s ײעלם. דעי איז כײזעס אלדאש פאר 
j חאכען ,יאס :t% אויםנעטאז ? * י

װייסס און רועס נאארד מסזעסוטיװ פװ מיםינכ
60 לאהאל יוניאן פרעסערס

Aceepunce far maflhic 
Act of

;עױא־ jyo^g^yjsg איז פ*טי;נ א
 פאל טען22 ״עם איומנד, דינסטאנ jy־
^ly אי׳ס דײט׳ע כרודעד טיפ yv r^ B.

 סיטיננ לעצטען ®יז באריכט דער
גוטגעהײסעז. א*ן םארנ^עזען לחןדט

 פארשײדענע אויםגענופען ײעדען עס
 ז״ערע ודענען געהאנדעיט אין קאפיטעס

פארלאנג^.
 איהר אפ ניט עלעירטאךקאמיטע די

 זײ־ װעלכע ׳אנס1עיעק״״ די pc באריכט
 םyד דאנער׳שטאנ, קוםעזyםארג ;ען
 oy דאס זײ#באריבטען, מאי. םען17

 באטיײ עלעק״פאגס די אין זיך חאבען
 פאל־ די דאס pg םעמבעדם 482 ליגט

;jn;y איס :געװארען ערװעהלט זײגען 
 נ. בדודצל לאקאל, פון פענעדדטער־סעק.

 ״Dyo באארד עקזעקוםיװ אלס ;שעכסעד
כ. געװארען: דװעה^טy זײנען בערס
 שעכטער, פ. גאידענעד, דײט״ט, רײף׳

 ׳םעטץ וױינבעמ, װאלפסאן, נארעצקל
 םאטש־ דאליז. באדד, באראז, באלאבאז,

 בראנ־ קאמינסקי, קעטץ, פארםאז, ניס,
o r,,,! ^לאזענבלאם. גאלדשםײ pyrn־ 

 דאס אויר, באריכטען זײ טילער. םאן,
 גע־ דורכגעפיהרט זײנען עלעקישאנס די

ארדנוננ. בעסטער דער אין װאדעז
 גוט הייסט באארד עקזעלוטױר דער

 דאנק א אויס דריקם pg באריכם דעם
 בא־ אויך װערם עס קאסיטע. דער צו
rלעם־ בר. צו בריף א שיקען צו ^אסעז 

 אינ־ דער סון •רעזידענט װײס קאװיץ,
 פאר איהם באדאנתענדיג םערנעמאנאל,

 דער פזן טמערמאז אילס דעסטע זײנע
קאםיטע.

 אױסצודריקען באיטילאסען וועדט עס
 די םיט באארד פון אוגצוםרידענהײט די

 װעלכע סאנדידאטען, די םון האנדלונגען
פער״ װאהלען <י םוז מאנ איז האבעז

 צ־טײ־ א*; אנט״ל אן נענופען זענליך
 צעט־ פאר^ײדענע םעפבעדס די צו ילען

 סענע־ cjn גענעז פאסקװילען ארן לאך
 דער באארד. עקועקוטיװ דעם און דזשמר
 מזגםבערס אזעלכע דאס דענקט, באארד
 די ןyלטרעםgם צו פאשיג ניט זײנען

 אינ״ פ*ן ארבײטער די םון אינטערעסען
טרײד. זער

 שעכ• בדולער מענעדזשער, דער
 באריכט אלנעסײנעם אן אפ ניט םער,

 אין אזיױנ דער פרן םעטיגקײט דער פון
 ׳שםמלט ער װעלכען איז יאהר׳ זyצטyל

 םין דעםאלעז די אז גיט pH אפ זיך
̂ס אױבײט ז,יז  אויך פענעדזשעל. א

 ‘באדיכם פעאנצ״עלען א אפ ער גים
 דיםקױ װערט נאריכט דעד װי םyנאכד
 עס נוםגעהײסעז. על וחןרט טירט,
 בא־ ־yi דאס בא״שלאסעז, אויף ווערט
 א-ז װערעז פארעפענטליכט זאל ריכם

סיעסע. אונזער
 צד״טדיפט א פארגעלעזעז װערט עס

pc .בעט״ עד װעילכען איז לײבאץי״ז. בר 
 צ"ט די בא׳שטיםען צו באאיד עקז. דעם
 אלס לויםען צו בארעכםינט איז ער ווען

 די באארד. עקז. דעם פאר קאנדידאט
 ארום יאהר א איז דאס ב^ליםט, עקז.
 אז האיטעז צו בארעכטיגם זײן ער זאל

לאקאל. אזנזער אין אכט
 אנצונעהמעז באמלאםעז װערט עס

 דמר םיז באזאר דעס פאר סיקעטס די
 אנגע־ ווערעז אייד ;קאײ״ יארק ״גױ

rצוג םיהעטס נומען yלא״ דעם םון יקט 
פייןייה. זײער פאד 89 קאל

נע־ טימינ; דעד װעדט דערמיט
^וסעז•

ר, ע ט ב ע ״ט ט.
םעק. רעק.

מענשען מידאנעץ
דעם דורך הײזער זײערע פון קראנקהײט םארנױידע;

פון נעכרויך צײטיגען

ם ו י א ל - ם ן י ע

ר ע ד ד ע ט מ ה ױ א ען ב אנ ר מ ע ר לי ו נ ע ׳ ר
 לײכט איוזר קענם םיליאנען, יענע פון אײנער נים זײט איהר אויב

 נא־ עקם־לאקם װאם עקם־לאקם, בחיכען וועלכע די, פון אױסגעםינען
 אויןיז נעםמען זײ קעגם איהר זוכען, נים לאננ זײ דארםם איהר דײם.

םעאםער. אין םקול, אין שאפ, אין נאם, אױם׳ן טריט. און שריט יעדער
 נעמי־ איהר קעגט װענדען און קעהחזן נאר זיך וועט איהר װאו אדער

 וועדען װאם געברויכער, עקס־לאקם גען
םאנען. םאדן איז עקס־לאקס םיםעל װאונדערכארער א

םאר וואם חןרצעהלען אײך

 ע?ם*אאקס םארקױםען דראניםםען ירזונחןםױמ אאע
באמסעם. םענם 50 איז 26 ,10 א־ז

QI

קלאוק דער אין ארבײט רעליעןש יאהר צעהן
35 לאקאל ױניאן׳ פרעםערם

איז 1910 ־אהדאין

 רעליף •י״יעל־עדװעהלטערספ־;צ א
ערט־ ארס בינער ברודער

נעװא• געישאפע;
 מיאוהמכור ,ד געכײדע, ריזיגע די רען

 םים איז 35 יאקא^ אונזער און ׳ױגיאן
 הוג״ פאר א וױ טעיזר עםװאס פון אמאי•,
 אן אין אױסגעװאפסען טעסכערס ךערט

! טייזענד םי;ף םון *דגאגיזאציאן
cy ענט*צט»נען דאן אוגז פא• דיגען 

^ ייעם א ב א ר  אי־ און אױסערליכע — פ
 גפ״ האבען ילא״ן lyomy oyi גערריכע.

 םרא־ נריכעyטאג'ט די פארנומען טירלין
 עס *בער ^ע*ער. די אין קאטף זיפ נען

 jifTpyo איח קײז דורכגעחז :יט םלענט
 דער צו װענדען ניט זיך זאל סען םיטיגג,

 קראנקהײט. צוליב שטיצע’ שא־ ױניאן
 רי ^יעכט געװען אבעי איז כאזונדעלס

 גע־ איז װעלכער ■רעסער, א pc לאנע
 •ראלעטא• רyד טיט געװארען שםלאפט

 דאס צוױגדזוכט.’ — קלאנסהײט, רישע־
 ״y:איז ה״יוי נאך זיך װענדען צו עױשטע

ױניאן. די ארגאגיזאציאן, דין װען
 עגטישטפנען דאן איז 35 לאקאא פאי

 םעםבערס די lyc^yn צו װי y;K-tD די
םאל. נײט א אין

 ברודער װען ,1913 יזאחר אנפאננ אין
 םרן סענעדז׳שער נעװען איז זיגטאן מא־יש
אײגג^טעלט ער האט ׳לאי,אר אונזעל

 א און קאמיטעס׳/ ״סטענרינג יאהאי* אין
 פראנע די א*ז איניציאטױוע, זײן רא;י•

 צו געװארען איבערגענעבען שטיצע פו;
 טינ זאל דאש כדי לאדיטע, ס״עציערע א

 אין טעטיגיוייטען אגדערע די ששערען
 דאן איז אופן אזא אויף און ױייאן. דע-

 סיט פא;ד, רעליף דער געװאר^ גע־טאפע;
 יאהר. א דאלאר איץ סון אסעסטענט אן

 העלפען צו געװען איז צװעק ל"£ט דע־
v̂ױנדזוכטיגy זײ ישיקען םיט מעםכערס 
 העל־ און װאכען צעד״ן אויף לאגטלי אין
ט אין מעםבער א םען  דאלער. 15 מיט נ̂ו
 אײ איז םאנד דיזען פין פארװאלטוגג די

 םא טען11 רעש געױארען כערגעגעבען
 צו ,1913

 דיט קאדיטע,
טיטערטאן. טען

 איז יעורות דיזע פון יטרײבעל ר<״
 שעק* רעקאילי:; אי!ש געױאדען ערװעהלט

רעטאל.
1<°. cyiזעלבען דעם אהטאבער, טען 
 םאר־ םון האנפערענץ א אויף איז יאהר

 פון מיטינגעץ סעקיעאן די pc .עטעהעד
 םרן באראטונ; דער מים יאסאי, אונזער

 בארסקי, דר. און ירײס מ. דזעאדדזש דר.
 פארגרעסערען צו געװאדען כאטי־אסען

 האנסאס־ פאר טריטטענט קאונטרי די
 mv: אדער װאבען, צװאנציג אויוי •טיװם

בצנעםימ. קעש דאלער 150 כעז
 טיר האבען יאײ,ר ןyטrער םyד

lyg די סין אלויסגענומעז yr דײיסיג 
 נרעסטע די פרצם^ש. מױײדזיכטיגע

 צום צוריה ;yoipy; זײנען זײ פון טײר
 אג־ אן אפגעזוכט זיך jy3gn אדער טרײל

 הא• זײ װי נאכדעם באיטעםטיגוגנ, דער
.n:iry: זײער פארבעסערט בען

 באריכט יעהרליכען עריטטען דעש ןיא
 צו םארגע^לאגען קאםיטע רעליף די האם

 רעליף צום צאהלוננ די טארגרעסערען
 פעה .יאהר א דאלאר ררײ אױןי םאנד

 געװיסען א צאהלען זאל ם*;ן און מעסבער
 אבער בענעםיט. קראגקען װעכענטציכען

 װידער• א באגעגענט םיר לאבען דאן
 מעסבערס. קורצזיכטיגע םייע םון מטאנד

 איז ױניאן א אז געװען, איז טענה דיער
 און אלגאניזאציע עקאנאמײשע״ ״רײן א

 פרא־ םיט זיך jy^ny:ngD ;יט דארף
 פאגד רעליף דע- פיטס.yנyב pc נעז
 בײ רyולfiאB בעווען דאן ש(י\ אבער איז
 ניט האט טיינונג די׳זע און ניעטבערס די

וױרקוננ. קײן נעלאט
ליאג־ דער האט ,1914 דדשולײ, אין

 אנגעפאנגען לאחאל אונזער אין פאנד קען
 האם- קאםיטע רעליף רי פונקציאנירען.

 דעם איבער געװאכט צײט ער-טטע די
 זי קינד. ציטריג א איבער וױ פא:ד
 װעט צי וױיס װער געטראבט, אלץ האט
 זײן ערפילען אוץ אױסהאלטען פאנד דער

צאהלונג. קלײנע אזא דורך אױפנאבע
 ברודער םון דעזיננײשאן דער נאך
 אין אפט דעם באקלײדעס האט זיגטאן,
 האט װעלכער יןייזען, א. ברודער לאחאר

 נוגסםען צו מיה באזונדערע ^בגעגעבען
 רע־ דער מיט צוזאמען פאנד. רעאיף עש1

 די אויסגעארבײט ער האס חאטיטע, ציױ
 םאנד. רעליף pc לאנסטיטושאן ערשטע
 געמאבט דינען באנרענצונגעז אײניגע

 בענע־ קראנהען די באצוג איז געװאלען
 גע־ איז דאס נאטירליך, צאהלוננעז. .פיט
 אבזיכטען בעםטע די מיט נעײארען טאז

 אײננעװאה־ און פאנד דעם פארהיםען צי
 אין דיסציפליז ױניאן צו טעטבערס די געז

װארט. םון זיז זyבעסט
 ערפילט אבע״ האט םאגד רעליו* דער

 ־דעי ערװארטעט. וױ בעסער טיסיע זײז
 נ״ע געװאססעז. איז :־אנד דעזעלװ

 געװארען צוגעגעבען זיינען פונקציאנען
גד־ געשאםעז איז עם םאגד. רעליוי «ום

 צעהן לײען פאר פאנד, לאאן א װארען
איליקאנט. יעדען צו ראלער

 היינט כיז צײט גאגצער דער דורך
 טע־ פרײע טעמבערס די קריגען טאג, צו

 העלט ״ױניאן pg כאהאנדלוגג דיציני׳צע
 גע• האט לאקאל רyונזg און סענטער׳/

 ;רינ״ ביים ראלע yoo:,oD,n די ׳פ«ילט
iy םון דען i .לא־ אונזער אינסטיטוציע 
 פארטאסטען אםילו שוין זיך האט קאא

 ׳צװיגד• igD סאניטארױם א אויםןיוכויען
 אבצר זיר האט אויםגאכמ די זיכטיגע.

 לאקאל אײן םאר נרויס צו ארױסגעצײגט
 איכערגעגעכען איז םיאנע די און ױניאן

אינטערנײ׳שאנאל. דער צו געװארען
p האט קאםיטע רעליף די ir •אױס 

 אג־ אוױי אױך טעטיגקײט איהר געאיבט
 םון צייט דער אין געביטען. דערע

 קאאפעראטײ א גע׳עאפען זי האט מלחסה
 םאר־ כטgפyג אױך האט און גראסערי װע

 א םון עאםוגג די וױ •לענער, שידענע
 ױניאן א םון ׳שאםונג די ױניאז, קרעדיט

 pg ,DנyורrינH בענעפים טויטען באנק,
אנדערעס. נאך

םארגע״ איז 1920 יאהר אנפאננ אין
 רעליף אין עגדערונג גרויםע א קוםצן
 םון סטרײה דזשעגעראל דעם נאך פאנד.
 סעק״ אלס אמט אין ארײן איז 1919 יאחר

r ברודער רצטער־טרעדטולער n. ברעס״ 
 גע־ םאמרעסערט דאן איז דױס די לאו.

 דער, אין װאך. א סענט 35 אויןי װארען
 געײא• געהעכצים אויך איז צײט זעלבער

 35 אויוי פאנד רעליף צום דױס די ןyר
o:yD, א אויף סענט 10 מיט הכל סך 

 סענט צװאנציג מיט דאלער םיר סאנאט,
 בענעפיטס די יאהר. א מעמבער א פון

 םאילגט: װי געװאדען סערטyםארגר זײנ^
yרשטyנס^ oy נע־ ארונטערנענומען איז 

 דער, פון טעג דרײ עיזםטרא די װארען
 ; בענעםים םאר קראנהעךװאך ערשטער

 בענעםיט דעם פאמרעסערם צװײטענס,
 דריטענס, ; ^ואר א דאלער 7 אוױי 5 םון

 צװײ אויף קעיש־בענעםיט קאנסאמפשאן
 ביז שטיצע םערטענס ; דאלעי הונדעדט

 ; דאלער 20 לאאן איז דאלעי 20
 אן געװארען געשאסען איז □y זעי־סטענס,

 עס וועלכען םון פאנד״ ״עטוירדזשענסי
 םאד• א נאר מעסבערס געהאלפען װערען

 םים און דאלער 50 ביז קרענ?, לענגערטע
 איז עס װער םאל אין ראלער הונדערם

 תנר צו געװארען אונםעהינ איננאנצעז
 לעצטע אונזער אױך טוען מיר ארבײמ.

 מעםבער, םארשטארבענעם א צו פאיכט
 די דאלער צװאנציג מיט שטיצעגדיג

קינדער. די אדער אלטנת
 רעליח דער האט יאהר צעהן די דורך

 און דרײ סיט הונדערט נעהאלםען םאגד
 עם און םעםבערס שװינדזיכםיגע זעכציג
 גע״ אטענדעט pg אויםנענוםען זײנען
 די פעלע. קראנהען 2,900 גענויע װארען
 פערזענליך האט זעלבסט קאמיטע רעליף

 אויסגע־ אויםםערקזאם און אויפנ?נוטעז
 װען און ז.yאנטpא•לי 3,200 הערט
 די באטראכטען אויפכתרהזאם װעט איהר

 ספע־ דעם אין באריכט פינאנס םון ציפערן
 רער צו תאט 35 יאקאל װאם בוך, ציעלען

 איהר װעם אדױסגענעבען, געלעגענהײט
 די וועגען באנריף א םאםען ?אנען דאז זיך

 םאר םאנד רעליף םון אויפטואונתן ריזיגע
.35 לאסאל פון מעמבערס די

 עק־ םון קאםיטע געםײנשאפמליכע א
 בא״ קאםימע רעליח ארן באארד זעשטיװ
 און נייע וועגען פלענער יעצט םראכט

 םעדיצי־ <וי כענעפיטס, פאדגרעסערטע
 סראנ^מ העכערען און באהאנדלוננ נישע

 מיט װערען נעטאן קען ראס בענעםיט.
 רעליױ דעם פון העכערונג מעסיגע א בלויז

אסעסמענטס.
רע• דעד מימ מיטגעארבײט האב איך

 דער פון צײם גאנצע די האםים״ג ליױ
 אב־ דער םיט רעלױ*.םאנד, םון גרינדוננ

 אין יאחר, האלבען א בלויז םון װעזענהײט
 און סעקרעטאר. רע?ארדינג אלס אםם
 די געדאנס אין דורך םיר לויפען עס װען

 רי בילדער און געשעהענישען סויזענדער
 בי־ די םון סלאנגען אוטעטיגע און שטילע

 אײנעם יערמז פון אפצי?אנםען, פון טעס
 םאטיליען מיט — װעה, באזונרער א םיט

 ריכ־ דאן איר פארשטעה נויט, און לײדען
 יעליױ דער, םון טעטינקײט נאבעלע די טינ

?אםיטע.
רע• רער םון הריגט אפליהאנט יעדער

 באהאנדלונג אויפמערסזאמע ?אמיטע ליף
װארט. טרײסט ברידערליכעז א און

 םון ױבילעאום יעהרינען צעהן דעם צי
 די דורן בלעטערען מיר װען םאנד, דעם

 דער אױף בליה א ווארפען און רעהארדס
 מיר זיינען אדבײט, אױפנעטאנענער

 אונ־ ! אינסטימוציע אונזער מיט שטאלץ
 אלעמען דעם נאך פארטאגם פאנד זער

ן ע ב י ג ן ו א ז י צ ר ע ־ פ י ו  ט
 שטעגדינ איז און ר, ע ל א ד ד נ ע ז

 נױטבאדעפטינען יעדען העלפען צו גלײם
לאתאל. אונזער פון סיטנליד

*ערזענ־ איך פיהל ױם־טוב דיזען צו
באפרידיגוגנ נײסטינע העכסטע די ליך

 אין װאס עוז״ע א־ן •־ױױלעניע דעד םאר
 א״כייט^ צו געיר^רען צונעטײלט מיר
 רורך ױדאן רעי פון אינטערעסען די םאר
לואכייטצ. דיזער אין טעטיגקײט דער

 טיטנצ״ האנען סעמבערס צעוזנדליגע
 די פאר מאמיטע רעליח דעל אין ארנײט

 פון רצרען צו האנען םיר און יאחר צעוזן
 כאגריסונ־ yנליכytרy9 דיערע דויר ױי

 די \y:דע-טא כלױז דא װעיען כיר גען.
j y צאהל כאנרענצטע r ^ j r r e

 fiyvz נר. טשערס*), ערשטעי רער
 נר. ן jyroiyo צוױי נעדינט האט

גלאןער, נר. ; טערסין אײן גאלדבעמ

*ya p*g ור»ןי נמ טעיטיגע; צודי  V־
tr יצצטע ד> *<yifg;r נרודעי און t 
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צושריפטען.
הא״ זײ אז אינםאלנױרט, 3 לאהאר

 די פין ■ראטא?אלען די גוטגמהײסען כען
 דעם איריל םון דירעקטאלס אװ באארר

 ילאטא• די און טען,2 דעם מאי און טען18
 א«• פ-ן נאארד דזשאינט דעם םון ?אלען

טעי.4 דעם םאי און טען20 רעם ריל
 דז׳שאינט דעפ באגריסט סקול רעגד די
 וױגשט און היים נײע איהר םיט באארד

 װײטעדדיגמ איהרע אין ערפאלג ױניאן די
״אונטערנעםונגען.

 טע* א פאר זטyל לאנגער סעקרעטער
 דער צו שיחען נעהט ער װעלבע לענראםע,

 •y: װערט וועלכע כאנ?, פערערײשאן
 דעם אין טאי, טען19 דעם שכת, עפענט
 כא;רי באארד, דזשאיגם דעם פון נאמען

 וױגשעג־ אץ אינסטיטוציע נ״ע די סענריג
 אויך, באריכטעט ער ערםאלנ. איהר דינ

 גע- ער האט םעלעגראסע דער םיט דאס
 םון ערעםענוננ דער צו בלוסען אררערט

באנק. דער
 װערם סעתרעטמר דעם םין האגרלונג די

גוטנעהײסען.
באריכט. קאנדםע פינאנס

 ראס באריכטעם, סאםיטע פינאנס די
 pc פארלאנג רעם אויםגעגומען האט זי

 דעלענאציע רוכױינישער דער םון שטיצע
 נעלט זאםלצן אהער געקרסען איז װעלכע

 ארי םעגליכע א ארויסגעכען ?אנען צו כדי
רוםײניע!. pg צײטונג בױמער
 אז חנהאםענדירט, קאמיטע פינאנס די

 גע־ ואל דעלענאציע אויב?גנדערטאנטע די
ידאלאר. 300 סיט וחנרען שטיצט

 דאס אױך באריכטעם האמיטע ריזעלבע
 האט ,35 לאקאל םון ס., ה. מעםבער, א

 דער אין דיםיאזעס » םיט געװענדעט זיך
 םיגאגס די שטיצע. םארלאננענדינ האנד,

 גע- זאל ער דאס רע?אםענדירט קאטיםצ
דאלאר. 25 םיט װערען שמיצט
 םאר- איז וועלבער ,1 לאקאל ם. ה.

 לעצטען רעם תרף נעװארען װאמרמט
 אז זײ צו נעווענדעט זיו האט םטרײס,

 אוים• זיד העלםען איהם זאל אםים דער
װאוגדען. זײנע pc הײלען
 רעקאטענדירט קאטיטע פינאנס די

 צו ווערען געשי?ט זאל ברודער דער אז
 דארםען װעט עס װאס און פרײס, דר.

דע?ען. דאס ױניאן די זאל ?אסטען
 איז ,1 לא?אל םרן ברודער א ב., נ.

 צױ ױניאךמאן א םון נעװארען אטאהירט
 רער ױניאן. דער אין טעטינ?ײט ליב

 האט און בעט צו געלעכען איז כדורער
 ווערט עס װײדזשעס. זײנע םארלארען
 באארד דזשאינט רי ראס באשלאסען

 pg אױסנאבען דא?טאר רי iypyn זאל
וױידזשעס. ,יואף א געבען איהם

 םינאנס דער םון םy:דאציyאמpרע די
נוטעעהייסעז. װערען ?אםיטע

 סאר־ װעלען מעםבערס םאלגענדע רי
 בײ׳ם באארד דזשאינט דעם טרעטען
 ם?װער מעדיסאן אין מיטינג דעבס׳ס
 ■ענקין׳ ווערטײמער, נאכליז, גארדען:

 לע• נרינבערג, סטענקעװיםש, ?אוםמאן,
ראשינסקי. סײםס, מאליסאני, װין,

באריכט. מענעדזשער׳ס
 עם דאס באריכטעט סלוצסי ברודער

 נאמען דעם םיט םאריער א פאראן איז
 ?לאוס g נעעםענט האט ער ?אוזן. אטא
 nga רעם אין סאשינען 40 םיט שאם

 םלוצהי׳ס ברודעד ווען סענטער. םענט
 סעם־ צו אויפגעםאדעלט איהם האט אפיס

 ענם״ דף האט,עד ױניאן, דער מיט לען
 ער״ דעריבעי .האמ אםים דער זאנם.

סםרײק. אין םירסע די ?לערט
גוםנעחײסעז. װערט םםרײ? רער
 האט ער דאס אױף באריכטצט ער

פידםע דער גענען סטרײק א ערהלערט

yע* עי װיענא־טען. סאריס p̂דאש רט 
ד די אױפגענמנען דאט װיעגאיטען  ני

 איבו־• דאס האט ז־הן זי״ן :g p,g געס
 םא- דהן *vi וױ אזױ און געניטען.

 אוגטעי מענשעז dvo ;ײעם א לאנגט
• g pg עי אז ®רעטענדע דער  דין

pyrropgc’ogo אפ-ס דצר איז דאליס 
 cyi ipiy'pny צי געצױאומע; געידע״
agr וױינגאד״ ציױגגענדיג כט״ײ?, אין 

 jyD״g ojn נאשעשטיגע; צו זוי׳ן טען׳ס
א-ני־יטער, כעט

דאפ װי״טער נאליכטעט ײנין נױידעד
 רײנצס oyorc די jyyys סטיײקס די

 פנא״ שדידצל, pg ססיט שאט»אד, אדן
אננעפ״רט. וישרען נלוס א•; בע״

 דאס נאי״יכטעט נדאדפיערד בלוזער
fpw ןyryy rא אסיס זײן m iw צו 

g jyryrpny געגען סט־ײס y i'׳ yoTC 
 y^ ער שײנכיאן. טשאס. אין ני•; פ*ן

irp האט ער דאס אויך הלערכ -y© א 
 אניאן א װאויוי/ געגע^פיל״• סט-י-ק

 דף האט פירסע רי וױ oy-:^j שאפ,
 ױדאן ניט g אי־גטע־צ-ש״לע; ענטו*;ט

טד. א־נ״
 ער דאס ערקלזיט שיסטער כרירעל

 ניט צוױי \vm ססרײפס ערהי*ע-ט האט
 נאלד מכשטײן, דזשאזעו־י שעוער, ױדאן

גדיגהאלץ. א-ן
גוטגצהײם^. װע־ט בא״יכט דער

 דע• דזשאנינג םון װאגדצר, כרורער
ד רורר דאס טyריכטgב #ארטמענט,  »ו
 דאט jy;icyaopg iy ד»אט נתתוכוגגען

 כראון, און כײער חאיי, כעלסgדזש די
 סמי- און חורםזס pg לױױי איזידאר

go,; ער סאכאר. סצטיעל באשעםטיגען 
 די eyn אפיס רער דאס ערקלערט
 אר• רyר סון נעסטאיט טאכער סעמפעי

בייט.
 האללי, פידכיע די אמנעלאמט װאס

 צונעשטיסט ױ חאם ,pgic pg בײער
 משון, טען15 דעם שאפ g עםענעז צו

 עילױכט גיט איהד חןוט ער וױ נאכדעם
סעםיעלס. טאכען צו

 אױף באדיכטעט װאגדער נרודער
 איגדציצנ-. אן נעשריבען האט ער דאס

 *go םירכמ דער םיט אניימענט דענט
 רצױמירט האט וועלכע םילװער, מועל

 pg ״׳•*!g’DgDg דזשאבזר׳ס דער םון
 סצקיױ רgלgד טױזענד 3 נעגעבעז האט
 ארכיש ^’g געכמן װעט זי ogi ריטי
ש^מר. ױגיאן אין נאר

 האט כראחנרס ראזענםצלר דזשאבער
 םיט אגריםצנט דעם םארלעצט כסרר

 קאםערס נאשעםםינען אין ױניאן דער
 פי־ א jig אפעמיםארס צנוײ אויף און

 םארסרע־ דער װי נאכדעם גלײף נישער.
 דעיארטםצנט דזשאבימ ojn פון טער
 פיר- די Dgn ■לאץ, דעם פארלאזען האט

 קאטערס אנגעשטעלם צוריס גלײך מע
 ״’g ogn D'tg דעד איערײטארס. און

 א־יפצי• סײוצקיץ נרודער בערגעגעבען
v «אסען ig שאפ. דעם

סעק. לאגגער, ל.

אן ש ױי ט ס שי דז ע ען ר  ה^נט^ג
ג א ם נ ו ז

דזשון, טען3 דעם נ,9זונט הײנטיגען
 נײנאונ, דדײ ביז םריח דער אין 10 םון

 עדױקײשא״ pc Dingong איז װעלען
 דזשע־ jig ^mgna איסט אלײענם, נאל

 וועדען םארטײלט םטרים, פערסאז
g•gינטמענם־gpז״מעד־ די סאר רדס 

 Dy^Dgo, וועקייש^ דער םח הײםען
 די ארבײטער״םײדלאף. אידישע םאר
 אינדיען כע אין םאחרען חילען װאס
pg בצת, סעטסשיל די in g במל״ קײז 

 אוםבאדיננס זיןי jl^gt ים, בײם פארי
 באשסיכד דע־ אין סאחשדײבצן מוםען
צײט. מזגל
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<1,• I
״גנפ-^פעפ *f אין ׳#טע״טע גדוארען, איגעיייגט רעדו
אנגעשטעיטע יי/• ’ »7«״י8 ד •דן או׳אג;*; jib פיפטעם ער אט

ע סיט אפיסעסנאזעצע און דע־ ׳פ*ין א»ז -ס;*גטען,״•ארט די
ט נע׳װען םאייט ׳ אין נאקאגט ד  דאס א»ז איטטער יאר-,, ד

מ אמעוומדעט ח ײי  רעגי• נא*יאנאיער דער ®דן #8ya*B די r•* נ׳ן
ן ה*ט ט״יסליך און י רעגיר־גג• ד• א*נן-ר פאר׳צור״ט 8דא ז

t

׳טטאטען. איע •ון אפיפעפ
 א נע״ארעז א־ז אנגער״נטע׳/ דא: כאיאמט זיגער Bit״ א.

אויפ׳טימד. #טוויערער
 ׳דטאטם-ל״ט, jib jjniwyj גאזןעספט ניטער איז טיפטעם דער אט

אגדערע• נאו א*ן •אעטען זע׳רנאיינטען, פ־ן א־יך און ני׳נעס־ל״ט
נטל־פיד־עאד׳. און ״טארי׳ דער

 א«נע־ שטאטען פאיאײניגטע די ד-נען «ו12 פץ סלחסה דער דורך .1
 סאדטעק״ די א־ן א?ט*ר8ראנ* עמליעער דער פון געײאחןן שדטען

 א״זען-פאנרי• לאגד. אין דא אנט׳ױקלען גיד געגוסען דך האט םרר
 טאר־ ׳*נעל ױך חאבען אגלערע, נאו א*ן ,טעקטטיל-פאנמקען קען

 די אין ®ארסעגענפ או״ינגעטאן האנען נ*מעס־לי*ט די דאטעלט.
 צונע זיך חאם ׳<ולס דער א»ן א׳נטעמעחס׳גגען, איגדופטױעלע

טען קןיפען װאױגט  אין גערזאיעז געמאנם ז״גען ״אס #ראד̂ו
אםעײקא-

אט א אלס .2  « געדארעז אמעדמען 1816 אין א*י דערפו?/ מדלט
;זאכען *ו,״> אױפיינס אין געחאט חאט Ofn געזעין,

 אעדופטריע, ױננע די רואידרען “/ עמלאגד דערלאזען «ן ניט א.
פרא״ ענגל״עע סיט מארקעם אמע־י-אגעד cjn פארפלײומין דורך

. דו?םעז•
 אגריקדלטו* אסעריקאגער פאר פארלאגג דעס פאתרעסערען וװ נ.

דיסםײ״טען. פעקטאר־ די אץ פראדיקטען רעלע
 ױוע־• דעס חיתרייכען אין ערפאלגרייך גןיווען איז י1טארי דדר .3

 נרױ דיע אגט?זםאנ;ץ י״נמ ;יס דטס דעט, it נעפיחרם חטט דאס
T חענערעז א נאך געפטדערט חאכען ײטס ׳פען W-

-c זעלכער דער אין אכער .4 t דער פ-ץ קאםען-׳טטאםען די חאכלן 
 דעם «ח אפחענניג געודען א*ז פראטפעריטי דיער אז געדעגקט, סאוט

^ טון פארקױף י  מו אױך חאבען די און עמלאגד. אין קאטען י
 ײי גיליגער ענגלאנד אין ארםיקלען סאנופעקט׳טדרםע קויפען קאנט

 ׳טױן חאכען פיר וױ דעריכער, זיינלז די און אגדעױטוואו, איתעגד
ם«רי,ש. ייטקטעקםיװ יי גענעז געוועז אנגערױזען, פריחער

 טרייזעז די געחעכערם האם טאר̂י דער אז געגלױכט האכען זײ א.
 אק ׳טדער קױפען. געדארפם חאכען ד• וואס ארםיקללן די אױןז

 די פאר םײערער מחלען נעדארפט חטבען זײ װערםער, אנדדרע
נאח־• דער אץ סאנופעקט׳טורערם די פון כעגעפים זדם ארטיקלען,

 פץ סאגופעקגמררערס די האבען ,1828 אין טסאל גאך און 1824 אין
 תכואח־יחךז״ יידן ווטל״ רײכע די סים פאראײנימ דך נארד דדר

njrWf טייריף• •ראםעקנדװ חדיכען א חדנפדפיחרען וועסם, דער פון 
 סאום דער טץ קאטעךפלאנםאםארס די דערמחזגם ח»ט דטס

םאריפען. טון סיסםעם נאגןהןן דעם גענען
דאם האכען סאום דער אין עטאטע; די ®דן נעזעךגעמןר די א.

אזעלכע דערלאזען צו נים כא׳פלאסען האט קאראלײגא______
װערלן. דורכנעטיחרם זאלען נעזמען

 דער «ון קטםעךטלטגםטםטרם ד♦ נדם סיספאםיױרם ח*ם דדטעקסאן .0
 קאחי׳ סאום ®דן חו»דלתנ דער נעגען געווען אכער זדז ער סטוט,
 גע״ האם דאש און ק^סנדםזןדטנעל, געײען נים איז ד*ס וױיל לײגא,

שםטטען. די r« אייגעקײם די נעפאהר אין שטעלם
 נעדויסער « פאר און קאםפראסיס א געװארען געסאכם ידז מליסליך ,7

געױארען. פארקלעגערם כיסלעכוױיז םטריף דער אח דיים
בא;ק. סנדיםס דנײםעד די און דמהןקסטן

 אגיםירם האם זזטנדלםאן *רעלנער פאר באנק, םנדיםם יתײנדזד די .1
ץ  טרריסנערדפען האם ,1816 אין געײיחמ עטאכלירם וױדער זדז י
דועסם, די אץ סטום די פון איאזיציע כיםערע א
 צירקולאציע פץ פאדםרינעז הטבק כטנק דער פון כימקגטםען די א.

כאגקען. יא־אל אדן סנױים זײ פץ יאפח-געלם דאם
 םאבעז כ״ש .*״לוטרינדזס״ יייז באנ״ די מערלדינם האט מען ב.

 געםאן דאם האבען ורעסם די פץ פארםערס די וױ •דנקט אנלייהען,
באדק׳• ריז-ררו .פעדעראל די באזזולױגענדיג איצםער,

 ירױױ־ םפעייעלע געכען אין גןךדארען באשולדינם איז נאנק די נ.
 גענעכען אדזר חאכען זײ דדטס onjro פאר׳ן יטל*םי׳טעגס it לעגיען

חאזרמםטן. אין
 האבען ײדן כימק זײ געהאטם האבען אנהענגעד דמע ארן חשעקסאז 2

r-tp א איס טעענריפען איהר yii נעלנדמאננאםעז. די »ת
 כאנק סנױיםס דנ״־םעד די אױכ דאש נע׳םלנה׳עם, הטם ;עקסטוש ו *

 געםל־ ודערלן אץ באלאנגען, נעדארטם עס האם נזינד^ געוחןן איז
 פדנקציןך פדײדאגדיעחטנלז, r« נים ייץ רענירז;נ, חןר מון געדדטט
או״םםאקרטטעז. די פץ כענעפ-ם דעם פאר דדענדינ
1882 ngn כמאר־ איהר כאגײען זאל םען פארלאגגם מנק די

קןמי״עס דער און דעם טאר געדזען ד״נלז :גטסען

עו־ ^ל, א׳א אוג- ביל״ג־ם דעם חטט ח׳פןןקפטן ןג

סאכען ׳•גער

 .11לא א*ן פארנעפער׳מעז ד
m m  n ר נאר  אנצו- וטליסי װעלגע ייר, נ*י לן

uti ׳טט•׳ א וױ לאגד, אין !!;*?,ואיגעטער
M ,אי

» נאטל^טען, ט ח$ט קטגגרעס דער 8ו  געחאם ד
n 'ט?מעחטען1א i t 1אי פארכעסעמנגען מאכען 

{ ר * j נענעפיט ו ib אינטערעסען, געײיסע
B האט »1ל1ח<» ipyin jn יימ גןןלט״סאננאטעז די 

 אמאניױרט חאנען זי» א־ן פאדטערפ, טערן8;י11 די jib טאגנע *ו1א
 דז׳ןזעק• it אפטייציע אין נ^טעלט זיך ח*ט 8011 פארט>״, ״מחיג די

טנחעמעמ ד-גע און סאן
D"11J8 8918׳ n(.

װ א » מז ח ע מ עדױסיישאנאל לאסאל ױ מ זאנדטעס
 עד־יה״־צאנאל

א״נרושס *נ«ן
}*:nv'-pviv

 או| יפלאלס
 #לענער װןר׳ון

l<t טעםינז״ט

 ‘א־נטערנע׳שאנא• רוןר
; א־ן װעט דץו»רטד<;ט

* in runm $p יע*
אונו«רע פון יואד־ט׳זס

 נאטראנט װעי׳נן דאדט
 ןדיו?״׳»אנאל דץל שאו
ט־ןא;, נןהסכמו דעם

 עדיױ תר ?mi איז, ׳שט״גער דער וױ
 דיי־ jvums'iM דע«טרטסשנט •׳*«;? ק•

 ראקיול די פזן נייטנלידע־ די ne גומען
 חןר נט*־ג אין האמיטשס ׳זר*ױו״׳טטנ«י
 IBP דאס און טעטיגמ״ט, וױיט׳ןרדינןר

 ק׳סט נ׳ע; װ«ן װער׳ון, ;עטאן אגזנ׳ןסטען
 לי א׳ן פאנפערענץ » אויף ׳i׳utt דף

דיסקוטירט. ודינדליו װערען פדאגען אלז
 *r» 1פ־ האד-טעס עריױןייטאנא? די
 וױנ־ א ויו שאר חאנען לאיואלס ז«חו
yvo ,וױנטינע * האגען וײ אויפגאנע 

i םיסיפ t .פאד״ די י־־נעז «ײ ערשילען 
 זיי אזן סעמנער׳פ׳פ • ד׳ור פ־ז ׳פטפח^ר
 אויס׳עפרע״ קאנפערע;•( דעס נײ דאדםפן

 *til דפנהט סעסנער׳פ•■ די יאס1 נען,
 טעט׳נק־׳ט, פדיןפיי׳פאנא? אונזעו נפן
 ז־־ן אפ׳פר װאיט עס נײעסען ׳ו׳ןלכע און

אײסװפיהרען, נױטינ
 װאם ?אחאלס די צו אי׳זיירען סיר
 קא־ עדױלײטאנא? פ״ן נ*ט גפך האנען
 ער״ נא?ד *זעלכע זאלען וײ דאם סיטע

 אונזערע ?אסאיס אלע די כדי װעהיזז,
 פאד״ 1זײ זא׳לען יארה 1ני נרײם׳ןר פין

o אויף טראםען n װאס קאנםערעמ 
 •irum א«נעח«?ם׳ןן חימליו װעם

 אױשנעפא־ װערען יתיאגם יאמ< די
 דע״ ןדױקייעאנאל oit ׳פיפפן it חןרט

 |1פ אדרעסעו און נזםען די ■ארסמענם
 עדיױןיײפאנ*? ז״עחן סח סיטנייחזר די

חד עדיױןיי׳פאנאל חט־ דאס קאמ׳םעס,

 דורכ״ דל די ט־ט הענען זא״ פארטדעגט
קאנעפרענץ. דעם rvK: ;,א ־פרײנעז

Dip ױניאנס אקאל4' די נ׳זטען דיד
it סמייך. וױ ;•ך אזױ טאן

h ג נ טי ך מון מי ע ט נ ע ד טו  ס
ל. סי אונ ק

 סםו־ דער ה*ט דאנע^טאג י״עצטען
 ױניטײסעגםערס די םון קאנסיי דענםעז

 אינעהאל־ אונױוערדטעט #דנ״םער און
 דיס״ איז עס װעילכען אויוי ׳מיםענ א טען

 טע־ עדױקײמאנאי די געװארעז חוט׳־דם
 איגםערנײ׳מיאנא^ או;זער סון טיגקײט

 זײנען עס און סיזאן׳ יעצטען רעם £אר
 װעילכע םאד^אלען, געװארען געמאכט
 אײגצופירען געװען גוט װאילט עס דיעסען

 ךי סיזאן. עדױקײישיאגאיל קופענדען דעם
 געױארען באריקרט זײגען װאס פוניזטען

 און אינטערעסאנט העכסט ;עװען ז״גען
 אנבאטראכט אין װערען גענוטען װעיעז

pc דעיארטכיענט, עדױקײ׳שיאגא? דעם 
 קילאסעץ. די און לערער די םון אויך און

 עדיוקײ״ דער אי לערער, די אי כײדע,
 אינ״ מיט האבען דעיארטמענט^ ^אנאיל
 װאס יויכ דעם סײ אױסנעהערט טעדעס

קריטיק. די סײ און באקוםען, האבען זײ
 פארגענינען א ;עװען אײנפאך איז עס

 אינםערעס גרױסען װעלכען םיט ׳זעהן צו
 דיס״ די ארבײט עדױקי״פיאגאיל דעד אין

 די פון געװארעז געפיהרט איז קוסיאן
 אין סטודענםען אילע די סון פאחפםעהער

 קור״ איז היאסעז אינטערנײשיאנאיל איע
 גרויס פון זײן װעט דיסקוסיע די סען.

 דעפארט- עדױסײמיאנאל דעם םאר נוצען
 טעטיגקייט וױיטערדיגער זײן אין מענט,
געביט. עדױקיײ׳שיאנאיל דעם אױף

ל דה הערט װאס א ק א ל ? 25 אז,
 תשײקאבסאן םש*רלס פק

)25 י*ק*ל »יז (סעקמ«ער

 םעז24 דעם דאנעחשםאנ, לעצטען
m o אין געװארען אפגעהאיסען איז 

 מעסבער־ געגעראיל א האיל מסהאוחןן
 ױגיאז מאכער װײסט דער פון כדטיגג
 איז סיטיגג רער .25 ילאקאיל

 עס וױ באזוכס. נוט אײסערגעװעהנליו
 װאס י1ברי אוגזער האט אויס, וױיזט

 אונזערע צו ארויסנ^שיקט האכען סיר
 sin אוױי זײ אנוױיזענדיג בױםנילידער,

 ילאקאל, אונזער םון סאנדenv עמססען
וױרקוננ. גױמיגע די נעסאכם
 א זעהר נעווען איז מיםענ ד^ד

 אינםעדע־ העכסט א און לענזזאפםער
 האבען <אנ; עהר1 לא;נ, שוין סאנסער.

 איז גום״באזוכטעז אזא ;עהאם ניט ט״ד
 האט דאס אח סיטיננ, אעםערעסאנםען

געסיט. אונזער אױםגעילעגט באדײםענד
 עד׳מײ• אינםעחגסאנםע די pc אײנע

 דער ;עװען איז סיםינ; דיזעז כײ ;וגגעז
 דים־ כראנזװימד אוגזערע פון כאזוך

 מיםנליךער בראנזוױלער די נלידער.
 ניט יאהר צװײ יזצםע זײ אין האבען

 גע;ע־ אונזערע pc אײנעם תיח נאזוכם
 כייר װאס דעם טראץ מ־םיננען, ראיל

 דורך וױסען נעיאזען איםער זײ האבען
 האט מיםינ; אזא ײען מאל יעדען בריוי

 דער״ ײעיען. אינעהאלםעז באחןדפט
 דיםי;ג לעצטען אונזער בײ איז פאד
 ג*ט נעװעז סע^אן בדאנזוױילעד דער

 זײ האבען :אך ^רצו pא פארטדאםעז,
 צױזינפםינע אלע באזוכען צו צמעזאגם
 געדיפען ייעדעז וואס כױטיגנען נענעדאל

 האנעז זײ טאנאם. דןדזןז םאי אײן
 אױן• װיוײזעז צי פארפליכםעם אױך זיך
 אז מיסכיידעד בדאנזוױלער איבערינע די

 מײ אונזערע באזוכעז זאיזזז ךײ אױך
םימעץ.
r זײער איז נים. צוױיםלעז נדד v- 

אײם״ דיזע עדשייעז צו װאדניפ סכמז

 זײן ײעיעז זיי אז האפען םיד און נאבע,
אונטערנעהםונ^ דיזער אין ערםאלגרײך

 מיםגלידער אונזערע אצינד זאילעז
 ברוק^ין און הארלעם #ברא:קם די םון

 pא מוסטער דיזען ;אכפאלנען סעק^אנס
 וואס אויף האכען ניט דאן װעילען מיר
זיך... באקלאנעז צו

 האבען באזון גרױסען דעם םיט
 באוױ־ מיטנלידעי אנװעזענדע אינזערע

 נעהםען צו עמסט סײנעז זײ אז זען
 אוים־ צוריק םרץ ארבײט דער צו זיך

 װײסט־ די באפעסטיגען צו א*ן כױען
 העכסט א איז דאס און ױניאז. כיאכמר

 האפען, לאםיר עחשײנוננ. עדפרעהענדע
 נאכד װעלען טיטנלידער אוגזערע אלע אז

 נעה־ װעלען און בײשפיל דיזען פאלגען
vo\ אויפנאבע די זיך אויף pc באזוכען 

 כא־ און מיטיננען אונזערע רעגעלמעסיג
 פארהאנדלוננען אלע אין זיך םײלינעז

 ױניאן װײסט־םאנער די װעט דאז און
pn םים־ איהרע פאר ברכה א :אד ;יט 

 אונזער פאר כבוד א אײך :אר ניידער
 דער פאר ארן בפרט אינטעינדפאנאל

בכלל. ארבײםעד־^אוועגונג ;אגצעד
 האט אויפםערקזאסקײם העכסםע די

ײ  דעם ארויסנעױפען כייםינג דיזעז :
 וועגעז באריכט באארד׳ס עקזעקדםיװ

 לא־ אונזער םון צ^טאנד עצםיגעז, דעמ
 נעװא־ צונענעבען נאך איז דעיצו קאל.
 ספעציעלער אונזער פיז באריכם דער רען

 אונזער באזוכט האט װעיכע קאסיטע,
 זיג־ ברודער ״רעזידענם איגםעי־נעסאנאל

 באראטעז איהם כייט זיך האט איז :יאז
 אינ־י םיז צו^טאגד יעצטיגעז דעם װעגען

 צוקינפמעער זײן רועגעז אין יאראל זזןר
םעטיגקי״ם.

 אינטע• אז נעװעז איז באייכם דער
 א ארויסנערוםען האם אח דזןסאנםער

»ת דיסיןוסיע, לעבהאפםע און תארממנ

 םילע נאטײיעט זיר וזאכען עס װעלכער
 n וױ גאכדעם אגװעזענדע. די סון
 ארומ־ אלדיטיג pm גריגדליך איז אגעסר

 געװא־ אנגעדטצן איז סנװאחנן גערעדט
 בא* פאלנענדער רעי אײניעטימע ךען

:
 עקועמױ ג״״ערץעחיטע די ״אז

 ׳צטעיען ניײך דף זאי כאארד טיװ
 n מיט פארניגדונג דירעקטער אין

 אינ- אעזער םון כאאםטע גענעראל
 פאר״ די טיט אויף וױ טערנע״צאנאל,

 םון.די קעריער^אפטען װאלטענדע
 מיט םארכונדען דעען װאס לאקאלען

 די נעמייך כאארדס׳ דז׳צאינט בײדע
 ארן דרעס״ די אין קלאוק־מאכער

 אי־ צו פרואװען א*ן וױיסט־מאכעה
 מעגליף וױיט וױ אױף די בעי־ציעען

אפטײ• םון ?געדליכלןײט דער אױןי
 דער םון וױיסט־אינחסטריע די לען

 װי אויף און אינרוסטײע, דרעס
 צו ^טערונג א זײן װעט דאס וױיט
בײ• םין וראגרעס א^גערײנעם דעפ
 צו סיעדעל אין אינדוסטריען, רע

וױיםט״איגדוסטריע/ ךעי
 דיזען כײ געםעהיט דאט זאף איײ
 אנװעזעגהײט די איז דאס ארן ®יטיגנ,

 ־זיג״ ברודער ז־יגסאן. פרעזידענט פון
 פאר־ אייגילאמנג אונזער אייף האט סאן

 מיטינ; אונזער צו קוכיען צי שפיאכען
 באקע־ צי נעחנטער ®ערזענייף זיף אום
 אונזערע םון ^עגטיכיענט דעם טיט נען

 וײ טיט דורכרײדען דך א־ן מיטגלירעי
עטאנד יעצטינען רעם װעגען  אוג־ םו; צ̂ו

̂האי* זער  אי:־ פאר פיענער װעגען און י
 ?ײדער, טעטיגקײט. צוקינפטיגער ?ער

 געװען זיגמאן •רעזידענט איז אבער,
̂אדעל* הײן אפצופאהרען געצװא־גגען  פיי

 סיטיגנ אוגזעי ױען טאג דעם גיאר םיע
 האט ער או; געװארען אפגעהאלטען איז

 ביי זײן אנװעזענד געקענט :יט דארום
 טיטגרירער אוגזעי־ע טיטיגג. אינזער
 זעהר דעם צוליב געפיהלט זיר האבען

 האבעז צו דארום האפען טיר ענטױיפט.
̂ס דגטאן נהרער  "2 נאסט א*:זער א
טיטינג. ■גענעראל נעקפטען אונזעד
 אויף ױי:ען טיטיננ זעלבען דעם לי

 בא* לאקאלע £אי װאהלען םארגעקומען
גענדע און אםטע,  ערװעחיט זײגען פא̂י

:געװארען
 ט״פארלס — סעקרעטאר־טיעזישודעד

דז^יקאבסאז.
 יטא־ אײדא — אײדז׳עענט ביעעס

פירא.
 םײנ־ סאפיע — באארר עקזעקוטיװ

 גראסםאן, סײדי גאסאױ, סערע גערג,
 םעיע ״עאנע-, ראוז ׳ראזע:טאל פעני

 יא״ פױרל וױיניפטאט. אײדא שאנירא,
 פערסילי, אננא לײט, רארא נאװסקי,

 סיליע װײגעמײן, סערע סקאלניה. םעני
 אײדא און װארטים ראיז ״<אננערט
®יאסיק.

ט הר זיי ױן אי ? א ש ען ז טי ײ  ס
ב ױ ט א ם — ני ארו ט װ ר ע  װ

הר ט אי ? ני

 נעטשוראייזײשאז דעי צו זיר װענדעט
איב אײד

 די און אינסוערעסען פערזעגליכע אײערע
 םאדעדען פאמיליע אײער פון אינטעיעסען

 סון בירגער װעדען זאלמ איחר אז אײך, «ון
 דערגרײגען גר ל״כשער םיל איז עס ל«גד.
דענקם. איהר װי דן>ס

ליג דער פון אפיסעס די צו זיך װענדעט
 ש-אדט. גאנצען איבער׳ן זיך געפיגען וועלכע

עטונדען: די און סלעצער די גאמערקם
ב־לדינג, ״פארװערםס״ אפיס, הויפש דעי

 טאג יעדען אפען איז בראדװיי, איסם 175
s ארוענט, אוהר 9 ביז ב״םאג אוחר 1 ®יז zv 
10 UP אוהר 6 ביז פריה דעל אין אוהר 

אװענס.
 דא־ יעדען — בראנקס אין ברעכטאז דעי

 אין אוחר 10 ביז 7 םון אװענמ נעישפואג
ראאד. באסטאן 1167

מיםױ און מאנשאג יעדען -» חארלעם אין

ײ טעטיגקײטען אל ױ נ שאנ  אינטערדי
ז ,לאקאלס אומכעגמנד און כאסטאן א

נאאכ^כטער. 8 פ׳ן

ײ ר. די כ ע כ א מ ק או ל ק
 לא״ היאוקמאכער צוױי גרעסטע די
 ווק•t'p 56 לאקאי״ נאסטאז, םון ?ארס

 מאכער סהױרט 24 אלאי4' אין מאכער
 מאי׳ טען14 דעם אװעגט, מ^נטאג האבען

 אין מיטיננען, ססעציעלע איגעהאיטען
 העדקװא״ די אץ סטריט, עסעקס 16

 םיטיג״ די אױף ױניאן. דער םון רעיס
 נאסינײ־ געװארען געםאכט זײנען נען

 כיענעד״ םאר קאנדידאטען, פאר ׳טאנס
 םאר׳ן אײדדפענט כיזגעס און זשעי

 נעהסטען דעם סאר #כאארד רדצאינט
 :געװארען י;עז,‘. נאמינירט טערמין.
 מעגערז^ער םאר צארײזער א. ברודער

 ביזנעס־ םאר םרענק מאיר ברודער און
 דיגען װאש זעיכיגע די איידדטענט.

 די יעצט. כיז עמטער די אין נעװען
 אײך איז באאפיטע צוױי די םון ארבייט

 דך האט עה דאס ציפרידעניטטערענד,
גוט־ זעהי די אױף געפונען ניט קײנער

 אי־ נאמינירען צו כייטיננען, כאזוכט־■;
 איז ערעיזיצאן רער אנדער׳צו. מיצען

 דעכ יטכת אױף געווארען באיטטימט
ניאי. טען26

ס די ר ע ש ני ען םי ל ־ א װי נ ו אז  ב
ר ע אל, ד ק א ל

 כא־צטאנען איצט כיז איז 56 יאל,אל
 צוזאטען. פיניעערס און אפערײטארס םיז
 יעצטעגס א:ער א*ז פינישערס די בײ

 אן האבען צו פאךיאננ א אנטיטטאנען
 אױף און יאקאל כאזונדערען אײנענעם,

 איז 56 לאסאל פיז כייטינג יעצטען דעם .
 די נאכצוגעבען געװארען כאיפלאסען
םארלאנג. דיער םינישערס

 םאר שװער נעװען איז עס נאםיריליך,
 לאלאל דעם םון קיאוקמאכער אנדעיע די

 סיט סיגי׳טערס, די מיט *טײדען צו זיך
 יאהרען םייע געװען זײנען זײ װעיכע

 וזאבען די לאקאל. אײן אין צוזאמען
 פון םארלאננ רער ראס אײגעזעוזן, אבער

 א איז ״אויטאנאמיע״ םאר םינישערס די
 נע־ באשלאסען איז עס און נערעכט -

 באקו־ זאלען פינישערס די דאס װארען,
 באזונדער א םאר סשארטער א דעז

 איצט זיך װעלען םינישערס די יאקאל.
 פאר אםיס אינטערנעיטאנאל אין װענרען

 און לאהאל זײער םאר טשארםער א
 מיט װערען רײכער באלד װעם כאסטאן

לאהאל. אינטערנעשאנאל א נאך

י ט די מ ם ײ ר. און װ ע ב א מ ס ע ר ד
נע״ באסטאן איז צװייק יאהרען מיט

 פאר״ די אין שטאדט אײנציגע די וחגן
 פעםיקאוט- די װאו שטאטען, אײנינטע

 אבער ארגאניזירט. געזועז זײנען מאכער
 קריויס־יאהרען, עטיליכע לעצטע די דורך

 דודכנע״ האבען ױניאנס אילע װעלכע אין
 געוואחנן איו צײט, מלעכטע אזא טאכט
 מאכער. ®עטיתאום די בײ ױניאן אוים

 װײסט די אז דעם, צו געסומעז איו עס
 םארביגדוננעז ׳איצם האט ױניאן םאכער

 פעטיקאוט אײנציגען אײן םיט כלויז
שאפ.

 עקזעקוטױו דער האט צוריק לאננ ניט
 ױגיאן מאכער וױיסט דער פון באארד
 א קאנםערענץ א צו נערוםען 49 לאקאל

 די םון םײדלאך אקטױוע צאהל געװיסע
 האט םען ווע׳לכע םים מעיער, פעטיקאוט

אנצופאנגען אזוי וױ דורכגערעדט, זץ־

 די צװי״צען ין אמאגיזאציאגט־חארו אן
 צי אטאיי װידער וײ נ-אכע-, ®עטיקאיס

 א*ן ט^ייד יעטיקאוט רעי ארגאנידרען.
 איצט און אויף -וױדעי יעבט נאסטען

 ?אטפײן, דעם אציםאגגען צײט די איז
 כײ כיזאן דעי אן דך םאננט גיכעז אין

 באצײט׳מס דאיוי טען אין *עטײןאוטס,
 איגאדזאציאנס דעם צ^ג־ײטצן אנפאננעז
אלבײטער. ,ד א־גאנידדען צו קאסיײן,

 גע* נע״ופען זײנען ױאס רײדלאך די
 אײם־ ד-׳אבעץ האגפעיעגץ דעם צי װארען

 אין ע;ט^?יא^& רים נײעס די נענומען
 אלץ טאן צ• פא^םליכטעט דך האבעז

̂פען צו מעגי*יה נא• איז װאס  די העי
 יזאפר דעפ אנפיהיען ױגיאן װײסטמאכע-

 ועטי־ די םא- ױדאן א יטאפע־ צי פ״ן,
טאכע־. יזאוט

̂יב  ט*י י*אכ װעטער ײ^עז דעב צוי
 די ,'hsd נאנץ געדוען א-ז געי־אט, האבען

r דיעס די אין ארבײט v syr כטעט 
 א נעאיבײט ניט ויע״ט צא&י קײן אין

ע  דער כאמיטט )־אך “אבע װא־ פ̂ו
 ״קאלס״ ט*ג יעדען ױניאן דער םון אפ-ס

״עעפעי. יד אין אפע־ײטאיכ ״עיקען צו
טאנוםעק* ד* :די איו אירזאכע די

T ריכטען ט׳עורעיס f גוטען א אויל 
 אלע באזעצט דזאכען ווילען די אין סעזאה

 ״יאיצ״ דע• װען כדי ״טאפ, זיא מא״צינען
 סאריצטענ־ זײן די זאי*עז אגקוטען, װעט
ארבײט. די סאנען צו פארטיג גרײט דיג

 טאניפעק־ דרעס די pc פעהרסטע די
 קײן ניט האכען כאסטאן אין טיצורערס
̂קעטס. פרעמדע  כטעט ארבײטען y כיא

 באס״ פון סטארס די םאר אױס^י«ייך
 דער איז עדעריבער ןאומנעגענד, או טאן

 ילעג־ א כאטטא; pm דרעפעס בײ סיזאן
 און יאר?. נױ אין אין דאפ וױ גערער,
 נע־ אזױ רא דך האט דעריבער טאקע
 װע־ מיהלען דעם םון וױרלןונג רי פיהיט
 װערט פטארס רי אין אױב וױייל טעד.
 די־עסעס, גענלג פארהױםט ניטט ׳טכת

 PM טאנטאג נעקסטען דעם עס זיך םיהלט
שעפער. דרעס רי

 הײן :יטא איצטע״ איז יןלאוהס כײ
 װאס הלאוקפאנעד דאכע און ארבײט סך

 זײנען ארבײט קײן געהאט ניט האבען
 עעועד. דדעס די אין באיצעםטיכט איצט

 פלאוקמאכער די ערלױכט האט 49 לאיןאל
 דרעס־ די אין ארבײטער זעצען צו זיר

 םון אבעי םארלאנגט ױניאן די שעיער.
 די אז אױםפאמגו זאלעץ זײ דאס וײ

 זאלען שעיעי די אין װניאדקאגדימאנס
 ארבײ״ "1 כאטיפ וחנחגן, אויםגעהאיטען

 כיז דערוױיל׳ בלויז ^עיער יענע איז טעז
 װערען װעט םרײד אײגענעם זײער בײ

״כיזי׳/

^ן ■אויץ ױ ט ס ״ ל א ד ע ענ  ךי ■ון ג
ר ע כ א מ ס ע ר ץ ד ר. א ע ט ס או װ

 האדעםפאנדענץ םריחעי־דיגער א אין
 ראס געםאכט, באלןאנט שױן איך האנ

 האט מאנעסאז םדעד װײ^רעזירענט
 אנגעםאמען צוריק װאכען עטליכע מים

 די צוױשען ארגאגיזאציאנס־קאדםײן אן
 אין דרעסמאבער און הלא^מאכער

 אר• צו כעסער ארבײטער די װאוסטער,
 זיך האט קאםפײן דער און גאניזירען,

 ארבײטעד די פיהלען. גענומען גלײך
 א®־ גלט באלד זיך האבען שסער די םון

 יעמד א נעװאדען איז עס און געױםעז
אינעהאל־ זײנען עס כאװעגוננ. דיגע

שאנאל ארגאניזאציאנס־אר־ אינטערנע
באלטימאר אץ כײט

דוײם־פױעױדענט זייגםאן, פרעזידענט מיט מאנמאג, דעם מאסםמימעג א
רעדנער. אלס אמדור מאקס און האלפערן

jfrr*n unmijri wo ױן טאפ-מיטינגון
m סיסעוען M r m  mi w m  iw t 

ױפןר א נאר  טיטימ וי
snvmo jp כ^ר w w  w w n m i*  vn• 
15 W1 ,d m if1י כ״יי׳ ט^ן| v in ®}ד 

m ח^ט טיטימ punm  p ir  &y r t 
*ן1י ו^ג^ז h א י  pc p "mo o ^ w m 

 טי- ד^ר װאיפט^, אין דיצפטאכ^ר
 ד• po HfiMiifJ *דר*ס»רט טינג

W חןדוץןר ^לחןורוו m  p . r n  j,'
 טיס ױדאן, דצר pt אדװײו^י ליוןןל חןר
wo ארסונײןןר טאציופאן m o  n  pc• 

rv* סטיל m 'tf .דעי דאגאװאן, ד, ס 
דיגאר 4פצנט״אי חנר פון ®רעזידענט

אנדצר^ (^ך pM ױגיאן
pc v כײפ iw וױים״ האט טיט^מ 

 אינעגעכצן טאגעסאן &רעד •י־עזידענט
 Wi האט sv וױ &n פון באײכט א

 װאפ םארחאגדלומ^ן די טיט ראלטען
vo זײנען w n n t\ ױגיאן דער צוױ׳צען 

, pn® טאגכ^ ײון j w — ו ואגט* — 
 גענ^ראל״סטרײק א אהן דאס ,opim ע-

 די וױיל יױסרר^נחצן, דמ ויף m װעט
 סון װיסען ניט רויילען טאנופעיוט״צורעיס

 ®ארדאנדױננמ קא^ע?טױןל אגהױנען
ױדאן״ דצר כיט

 גע* אנגעגוסען איז ריטעג דעם אויןי
 עס וחניכער P# רעואיוציע א ױאיען
 דרעס• אין װי אזױ דאפ געזאגט, װערט
 ארכײטס־ yyppvw העי׳עען טרײד

 4« דארט ארב״ט כען — באדינדעען,
 יױן קלעג^כען א םאי מאך א 'עטינדען

 אױף װילען מאנופעיןט־צורערפ רי און -
 סיט צינױםקומען ויר אופן פדיד^יכען א
 װערט ׳ױניאן דער pc פאר׳צטעהער די

 צו איכערצוגעבען כאיע^אפען חעריכער
 א רופען צו ױניאן דעד pc נאאטטע די

 די װאס טאג דעם אין געגעראל-סטרײ^
®אסע. סאי געפיגען װערעז
 געװא- אנגעגוטען איז רע?אי*וציע די

 הוראמעמרײען איגטער אײג׳צטיטיג, רען
pc אמאדזאציאנס די און מיטגלידעי די 

̂אט ױניאן דער pc ?אמיטע  םאםענםאל ד
 םאר׳ן ®לעגצר אױפארכײטען גענומען
 כא׳צלאסצן, האט יזאמיטע די — סטרײה

 ורערען, ג־;רופען ואל סטרײק דער דאס
 10 מאי, טען17 דעס ראנער^טאג,

 ®-M איז עס און םריה דער אין אוײגער
 סױרפױלאר, רויטער א געװארען נעדרוחט

יז עפ p» רוף, סטרײק דעי  ^ןגוממן י
 סטר״קמו^לען די װאו האל א ;עװארען

 פיר- װעילען וײ װען צוגױפהומען, זיך
 איז כאלד טאהע און ׳עעפער. די לאזען

 גענערוול-סטרײמ א געװארען עדוועהלט
 דעם אנפיהרען זאל װאס האסיטע
פטרײק-
 די װען שפעטער, טאג אײן מיט
 צױ זיך איז קאסיטע סטרײה נענעראי

 מאכען צו םיםיגג א אױף נױםגעחומען
 ׳סםרײה ןיםאר אראנז^םענטס לעצטע רי

 ®יוצלונג מאנוםעססיצורעדס די האבען
 צו גרייט דיגען די אז וױסען, געלאזען

 קאנפע׳יעגץ. א צו יוגיאז דער פיט געהן
 סאב״ א געײארעז אױסגעקייבען איז עס

 טאנעסאן וױיס״«חנזידענם מיט קאסיפע.
 קאגםערענץ, צום געחן צו ט׳צערסאז, איס
 דעם אין אװע? גלײך איז קאמיטע די און

 מאנוםעקטמױ די װאו װאררעז, האטעל
געווארט. ^ױן האכעז רערס

 םא״ רי האכען שאנםערענץ דעס אויף
 איבער־ אױסגעדריסט ניפעקטיעורערס

 ״גע״ אזוי האט יוניאן די װאס ראשוגג
 א צו ויך צוגרײטען םיט׳ן זיך״ אײלט

 מען םארלאנכט, האכען וײ און סטרײה,
אפלײנען. כטרײק דעם דערוױיל זאל

 נעצויגען דך האט יןאנפערענץ דער
 חור דורך און ׳נאנט גאנצע רי כםעט

 דער אמעגאגגען אויך איז צײט גאנצער
 ערשט סטרײק״קאסיםע. דער פון סיטיננ

 סאב*תאםיטע די איו םארםאג 2:30 ארום
 קאנ״ דעם םון רעפארם מיט׳ן געקופען
 נע־ האכען אדבײטער אלע p» פערענץ,

 געקוםען איז מאםימע די ביז װאדם
 דער םיז סיםינג דער אט דעפארט. םיט׳ן

 די נעדויעים האט װאס סטרייק־קאמיטע,
 אײנ״ זעהר געװען איז ׳נאכט גא:צע

 היסםא״ א בלײבען װעט און דרוקספול
 דער םון לעבען דעם אין ®אסידוננ רי׳עע

װאוסםער, אין ארבײטעד־באװענונג

ג « נ טי ר םון מי ע ע ד ע ם ד ע  ד
ת ב אנ. ש ט ײ ב

.)1 זײב פון (ש-וס
 װ. 62 אין אוחר, 9 ביז 0 םון אװענט, װאך
סטרים. כע106

 און דינסטאג יעדען — בראנזװיל אין
w r ,לײ אין אוחר, 9 ביז 6 םון אװענפ 
סםורימ. סאקסאן 229 לײסעאום, בן>ר

 מאנמאג :יעדען — ײיליאםסבורג אין
 אםאל־ אין אוחר, 9 ביז 6 פון מיםײאד, »ון

®לײם. אריאן 15 מעמפעל, גאםײםעד
 אויסגןד װערען ®לעצער אלע דיזע אין

ytw ®אר ליקײאאנס8» סאכם iy גװײ־ ®דער 
ײי םען קען דארמ ײ«ערם.1 סיםיזען ®ע  א

 םיטי־• ®מעריקאנער *דער ביכעל דעם קײגען
 לנט־ ביכעל דער קרן;מער. • ס. םון ועז״
^ אין ®ראגען נויפיגע אלע ״יל® ד  און אי

 םען װען װיםען, םוז 1םע װעלכע עגגלי*,
̂®זנרס. פימיוען ארויסנעםען װיל  חני ®

סענ®. 15 קןםט גיכעל

 צװײ ארגאניזאציאנס־קאמפײז דער
 באלטימאד אין ?לאױןסאכער די שען

 ד«שגחה די אונטער פארטגעזעצם װערט
 איהטערן אינטערנײשאנאל דעם םון

דעפארמסעננ^
 לעצטע געמעלדעט האבען םיר װי

 וראך א סיט באלטיםאר אין איז ׳װאך
 שעה־ א נעײאחןן אסנעחאלםען צוריס

 מאנטאג פוםענדעז איז מאסםינױנג, נער
 םארקױ וועט דזשו^ טען4 דעם אוו&נם,

 קלאוק ^ון מאס־־םיםיננ צװײטער א םען
 האאופ רי רועאען םאל דאס םאכער.
 הע צו נעאעגענהײם א האבען טאכער

 װעיכער דנםאן, םאריס ■חגזידענט רעז
 אדחד באלטימאר אין ספעציעל םאהרט
םיטי^ דעם סיחנן
חנר וועט זיגםאן ®רעזידענט חת א

 פון װעךעין אדרעסירט אויך מיטיננ
 דער האליעיין, דזש. װײס*פרעזידע;ט

 אינטערנײשאנאל דעש פץ מענעדזשער
 ברודער און ׳א*ימטע:ט1דע איסטערן

 רי םיז קילױרק טשיזי דער אמדור, טאקס
 פילאדעלםיע. איז ױניאז קלאוקטאכער

 טענע־ דער ברײםסטײן, א. ברודער
 קלאוקמאכער באלטיםאר רי םון דזשער
 פון טשערכיאן דער ײ\1 וועט ױניאן.

״ ' מיטינג. דעם
 אפנעהאלמעז װעט מאפ״כיטינג דער

 עס האי. תורה תלמוד דעם אין װעמוז
 קלאוהמא״ אלע דאס ערװאלטעט, װערט

 צו קופען װעאען באלםימאר pd כער
Djn רעדנער די װאס הערען םיםענ 

״ האבען  לאנע ױיער אזױ װי זאגען, צר ז
וחנרען. םארבעסערמ באלד סאן

 זײ פון טאנכע און קינסטלער פא־ זיך
 בא״ אן ניט זײ שטעהט עס אז סײנען,
 אבעך איז דאס ױניאן. א צו לאננען

 אקטיא• ! געדאנה פאישער א דורכאויס
 װי קינסטלער אזעלכע נעװיס וײנען רען
 זײ זײגען םונדעסטװענען דעזײנער, די

 דע- די זאלען װארום טא ארגאניזירמ.
אדגאניזירט? זײן ניט אויך דינער

 װערען אפגעוזאלטען װעט מיטיננ דער
 םאר- האטעל פון רום״ ״נארדען דער אין

בראדװײ. pא םטריט םע32 טיניק.
 דערמאנען קצאופםאכער די זאצען

 מיטיננ. דעם באזוכען צו דעזײנער זײערע
 שטיתעלע דעד אט אויף אן ױי זױיזט
 וועט אםשר *גערעכטיגקײט״ די אין נײעס

 פי״ דעם באזוכען צו חשק א אננעפען די
 אינ״ זײערע אין ראך איז דאס וואם םיננ,

םאן. צו דאס גמדעסען
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 n און אי;דוסטרי oyn ד• — ^ן—ז
 שטאטסיד ז*ל ~ אמתבטײ ד^וק

o װענען דען, n זא;עז צו נױטינ איז 
װעיטער/ עטייונע

 ל^ױ די דיט ggn נאױאוסט, *ױ
ng« v:H*oy y j איגלוסט״ דרעס די

♦-,y;jgcpjjg y; זעדר pigor װאיז״ צו 
pnoonrg y v i p* ,\yo זיך ה*ט 

i• n v״g נכיyאעער ט ysM ״*,iy m
 דאמךתיײ• געמאנט jpipu oy ווווו
pi-; או« יזלאול די אין מדיטזעכ^ך 

 דעדגדייכט ה*ט עס שעןעד. כתױרט
 פאמױ ראבען opoyii א? וױים, אזױ
 yonyiyo סון נ*ר ;יט אױ4•־ □pi רען

ooippo, סון אםיי״ו נ*ר n ,סחוייטס 
oipn צום סוט. צום געםײכט ומרען 

iprp-.e ^ r * r M3 ה*ט jpo נעפאכט 
o n  pH o m trn  h p* avipo h 

h fjrô r̂rjrj o n .סוט ovv* w w p ii 
h ooooinfmni א;שט*ט דרעס n 

ogi pn oypyirn civ W iP□ ח״סט 
h ,די איז נאטירי״יך סוט 'p: opn 

H ; n y אדטיקעיל צאר.י*בארער זעהד 
pine ;יב ^ון דסגוסעסס״עוחןר  דעם צ̂ו
fyaor קיאויו די פון ודיײסעדטמ? זיך 

 דחןםזןס זyמאכ iyoi;y: בתים בע^
y פאס^טאכ. נדױסען iry? g אױף r l 

 ײ1 בײ רy*ד כטHסyג iynyn דרעסעס
̂וק די אין iy קיל *y rמיטי אינעצאכיט ׳ 

h ״tyr^goc ^רוםען צו אום ררענטע 
 ־onHiyi דרעס ןyע*עראטo ״א ד*ס

 כע־ אזוי זיך לױנט oy וױייל ׳מגס״
 צו ארױסגמגענעז װעדען די אדער מר,

iy וױ אױטסײד% מכעז i זאא סאא 
 כיאנו- הלאייז y?n װאאטעז ׳זײן נים

 די אז ;עװאאט ניט פ*קטסוױ<ךס
 די יזאנטראאירעז ז^לען תאאויןםאכעד

oyojni, םיעא זיך אױנט זײ פאר וױיא 
 אן אורזאכען, סאחסײדענע םאר במסיר,

oy ז*א iy3'^3ioo קאנסראאס צוױי 
 מאנופעק־ די ׳זײ דדעס־טרײד. די אין

 צו בעסער םיעא זיך אוינט םסוחנרס,
 ער־ אױםסייד, דחגסעס ?ײעדע םאכען

o n  oogp ,ojjror ,דער װ,ײא כיאיגער 
 איז דרעסעס סאר ארבײם-סיסםעס

 אױך איז ;קאאוקס סאד װי אנאנדמרעד
 אײכט גאמ ײ1 עס געאיננט ס^י סיעא

 ױניאז קײן ניט אץ דרעסמס םאכעז
iiv .iy*jrr״o:yo, נעמט pyiiH o n 

o n פואעז no:gp> ױני^ן די װ*ס 
Np 0 ^בעז’iyo אין כיזנעס דיעחג 

̂ון בײשפיעא, oiv אמעסייז.  א וו
 אויס שאיסט םאנוסעקט^ורער ?ל$ױס
 די אדער שאי, םוךם ארכײטקר זײגע
i r j v צו געצוואוננען איז \v ir\ דארם 

 נאנץ בית כעאי דיזער jgp ססרײק, א
 טײא צוױיטעד דער סים אננײן פרײ
pc מאכט עד וױיא ביזנעס: זײנע

 עס װאו אוימסײד, ארםיקעא דיזען דאך
 צו׳ ױניאז די םאר שוועד זעהר איז

מען מאכם צוגאב אאס :קאנםראאי.־עז
oy ארבײםס־בא- אנדערע אונטעד נאך 

 Vi iy) כיוז תאאוקס. די װי דיגנוננעז
 דאך קאן ny קאאוקס? באױז םאכען
iy3»o וחןן דדעסעס, בצויז 'iy װיא 
jy j in קאאוק זײנע גדט באס ^yo 

 ojm די װיא ער אויב און סאאטת.
 וחד iy ?אן אעסןיה א fyop: אדבײ^ר

 זײ און אל״ז, קאאוקס אױא כיזי דען
 אנרערע די צו באר^סינט נים זיינעז

 ארכײטסיקאנדיציאנןןן די וױיל ארבײט,
 אור־ דיזע צואיב .yאבyז די גים זיעצן
אמן  אינ• צװײ די אז זיך נױםינמ ז

 און צוזאכי^ זײן זא^ז דוסםרעס
בצסער. אאץ מנצאעד יואס

םאײ דער םים ווןוס: נאך און
נ ת ר  און קאאוק די אין דדעסעם םון «
 דדצס־ צאהא איז *עי*ר, סהױרם
 פארםערט אyםי 28 לסיאוא אין ״םסםנר

 קאנטדאי דער v* ססאנליד ;יעיתנחנן
מר מגיאן דצר »יז  דדעס-אינ- ־די אי

כמם אאםעז1צדש נצווארען דוסםריע

״4זאי -אינע)נאטיא איס ;.y”;־•־ א*;
 ;y-gny; גיט סרײד-דרצס ;־,ד איז ;ע,

 ״אואד oyoyn א-נאדדרט, ;וט ?עלר
 וױנסינ דט איז ױץ, נ*ע זאי־ דאנ

*ovv, אבע־ i n א< ׳£א-ב^יכט פאיןט 
 די געיודאגען גיט ,,yanr ovon-i די

 oy װאס ארנײט אלנאניד״צאן ;ויעיגע
 דך -■אנ?ן דאן נעזארע־ט, ז־ך אט-

 פו, ^1איני yדyאנד נאך אנטױידעיט
 VJVT’jr^B די פאר ;יזײטיוױכט גרױס

" צוס :מיטג^דעד !f it rw ̂אא אא
 ;ענע; צו אגטזא;ט אסט גאדו ־אט 22

 ״oyo 22 אקאא4• צו לואיר-מדהאידס
W ניט זאאען די איס כע-ס, W ארױפ״ 

 און ארכײטען, iy»yy ?ײעדע אין דץ
 גע״ אטא־ל דאס לאט נאטיראיך, גאנץ

 וױיא אויה oiypinc ®אסירען נטvק
״^אאגסט :יעיריכױארט א זא;ט דען
v איך *;str אידעז, נ״י;•; דו v n אײ־

יעך/
א־6’ דאט אורזאבען V*" די צראיב

די אײננ לאננ שוין 23 6לא־
P ’H pc o״ p;נױטװעגדי
דור־ לודען ;אר ;«r ogv

.01• n טיי א'| ;אכייר•;;
 צוריק- זיך ריר װ^ען א-צט אלז
 אױפ׳ oyoyn ׳קאפיטע דער צו תעריען
 אױס- און באטראכטעי צו איז oy גאבע

 אפאיגאמײ די פאר פלענער אדבײטען
 ;עמײ יסױן האט לאפיטע דיזע רובב.
 חןפארט איהר ארײננ^אכט און טעט
 ■ארטn דער באארד; תיסאיכט צופ

 ווערען, נוטגעלײסעז נאך אבער דארוי
 רך& סון אױם, װאכען עטי״אכע אין

 דער שון נארינט ovn אױט באאדד.
 דער אין איע גיט זזאבען^יך יאכיטע
 בא- אױמ׳ן אײניצען ;עקענט קאני-טע

מאיאריטעט א פאראן איז עס :יצלופ
 פאיא• די רצוארס״ מינאריסעט און

 די אז פי*נו;ג חןר םיט איז רינדגט
 װע־ אדײנגענוסען זאא דרעפ־אעדופטרי

 אזוי ױניאן חאאוקפאנעד דעד צר רען
 דדסע־ דער םון אױטעט כאיטאוס דער וױ
y:אא אין כאארד; מאזעקוטמו ראאy 

o נגוגע זyטM̂אyנצMא אנדעדע n 
■oiyoyn ,אױך וױ אאקאא i n איטא־ 

 איכעתעג^בצן זאא אאקאא, רyאיעני^
 צוזאמען זיגמאז נטnךזy■ר צו זyרyװ

באאיד. עלזעקוטיװ דזשענעדאא די מיט
 איז קאמיטע nyi pc םינארימעט די

 פאר־ די בעפאר אז מיינונ;, דער םון
 אא־ זאא שטאספינד־ען, װעט אײניגוננ

 אא״ מיט םאראײנעען זיד 1K( קאא
}.8 אאקאא כױט 89 אאקאא איז 35 קאא

oy צו געװארעז באשאאסען איז 
iy כייט אםאא וױדער זיך ווענדען tn 
 עחזעחוטױו דדעענעהאא דעם צו פראנע

 טען11 דעם מיטען וױנט רyאכyװ באארד,
 ;ע״ װעמ עס אז חאמק כדר איז דזשו/
׳סאיכטעז. צו סראנע y?’i אינגעז

׳לינד ם.
yדזyםענ r23 אאקאי ר.

ען עג * װ ען ״ ם ם ק פי ע  םטענ• ג
ד ר ע װ ד / א ך א ש ק א ד א ר פ
ענטנמד) אן הײמאנ׳ען (א.

״נערעכטיקײט״ דער אין אײענעגדיג
 הײסאנ׳ס ל. ברודער םא/ טען25 חם סון

 עגיאז םמימערס קאאוס די# — ארטיקעא
 זאגען, נצװאאט איך האב — ״9 אאיןאא

to ביז איך jn 'nciv. ס׳איז םחםת נים 
 נאגץ נאר מרײבעריי, שעחן א געוחןן

•nrאפת: דעם זאגם צר װײא דצרםאר, ם 
 און נומ. ניט איז רyקאאוקםאכ דעם אז

 D'iy צײטעז הײנטיגע האט אאײז דאס
 אײנ־ אזוי מױן ױך האם סען װערט. א
fyi’DJ^n o אז דטyרyג n םאכער קאאױן 

 צו װאס נארנים האבען םיר און ׳נוט איז
 אםיאו בתים. בעאי רעyאונז םון סא^עז
i איז זיר סאז הײמאז, ברודער n טיסענייט 

o סון דשםה זײן סון n ער באםרײען. ניט 
םאחםה ארױם: אײכט גאנץ ?יך זאגט

 און זזןאטענהײט, א איו וואס — ■רײזען,
 גארניט עס דארןי זעא^נהײם א אאס

ע די ?.nriT חעדסאנט ה א  בעאי- ^
 שױן קריגעז •וײיזעז, מאחםה די pc בתים
 יא־ די םארקירצען צו וױ םיט^ען גענונ

in גע־ נים אייך. ארבײםער יענע םיז 
in זארנם, n o .הײמאץ

 קײן ניט אחזד געםיקסמז א ורעגעז
 •ראדאקשאן אװ סםענדארד ג^קסמען

o ררעגעז — n שױן זארגצן n y tiw בעאי 
 דאס סיר אםycyג אםבעםסען כתים.
 דא זיך האט וואס ״םיקםען^.. ווארם

 נאר ? איעגעריסען רערא ? צובר^בען
o םיז ^כניס די n נים איז אױסדדוק 
מםערוננ. חוי»ט די

 דורכ״ די אץ ypgo אינם מםצרוננ די
 האבען באסעס די אויב םירבארקיי׳^

 א זאנט, איהר װי אי״נסיחמ, געקצנם
דעה •ח צרשטיסונג דער אהן סטענדארד

 סוזען איצט ס1אי זא״ען פיר אז ױדא/
 ריר p«f, •1 ״עדן oyn וױ טא ״פילבען׳/

iw>  jyiyn א פאר צדעטיטונג יוובועד 
H mm m d נא״ ,ד אז אױזד דײנחט 

^ly צו ױאס ד-אנען נארניט ײעיעז סעס f̂״ 
 ‘פיני א זאגע/ אאריר אױנ, פאר״עט^ט.

 מאכען דאר,׳ אורי״טאר »ן אדער אער
jyoo ]vvop'tv) iv ^ויט vw svm  oyi• 

 ריר jylyr וואס ׳טאנ א ל״יוס 8 דאדד
 גיט לןאגען װאס ארנײטעד די כיט טאז

iy3go דעפ •*lyoyoy) oyi /yo^oyj״ 
f טען im jy o o איצט yvn| ריר pc 

on טאק און וױסצן. ניטy דעדפאד 
 ^אטyנ ״ניעסאדאנדוס״ רyד דאך האט

iip־yv ןרא־ פאדיאמט וואס װאס ׳יאהר 
ססמגדארד. א אד׳ן כאטיע דאל״עאן

בא־ די לאנען אסוױיניגססצן, א-צט,
nyrrn ןyאנ;‘אריc גיט אונז pc סעס i 
m נעלס t יט י,אגעז װאס ארנײס?ר, די: 

 זא־ כײר וױיא סט^דארה oyi נאנלור^
 ק״ן דט איז סט^דאדד זייער אז נען
r און ^נדא•דyDס o רv;;־:yטיט דט ױך ן 
r״n y נע־ א כאטיט דיט און -עקארד̂ס 

 א ריט מיר יזריכעז סט^יארד, פילסטען
 איז .oyo yקראנק א אין לא■ גמוונטען

 א :אדױסקומז קאן oyi pc װאס אט
 פארייאנ־ ly^yn ריר וױבאאד יאגמי״צ.

 הרyט טאכען װאס די סאר inyo נען
iy •ױ ארבײט i סטעגדארה oyn יע־ דאך 

i n סענט פאר די נאוען צי *ױפען 
 סעזא; לאסיאיצירטען אזא נײ פעהד.
̂טע״ יצװעדקײט די 1אױסע סר״ר,  סעסט״

 נײטיננ אפטע די צואיב סטעגדאדד א לעז
pc ^מאy.ס

אױף כײט1א יעטיה :זיץ טyװ̂ס
 ״טױ־ ynn:g מיט ׳זײט אינסעד דער

 סטענדאײ fyooivcvj פון און מיננ״׳.
 פואען אין ײ1סױ;טע א אתיסקוכ^ן ורעט

ױאדט. pc זין
jy געטאן זאא ט1פא װאס iyn אום 

n»י1אר;c צו yאאנע תאא;עדי;ע די ז lie 
? iy3go קאאוס 0רל

o אױוי n אא־ אן :אנדט פאיאז איז
 אױסגע־ גענוג קײן דט דאך סיטעא, 1טע
■ip o i^ n. א•1צענט א :איז דאס און 
*p o v p װאאט אס1 און... א.1בױ 1אײכא 

 און ײזען1■ י1 אױפהאאטען ;עי־״אאפעז
o n 1ארבײטע מיט׳ץ זיך איזדעקעוועז 
 1א ?זאפ נײעם א אין אתיפקומען בײס

 י1 אפגע^אסט oy װאאט אויו בײטען.
 י-1ק ײאס 1כײםע1א h מים עגץ1?אני,ו

ײזעץ.1« מאחרה ׳זאנם 1איה וױ נעז,
p ט1נעסיה ס׳װאאט און v in אז oy 

i אפגזךפאפט זאא n  m ini 1אאוקאאע 
ישאױעניזם.
 ארן 1ײטא1א* אז איד כיו 1אײדע

 מיט םישען סט1א1גע גאמיט זיד וואאט
o iy tr r r. האם ׳נו iy iii3 דער- הײםאז 

 אס1 זיך איך נעם ס.1ײטא1א» מאנט
עז.1עגטסע צו כםyר

 !אף ניט חײמא/ נרודער איחה קאנט
 ? קאאוקס סיד׳מען oy אאקאאס װיפיא מן

 אחם םאראז איז ׳װײס איך וױ וױיט אזױ
 םיני• װאס יארש, דו אין אאקאאס אגס
jytr ,װאס ׳דצוירזיער1 נױ חוץ א קי״אוקס 

 וואס יאיק, גיו אין אטטערסט^ן נ״טען1א
iy צו נאאא;;ען i לײ• אינטערנײ׳טאגאא 

 ̂אקאא ױגיאן. װאידחערס ;אררעגט יס1
3, 9, 82 ,4H ,23 ,22 ,17 J L אין VI 

אי״ן. יארל
 נױ פון טאכער קאאוק י1 אוינ און

 ;עפיקסטען א ניט איז ע»עס פעי״ט ק1יא
 נוט א נאד פראדאקיטאז, אװ איד1ססעג

ig3,,s v o v r^ - ^ y v .בױרא
דעם. װעגען טרא:ט א גיט

קאילץ, ».
.1 ^אלאי טעכינער

ר א ע ר שו ט ק ע פ אנו מ ״ ב ע ק א־ ס  ב
ט מ ס קו ע סי ע צ אנ  אין ק

ד. אנ סר דו ט־ ע װ א ס

o״yiy•> יאגאװסקי םרײנד: - -
 אן נעסינעז איהר װעט 1בײאיגע;

 פון װעיר׳׳ ״װימענס דער סון אױס׳טניט
 ײעאכען איז מאי, טעזyi□ 25 ײםאנ,1ם

 *טויהאוי ב. אטא אז דעדצײאט, oiyn עם
pk בא־ דארט איז רוסיאנד, אי; געװען 

 צו *אהר 25 אױןי קאגצעסיע א לוםען
ijn םון עי,ס*אדטירען son יאהן יעדען 

 ב. אטא װארע. דאי״אר מיאיאן 25 פאר
 פון יעותןי ;עװעזענער דער איז ^אהאף
 מעדיסאן 105 אין טואהא,־י,י און װאואןי

 עריטםע די נעװעץ איז ;,םירכי י1 עװענױ.
 איץ ראט װעאכע ׳טעפער רעס1 די פון

 אנרי־ ױניאן דעם אפגעבראכען 1918 יאהר
 האבען ארבײטער אונזערע און סענט,

iy ײא:נ. װאכען 17 געסטדײקט ט1דא i 
 םון און נענאנגעז אארען1פא איז ססרײק

 ערנסטע די םון אײנער עס איז אן דאן
 כ, אטא זעאבער דער יטעפער. נאךױניאן

 נרוי- א געעפענט 1920 איץ האט סואהאןי
 י1 אוגטער אויך א׳יז זיך, פאױ ׳צאפ סען

 מיט באליגנונגען. גאךױגיאן עדנכטע
̂ס באקאגט איז ער װאיט, אײז  םאך״ א א

 האט דאך און פײ:ד, ארבײטעי ביסענער
 נױטינ פאי יעפוגעז רעגירוננ האװעט י1

iy איז לואנצעסיע, אזא ;עבען צו איןזם i 
̂בער  כייז טט־;־עריפאר די דאס צײט זעי

 אםע• די פין פאריטטעהער רי:נ, ארכײטעד
 זײ• װעינע איבײטער, אידי״שע ליקאגער

 oyi כיים 1רוסילאנ קײן געפאהדען נען
pyuv צו :i n : ' i זײנעז ,6האספיטאי א 
 דרײדלאך vun"\m*2 ילײ1אאע חלך
 1רוסאאנ אין געװארען אלײנגע^אזען דט
 אײן פון ^װאאוציאנ^ען.1קאנט אאס
 זײ אז ענירונ:,1 סאװעס י1 טענה׳ט זײט
 אידעא^יזם, העבסטען oyi עטעץ1ט1פא
i און n  pc אז זי/ האאטען זײט אנדער 

 1זיכע בין איך מטזרים״ 1מטה ״ביזנעס
 אויך oyi אױף װעט סטריט יסטי1? אז

 אב^ תירױז, פאטענטירטען א נעםינעז
 טעכר די 1םא אז ,1זיכע אױך ביז איך

oiyi װעט אינטעתימןאנאיל 1או;זע פון 
 נע• א וױ 1דעה געםינעץ דאדפען מען

תירוץ. װײנאיכעז
לצװין. 1א15י? אײער

או סלאוסםאכער ם, כאלםיםאר פװ יוני אדענ רײ פון צײם די ז8 װ פן א הל ר שוין איז מ ע רינ א
כעתשטי־ הערם«ן סץ

 1בא^םימארע י1 האבען װאך ^עצטע
 םאםמפאד־ גתיסען א בײ ס1קאאותמײ?ע

 ?לאוקס וײ צו וואמונג א געגעבען זאסלונג
iiy וחגלען זײ דאס הבתים, בעלי o ניט 

 י-1קא: יסאפ סװעט יעצטינע רי דו^דען
iy רי אין לזאגס iy r, װעט עס אױב אוץ 

m זיך n g c, א ך1ח זײ וחגילען y;ytrn- 
i«־^d ראל y ^  p אויסבע־ נױטיגע די 

.1ײ1ט אין סממננעז
 בתים בעילי די האבעז ^y'Civ סױן

 זיײ 1בײטע1א י1 ײאס אס1 גוצםyאויסג
 ױניאן iy״t צו גלײכגילטיג lyiiy: נעז
tyay אס1 נעמאכט און  ̂ iy i י1 םיז -vv 

o mĝ p״oiyp עס עגאיך.1ם1אומע איז 
1 lyj^rפאד אדבײטעז װאש ארכײםעד א 

in 54 װאך, א אלאר.1 15 און 12 : io r 
in נאך און iy o. די iy *y r זײגען T 

 אהץ און אופט אהן פײער״פאסםימס, :עלע
 אנטוױקעלט א1 איז os,imyo^ יציכם.
 כינפה. קאנטראקטיננ יPigor 1 זnנעװא

 א אס1 פײנט בײםער1א on 1םא און
 נאך קוטט דעם צו .litfpr א בײ שסל**

̂לה, 1nבאיםימא y^y'vyoo די צו o ק n 
o ביי ג^ט אײנלײגען n .ײעז באס i n 
 איהם זאנט תע^ב, א זוכט 1ארבײםע

i n צו הבית ב?ל cngc״y :n נליקעץ: 
 יאהד, □n נ^ד אפי^ז1י יpc 1 טײיל א

n« אאזג איז ב״ט1» י1סטע n זא* גוטזג 
 ׳iy דאס ,lycn זײז צו אום 1אבע כען.
iy i אזצז ניט וחגט 1בײטע1א  זײן פאי̂י

 ,אײגליײ iy מוז סיזאז מיםעז אין דזלזאכ
^ ^טלאכצ נען  בי-1א די דא^אי. ט1ה

ipo# אדענםליכררים די איץ
n םון P 'n ׳כדסכלעז1פ» ,1ייטנעבע1ב 

 די איז האבעז, זײ וראס אילעס אפט נאנץ
ngr ,אס1 איז i n װזודם אדבײםעד

 0קום oy װען אוץ יפקלאף, רעגעילער א אז1
 אזא איהם iyD צײגט ן,yראפיטs י1 צו
nכy,אס1 נוננ iy i אך האט באס: iy i- 

vo צום אח*1.1זנ און לײ:ס, "m\ סיזאן 
iy י1 פון זyלאז1ארונטע נאך t ''i i.

1̂ iyמיט ױניאז, י i n *םון הילו 
ip i באטיאסען האט אינטעמײ^אנאא 

n אן םאכעז צו :y י1 צו אט <n m  ylK 
 םיזאן iruyoiP oyi צו זיך גרײט זי א\ן

 ליyב י1 צו ערונגען1פא אתיסצויסטעיצען
 י1 און ?אנדישאנס. ױניאן פאר הבתים

y בײטער1א m| צו בארײט :i iy איז 
 אנכד זיך זyזאל בתים בעלי י1 אױב קאמף,
^ עס זאנעז :lyoipiv גוטעץ. מיט

T ^',in y i1״ iy rאקטיװ יDiynoy^ y 
i סיז p i ׳ב־;רנ1גאא םײינד און ױניאן ip i 

 איניי די װאס אמאנייזעו/ תששנעראל
 גאנץ געשיקט, רyאה האט טעתײיטאנאא

v*' י1 פארשטארקען כייט ביזי :vv .רײעז 
oy זיך ךאט :u v ivn v ארגאנײ גרויס־; א 

 אפנעהאא־ lyiyii עס און yקאמיט זײשאז
 סיטיננ^ ענטש1ב מיטיננען, שאפ טעז
 IPipii oy פארזאטאונגעז. אאגעמ״נע איז

 אתם שטעטאאך קאנטרי י1 באזונט אױך
iy י1 װאו ,1באאםימא ^ o ^ g 3 

oiyiict)ppcijgo באזארנ^ צו זיך זובעז 
iy מ־ט iy r. איז םאסאםאוננ אעצסע די 

 װײם ריז,pהאא■ פון עז1געװא אדחןסירמ
i n  .pc D :n ’Tna אינם^נײשאנאא; 

אמא־• אא1נעpזש1 דזשאװאניטי, מור1א
h םיז ס1pאפיס אאקאאצ י1 איז נײזעי n 
 האאי־ .1אײבא ארו פעדעײישאן און ױניאז
 PHpp היגע די צו ?.אערט1ע האם יערן

1 ,oipi^roוײ אינטעתײשאנאא, די אם 
 נױ םון 11באא דץשאינט 1מײ?ע קאאוק
n*: אאע י1 וױ יאיק, n ,זיי• אאתאאעז

.
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גאסען ךי איבע־ נעגאגג^ א-ז א־ע
געווגנמן. ־אט »•;

 נאוט ריט׳ן שטיא, iy האט געזינגען
 שפעט געורען איז עס אױגען. די נ-ט און

 געװען איז כאױקייט טיפע רי אױענט.
 איכ־ מיט אטpפ*גטyאגג הױך א־ד *•ן

ip דורך אין i ־1םא ער1ני כיײטער
 אין נאך בױניער, םײי^ען. מיט זעהט
 די באשאטען האב^ בליהונג, םילע-
 האכען oy קיהאלײט, א סיט הײזע-

 ־1טא זײ צוױשען םון ארױסגעבאײכט
 איינװאוײ רײכע םון יאלאנאד^ כא-נע
 םון סכיגים װײםאיכע — הײזער, גער׳ס

טאג. םארגאנגענעם
 האט כערגאאך י1 אויף שטאדט רי

א^ט־ םארצײטיגעד א װי אױסגעזעיזן

 די צו כיז ^®י״דפיס׳סימעל י1 פון
 באיצט עי לאפ. אױם׳ן האד װארצאען

 נאבט «־n אין פײער־אױגען «אר א אױס
 אין שרײען צו אן אױך הױבט און ארײן,

iy i סון און פרײד םין ארײן שטילקײט 
 אוכײ אױפגעװעקטער םון אין קײט1װיא
in.אן הענט י1 מיט אן זיך כאפט ער ׳ 

 כריר,, פיג׳ם ope^y™• yנyשטאא י1
 פאאץ, פון ײסען1 און בױגען א| די הויבט

 רויהען וױאדעז א ארױס אאזט — און
jypyi ארײן. נאכט דער אין
 זינגען װעטעס רס,yגyנ jy?״: אס1

iy פון זיך הערט עס i .א־ע׳ס װײט 
 דער אין כאישטשען אן הויכען צײהנער
 אן כײ װי װאא\י, א בײ װי ׳1םינסטע

 װאס ה,יה אויסגעהונגערטער אײנזאםער
פון אראפ דך לאזט iy םארצוקוננ. זוכט

-r די כײ ויך פאמאײוען אויגען f i.; ד־ 
 ע*•־ אײעז זיך פא־לײײען שװא־ץ־אפע^

 פא״־ וױיסלאי• די אין ײ,יט דע־ אין געץ
 טײט־ נײ וױ איײ., ;א;צע דאס געטען

 ב*יהט די ז*ך ױא־פען עס פא־׳וז־יש׳טע.
שיכײ״טאנץ. אין אל׳כי־ען די אין

 שט־ר״יצעטעײדינ זיטא; ;־,ד איז אט
ע**דיגי און זיש און  פא- א ט־ט צפ̂י

 n און ,4שטײכעי Dyגyאפsא־שfiטט'pצ,
 פאטע־ אזע^כע זײנען טאדדנאװעגונגען

יו1וױינענ און איכע דז  װי בעט^־יגע, י
 פא• דמיסען אין װאיען ורעיאפע דױנט, בײ

 אײינ* די זאא טען בעטען אין ט*ר א
myi d אט און אינוױיניג. אאזען iph 
 פאראױסדרינ* װעאפי״צ, שטא־לע־, טאג״ז

 זיך נעטט טעז יג־דך,1חיה׳ געגריכ,
דרײדע^., םאייצוקעגדיג א אין ארום

 גע־ עס האט שפעט־אװעגט איג׳פ
 אױס־ און 1וױנטע אנהויכ טיט׳ן שמעלט

 װאס אײװעאאך, און גדאזען, נעטרירענםע
_ בײנאכט. ;g דך צינדען

גאסען. n איבעי• געגאנגען איז ^יע
 םולם מיך ;עפיהי״ט גארניט זיך ד*ט ע־

ip אץ אדבײט, יטירערע ט^נ i סעינט 
 אאס, ארבײט iy װאו לירך, ךזשאזעפ׳ש

 א ה*ט iy וואס ,1בײנע די סוהאיע־י.
 אויף ןpגעבראכ און געצויגען ט^נ גאנצע*

 הויכע י1 אונכדער מססאװאניעס די
 גארנים איצט iy האט כען־סופיט^,1.קי

̂ט.  האאבע ארום שױן איז oy געםיה
 שטיאעה oy ווערט אטאא •יאס נאנט.

 פאר־ אלן פארהויאענ^• ויעדט ;א:ט ךי
טדאבטער.

 העני א צו זץ־ רטyחענטyדע־־: ע־
 ער קאנאא. א איבעי בריק גענדיגער

 אין אאץ און ׳ױנג און גוט דך םיה״ט
 אט געזאנג. שטילען א םיט דנגט איהס

 !ט1שםא נײע א ט.1שםא נײע א איז
iy אויף א1 נאך איז פיל אזױ און i .װעלט 

 ער און ליכטיג און םדײדינ איז איהמ
 תה, געםינעץ און װאויגען אלײן א1 װעט
 אײג״ בײטאגינער ליכטיג־גדױ^ א אין

זאםקײט.
 איז ע,pריyום־אמ11 נאך פאהרענדיג

i ען1געװע נעפעלען איוזם n םון קילאנג 
 שפאנישען מיט׳ן ט1שטא 1דאזיגע תר

 י?אנישע1אםע אלט אן אין עס נאםען.
 איסיג״ שפאנישע ערשטע n ט.1שטא

 1איה און אויםגעבויט, זי האב^ אנטען1
 ײײי /^נעpהויב1n י1״ ipopayi נאמען א
 םyנpהויבpנDאױ אץ אויף זיך נעפינט זי

 אידעך האבען אםשר און לאנת באמינען
lyo אויך זי אנוסים ^ iy j .בויען
 אס1 איז זyצײט פארנאנגפנע איץ

 םאתואהסען ^יכטyנ iyny; אױום לאגד
 םארצװײגם־ און 1גרעזע y2'ii פיט

 תיט .lyi^yn yט^אור־א פארפצאנטערטע
 yiy^ מיט האבען שבטים הויטינע

 זיך וועגעז טאמאהאקס, י1 העק, םע1שא
 נעיאגט, זיך שעז1הי נאך החנגעהאלט,

pb אױסגyאנוס עס1־?א1בוימע הוילמע? 
 געוואנ־ טײכען י1 1איבע געטאבט, זיך

?ידער..״ נעזומען און ךע־־ט
 טוג־ רי ומעזpyאננ זײגעז ערנאך1

 טונקעל־ י1 און ,1שפאניע קעל־װײסע
ip t k  yo''ii, ארמ״ ער׳ ?ומט יעצה און 

 —געווען אסאיצ א1 שוין iy איז אבשר און
y סון בלוט דעם אין jy rw  y :" i... בײ 

i n א ארעז ארום נעטט השערה 1דאױגע 
ם נעפיהא. הײמיש־װארים ו ט ע מ ו א  

ע־ ^ײנען ער1א איח^, דא זײגען  ג
ען,  װײל זײן, ז ע ל ע ו ו 1ע1א װ

 יג,1ויעמ1 אײביג און ברײט זײנען זײ
 זײ האבען או^טוט און װעלט. די װי

 ג^היל. 1הײמיש־םרעמ א לאגד צום
 יגע1שפעםער י1 אין זײ װעילען אפשד

 הײ א ז י ו ל ב דעיפיהלען צײטען
לאנד... נעםpװײט־אײג א אין כדשקײט

D אכיאל טיט און iyu y i א זיך 
yi^,*iאוים״ האט בלוט 1וױל נעזאננ. '־ 

iy אין נעזונגען i הײמיש * ip io n c 
נאכט.
א־הױױו... א־דזױױו,.. —

 א און ר,yרטyצ'ם1פא א וועדמ א־ע
אתרך, ^ויף א איהם גיט בלוט ׳מטױאם

 און .oy^ מיט זײ iyc?yi צו ניײע נען
 אתיםגעצװאונגעז dpii ײ?1שט א אויב

nyu/ ײעילען n זײן ניט דא 1בײטע1א 
 טו פײט״ א זײן װעט דאס איז אצײן.

תט ט1ומן oy פ״ניש׳/ אײ  א ג^אנעו
ײ פאדזאמלונל צוױיטע ^ly ג jn i עם 

i זיגםאן, מ. זײן 1:אגױעזע זועט n חד& 
iy פוז זידענס i ,^וחגיל אינסעדנײשא 

n אין י^ס1םם צואיב אט1 רyכ n jg 
•W אעצטע זײן דא נעהעכט מינ ^טעט

iy i םאר־ טיט אױעק ש«א:ט און כריק 
 געסלאך זײטיגע די אין סריט גיכערטע

ארײן. 4הװארטאי יש^1נעגע פולם
n אײנ־ קלײנע, דינען א1 הײזלעך 

 כך א צוםױלט־היילצערנ^ געפאיענע,
 פאישםעהט שויבען, yנyאכ1גyאויסג

 םענסטעד n שמאטילס. און פאפיר סיט
 לא- כייט םארטאכס טאג תחלן זײנען
 א־ט1 װאלטען ארגיעס ע1װיל װי דענס

 אין איצט, געװאיעץ. טpאװ1פpג 11כס
i n ,וױ אפען, טירען אלע שטײען נאכט 
ארף.1 אפריקאגיש אז אין

 ה-ומ׳־ א לעכליכע, א איז נאכט די
v v i. צױ זץ־ האבען נאס עק אן אויח 

 נעג^טעס, און נעגעדס נױםגענומען
 זײנען רעyלטy n ען.1מוי און בחורים

 טונימל־שוױצענ־ און האלב־אויסגעטאן,
ן1שווא במסט־סאסט^ש יגע1  םון זיך ^
 אימ'־ ארויס. ^אר1מyה צועםענטע י1

iyv תאװז א באגדזשא א אויױ שפילט,* 
 נצזאנג. עגטײם"1״ ען1װיל א ,1לי יג1
 צײנער אויםגעהאכט, װ^ט בלוט אס1

i איז זyבלישטש n ,אױו* שוים װי נאכט 
 מען װאסעמ ןyג,-בײנאכטיrשװאר א

הע־ליא־לא-ליא... טאגץ. א אין זיך יאזט
 לאזט און שטארקער בלוט אס1 ם1זי
y און געשרײען זיך םון ארויס iy iir 

 װאסי;ר. יג1קאכע טעפ םון װי עס,1פא
י1 טאנצען. גוןז־םײלען yאל אברים, אלע

 און ?אדאלואד אין שטעהען ױנגע״לײט
 ליפהעי״ע א פון טאנץ. צים צו פאט־צען

 א ארױס זיננט בחורים געגעדשע י,־נגע
 א פון 6געצ-פכצי צום שטים הײזעריגע
ip און כיאגדא^ע. i ארופנע^יבענעי־ 

 פאיצױנען* א אין אונטער כאפט עילפ
:כא־ רעגיעגדיג

0, tfll we how 1-1 long 
Do I have to wait?
Do 1 get yoti now.

?Or must f hesitate

v הןוט צ״ט iv o״v סון i אונע־ 
 גע״ און הסון, דעם םון פאד̂י א ט5ט'י

 אין ער»ץ אװע?גע־טאע«ט זיו א־עכטע
 לע» דער #אזע ?אנודע. ז״טינע־ א

m׳ קרוטע אין ו׳ינען גאס e נעיעטאנ׳גן 
 <״טענ« הייזלעך, אײנגעפאאענע די

 די סיט ׳»נט, װיידען א םיז כאטקעס
 אדיינםיחמנמן וױ יעכעי־־ט־יע;, אםענע

 םען װאו היילע,. אונטערעררישע צו
 פארצײט־ג א *ו גןו^יגסטען פראװעט

 הןו* חױת טונסןלע וױ נאט. היידנישען
 נאס זײטען די כיי טיר־עםענוננען די בען

 אי, אר״נםאיען זןנא פארי^ א אז נע׳צונט,
 ט ל <t ס א ד און •אסטמע־מויצ. זײער

 רא• םארםאכען■ סויצ Dip ייר פצעגט
אנ״ פייערצער רויםע זיך םלענען כיאלט

הײזעל, א איז דן׳יט און רא צינדע;

8

8

. . ם כ י ל ר א פ
פערעלםוטער). מ. םון (אידיע אנדרוםאן ל. פון

 לאנען..- אץ זינגען אץ וױינען הײנמ זיך װילמ מיר
 האלד! םיך ד«ך ה»ט ער גאט׳וױו, א.
 גוטער, נדץ ליבער, טײן — !הײנם בין איך גליקליך װי
!גאלד םיץ מיך, ליבט ער םיך, ליבט ער
 ארכײט, דער םלן אזוי געגאננען נעכטען בץ

 :האנד בײם םיך כאפט ער פלוצלונג, ער׳סט
 — בלײכער א שטאטעלט ער — ליבע״, טײן וױלםטו, ״צי

זאלנענאנד?״ םיר םים לעכען ״געהן
 כלײך :אלד אױפגעפלאםט, איך האב — ! ? איך װיל צי

— נעװארען,
 !גאט א דא;, געקושם מיך האט ער װי

 ג־םע, םיך״־הארציקע, עם, האט ער װערטער םיא
— ! האט ער װערטעריגעפליסטערט ם׳א

t
 ^גגען, אין מלאך ליכטיגער א כיבין אז
 — גענטנקט... תםיד םיר נאך האט ער
 ב־קעטעז. גאנצע פעלד־נדומע; ער האט הײנט און

געשענקם. םיר בונד א פ׳אלקעס
 ט־נקעלען קלײניגקען, אין דארטען «לץ.» אים קוש איך
 םיר, בײ ציםער ארעםען און

 געװארעז׳ שענער און געביטען זיך אלץ האט
קאליר. העלען « באקוםען

 אם אץ דם, אט — מיר? איז וואם א, איך... אץ
:שםארציג

 — גאר׳ פיר זיך זיננט אט איך, װיץ אט
 !ד*ך ליב איך י דיך ליב אץ־ נחת... םון םשוגט

........... * ליבער,

8

װאר? דער אױ־ דאם איזמיין

 געליבמען םײן םון געםערער א אז דאכם, ייר
 ניטא• שוין וועלט דער אױ,פ גאר .\ז
 װעזען נליקליכ׳רער א װאם זינד, א ניט איז נאר
ניםא?... ערנע*( אין איז מיר םון

3

8

iW( א ־;e ־;ע;1פ-יע־-א iw n iא|• *״*<׳
m פא• ;אט,  iv j רא*ד iy* j‘

i i״,1<ינ א ן
o יאט עי־׳פ א־ו׳ס in y i י.«־ אין 
tty 1ה^ג< פ׳נ^יט. fiti v f 

מ ־ת־יהכ׳ת׳ד׳(׳!  פאי׳• א׳ן «ר״«!7א״
 דניןי׳ז׳דינ״: א א׳ן >v ;y/׳jy'• ד־י׳ע׳ט^

:w m ׳ בי־טימ ע״אנגעי״צס י ! 
ו ־אט V צי Biy-yi ו׳ J ׳־־•ד«ד א אין 

 פאי׳ נ״ט ״אא־׳ר-ט^ופ״. -:ע; -.אשט
y*» אי־ג^ yet■• ג■ j, ו די» ױ ״ § I*״ 

i  y־iy» i נy*דy.ײן׳נ נו׳ג׳ג יטy, ו  י׳
ŷ•• ד־ i׳ 'yy ׳׳D 'y i 'y •>די א׳נ *i ) r 

i*n־yy,K 9^y^־ y«*׳/y>y< נ־״נע y j* 
vs.; ;•יעיאמ V I ;y:»n ־^scy ארום 

iv^yfl y*נyנראגי u y v ty v y w  l'» y 
K־yu3S'ty^ i.; ?;׳־/iy־jy fce׳yanyn ;y,

«i)iy ד־ •׳ן i׳ i 'y p r ?  y*flyny *א־ו׳פ
)e y y iy, פל'י׳«, פין װ• ״וינעז, איז o^ii 

 א׳ן וys«׳n חיץ, א א׳ן עט‘ככ•א־y; ייע־ט
vpױ»« ־ , י׳אי̂. א ;y׳iy( א•׳ ov נע̂י
״ .ן0 נ.ט-ם•» ,^fa  .i יט.נ,

v׳k און tא* ־y נאטע־הט עכ ^אט 
iv ראט  *y\' נ*וס« ו״ן ד<״פ־יז*ט 

(j׳(y*־e׳ די העגען ” r׳ 'y5 נר־פט no א 
״ 1ײ ייימ״ נענ׳נ־שע  נס,יא ו*ד 1גע9י׳ י

א א׳ן 'א־פע:1א־ורנע אנדע-ע דאפ
טא;ץ.
^y^ ז־ו ה*ט נאנט די 'yyj; ט־ט 

ניוט־פ־יע־. י*ין אױנעךגי׳אדו

in א פון װי y u r ז׳ר הןט חייס 
tvpyŷ א «׳|.uy( נאפ־אויף א *יע a 

r פון זיך האט קלאמ v rv .דפח״ןרס 
 ט־רעם־זײוקר, א ,ynyi oy א׳י אפשר
 ,o>nyyy*•( ׳ nyrniyn די ה*מ װאס

 סרוסע חאס װןס ק*רכען״גי«׳ס א אד<ר
 *y( פריהטןוגען־מסע דע׳־ ,צו קר׳סטען

זי(סאנ. זײן oyn טן׳יגען װייל ײפ׳י!,
 א יט8 נעטאן. שפ״ א ה*ט >רע

 דער סון ארויסנעשפמ((^ iy איו ׳פטויס
nyאo))עoy)לאפטעyד M ytip 

totyn i י״ו אװעק t  ,m 1 ויו 
o עטוואס פון נאסדײט װי א־צט y ru 'i 

 אד איצס זיף הייט עי טיאוס־עס■ און
 סראכ־ און סלאר ריין, פיחיען נעהו־נען
 סיח* דער אין װײסער װ*ס און טעריש,

V איי ער *רי•( נאנם לער M rn,\ לץ* 
 דדוי״ אי, — (^וארעז עס א*ו ׳צטיל׳נר

א־הס. אין און סען

ען ט מ א ש ק ר ע װ ע ען נ ס לי ש א  ג
ען «ך צ ד נ י ש כ8 ד ט־ ס ע ט א  ־8ר

ג נ עגו ען װ עג / די ג ׳ ען ט ס שי א ״י

 אי• פאדאײנ׳נטע די פון סיטינג נײס
 מאנטאג לעצםען נעחתרקשאםטע;, דישע

 די סון האםיטע א נעקומען איז אװענד
 אנטיסא־ איטאליענישע די סון o)y<״y״

i עחזלעחרס האנען װעלכע ׳ש׳סטי״, n 
 ויענעז יוניאנס, די םון פארםחוסער די

r כאורמוננ, פראםעסט נרויסער רער i׳D 
 ,פאשי״ שעדליכע די נענען אן פ־הרעו זיי

 אהער איםאליען פו; האנען ווערנע פטי״,
 הע־ אנצוסאכען אנענטמן ארינערגעשיסט

oyv אמאני־ איטאליענישע חיגע די כײ 
 תאטיםע״םאן, דער ארנ׳יטער. ױרטע

 פון ןורנאנײזער דער ניאס, די אנטאני
 פענםס־ רער סון נר. א־םאליענער דעם

 די םאר האט & לאהאל ױגיאן, ניארער
 נרויוא״ די ומנעז עריזלעחרט דןלענאטען

 זיי׳ד *ון ״סאשיסטי״ רי פון טהאטען מע
n ,די פארפאלנען ווזלמן אױםח׳ןצערם 

 סאציא־ די און ארכײטער אמאניזירטע
 פון מעטאדע די איטאליען. 1אי ליםםען

 אפ״ זייערע פיינינען *ו איו נאנדיםען די
 דער קוועלערייען, משונה׳דיגע סיט םזר

 ״םא״ נרוטאלע די פון סיטעל נאליכםער
 אפםער זײערע צוױננען *ו איז “שיסטי

 קאס־ םיט נלעזער מאסע א טרינקען צו
 די צו נאלאננען בויאנעם .ךי אויל, טאר

איהװױיטןורען• שפאנישע אמאלינע
 א נאף און קאפיםע. די אויםהערענדיג

 נע־ די נאשליסען דיסקוסיאז זאכליכער
 צו רעזאלוציע א סאםען צו װעריןשאפםען

 זייערע מיט ״םאשיםםי״ די פארדאמען
 רער איז אנצושליסען ויך און טאטעז,

 איטאליעני• די םו, כאװענוננ «יאמעסט
 א נעבען צו ;ארב״םער ארנאניזירטע שע

 אוים־ און נאװענוגנ דער םאר ראנ״עאז
 ױניאנס פארםראטענע אלע צוםאדערען

 ■ראטעטט־בא־ דער אין אנצושליםען זיר
.פאשיםטי״. די נמנען װענוננ
 אירד בײ האט ױניאן טיטשזרם רי

 אנ־ אייר ייר באשלאסעז מ*ט*ננ לעצט׳וז
 באווענוננ ■ראטעסט דער אין צושליםען

 אויר האט ױניאן דיזע םאשיסטי, די נענען
 הילוי םינאנציעלמ נעבקן ׳וו סארשפראכעז

 נאװע־ פראטעסט דיזע אנצום׳החןן אום
גוננ.

םרא־ רי אױםנעניען ראחי ױניאז יערע
 זיר און סיטיננ סוםענדען איהר בײ נע

 באווענוננ פראטעסט רער אן אנשליםען
די.פאשיסםי״. נפנזז
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ענטפער גאמפערס׳ אץ סטײטמענט גערי׳ס !
- -... ■ *p .י ........ ....................-.......■י סייפא; נ

 pc ן*עז*דע;ט דע* גע*י, נ*•.
̂צטע לאט סלאםט,  פאר געיעיט װאך י-

 או; אינסטיטוט״, שטאי* א*ן ״אייזען חנפ
 ;עדאכט עי לאט רעדע דיזעי **;

y סט״כרענטה. ry ii •פיז צ״טיגגעז ד 
*i ;m געבראכט חאבען h ׳ כ י פ ע ײ  נ

 אײנעם אין •״דזש, jyoiny דעם אױוי
 או ער״עטעגס, ; ס̂א זעיכען דעפ און

 רע־ די ױעט רעי׳ידעז, לעחי דץ ם׳דא-**
 אײסצױ 4ג״טע• כעפטע• דעד דין אידאן
 ׳און jtfjm דע־ pc װאונדען ד• ר,ײלען

 פאכליחען שטא* די pn או צוױיטעגפ,
jyo |jrp ״שטוגד•״1י: דעס אושאפען גיט 

ארבײטס־טאג. גען
 ‘נע ?ינדיג צ• אניפעי־׳; pא וחןרס די

 -י\ױס די אין געניג דט ס׳געחט װא-ען,
 צו געגוג צו ניט דך מ׳חעיט טעיס,

 תעדתים נענו; ;יט dpmc'o יוא*ט, סיגאט
 װאס דעם צו תשײל געגװ דט ס׳טוט און

ט ט דעייפאד אײנמ. ^נ  איצטעד יײד;
 װערען כיען 4זאי ,Tc אזױ נמנשה״ט די

 האט נאט ײ• זײן אר״ן ײעט פיום מד,ד
 דער ניי א-כײטע־ די אנער געבאטע;.

 וױיטעד אױך אינדוסטייע שםאח*
 זיבען אין טאנ, א יעטונדע; 12 אדכײטען

 א זא;עז צו װא;ט דאס װאך. א ס*ג
 געיעחרנטער א אפייו סענש, םןדערגעד

ruro׳ pH צוטלא־ יאנד םדן צייטינגען די 
 ׳מתג*?, און װענען אילע איכער עס ג?ן
 חכטה טיסע גװאילדאװנע די י״ײבען און
 דיזע אין ייגט רייאס סאראל״ ״דטע און

 דעם pc סט״טטעגטס׳/ װיכטעע «זוײ״
טלאסט. סון •דעדז־עגט

 געעגטםעלט האט גאטיעלס פערױעיל
 דזשאדזש סון סטײטרענטס דיזע אױף
 דעם pc סטײטסענט דער אנער גנרי,

 סעדערײ־ אסעליקאן דער pc ןרעזידענט
 געקראגען ניט וױיט האט יצייבאר n טאן
m« דער וױ •וכיליסימ* נרױסע pc דעם 

 ויען טראסט. ׳טטאל םון •רעדרעגט
 הרינט ״רויטע״ די אטאקירט גאפ«ערס

 אטא־ עד װען אנע- #ובייסיט׳־, סך א ער
 ט6איבעלהוי -- חאניטאליסט, א סידט
 װי — עטאלקעז אבער פארביסע;עם אוא
 — טראסט ׳עטאי סון *רעזידעגט חןס
 גרייט אזוי נוט צײטומען די ?ײנען דאן

ױעלטעל. זײנע אדםצוכאיען
 כלױז נאטיײיך, זיה האט גאפאערס
 גע־ מר. פון טיל דער אױף אמ^טעלם

o'n רי אױף זיך באציהט װאס רעאארט 
 ניט דאך װעט ער וויבײטס״שטונדען.

מעהר םרײדיגען איבער׳ן דעבאטירען נאהן

 טיאשמ, mnsw פון ןיעזידענש דע• געי׳י,
אײ און ידוסער זײן דעס חײס«
 ניט איט גאטיעי־ס׳ן — מעחיעי*. נײטען

 װייגיגער װיל ־y א:י;ר פיומלײט, די
 כאסעײ זײטיגע * — י'י:ײצס*«צונדען.

איסיגראנומגן. װעגען ?וגג

 שלוח א װערען וױא װען־אײגער גיױנען״
pc גע־ — װעאטעא זינדיגעל דעל צו גאט 

 אױםגענעז זאא נערי װען ! זוגטערחײד
 שטאא פון •חןדדענט אי*ס דזשאכ דין

 אן אדער סיסיאנער, א װערען אדן טיאסט
 אםיאו ארומסאהרען זאא און #עױאנגעייסט

 מיט עואם דעם װעקען סאנדעי בירי װי
 גאכד וואאט שטיק, יאיאצקע אאעראײ

 גע־ אםיאו װאדט קײן ;עזאנט ;יט פעלפ
 םאר־ און גאטהײט דיר פרעדע דעס. גע;
 כםא זײן כדעאם דיר װעם גאט אז זיך יאו

 גערי אבער װעיט. יענעל אױף כפיים
צו על זאגט הבא עילם : אזױ ניט טוט

 םרױ װערען הײסט ער װעטען אגדעי־ע,
 כיא־ דערװײא װעט אאײן ער און כיעל
 אענ״ װאס ארבײטען ארכײטער ז״נע כען
 דערבײ און שװערער. װאס און ;ער

 א דא טוט ער װי ׳טינע פרוטע א עד טאכט
 חאיאה ניט וועאט, דער טוכה גרױסער

ך פאל ?אטפאנ/ זײן פאר אלעד זי
 פאי• געםונען גאמפערס האט דערפאר

 א ארױסצואאזען פאפענר און נױנדג
 װעא־ אין געדי׳ם, נאך גאײך סטײטטעגט,

 צײגט ױגיאנס די םון פיהרער דער כען
 היפאקריטי־ דער םון פאאשקײט די אױף
 מכח מאכט נערי װאס באהױפטונג שער
 דעם אפצױטאפען אונטעגציכקײט דעל
 ארבײ־ שטאא די פאר טאי. ״שטונדיגען12

טעל.
: זאגט נאטפעדם װאס אט

 געדי מר. װאס דעפא־ט דעם ״אױט
 און אײזען דעם צו אדײננעגעכען לאט

 ענט־ דאס על כאזירט אינסטיטוט שטא^
 שטונ־ צװעאף דעפ אפצושאפען זיך זאגעז
 פוגקטען, דרײ אױןי ארבייטס-טא; דינעז

< : פאאנט וױ
 קאענערע םאר אגיטאציע די אז .1

 אר״ די פון ;יט קוכיט ארבײטסשטונדען
אאײן. בײמער

פריי־ לי נעהעכערט ט4װאי עם אז .2
פ־־אצענט. פופצעהן אויף זען

 גע־ פאראנען ניט דיגען עפ אז .3
 דרײ טאכען צו אױןי אלנײטעל געגרג
 שטונדען 8 ̂צו אעת כעת א פא* פעטס
 שטוגדען \2 צי צוױי, אנשטאט #יעדער

. ו ד ד י
 דאם איז פינ?ט ערשטען דעם ״ננוגע

 זכרון נעלי׳ס מר, אז ערשטױנענד זעהר
 גאל נאך איז עס שװאכער, אזא זײן זאא
 דרײ פון ערך אן אז צוריק, אאנג אזוי גיט

 דער פון ארבײט׳גר טױזענר הוגדע־ט
 זײ־ םאראאזען האבען אינדוסטריע שטאא

 און בעסעלע זוכען צו אום דזשאבס ע־ע
 אן םאל געװען איז םאדעלוגג הױםט זײעל

ארכײטס־טאג, אכט*׳פטו;דיגען
 דארף פוכיזט צװײטען גערי׳ס ״אויט

 ארבײטער די פון אאגע עקאנאסישע די
 װע־ געבראכט אינדוסטריע שטאא דער אין
 םון איגטערעסען די פאד קרבן א אאס רען

 נעהכיט ער פדאםיטען. און פיײזען
 די אנכאטראגט אץ ניט נאר אחאוטץ
 פיאפיטען די ;אר טעלעען, די םון נשפות

 אי־ פון װערען אלױפגעדרילט קענען װאם
 שאעכט־באצאהאטע און כעתעארבײטע

 איגדוסטריאאער, אן איז עס ארבײטער.
 אאגגע די װען אז ׳פאקט געשיכטאיכער

 צו נעװארען רעדוצידט זײנען שטונדעז
 קאס״ די ־לןאענער םיא געװארען איז ׳אנט
 די םין פרײזען די און פראדוצירען צו טעז

 גע־ אױסנאחדען ארזן זײנען פלאדוקטען
קאעגער. װארען

 דאס איז ׳פו:קט דריטען דעם ״בנוגע
 פון פארםאסער די זאגאר אז פאאך אזוי

 װען שעה-ען. דך דארםען הנטה דיעזר
 קארפאריײ פטיא סטײטס ױנײטעד די

 אינדוסםריען שסאא אנדערע די און שאן
 װאאטען װײדזשעס צאחאען גענוג זאאען

 בא־ זײ װאס ארבײטעד אאע געקראגען זײ
 אר־ ניעהר באדארםען די אויב דאיפען,
 באויז צ״ט. איצטיגער דער אין בייהעל,

 20,000 האבען צוריק טעג עטאיכע כײט
 אויף ארבייט םאר אנגעבאטען זיך פענשען

 בא־ ם׳האט װאו אעװײעטאן, שיוי דער
 מיט כיענשען. הונדערט עאוי באויז דארפט
 מענער 3,000 זײנען צוריס טעג עטאיכע

 אײניגע אײז, איז נעשטאנעז פרויען pא
 דיםטדיקט בײם נאכט, גאנצע א זײ םון

 ענט־ צו ס., ד. װאשיגנטאן, אין ביאדיננ,
 פראםטע עטאיכע פאר םאדאאנג א פערעז

 סקרא־ צו םרויען אײנינע און ארבײטער
 דאר־ מ׳האט װעאכע פאדאאגעה די בעז
האבעץ. געדארםט טען

;מנijirn 23 טען1 פױיטאג
םארגע• גערוזט אויך האט גערי ״מר.

 צוריק יאהר א איכער טיט עלשט א? סען
 *5או ju0/6,000 איממפעהר געײעז דינען

 םאר• די אין אי־בײטער באשעפטיגטע
 געהאט ער װאאט שטאטען. אײגיגטע
 איעצופיהרען אנזינט װעאכע אימעגד

 װאאט ארבײטס-טאג ;!,אכט״שטונדיג דעם
 ער אכער נעטאן. געװען דאמא^ס עס ער

 געװארט חאט און געטאן ניט דאם האט
 דער נױט כאגוצען צו דך אום איצט כיז

 שטארק איצטער װערט װאס םראואגאנרע
 שטע״ די אפצושאםען אום םארשפדײט

אײראפא, דד pc איטיגראציאן צו רוגנען
 צװעאוי״ דער אז ׳א;געד.טעז פוז ״איך

 אינ־ אן איז ארנײטס־טאג שטונדיגער
 און אינדוםטריע שטאל דעל אין םטיטיציע

 אפצו־ ניט מאא קײן דאס בדעח האבען זײ
 דעם פאר באוױיו כעםטער דער שאםען.

 םפעציעאער דער םון כאריכט דער איז
 סר• װעיכער םין קאמיטע אוגטערזוכונגם

םארדצענדער׳/ דער איז גערי
 גאכד מר. םיט אז זיך, םארשטעהט

 קע״ איסיגראציאן צו כנוגע שאיסע פערס׳
 דאס אײגפארשטאנען. זײן ניט מ*ר נען
אמעריקאן די : צרח אאטע אן שוין איז

 םון שוץ האט אײבאר אװ פעדערימגאן
 איטיגראציאן םרייע אז ׳אננעגוטען אאנג
 אמערי־ די pם אינטערעסען די געגען איז

 ארגומענטען אאע און ארבײטעל, קאגער
 דיזער םון םאאשקײט די באװייזען צו

 צו ארבעס װי צו זײ צו שםעהן טעאריע
 אא״ אן שוין איז ראס מיאא, װאגט, דער
 ניט מיר װיאען דעם װעגען און םכה טע

 טײאען אנדערע די אבער #רײדען איצטער
 געזוגטע, א איז ארגומענטאציע דער פון
 גיט פרעסע קאפיטאאיסטי^ע די אױב און

 םאר־ זי װאם פראמינענץ די ניט איהר
 װאס פראמינעגץ די ניט זיכעי און דינט

 סטייט״ גערי׳ס טר. צו געגעבען ר»אט זי
 אר״ די טאז כאטש דאס זאלען ניענטס,
צײטונגען. בײםעד

 די אז םאדערוגג, גערי׳ס מר. װענען
 גאט׳ם און םרוםעד װערען זאא װעאט

 ברײג־ באויז דא מיר װיאען פאיכטעער,
 בערגער׳ס װיקטאר פון ווערטער די גען

 איז װעאכע קאנגרעס, אין רעדע ערשטער
 צײטונ״ אאע אין געװארען ציטירט טעהר

 אנדערע װעאכע אירגענד װי אאנד פון גען
 האט בערגער װען געװען איז דאס טי<

 אריי אאנגע די װעגען באקאאגט אױך דך
 1א' דא עסזיסטירען װאס בײטס״שטוגדעז

: געזאגט דאכיאאס האט ער און אאנד/
 קײן אםיאו דאך האבען ארבייטער ״ר'

 איר־ הײן און ׳נאט אויבען צו ניט צײט
!...״ ניט אויך זײ האבען דעם פאר זאכען

 רוס־ pm ע;נ*#:ד צוױזהז סכסוד דעד *לז*,
y ח«ס ײ*ס י*נר, 'y,אן צו געפידיט ׳שיעי ־ 

 די ציױ?תז באציד.ו::עז ה*;דעיס רי אין ••ניחי
 — יר־נ it צו א£׳טר יבז-«ע *וז יעגדער, נײדע

 :אכנענעכעז ה*ט דוסיאנד וױיר געכעסעלם, »יז
»t r, איז תפאדערט דאס קוירזאז ל>רד ױ«ס

רוסיאנד׳ם פיז איז ראס .-,אײ׳םיםאםום זײ?
 װארום נ*ד, איז סרפגע די .tnyv נא:ץ וײס

 כאריהםעז ײעיכע ״דיפראהאטזז׳/ רוסי׳מ ד♦
 זיי צו נלייכעז לײן ניעא נאר איז עס אז ׳ויו
 פארהאכם צתיעם האבעז װערם, גאנצער דעי אין
p?* »?א r, נזד •לײז כאי־ד האמז זײ װעיכע

אויפעסעז. ווילענדינ, נים וײיזןנדיג כייע
• • •

 נאװערגאר אויף ערעל א אגצויאנע; אים
troo, ־ רער צו זי•; ססכים נים ז«ר עד אז•» 

 fMP תהוסעז איז י«סידנעזעצעז, די סוז עאפד;נ
 ,סאראײנינםע די פין «ר*זידזן;ט רער »?נו:»

mאוז יארכ״, נױ אין מסײעםים ס״יאם־מ 
חים י ױענעז נודא nrpo א ג*י איהם מרמ  י

 ער האט »», האלסעז זיי •נתריהא. איז .דױסע״
םי״ טױזענד מדז וױ וחדינע־, נים

 פאנור זעמ לעצכע די איז ױאץ, יעדע מיננזו
 ראדײ 2סמ געמאיעז עםאבלירם דא זײנעז מז

ל מז איז נאר נעהעז וײ * ^ײםתנעז. מי  סאכעז ני
r ד♦ n iw in, דעד מחם דעם צדליב דאפ אוז 

 ״פאד• זיצונג. סיעציעמ א האמז מנגיעס
oops ,ר ניכ״ רן ס מ ■  ■יםײ־ גרויסער דאזינעי■ ־

צ »ט סמזרי מז וײ *אז — ?,אזי  או׳טאמז װי
 *ז לעהרע, די אײגפלאנצעז אוז יתליניאנעז •מ
op ״ גימא. נאס לייז א*ז g וױיעז ז r i i ̂

 בראוז׳ םר. א צװײםעי, v איינענםום.' •ייױאמ
 אינםע.־עסעז עסםײם ריעל פוז פאיי^סיגזזעי ■

ױ »•«  נאױער* נײם נעמןטעז זיר דאם יא-ג, נ
 לאסיד די םוז ;;,איהאש די װעםאאיחןן צו נ#ר

, ז ז מז  איז איז *יװיליזאציע נ«:צץ די ױײל נו
הר  הונדעימ־ סוז נ-יסס דעסזעלנעז אין גןןן

 פיעיע נאי rpzwn אסע״ימניזם •דאמכט״תז
v האט נאמירלױ נעדעדג^ אנדערע t אי מינ  ניי

tr«D אמ די אם ®וז יינוןר׳פרעימז געלאזם גים 
 האס «רגז ותז דאס איז, םאהס דזןר

jrppwo- א״ז אננעאחמם nreir r m יתגעז 
מ די אס תר s ns nvryo י אידי  רעװאלוציע׳ נ

ן ראס י  ו^ינציג אײז נים »ז אױיסמײיזעז, ז
r« ,ד אס §ח מאיס r r אסת. איו op איז

 יאט־יא׳ די אדעײ :ב״דע די פי: אײ;ס דארום
 אײסנעט־אכט אנײכמליי האבעז יאסרערס םי?ת

״או רוסיש: אײ,־• ס׳זאנט װי אדער, לינענס,
 איבע־זע• ם׳?עז ױאס ׳װעיי?י״ גיאזא סטדאכא

אי: זעדט ;;,פ״גי mpn.f אידייט: אויף צעז
העיפאגד.״ א םלינ יעז־ז

0 0 •
 באטיאכם ױעים עי־ כאט*ט באיא, סענאטאר

 װײם איז ראדישאל, א םאר ?אלע;עז זײנע סוז
 נײ־ צום ׳מז װער אוננערענם. מאל אלע ניט

 װאש ׳דאס טים אײנם»י*שםאנען ניט זײן ׳^■יל
 ענכד צו באצונ pm םענ דיזע נעזאנם האט ער

 װזד יראפיסירוננ, ורענעז •יאבלעםעז, הײםי׳מ
 אזעלמנ אנדערע אלע אוז קױלעדםראנע ר7נעז.ד

 ענכד אז נעפינעד סוז כעז װזןלמן אויף ם־אנעז,
 — נעזאנט״ ער האם — זיכער, איז .עס פער?

 םאיעלא־ װיל איך װאס םיטלעז, דאזינע די אז
 אבער ראדיקאלע, אלם װעלזןז פארמדיעז ווזגלעז מז״
 נעיילדעי, איא פיפ ארויסילוםעז װעלעז װעלכע די׳

 אגדעדע םא״צױטלאנען פעיטי; זײן דאיםעז
 האס — ניטא, אורזאכז ?ײז איז עט רםואות.

 װעגעז אויםצורענעז זיר — נעזאנם, װייםזןר ער
 דעש ניט ־אפאנא;דע.1 נאל׳מװיסםיעע- דעי

 יע־ נויפינע די און רענירוגנ, נערעכטע א םאלל
 ניפ ווערם װעלכער פ־ייז׳ א םאר םיםלען כע;ס

 זיך י1דא־ קײגער אוז םאנאפאל, םוז ריקםירמ
 לוםש ױאס ׳אגא:דע8־א1 די םאי ערעמן גים
 עפ אויכ ׳נא־ א-ז םראגע די “אויסלאנד. פון
 דענירוננ-, ״נערכעםע א די ׳זא־ אזא מענליר א*ז
 *־אפיפי־ פוז ױעיעז *טור לעז םזגז אוינ אוז

 ;ים זאלעז זײ װעלכע פ־פלעז, רי דו־ד רעדײ
 פארצױ ביןל ראפ בא־א כע־״אפא־ ויע*:•; זייז,

עלאנעז.
* • •

 פים־יאפ״זש אײ;ש*א:צעז ניצ לע:פ .א*ד,ד
מד די איז מז, ם*! ךעי  אז זי*, זאנעניינ מגי
 נא• געי»;פ האט — דלנלעז״, נים מאיעז זײ

 אז פאלפ, א עס איז דאי אוז סכ*ם. ויעינאד
 ריא־צעל זי*ו ראט •אט״יאשיזם “7נא;צ דער
 נ־וימןד יע־ פיז יםינימ*דע:?רננפ*פזנהינ? דער איז

פאשל.

 בא־ אלעסעז ם*ן אי;זע־, לאש װאזי יעצםע
 א;־ דעבש, פרײה^םס־מםפער נדויסער ליבםעי,

ױיגלײ או;ז נעפאז מז דעש ו ױ בןך און כבוד נד

 אריינ׳ אעםערנײעאנאל. דעי פוז אפיס רעש זיכפ
 האם רום, לאונסיל •רעכטינעז דעם איז לוטעגדינ

 אז צײטעז, אםאלינע די »ז דעיםאנם רעבס זיך
 דעם פון עלענד אוז הילפלאזינלײם ̂•ייעלליכע ד•

 זיא רײרענדינ אזוי א־ז לי״אוקסאמ־*. אטאליגעז
j’~, באנײספעדט, פעה־ א.יז פעהר אלץ געװאיען 

 רעדע אונםא־באיײםעםע נאגץ זײז נעעגדיגט אוז
 לאונסיל־ רעם איז ״יא, :װעיטעל םאלנענדע פיט
 איבײטער־טעמ■* אזעײע אנדערע אין אח רום׳
 װעלכדםרירעז. רער װערעז עגט־שידען װעמ יעז,
 ױעלען לאגגרעס, דער װי «*עצער אזעלכע און
 דעם ״,אוי, ביודהכסאד א איז סאדװאנדלעז כיר
 םאר נעהאלםען אנװעזענדע די פון אײנעד ראט

קאסעראד װארום, ׳אה״ :ענטפערעז צו נײטי:
 װעיעז םיר איצם, ער איז נית־הכהא א ? דע:ס
 *רנײםער־טעפיעל״. אז פאר פאכזז עד׳שט איהם

• • •
 דזפארדדצ לאיד װי כע־לװירדיג איז עס

v ראט r ער װעז צײם. לעצםע די געעכדערמ 
 חאם «יעםיער*םיניםםער, עננלישער נעװעז איז

 םיאלער־ דעם םים נעישפראצט זײנע רעדע יעדע
 עד זעוזט פארקעיט, איצמ, אפםיפיזם. דינסטען

 ציװיליזא׳ די םאר נעפא• נרעסםע די איבע־אל
 פאר נת־לאסטעז א בוי אוז נעחם כאטע אז ציע,
 רזישאב״ רער טאלי זאל טבול. אגקיםענדעז דעס
 אױף װירלוננ איא האבען האט, אײנעד ױאס

 ? איכעיצײנוגנען אוז אידעען א״נעםפ
• • •

 רעפאנפשרירט וױדער האט פאליס אעזע־
 א־עססירענדינ נארישקײמ, ארז בל־נדלי־ים איה״

 צויוילם אוז לזגינע־, גאפ*;; פיפ׳ן םאז ױ::עז «
 זי האפ ענדליר אז ׳«דעסע נאגצער ד?נ־ דוי־ד
עס זאל װעלכער םארכרעכעי־, ריכטינעז רעש

 עקסילאזיאז סםריש װאל די םאראורזאכם האבען
 א-הם אפהאלמענדינ צוריה. יאהר פאי א כ*פ

u א s נע־ אנעי־ זי איז פ־־יזאז איז ױאכעז
 האט אין לאזען, צו פ־ײ איהם נעוועז צדאוננעז

 דזנש נים האכ זי אז ז**ז, טודה :עבאך נעטוזט
בעל• רע־ עש איז לע־נע־ אז באװײז, פיניכטעז

לעז פאז :געד ױ: דער «♦ זיד, בא־־שםעהם דב־.
ױא־ :א'יס9 די כעכעז מעגה -י־נפינע א ,ראב— 0
יוארום B איז נ*;פלע*פ איהש זי דיאכ רופ
אײ• א־נ־יט, ײז r סוז איהש irD’־r:ig *ז ראש
ענעז נ באיױיז דינדספעז דעם ו נעלאס ד*פ ז• דעי
געז לעדנער אז ״שײסז׳', 'י ד יסק׳ענם איחם.

ניןזאלט נים ע- דאש :מענות ה״ז האבעז ניש
ײ  לאםר וױ חנרודלײט׳ אזעלנע ם*ם זזבר׳נז ז

 א*ז א:א*כיפםעז ניפשעז׳
 םענ ״פײפײ, רע־ לױמ ױעיםעי, אנדע־ע איז
ז  אײדאבליױ אוז אנא־כיסם לאםוגיסם, יעדעז מ

איז ויאכעדיאנ; האלטעז א־עפסירזגז, דאבלױ

 דעם« װענעז היםערענדיג נארנים זיף ׳«ריזאז
 כנאםגות, ניט. צי מולדינ, עפעס אין זײנעז זײ צי

 צו לעצםע די ןײז בארארשט האט צײסוננ אזא
 1אי רענירוננ כאל״מוױסםיזת ד• קריטיא־רען

רוםלאגד.
• • י

 אלזא איז דזטורי, א פון ט״נוננ דעי לויט
 אוגמאיאלישע אז נקםה״ םוז ״גאט א־צ׳ס על,ים

 װערעז״ אויםנעםירם נים דאחי װעײע דראםע,
 אםעריקאנער םרוםע אונזערע םרז םאראל די כדי

 זאל, םרויעז אוז םענער סײדלאך, און בהודים
 י1אוי כעס אין אבער װערעז. ?אליע נימ חלילד,

 זײ װעיעז. גיט איהר דארםט לײט רזשורי די
 אוז עכל מעהר האכעז צו טחויב נים דאך זיינעז

 פילזן גאר װי מבינים, ליםעראריטע נרעסערע זײן
טע«םעד*קדיטיקער. אוגזעיע סה

• • t
 אינטער• אן װידער עוין האבעז מיר אז איצס,

 או? אײראפעאי׳שע אלע װעלכעז m נאציאנאל,
 אננעשלא״ זיר האבזןז סאציאליםםען א^ריימנער

 ערי «ו אנחײבען םעז דארף איצט ערשם — סעז
 װײל, אינטערנאציאנאליזם. דעם םאר בײמעז

 די זא:אר זײנעז אםענהערצינ, נא;ץ זײז צו אום
 אינטזןרנאציאנןף כלױז סאציאליסםעז סעהרםטע

 און פלײש זײער איז אבער ׳םױל טיט׳ז ייסםעו
 נאר נאך אינטערנאציאנאליזם דער האט כיום
ארײנצורריננעז. אננעהוינעז ניט

• • •
 םראג״ די זיך םארהאיט אוים, זעהם עס װי

 ריהר• די םארכאפט האט װאם אדםײ׳ צויזישע
 קעםפע׳ כלומינע די צו נײםראל נאנץ נענענד,

 זאנענאגםע די צװישעז םאי• דאים הוםעז װאס
 האל־ איהר בורזשואזיע. דער אוז לאםוניםטעז

 נאנץ ארט עש װעםעז אײגעם, םוז ײי איז טוננ
 אוו רײסעז זיף צוױשען דײטשעז די װאס װענינ׳
 וױפעז? דאס קעז װער — אפשר .,זיף בײסעז

 נענויגם דולא יאליםיס םראנצױזישע די איז
דייטשלאנד. איז — לאםוניזם צים

0 0 0

 ענםזאנם זיד האט סענאט םי'א:צויזישער דעי
 די חברים, זײ:ע אוז קאשעז םשיט׳עז צו

 םדאג״ דער סואנלאדע, א*ז לאםוניהטעז. צױזישע
 הםוז דלא נעװארעז ׳פרעםיע*־ם*ניסםעי צויזישעד

 איצםינעי דעד אבעי האם רעזיננירט. האט אוז
 אםאלינעי דער אוז ■רעזידענם םךאנצויזישער

 נעלאי נים םילעראז, סאציאליסם־דעװאלוציאנער,
 זיד חאם ■ואנקארע אוז חכשים, דעם נעהז זעז

 איםיע־ די םלאנהרײו, איבעררײדעז. נעלאזט
 נזד נערעטעט אלזא איז םראנהרײזי, ריאליסםײמ

 סי־ אטאלינעז אז םוז — װעטזנז םוז אוז װארעז,
M איצם טראגקרײך וזאלם װ*ס 1 ?יאליסם l

ע

I Iלעבען האפענוננ״ פון שטאדט די
אנדזשעלעם לאס

 אױןי זובען עזער6י דער װעט איכ־דכם
 יאאײ סטײט דעם pc יאגד־קארטע רער
 ער לאפנונג׳/ pc שטאדט די׳) מיעפא

 דאך אח נעסינען. ניט דארטען זי װעט
 איך ׳עטאדט. טאדנע דיזע ױ, עיןדסטירט

 ‘יזא איז רײזע םיין אױוי נאדכט זי ר־אב
איניא;  צו צוגעחוקם זיך האב איך י-̂י

 נע״ ; ישוב דיזען pc אײגװאױנער די
 אױשזע־ די מיט אױך און די דיט רעדט
 ״געזעהן דארטען לא: איך װאס און יה*;ר
איבערגעבען. דא איך 4ױעי ;עלע־ט אין

 pc באזוכט װעלט יא^יפא-ניא
 יע- ר״זענדעל טױזעגטער צעלנדייגער

 ארעריקא, סון באױז ניט יא״־. דעכ
 װעאט- אנדערע און אײראיא ס-ן נאי

 אמערײ באװאונדערען טען יוטט טײיע;
 סאהיט רעז התחתון״ עדן ״נן קא׳כ
 איטא• קײן פאהרט םען וױ וי,ט8 אליז
צױ״ נאטולרײכע, אנדערע אין אין ליען
יענדער. עבע

̂טען ז^־טען, אבער איטי־ װען זע־
 ״די באזוכען קוסט טוריסטען די פון צ־;ד

 פאר־ רייבע די לאפנונג׳/ פון שטאדט
 דיזע אױס כיײדען נענינען־זוכער

 דאר- יזענען זײ װאס s,,r. ״שטאדט׳/
 ־ysK זײע־ צו שאדען ;אך קען ׳זעהן טען

 קען ;טיט8א דעם בלױז ניט איז טיט.
 געוױ־ זײער ;מאכען האייע זיי דאס
 אפ־ ניט די בײ נאך איז עס אייב — סען

 ערװעקען נאך זיך קען — נעשטאינלן
 הױיט״שולדיגע די אלס אגקי׳אגען זײ און
 א-ז שטאדט מאדנע דיזע •יאס דעם אין

נעװארען# ;*;נלינדעט איבע-לײפט
 נא^ד ילאץ דיזען באזוכט האב איך

 אננע־ בין איך װאס טאג ערשטעז דעם
 4פיי האב איך קא^יסארניא* אין קומען

 מןר האט עס און דעם װע;ען נעהערט
 אײנענע די פיט אינטערעסירם שטאלק
״שטאד־ט״. מאדנע דיזע זעהן צו אױנעז

 .ױאונ־ א דורך סיהרט אהין װענ דער
 שארלאזענדיג אנדשאסט.4' דערשעוזנער

 שטיקעיל א מען םאהרט אנדזשעלעס, יאס
 אין םידרט װאס װענ דעם אי̂י צײט
 ■אסאדענא. שטעדטעיל צױבעדליכעז דעס
 דעם אויף זיר מעז פארקירעװעט דאז
 איהר םאנדאוױא. חײז געהט װאס װענ

 אעמאן־ און אראנדזש־ פארבײ פאהרט
 מײ־ אויוי זיר ציהען װעילכע נערטנער,

וױיט. לען
ov שטעדט די כיארט״י. אנפאננ איז 

 זײנען װעסט כייד̂י און איסט דער אץ
 דאר־ ברעגט עס שנעע. פייט פאדשאטען

 מענשען סראסט. םורא׳דיגער א טעז
 םיס. די ביז קא■ םון עאצט1אננע זײנען

 ילופט די כיחיה! א _ םריהליננ איז דא
 עלקװיקענדע די מיט אננעפילט איז

 ארענדזש די םון בליעכץ די pc ריחות
פארשײ־ די כייט און בױטעל לעטאז איז

ע דאס איז דאס — האפגיגג ציג  װאס אײנ
אך איז j דעפ אין שארבי!יב<ן ; y : y s 

י פין n^ י y ^ w v i r דידלר פון 
״עטארט. רyמyכיאר

nc גןןטליעב. • לעאן

siy :y i,, די פון פאלפױכ^ן sראבטĉוy 
 און פיאנט p« jyoװאק װאס כלוסען

 פאהרען נייר yr^yii '־,yהייז די ארום
פארבײ.
ן רyרטנyג די סון  אײך כאנליס̂י

y די i:wv: מיט םיילהליך jy i,,L*nKC 
 זײ װי אזוי ױגגער, באםלינעלטע ערלײ

 םון ל.וםט איהר אז ׳o:ypivi ןyטsװא
 אויך אײך ניכ^ oy איסט. װײטער דער

 רײ yאלט די ■גים קבי*ת ןy־יט,בר א 9א
y3’T סיyטאדר רראy בy,רג yc^yii האל־ 
fyo אונטyאי זײערע םיט רtטy רוקענס 
oyi ...^פון קעפ די הימ y;n»DHT vvi 
y^y״ איז j’^ c רן ריזעזyניט איהר נט 

 אק אײננ^יייט jy;,,r זײ װײי זעהן,
:yvz'iv .װאלק^ש

̂דיל ŷאי  פאר־ iyr*t חױעים פי;ןי אײ׳
 כטס,yר זיך lyD1^ א״דלז די כיטופיט.

̂ן זײ וױ אזױ ׳נקס,6י אײנ־ וועלי
iy ;:^ r אy4װאס ס ov אנט־ זײ קוםט 

^ y jyp א ױי פ״נקט קענעז, n y ; : in־, 
cnynyi ג םײן א זיך פאיyרyקטyן 

 רyד טיט זיך זypקוױ ;y-.y'w ד־־ טי*ט...
;yב,6,טyה די פױמױן־מוזיק; רyגט LMטרy־ 

 װעלען ןyטsװא זײ װי ׳אױס זיך קען
 lyp'^n* ooyc p,H iyony:onn אלץ
 פאר- די .y^יבטyג א וױ הארצ^, צום

vnvt\ ריחות cשיכור׳^איyאײך; ז ov 
 הערלײ א onyr איהר אז ׳א״ך דזי דוכט

:jy ,טרוים
 ®לוצלוננ זיר האט אױטאפאבייל רyד

 סרײנד, סײז םיהרער, רyד א»;עשטעי*ט.
מיט׳ן ׳טיר צו טאכט ױדעא
 הײז־ מילך״^ײסע רייחע א אויף האנט
 אײנע אויסגעשטעלט זײנען yD^yii לאך״

:שכנים איבאיכע װי ׳yרyאנד די יאעבען
 איהר, טpנyד שםײגער, א װער, ־—

? דא װאוינט
 הבצן א בראט, נאש א :יט געװיס —

— yנטפyהענענריג ניט שנעא, איך ר 
 חײזלאה די pc באיתעז y:''D אירײסען

 אײנגע־ נעװען איננאנצען זײנען װעאכע
 ?איליפאר- דער pc ;אאד oyi אין טונקט

':iv .זרן
 זיך האט ג^כט פרײנד׳ס מײז אױן״

 ער און באװיזען יטמײכעא אוכ^דינער אן
: דטyרyג װײםער האט

 האםע״ םיז שטאדט ״די איז דאס —
:ונל/
האםענוגל/ pc שטאדט די׳׳

 ןy:אם ־wvi אז שײנט, מיר
אידישעץ דעם פאר רyנדyאסB א הדyז

 סאציא־ נױיבע אזעיכע ׳ח*י'ה ײאיט״ טעז ױעו
 אויפנעהאנ־ װױױאני אוז םילעדאו ײי ליסטעז״

m ? נרוי־ איהרע נענוםעז איצט זי װאלם װאו 
vo ט א"  װיסעז׳ יעז װעי mo סיהרער? צע,יי

 ניט אםאל ;אזי װעט לאשעז דעיזעלבער אױנ
 פאי* דער םיז ;»ט1» ער־ד אוז ״•טא*ץ דער זײז

 נעסוזט האט דאס פראנלרײר? טיליטאריזירטער
 נע* האט ײאס ארנוטענט, ם^לעראנ׳ס זײז אודאי
■אםריאם. דעם ■ואניארע, אי*ף וױדלט

0 0 0

 P: האט דענס נענ. װאס לבית־פנים, דער
 נארדעז, סלװער םעדיסאז ?,א װאך לעצטע לראגעז

 םיר װאס זעיטענפטע, די םון אײגער געױעז איז
 םענשעז םױזענד 15 זעהז. צו אייסגעױמעז איז
 אוים* כאנײסםערוננ העכסםער דעד םיט ;זיד»ב

 דעמאנסטרירט האט װאם טאז, דעם נענופזןז
on רוט no ״ז דוחי איבערצײנוננעז זײנע  נאנ־ ז
 זעל• װירקליכע א איז טענש אזא יעבעז. מז

 !אונז צוױשעו זײנעז זײ וױינינ װי נמנהיים.
 ויעלכער דעפ, יזוטט ליכע אוז כבוד סעהד ייס
 א םיט אבער אױסנאהם. גיעגצענדער אזא איז
 דעם םון שטיםונג םײערליכע די איז זאכעז *>ר

ערשטענם, :נעװארעז נעשטערם פימיננ דאזיגעז
 װעיכע כארוםעז, נעראטעגע נימ־זעהר די פיט

 אלערליי געזוננעז ׳שיעכם אזוי לײדער, דזאפעז,
 םע* דער װאס דעם, סיט צװײטענס, אוז, :לידזןר

 נויטיג םאר נעהאלטעז האט מילװאחי םוז י*ר
 קאנדײ ןרעזידענט אלס דעבם׳עז נאמינידען צו

 לאסיײז ■רעזידענשעל נעקסטעז דעם שאי דאט
 ווע־ אויסנעועהז׳ דאס חאט מיטיננ דעם אוי!י

 װאולנאר. זעהר אוינעז, םײנע איז גינפעענפ
• • •

ײ !רעם^י׳םיניסטמר. אױס לאו באנאר  1ז
 נוםער א באלדװיז, אײנער איצט סארנעהסם ייאץ

באנאר נעװען אויו איז אזעלכער ניזנעכטאן.
 אונ־ אז נעםראסעו נעבאזי האט איחם :אר ל*ו.

 או? חאלז אױפ׳ז• לראנק געװ*רזח איז ער נליל.
 עננלישער אז אוו כװדהדבור. ?״ז סאייארעז זז*ט

 ישוז״ א אהן צוננ, » אהז •יעטיעי־טיניסטזר
ײ, ׳איז הנו סײסעי. א *הז ■אכסהי א װי י

• • •
 רענירוננ רוסישע די האם זשאדדזשיא איז

 װאסז אר6 סענשען. 15 װאו מצםע נזטײטזןם
#*רשוחד » איז נאםײיינם •לע זיזי ה»בעו זײ

 װאונ• איר אוז םאװעט־רענירמנ. די נעגעז רוננ
 םראצ־ רעגיז, נעװעז איצט װאלםעז װאו זיזי׳ דעי

 *3g םויזענדער די און זינאװיעװ בוכאייז, ,,ל
 צאר רוםישער דעד װעז רעװאױציאנערעז. דןןיע
 טועז זײ װאס זעלבע, דאס זײ םיט נעטאז װאלט

 איז דערפוז ? נעננער •אליטישע זײערע מיט
 םארשטאנען נים האט צאר דער אז דייננעז, צו

 סי»ױש. א ■שום נעװעז איז ער ביזנעס, זײנע
 איצ־ די װי ענעיגיש׳ אזױ געהאנדעלט ער ױאים
 איצם נאד זיכער -fp װאלס סאװעם־רענירוננ, טינע

רוסלאנד. איבער הערשער דעי נעײעז
• A •

 ■רעזירענט אלס לאנדידאםור סארד׳כ הענרי
 נאנץ א װערט שטאאשעז םאראײנינטע די סוז

 אויס• עס האם אנםאלנ םון כאמיש זאך, ערנפסע
 איר םעחר װאם אוז ש«אס. א אלס נעזעהז
 הענרי אז ׳»ײן איך זעה מעהר אלץ םראכט

 ■רע• ■אסענדסטזןר דער טאקי נעװעז װאלם פארד
 שטײמל א איז ער אםת, אםעריקע. nice זידענט

 נעםערליד. אזוי ניט איז דאס נו, אנטיסעםים.
 חױו א איהם. םאר װאוםעז ניט אידעז די װעלעז

 אסת׳ער *ז װערעז נאד ער לעז ראז ביז דעם,
 אזעיכע נעזעהז שויז האכעז םיר ישראל. אוהב

 איז, אבער װיכטינספע דאס םעטאםארםאזעז.
 !סעהרערע זײנע אלע םיפ פאיר, הענרי דאם
 װער אםעריקאנער. עכטער אז איז םעלוות אוז
 םארד? הענרי װי אדװערטײזעז, נום אזוי זיזי קעז

 םארד? הענרי װי געלד״ םיל אזױ םאכעז קעז װער
 זײן אויסער באנריו*, קלײנעם אזא האם װער

 אײ אױםאםאבילעז, םאכעז צו סיעציאליטעט,
 הענרי װי װעלם, דער איז אנדערעס אלעס בער

 ערםינדער דער ניט tyi ער איז און ? סארד
 סרי־ זײז לםשל, װי, זאכעז, טשילאװע נאר םוז

 איצױ װי ■עםענם זײז ארער דענס־עקסיעדיציע,
 ער יאםענטעז? אזעלמ נאך אוז נעלד, שאםעז

 אח אםעריקאנער, טיסי-שסטער דער דארום איז
 ■רעזי* זייז בארעכטיג^װ אזוי נים איז ין״נער

 הענרי װי שטאאםעז, םאראי־נינםע די סיז דענם
 שךיײ איו אכיסעל אונםער הינלט רp ׳אי םארד.

 איז דאס — םעז רעדם אזוי — לעזען און בעז
 נוי- איז דער«ו זאכעז. יזיענפשע די פוז אבער

 *in■ דער אוז פעקרקםאר, גוםער א בלויז םינ
מנ־ ילע איו םושלם י נל׳־יד וחנרם זידעגט  װי

װעלם. דער אין םעז6•ל«

 •ואס 1ג־י'צוױנדד:ט פאר םאגאטארױם
ך נעפינט v דואלטע, אין זי z ' ^ o v און 

אנדדעעיעס* י*אס פון ̂,י’כ צװאגציג
 ;*,,א רyi א-ז ראס ־— האפענונג

 ־cjy3ys דער *עראל̂ו רyנטיג,̂ רyציג
 אוניגלייר די אוי״ לאי*ט װאפ ,‘שטי־אוזי

 פאיניכ־ זײנעז Dy ^ונגעז oyoyn ליבע,
ער ̂,yi pc ג^וארעז טyט ^ינ  שר

שוױנדזונט. — חולאת
 לר£יאו:״גי דיזע וזאט נאטור די ׳הפנים

’o^niiy; yD̂ f ד פאד באיױנעןyשױ־ ר 
 איז נאסור, די ױ, װאש עואח רערליכער

;y;y| באנאנג ױיyבאשאנשען זײ און ן 
i מיט v r i האפענוננ. — טתגה טײערער

T oy:  סארסען yo^ny; סאראן iy״
y קראנקהײטען, :syn אין אױיס רופען 

yi□ פאר* ם^אנכאאי^ חולה
״' שוױנדזונט״לײדענדע די צוױיםלונג.  ן

i:yo נען r,; ריט האפענוננ, מיט פייל 
 ;האסענוננען yDoc,fi,p,s: דס^שט^ די

 םאר- זלייערען אטעם־צוג צטעןyי nyi ביז
̂אזט v ניט זײ י r i טײyרy םון מתנה 

 די וױרחט y^c אין נאטלר. רyד
 ;צױכערליך י,ראנקען םyד י1אוי האםנוננ

oy וױרקט yoyaוױרקזארססע די װי ,־ 
מעריצין.

ph דיזע שרײבענדיג  |y^Mv מיר 
 ®אסירונג א דנען אױפ׳ן ארויפגעקוםזןן

 •אסירוננ, א — צוריק יאהר הןyכצyז םון
 אינטערע• אז־אוךםאר״זיד איז װעלמג
 כא״ אוגזער כאשטעטיגט זי און סאנט

 האםע״ רyשטארק רyד װענען הױיטונג
 װאס די יצעבען oy װעלמןר םיט ׳נונג

>̂jyT דיזע וױל איך ?אגסאםישאן, םון 
איבעלגעבעז, דא נאסירוננ
 האט צוריק זעכצעהן יאהר א כײט

 שוױנדזיכ״ םאר סאנאטארױם nyi אין
 אױסגעביאכען דזיילס דםארדyב אין טינע

 עס •אציעגטען. די צוױשען סטרײק א
 םיסםארשטאנדנײ נעוױסע געװעז זײנען

 yבאאמט n און קראנקע די צוױשען סע
 וזא- ■אציעגטען די אגשמאיט. oyi פון
ט כען ר ה ע  זיײ געשטעלט סטרײק, א ^
—עסען נעוואאט ניט און םאדערונגען ערע

חומער־סטרײס. א
 גע־ זיך האט yאס'טp-סטרײק די

 ״פארװערטס״ צום ברױי א םיט װענדעט
 ״םארװערטס״ םון רעדאקטאר דער און

 אױסגעפי- אהיז אװעקגעשיקט מיר האט
סטרײפ, םון אײנצעלהײטען די נעז

 געװארען געסעםעלט איו סטרײק דער
*אציענטען. די םאר זינ א מיט

 איז װעלכער םיש, כ. דזשאזעף דר.
 אין דאקסוירים די םון איינער געװען דאן
 װאס צייט דער (אין סאנאטארױם דעם
 ער איז קאליםארניע באזוכם האב איך

 סאגאטא• דעם pc דירעהטאר געװעועץ
 װענען אבער אנדזשעאאס, לאס אין רױם

 נעהײסען םיר האט עטער)8ש — איהם
: פארביצייבעז

׳זאך א טארקוםען באאד װעט עס —
 אינ־ זשורנאאיסט, אאם װעם װאס

טערעסירעז.
pn װאס אט oy םארגעסומען איז:
ov ױנ־ א געםונעז דארטען זיך האט 

nyi דער אין געװען איז װעאכער #מאן 
 שרעקאיכער דער פיז שםוםע אעצטןר

 נע־ געווען זײנמז טענ זײנע קראנקהייט.
 -rp ״|p געהאט ניט האט ער צעהאמג

 זײן האט אוסגאיקאיכער. דיזער דער,
 טאכטער, ױיז אז נעהאט, םורא שווער

 דארפען ניט זאא #װײב ?ראנ?ענ׳ם דעם
 אײדעם, דער ׳ער װען חאוצה ?ײז נעהמעז

 ארונטעמע־ ער האט שטארבען. וועט
 און סוםר א רב, n יאר? נױ p* בראכט

 ״גט א געמאכט האם םען און עדות צװײ
 איז נט דער הײםט, דאס תנאי״. על

 װעם קראנ?ער דער אויב נילטינ, בצויז
 וחנ־ געזונד װעט ער אויב ; *עבען ניט
ניט. נט ?ײן גט דער איז רען

 סיט׳ן ביזי געוועז איז סוסר דער
 pH נאכגע?ו?ם האם רב דער ;שרײבעז

 דער וועהרענד #גט וחגגעז דינים די סםר א
 זײן טיט געוױצעלט זיך האט סראנהער

 םרױ׳ס זײן האט ער שווער. און םרױ
: גע?יבעצט םאםער
 אנגריײ שויז םעגט איהר שװער, —

 ניט to וועט ניט אז נח, גרויסען א טעז
? שװער #חערט איהר גדץ, נײעם א . געהן

קראנחעז. דעם באטראכט האב איד
|P ניט  נע־ זיך, דאכט האט, דאחםאר "

 זיײ אז •ניס, זײן אז זעחן לײכס סעגס
ב נע  ער אז אױנען, אויסנעלאשענע ה̂א

 םלאף דער אז נשמזז, דער פױט פאבעט
 און נעארעמט שױן איהם האאט המות

--------ער
 איז נעשיאסט, נעשטיםט, האט ער
האםנונג. מיט םול נעװעז
 צארעסאגי די שטאטגעםונען האט עס

 און עדות, די סוםה דער רב, דעד גט. םון
 און צײאעז דיזע םון שרײבער חנר מיר,
 ערנסט נעווען אלע זײנען סיר םיש. דר.

 דעז עם קעז אנדארש װי איז געשטימט.
? מאסמנט דראפאםישעז אזא אץ זײן

 נעווען נים איו וואס אײגציגער דער
אלס ^ננענוכמז זאד נאנצזן די אח ערנסם

—_____it.
אפ, א צי ע א י p ׳לאסעדי n  \ r %v i  p h

קראגיע•
אד* די ט ע ער ך לאט צ נצענדיגט, זי

ך לאט תלאי עא גױרע רער  *V( ,יױיט^- ד
מ װיצעייט. לו צ ^ו ! —

בט נריייצענדער א ך אט- לו  א-ױס״ ד
ע pc (עליסען ײ; צן צ-י־צכעיטצ ז ;;- י

- - א־ן
i־2V3 איז נ-דעל די y : ,fi ;ל. א טנ אי

y אטעם-צמ יעצטען דעם y ' iס 
נ; רי לאט אפנו ת״ דעס ל איג^י

עז : י ט י fytH ;י ^HC.
♦ # *

ען אט ״נ pe שטאדט דער אין כייד ז
s : לאפנונ;
ע געזעידן שוין דאב איך שידענ פאר

 אײ- אונזעל קלאנחע, פאר אדצטאי^טען
pH o נענער p ^ u h ; h s ר/ום — יליבעיטי־  

ו * ט ״ נ ר &1רי א * — h v n 1 טוטט^רA( 
טיH yכfiאזעי ס ציDינ my יעדער אין סyו n  

טי דכט. על  לא־״יפאר״ ניט אכעל f^H ^כ
H 'j.

ס פון טעג ױי y איז ו j |y;ypH iH  w h״ 
ט דעל לרטעז ענ ד ענ ט ^נ ער ho סוי  pc- 

p נאטארױם, yu in ער ד לינ ײג  פיש״ דל. פר
ער ער דיו ױרדיג ט סענש טער?ו ע -ד ^  פ
jyo נשר^  ih זאא y jy n| חנן איחם ײ  pH ד

h ען ער אזינד ט ער ארטילעל. נ ארדינ  פ
ײן צואיכ עס , רyוגערטיד^יכH ז ם ״ ב ר *  

ץ י ט פאט^ןרליכע ז ײ ? ^נ ט ר ע  ער װאס צ
ט ױיז ס ו ע צו ארױ נ ער די ד h די — ?ינ i* 

ס*ר צו h r* ער אכער ציענטען,  נרױ
ו װיאט עס pH םיש, דר. ׳עגױ י  orvH ו
ט סאן. װעח ד

t o ען ע ע געװען ד ב ^ T םינןי. ז H#
i דער y r i i  n y i 'v :^ H 1 צוױשען. ץ "  סי

ד ״נ f סר i v n v אגכ ,1*' װעילכער H n iiH, 
אר א ט ע? ר p האט ,OV1HDHJHD פון די c 

טען ײ ly װ c n y io ’in אר צוס ט א? : ד
t h — ח^נ i ^ h גyר טHנ  כ

p c  d d h ; h ו P10.’ ד
— h גoHאלל-רײט; איו ט h:, ס  ני

ץ ד דער האט — חולח קי ע ט ג אי ר ע  סוי
ױיטעגס. סון אנגעענטסערט דעגט ו

מm דער נאך רי סןגג רyו  האט כיונרי
ו סיש דר. ת עז * ס ע ל מ י ײ  צו ןyדHיyא
ך ך אפים. pH ד t איהס האנ אי o t h 

y די נענעבען o n i| װאס jyo ר וזאט  טי
טג איהם רHס ש דר. ז.yגעכyמי  איו פי

א טHPנ גג, א o^H נ ױצ?י ט רעדט ער ו  ני
ץ p^p אהן ױ j אהן ׳ו f t ' n v w  y r o H » r  h 

i װען אםילו v ט כ רי ק א ,0ו»צ>עג א נ
;oy o n y ט ^ H אחן ני י  האס ער ש

ױך y א א v :n i| ט סטאת ס מי קי טו  און ו
in נסרא רyד פון מעשח׳לאך r u n  pn 

ש די pH vס יעדעס — ססרים, yאי y ? m 
ץ ^ ד ג טי כ y ■יאץ. רי i n שא  אידי

i האט םעשה׳ילאך y אין y r ’ i -ימענד 
ען יאהחזן ב ^י ע פג ױ נ  צו- ווארשע pH צו
ט ?אםעז ײן םי w ז w rw yav• אונזער און 

ס נ ע ם ^ מײגענבױס. ב. חבר י
 געװען אנסאנג אין איו דyש■רyג דער

 איכערנע- |yo איז דאן אלגעכדינער. אן
״ כיזנעס.־ צו גוובבען
ד דאחםאמ — ד חאכעז װיל אי נ  אוי

i קינםטע y ’ ’H iy ;yp אנשטאילט pn וחול 
ען ײב איהם. ווענען שר

y ̂אס איז סאניטארױם רyד rn ;n- 
 נדבות פון זy^איטyגoױH וועדט לעס
 אײ ױניאנס yשHיH די זyגיכ עס װאס

 רינג רyט,ארבי לאנד, זyגאנצ כער׳ן
pvv&mz לHדזשyן pm סאסײ^ס pn 

" אױך *ty:*ny■ vtivvi, רוב דאס 
n די לײט. oy:i^ קלײנע ’H yo 'ni- 

y r ,ץ גיבען יאנעיעז,5סיי די גבירים  ?י
 איז עס נשםאילט.H |y?n ino ניט סענט
 םרילען !,H ^סטיטושאן םאיל?ס h איזא

t:״iy װאדט. סון
o n n i i’H ov םאר״ דך לײכט זעחר 

 נויטיגט סאנאטארױם דער אז צושםעיען,
 סיר האם סען .o?y3 אין שסענדיג דך
 די קוסם אסס גאנץ m ׳ןyכyגyרגyאיב

 כיםעדע זyכy7רצוyיבH onn פארוואילסער
 איז סעז קדיזימן, yליכpyשר זויממ?,

^ז חוכות איז מארשולדינט כ  #?אי אי
 צו טאג םון הו^ות די װא?סען דא און

 װײל *ויסנאכ^ די װאקסען וײ טאנ.
 װעל״ yליכpאוננלי נײע איץ צו מרכזען עס
 די זאל םען אז טיר, אין iy*H?P כע

yony:’HH| דאטעװ אוןyזײ זyילמכשן. ר
ov שם װארטyדײהע ילאנגע א נדיג 

 חןר צוילינ אבער ד/yאנדידאמP̂# םיט
 h ארײנעהסעז כיויז |yo m ארימקײט

 yoMs די — זיי, pc צאהל סלײנע
yooiiypy נױטװ אוןyנדיגסטy.

 ?אנ־ y'^HC'^HP p’P ?וכ״גז oy און
pc yijyT^-inriOHo איע pD \vw 

ph לאנד.  ov דאס אז באװאוסט, דאך 
 זײנען שוױנדזוכט סון לײדען װאס רוב

v האט מדםאר און ארבײטער. v i 
^ן חולאת  ידא- ״די — נאמז דעם בא?ו

 דער^אדיסער ?ראנ?הײט/ v*ר'שovי
 אדעד כעביכעס, ביסעל זײן םארקױםט

 יוז קאי אןבער׳ז ביז דך םאר׳משכונ׳ט
 הא״ דמר pc באנלײט אווע^ זיך לאזם

 קאליפאדניא. ליכטינען יתם אין םונוננ,
 סון ypn וױיטער p’T אויו• םאחרענדינ

 דער רדעגעז שױן ער טרױסט איסם, דער
 נע־ א זיך װעט עד וומן צײם, גיליחיליכער

 זעל״ cm אױף צודיס אוטקעהרען זונטקר
 צו ?ינחןליאך, און פרױ יײז צי וחןנ בעז

# טײערע. איז נאחענ^ זײנע
״שםאדט דער אין סוסט ער וחנן אכער
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jw w f !  r t0*1011 ״ l*»y i w i n  iy i 
ro* ,01011 iy׳«’i»?jv נ־ט<י  ,ei, ארבײי מעדעם די ®ין צירען דינא׳ 

פױלען אין הײם טער
ט, פון ער ב ד

;e דע^עגאצ ;it *נד1לעדעס־ גענצ־ןןי׳ען ׳ ע;. ׳ *ויי

m  fit oiyiyi׳m ס׳ ם־טy r v u 
•vp iv v m  yo*i yi*i iy»* ,iy» iy i 

0i,| ׳<*i m i 01*0 imb , iy i׳o ,ט*ן 
r01*1000100 iy >ײ11 i ׳» וט»p oi־p 

o*yi 1000*0 דס i w p  sail 1ייייי 
i ראט^ 100*011108 די |,y»yii»i*׳0

iy»*0 1 ן00 «א«־עד די |0יס011יפ«1א bmp «>ך |0ר iװאס «ואחי> *ין יט011י
דאיטען, p׳** *pi ו«#ינ*ן
10) o n ור*סען, װ«יט דא*ץ» 

y c i *I’m ru yp ii ,װי *וסײ׳ידינע 
 דעס' lyon* bum ז׳ך inpj'gn ו״

 ?אייסארדא. םון *y»*i ״נ«ס1׳*׳ סרייפן
yo oiyt iy| 1« די ין0 i*n iiyיי; pe 

o y*g*״y| ון& *i ivoip n o.זיי *׳ u•** 
yiyi| נענאן־ דך iy*i0» 110 ohm די 

 PM װאנען ,iyo, lyii'D׳* ,10111000
 no *רױסתירען װעט ev jyn מאגאטפן
 סאנען *ין •מפ־ענט » 01*1000100

 װארט װ׳וינער •*,1 סון א׳ינעס me •יאץ
r אױוי f

T* כען#3 צו דא נדעח דט דן#כ 
 Hi ס#ג*ט*רױם* דעס פאר »ו»״עי »ן

vn אױב גאר דערםיור, יי״אץ דעד דט 
 טיוי *ריעדײנגען װ*ט שײדערומ דיוע

 *•יעל אן vn יעזעי, P® היויצען אילם
*r i f l W* געוױס װעט ער נױסע. ניט 

 דעם רעי״פען צו כוחות W'1 יױט טאן
 רעםונגס־ ךין ר*ט #מעוזן ס*(*ט#רױפ

n וױ ,vn ?ןס ארנ^ט. r ,געזןוגט n 
 םי*כט די איו עס און ס#יוןס־א^טאיט

 אױפ־ איוזם םןדיזס׳סאפעז, די אונו, פון
^והאיטעןו

̂וכ איך  כאזוכט סאגאט*ריום דעס ח
 איר נין סאי צוױיטען דעס tno ררײ

m ד*רטען m .וכמיטאג  ריזיגער דער ̂נ
ם. א וױ אױסמוױוען ה#ט ײאץ  כית״ע̂ו
 א געארכײט האנען נ#דטען רעפ ארוס

̂ילק •^ר יאפאגעזי־צע  יאפאנעזער (די ם
 אם עפטיגט1כא״ קאייםארניא אץ דינען

 זײנען די און גערסנער״ מיט סײסטונס
 יאפא- דאס םאך). דיזען אין קינסטי^ר

 אײנ- די נעװען דינען געו^ע־םאד
f״Jfi באװענען זיך געזעהן האט מן ױ^ס 

 וױײ האםענוגל/ םיז ^םאדט׳/ חןר אין
 וױ געװען פ^אץ גאנצער דעד איז ס*ר

אױמע^ט^רנען,
ow§> דד,  r נאך אז עדפיערט, מיר 

*j*on אר א רוהען •א*יע;טען די מוזען• 
 א אויף ילינען מווען וײ שס^חן[.

מר  צימע- זײערע אין כעט אין ^דער מ
»i r װעראנדע• דער אױף /פדער

 מכת פי״נ׳טטערטעיל חײטימע א וױ
W נ^כ׳ן ip דאן סאנאט#רױם דער ח^ט 

*ױמעועחן,
 קען עס רידגער. א איז *ילאץ דער
 א װערעז אױסגעבױט ^רטען וױרפיױ

v rv n ,סאנאטא״ דער *בער שטץרסעל 
̂וף דך נױטינט רױם  װיכ* םייל םייל, א̂י ג
i r o צו ̂וגםאנגעז קען ער אײדער זאכעו 

קאטעדזשעס. גײע גויען וועגען •יאנעוחנן
 נויטיג כײשיייל, *ום עמ סוז אט
פאסענ־ א און סא^ינעז עסס״רעי י^ונען

n סאד געכײחן Djn.
 אנדזטע• יאס סון כרענט^עס ר. א רי
ovl אױפ״ די זיך אויף נענומען ה^כען 

 «ו נעהט עס אבער שאםען, ןװ Dip *במ
o w ארבײט. דיזער אין שוחןחלאך

 האבען אויר דארף סאנאטארױם ותר
 קוםט עס דענטיסט. א םאד *םיס אן

 אבער וואך יעדע דענםיסט א אהין אי«ט
 באקװעם־ נױטינע איע די םפינ דמען עס

מן. מייי זי

ביילד. הארצרײסענד א
גע־ װעילכער האמפיטאל, דעם אין

 סאטעדדש, כאזונדער א אין ויך טינם
 אין יאהרען מיטעילע די אין םאן א ייגט

 זיך אײלט המות מילאך דער . נסיסה
 דער צײם... זײן זיך נעמט עד ניט.

ך מאטערט שטארכענדער  זײן םון וי
 ׳שרעסיציכעם א ארויס דך רײסט כדוסט

 — ניט ׳שוין ער קען הוסטען כארכיען.
 אין לובנ פיצעיל קײן ׳מרין געכליבען ניט

 עט־ אזױ שוין זיך סאטעיט עד איוזם.
 קופער־ — פנים דאס עטוגדען. ייכע

 ער פאיטלאסען. — אוינען די רױט;
 נעהט דאקטאר דער באװאוםטלאז. איז

 נױטיג גיט — איהם צו צו גיט שױן
םעהד.

 א אין דצם גוסס דעם איבער גענען
 און עטליכק יאהר א פון םאן א נעטעל

 שטארבענ״ דעם אױף קוקט ער *ערציג.
 וועגדעט דאן און ניליהען שםארע מיט דען
:דאקםאר צום זיך נר

טום״ ניט ילאננ אזױ זיך וועי איך —
? דאקטאר וואחר, ניט עד וױ ׳טעז

 —אלרײט זײן נאך וועט איהר אח, —
 איבער צערטליך םיש דד״ איהם גיעם
•ילײצע. דעד

 נדם׳ן טמיזןרינ טאכם קי־אנקעד דעד
ה»גט.
 שםראד^ לעצטען דעם שױן האם עד

 האפע״ יעצטע די םאדלארקן. ה*גתנוננ
 ױך וועט ער — ביױז v» ־וײמ ;וננ
 אדימער זײן וױ יאנג אזױ םונמתן ניס

שכן.
 אז מיר, דערןועהים םיש דד. און

 אין טענ «אר א ביױז אמ ס»ן זײתד
 אי| מםונעז זיך ר»ם אד סאגאסארױם.

u חאט ער אמר אגשטאלם, ^סאדטישעז

n איג־ ,ד װאה ׳עטיצ^ הארצינע 
 ספעציעי און װ. ג. י. טערדי^יאנא<

 דאבען ד;טאן, טא״יס ירעדדענט, דין
 םאגה טעדעם דעם ׳פאר ארױסנעװיזען

 אנגענעמען דעם ארױף פיר אױוי ייעט
״גע- פון לעזער די פאד צו חונ

 אדםגאכען ארן ציילען די רעכטעק״ט״
פאנד. דאזיגען דעם םון

h אכיע־ םרן ארכײטעױעאםט אידי^ע 
 נעװעזען איז עס װער #נוט וױיסט ריקע
 טעדעם װלארימיר פאר״עטארנענער דער
 םאר־ דיגע זײנען עס גיאגדיעז וױ און

 פרא^עטא־ אידי׳עען דעם פאר דיגסטען
 איז מעדעם װעלט. רער גאר אין ריאט

 םאר־ די דיסט, ״עענסטער דער געװעזען
 יעטרע־ אירעא״ע̂ן ארע םון ?ערפערו;;

 איד״עע די םין וזאפמנגען און כינגען
 אין עבט6’;; ראט ער טאכעץ. כרײטע

 ארכײטער אידי״עע די פאר גע׳עטארכען
 זײן אז םאר׳טטעגדייר, איז עס און #זאך

 א אױף װערען נאעיט דארף אגדענקען
אוםן. הערליכעז

־,*s אין ארנ״טער״טאפט אידי׳טע די
 יצטע־ צו בא״^אפען דעריבער האט אען
 י בױען צו כיצבדז, עכעדיגע4' א איהם יעז

 עפ ױאו פאאקס־הױז, א :אטען זיײן אויף
 אידי״עע נאנצע די קאנצענטרירט זײן װעט

 איהרע אי״ע אין כאװעגוגג ארבײטער
’ םארכיען.

 אינעי פון לאנד א איצט איז סויאען
 דער איז דארט סעגעען. סיאיאן דרײסיג

 א אײיאפא אין ײשוב אידי׳שער גרעסטער
 פיליאן 4 ׳ערך אן לעכט עס װאו יעוכ,

 קרוב םאראן איז די צוױעען אידען.
 און ארכ״סער. א-דיעע טױזענט 350

 דער נעװארען איצט דעריבעי איז פי^ען
 בא־ אדכײטער אידי^יער דער פון צענטער
 דאדגע די הײס. אלטער דער אין װענונג

 פא׳ א :אר ניט אבעי טרא;ט כאװענונ;
 יא־ ילעצטע די אין כאראקטער. איטייעען

 םארמען, נײע אמענוסען זי האט רען
 געװעזן ניט גאד איצט כיז זײנען װעלכע

 אדבײטער איד״עער דער אין כאקאנט
װעאט.
 אין באװעגונג פראםעסיא;עי*ע די

 םאראײגיגט. םאג צו הײגט פױאען.איז
 אין ׳דארט אויך געישאםען זיך האכען עס

 און אנטיסעמיטיזם פון סוסטער־לאנד דעם
 אינטערנײשאנאלס, #נאציאנאאיזם וױלדען

 רו־ פוייציישע, אידישע, ארײן נעסען װאס
 ארביײ אוקראינישע און דייטשע סישע,
 איז פראילעטאריאט אידיעער דער טער.

 קולטורע״ סםעציםישע ױעע צו^יב אבעה
 דעם אין פאראײניגט אינטערעסען, לע

אידי- רי םון ״לאנדראט״ נערוםענעם אזױ

 — מיר םאר נײעס אינםערעסאנטע די
 װי־ און ערםינדונגען םון נײעס זײנען

עקספערימענטען. סענ׳שאםםליכע
 און ױנג געװען בין איף־ װען אםאי,
 אילע װי איך האב גע׳שטימט, קריגעריש

עע ״צײט־גענאסען״ ױננע  געפרואװט #מי
ײ רער פון װערטח דער אין ילײקענעז  זו

 האב ערםינדו^ען םון און ־־־־ סעדשאפם
געהאילטען. ניט נאר איף

ײ ברענגען װאס ?י װאס צו  אין ז
'סןײהכל  אין בין איך פאתטטעהט, איהר }

 פע־ א געיױען יאה׳יעז אינגעל^ע יענע
 םען אז געני^ױבט, ניט און סימיסט

 דערהויפט l\V2Vל דאס אויסבעסערען קען
טויט. בנוגע

 װאס םיאאזאפידט, איך האב ווייל,
 ערפינ־ אנדערע אלע םיז סעויצה די איז

 קיין געסינען ניט קען מען אז דדנבען,
טױט^׳ געגען תרופה קײן מיטעי׳

 פאוי־ אנדערע. איך בין איצם אבער
 סעהר װאס װער, איך עילטער װאס ׳קערט

 םעהה אצץ — לעבען אין ארײן םאהר איך
איך. ווער אפטיםיסט

ט? צי מיר ניצויבט איהר און ״־־ ני

 ארײנ־ איהם זאל מען אז געבעטען, זיך
 װײל סאנאםארױם, אידי^עז איז נעהמען

אידען. צװישען שטארבעז וױל ער
 לעבענס־פאר־ לעצטען וײן האם מען

ערםילט. לאגנ

 װײם װי *ױן־/ טוט סאנאטארױם דער
 פאציענ־ די םאר מעגליו־, איהם איז עס

 האילב אדער קורירט, ווערען וואס םען
 איהם העיפען דעם אין אויסנעקורירם.

 װאס סאראײן, זײעד דורך יאזױעטען וײ
 דיזען צוליכ נעװארען נענריגדעט איז

צדועק.

 (אפטײ״ פאראײגען פ־־אשעסיאגעלע שע
 א סיט איגטעןגײשאגאלס) די םון יונגען
ארכײטער. טױזעגט 50 אינער פון צאהל

 איז נױאען, אין ארנײטס״כיענ״פ דעם
 אױסצוהאל־ שװער זעהר טאנ צו הײנט

 װאס יקרות שרעקליכען דעם צוליכ ׳טען
 אויסגעקעמפטע אלע דארט. הערשט
 :אכצולוי־ איטשטאגד ניט דינען הספות

 פרײ״ די םון שטײגען כיטערען דעם םען
 דעם םון זיגקען ענדלאזען דעם אין ׳זען

 מו־ ארכײטער אידישע טארס. םױיישען
 אנדערע אױוי העלםען רעריבער דך זען

 לעצטע די אין טאקע איז עס װענען.
 נעץ א פוילען אין אנטשטאנען יאהר פאר
 ארבײסעד־קאא־ אידישע צענדליגער פון

 געמײנואמע טיט האבען װאס פעראטיװעז
 די כאנק, א אפילו געשאםען קרעםטען

 אײ־ אין כא:ק ארכײטער אידישע ערשטע
 טיט באזארגט באנק דאזינע די ראפא.
 פרא״ די קרעדיט, געלט טיט און החירה

קאאפעראטיװען. יעטארישע
 טאנ צו הײנט זיך געפינט דעם חוץ א

 אידיש־פראדעטארי־ ;רױסע א פױאען ןיא
 הונדער־ אדום :עדט װאט ״עול-נעץ, ש׳;

ײ עטלאנע פון צאל א טיט שויעז טער  טו
 טרא*ז קינדער. ארבײטער אידישע זעגט
 אוטאויםהערליכע איץ פאיפאיגונגען אייע

 ארביײ אידישע די דאך דאבען רדיםות,
 אײנצוהאלטען באוױזען םױלען אין טער

 באקו־ קינדער זײערע װאו שולען, זײעדע
ױן נא- בילדוננ, ;אר ניט כיען  עסען, א

אױםזיכט. אלנעטײנע און קל״רונג
 םיל־פאדביגע און אאזײטיגע דאזיגע די

 אײן פון ילײדען צו אבע־ האט באװעגונ;
 אםעריקא, אין ׳דא איז װעאכע ;צרה

 פוי־ אין בא־זאנט. ניט איננאנצען כםעט
 לעצ־ די צײט נעבױט גארניט װערט לען
 און שטעט אייע און יאהר, צעהן טע

עע שטעטלאך  פוי־ די איבערנעפאקט. זי
 אלע םיט דערביי זיך באנוצט מאבט לײשע

 כדי אוטטעגליכקײטעז, און טעגליכקײטען
 אינ* ארבײטער אידישע איױסצואװארםען

 אזוי װאוינוננען. זייערע פון סטיטוציעס
 װאס קאמױ, הארט־נעקיגען א נאך איז,

 און יאהר, צוױי ערך אן געדויערט האט
 םיזײ צו אפילו לעצטעגס דערנאנגען איז
 נעװארען באזײטעט רוידערשטאנד, שעץ
ײן םון פאראײן נאדל װארשעװער דער  ז

 װעלכע צו גאס. רירארסיזא אויף לאקאל
 לע־ אויר גלייכצײטיג און שוידערהאםטע

 רדיםות די דערגעהען עס םארטען כעראיכע
 די־ אונז האן לאקאילען, ארבײטער אױןי

 װאס םאקט, דער כײשפיעל א אלס נען
פון םארשטאט א אין םאתעקופען איז

 אין גלוינ איך גאי! שוין גלויב איך
 ערפינ־ אין גלויב איד וױסענשאפט, דער

 בין איך און עקסםערימענםען און דוננען
 װעלען סוף כל סוף אז זיכער, װי ככיעט

 דער עפעס, צו דערטראכטען זיך סענשען
טויט. דעם אפצושאפען אזוי װי :עיקר

 סיר אן זיך װענדט עס װען און
 פראפעסארען געלערנםע, אלע איך װאלט

 בײם בלויז באשעפטיגט ׳קעפ גרױסע און
 װערען צו פטור אזוי װי כייטלעז זוכען

טויט. דעם — שונא נרעפטען אונזער פין
 דערפרעה געזאגט, װי דערפאר, ארן

 נײעם יעדען פיט שטענריג, זיף איף
 װעגען אלע פאדזוף. װיסענשאפטליכען

 פיהרען טיר בײ אין דוים קײן פיהרען
טויט. מים׳ן קאטף צום — אלע זײ

 פראפעסאר א װי אץי, לײען אט
 קעפ איבערזעצען קאן ער אז ערקלערם,

 און צוױיטען אוים׳ן אינזעקט אײן פון
 אויף קאפ פ־״עטדען מיט׳ן אינזעקט דער

 קאפ דער אדן לעבען זאל פלײצעס די
אדבײטען. זאל

 עס: איך אפלאדיר סיר. עס געפעהלט
 קעפ׳ איבערזעצען קעפ, מיט זיך בײטעז

 דזןר און ,4אײנפאי גרויסער א איז דאס
 גרוײ דער צו עפרונג היבשער א עיקר
 לע־ פון פיאנע קאפ־ברעכערישער סער
םוים... און בעז

איבערזע־ קענען װעט מעז באלד װי
 דער אויוי באשעפעניש אײן פון קעפ צעז

 כמעם שוין דאר דאס איז — צוױיטער
 םון סיסטעריע דער אין עפענוננ אן

הםתים׳״. ״תחית
ערםאלג־ קענען װעט סעז װיבאלד

 גאר זאל עס און קעפ איבעדבײטען רײך
 עס הײסט ־־־ נשםה דער שאדען ניט
 אויף קענען באלד וועמ מעז אז דאף

אברים... אנדערע איבערבײטעז
אבר אײן װען אז מײגט: דאס און

 האכק דארט אויך פראגע. אין װארשע,
 אפ״ אן געהאט גאדל״ארכײטער אידישע
 אכער כדי םאראײן. זײער םון טײלונג

 ״אומגעװאוגשענע די םון װער;ן צו פטור
 ארײגגע״ סאכט n האט עלעטענטען״,

 קאטי• א לאקאל דאזיגען רעם אין שיקט
 ״גע״ האט װעלכע ארכיטעקטען, פון סיע

 (סילינג) סופיט דעם אין שפאלט א םונען״
 מעהר אז גע׳פס^ננט, סטך דעם אויןי און
 ניט זיך טארען ארבײטער אידישע 50 װי

 וױיל... לאקאל, דאזיגען דעם אין געםיגען
 גע• ס׳קאן אז כיורא דאך האט מאכט די

 ארכײטער אידישע און אוםגליק אן שעהן
 דעם דורך װערען באשעדיגט חלילה ותלען
 אײנםאלען. װעט סוםיט דער װאס

 גע־ כונה די איז זעלבסטפארשטענדילאך/
 הומאגי־ קײן נישט ׳אנדערע אן דא װעזען
חיה׳שע. •שוט א נאר ׳טארע
 איז באװעגוננ ארבייטער אידישע די

 זין פיזישען דעם אין הײםלאז רלריבער
 סאר״ צו װאו ניט האט זי װארט. םון

 רי־ איהרע מאכען צו װאו ׳זיך זאטלען
 עקא• גרויסען איהר םירען צו כדי טינגען,

 קולטורע־ און וױרטשאםטליכען נאמישען,
 זעהר א איהר פאר שטײט עס קאםוי. ילעז

 אייגען אן האבעז צו אויםגאכיע דרינגעגדע
ײן זאל עס װאו ארט אן הױז,  קאגצענט־ ז
 אײ פלאץ א באװעגוגג, גאגצע די רירט
 די און מאכט פוילישע די װעלכען בער
 ארבײטער אידישע די רודפ׳ען װאס אייע

 האבעז. ניט שליטה קײז זארען טאסען,
 אר־ אידישע די װאס פאלהס־הױז, דאס

 איצט געהט פיילעז אין בײטערשאםט
 אויפ־ צװײערלײ ארום אזוי האט בױען,
 דער װערען באערס זאל דערמיט :נאבען

 דער װאס גייסט, שענסטער און גרעסטער
 ארויסגעגע״ האט פראלעטאריאט אידישער

ײ נאטען מעדעם׳ם זאל דערמיט בען.  אי
 אױך זאל דערפיט לעבען. בלײבען ביג
 פעס־ נײע א האבען ארבײטערשאםט רי

קארף. און ילעבען איהר טונ;
 םארשײד/הע אין אױך װי פוילען, אין

 פאר שוין זײנען שטעדט, אײראפעאישע
 בא־ נאנץ געװארען געשאפען ציעל דעם

 ערהאכענע גרױסע, די סומען. דײטענדע
 ענט־ אבער קאן אױפגאכיע דרינגענדע און

 דער בײ נאר װערען דורכגעפירט גילטי;
 ארבײ־ היגע די םון שטיצע ברידערליכער

 די פארשטאנען טאהע האבען דאס טער.
 םאראײגיגטע די אין שיכטען ברײטע

 דעם םון אפיעל אויפ׳ז און שטאאכען,
 זיך האבען קאמיטעט טעדעם אמעריתאנעם

 ארנאניזאציעס, םיעלע אפגערוםען שויז
 עס ארבײטער. אײנצעלגע און ױניאנס

 אין נאר אז ׳זיכער גאגץ דעריבער איז
 דער אין ארבײטער אידישע װעלען גיכען

 אויפ־ מעגליכקײט די האבען הײם אצטער
 פאד״ דעם פאר פעסטוני נײע א צובויען

 אין איצט םירען זײ װאס קאםף, ביטערםען
פוילען. רעאקציאנערען דעם

 דער אין װעלען פארדינסט נרויסען א
 האבען אונטערנעמונג װיכטיגער דאזינער

 ארבײ־ אידישע טויזענטער צעהנדליגע די
 די איז אדנאניזירם זײנען װאס ׳טער

אינטערנײשאנאל. םיז רײען

 םארבײטען איהם מען קאן ?אליע װערט
צװײטען... א םיט

 עקספעריכיענט דער איז דערװײל אמת,
 רמשים, אויף נעװארען נעמאכט כלױז
 פון איז װײט װי אבער אינזעקםען, אויןי

מענש^ א ניז — אינזעקט אז
 אז ׳שלמה באמונה גלויכ, איף און

 באלד אויף בײט־פהאצעדור די װעט מעז
סענשען. אויףי אנװענדען קעגען

 גלאם מיר ווערט נעדאנק דעם םון און
הארצען. אויפ-׳ן פרעהלאף
 קעפ־ דאזיגער דער אין זעה איך

 סיטו״ הומאריםטישע סןי א בײטעניש
קאםיזם. מים ים א אציעס,
 קומען װעם עס װי מיר, דוכט אט

 קענען זיןי װעלען מענשעז און צײט א
:היטלען מיט װי קעפ מיט בײטען
 מײן אנכיעסטען געבען דיר װעל איף

קאפ!... דײן כייר דו און קאפ
 !כא כא, ׳כא ־־ קאכייש זײן װעט עס

 זיין װעם טעג גליקליכע יענע אין איז
 װערען װעט האפ א צעבען. צו גרינג

 ארונםערנעהםען זי מען װעט שווער
 בייםעניש ־קאפ די און װיילע א אויו*
 #פראנרעס דעם העלפען סף א אויך װעט
מענשהײט. דער און צױױליזאציע דער

 נים געהט װעלט די ביישםיל: צום
 ? פארװאם איהר װײסט פארװערטס

 מענש״ דער פון קעם פיהרענדע די צוליב
 האר• האבען םיהרער אלע די אט :הײט

 וועל״ קעפ ׳קעפ רעאסציאנערע קעפ׳ טע
צוריק..♦ אויוי אויסגעדרעהט זײנען כע

 מיט עקספערימענט דעי װעז אבער
 םאסם, א ווערען װעט קעפ־בײטעניש די

 פיהרער די םרן קעפ די קענען מען װעט
כײטען. פשוט

 ארױםשטןד איעםאד זײ ײעם מעז
 און קע• םראנרעםיװע ־־־ קעפ נײע לעז
אײנס װערען געראטעװעט ײעט װעלט די

צוױי!... און
 װאם םאר, למשל זיה שטעלט איהר

 דײמשלאנד מים געװ^רעז איצט װאלט
 גרינגער א דורך הריגט ױאנקארע ווען

 א סצ^חגן, א קאפ, נײעם א איעראציע
1 ׳וױיט־זעהעגדעז א ציכםיגען

כםדר. אזײ און
וואלם «yp בײטען םימ ערםינדונג די

luiuirsn
mp שמועסען

 תדאק«<זר דעם *װ״*ען
«. לעזער די און • • • #m

T פון י,עגטי( איז עס װי קארלין א ’H 
m ;יט איהר היט "m m רײנצי זיך• 

 היט ה״סיוז י. װעיכע םראנע, דער יןא רינטעו
 ו׳מרעכטיניױים״. נוםער יעצטעז יןא רט,ד#מןם

u זיר Din ה«ט הריא rn.*?תו ד^רפיי און ״ 
 ^פםיר םיהרעז־ גןויניט /־ו דעניןטע רטי0 «ן»
 איז ר»וגע8 ד*זיגע די ערײע-ען א-.»ך רען,ןרןנ
 כיוזױי׳ וװױי םיונט הײפאז י. װעיטער. ירן

 ®יײע ניעחיסטע די vn אז ע־״טענס. • סוננעז
עי יײז סענ-עי ארבײטעיו ר-ן דם <ןימט  ״־ י

 דיס סיגימום־סחײי• דעם װי -rvס ^ױגדסטעי,
תי ,:יןע״ רי אז ינט0 *דעי ז*יעז *ינ״נ

י* *רנ״ט׳ יזײן קרינען לענעז נ*רדם *  י** י
 יי״י׳8 אונטעי׳ז איבײטעו גע^יאיננעו יןד מז

 די וי• נאיעז ךזןנךי־עגדיג, אזױ זא .סען,וױ ״?
 חעיפמז׳ ניט זיו קענעז די װי אױי אנער ױד*ן,

 ״ייײי׳ ,י ענירר׳• דאזיגע יד רתי• ז-ך -יז#געןזײ
 ‘®יי יזײ סיוכט׳ ה־־טאן ר *•*ס נארױיטו:;. עמ

די וי*ס רעם, אױף אכטענדינ נ־ט נע;רע:
 vn ׳»«ת־.וןפט איז ״טייא־נ״ט ns סיסםעם
r r tn' דער אין װ*ו־#רנײט עטאנײ־ט איז 

ונרעסטײענעו6 ׳י«יח r: יןא דןודאינדופט-ע
 #טענ• נעװיסעו n פאניפעלט־צי־עי יערעי ויט

 איכײ* די װ׳גיכעז ױיט ןר*לא^>ז, י:ו וערר
ד*ס איינ און נא״־טיפט. יוערעז סעי־װײדז״•׳;?

:װ ,ועם  אי«וט ד־עיט בטענרעיר דאז-נעי דע־ י
 ו•;־ *ו איסער איז ראס ־יאפ ז.: נא״טסיפט

 יו ד>#׳;ז ױניא; רי אײיי •א' אירם, א-פ ססען
 .כ״ פאכט כאס א אױב ׳״., : .v רעפ. אין דןן
 נע׳ א וז6 נארםענטם מ*:ימום רע־ אז 9» זיך

 מאבעז׳ םיז א־בי-סער אז ״«י ,טכאי װיכען
 ז«' ױי ײאס האנעו יוג׳אן די ‘א• ׳«,<iy״v ־זי
 םייגט איה״> טענה׳ט ג־;־.־יל. ד;ב װענ־;ן ןנע
 •*י *װ סםעגדע-ד א ש>ז •;:-־־;;’א די ׳עס

דעם׳ נענעז דאך איז יי;-א; יד א־ז
 ד*ר ם״;ם •ראדאדט•? *־ו סטעגדע-ד װןויס

̂םיר-א־ביים, ױ«ס yryr ר«ס  איײננעננבעט ג*ר י
 י1»ײ אנער ענטםעיט הינטער־טיר. דעי דירך
 סענזז קיין איז ר*ס אז ה״םאן, ר. אײך דעס
 איז #ראדאי^אז אװ סטענרערד דע־ װ״ר ;יס,

 בא״-־טיםט, א־צם נים, סעחר נא־ ד«, ז*־יו**זא
 םיט ה״םאז י. ס״נט דאס - ,.סייןסס״ *רע*
 דער סטענדערד דעם — ״פיײ;:״ װ*רם דעם
 אנעײ Dim ײגיאז די װען ?•עטעי״ און ב*פ,
 סטע;* א שוז שאי־ט עלזיסטירענדעז דעם לענען
 ‘ריי זאי זי אױך אז פאיי־אננען, זי װעם דעיר,

סטענדע־ד. ד׳ס בא־״טיכיען א׳ן דעה א נען
 אײב איז עםאנדוודןט. הײסא;׳ס י. איז ד*ס

 ר*־ ער א*ז •׳.־רײנט, ער וױ זײנעז שאהטעז די
 סטע:* n דא יע איז עס אויב נערעכט. נאנץ נייש

 *טרענטע נאנץ א עס איז ורןויאק־צאז, »װ דעיר
 .אײנצונראכעז — יצכרױכ־יאײטיק די ■•ליםיק

 ײי• אז אײנרײדעז, ז*ך איז זאםד איז קא■ דזם
̂לד  אויך אתז זעהט ניט, יײנעם זעהעז פיר נ

 « •nr יעדעו איז הערעם עס אױב ;יט. ?יינער
 DB»py3ig נים ער װעט סטענדערר, מוויבער

 אז ׳טרייעז, װעיעז םיר װאס ׳ד־;ש דויר מיועז
 מאקט הײםאנ׳ס ר. אויב וױיטער, ;יטא איז ער
 נעכרי* זיינעז װ«ס ׳די.באבעס ראס ריכטינ, איז
 זײ װעםעז און ארכייטער, איטע די כײ נעז

 צוייב הענעו מרחםדדורײזעז, די צןןהרעז סוזעו
op אױםנע־ נ«ר־װ*ס די מיט מנהורירעז ניט 

 די צאהיעז װעיכע סאנוםעיזט׳טורערס, ?וימנע
 אוז מינימום, דעם נױיז ארבײטער מולססע
m זײערע אויף זײ ניכעז תרפאר ’r1ײ אוז <־ 

 איז םאהט, א איז דאס אױב — דז־טאכערס, רעז
 ױניאו די װאס ■ראברעם, גרויסע א װירהליד 09
 דערםאר סענליך. װי ענעל אזוי אױםנעהםעז םוז

 איהר הייבט בריןי אײער אין אז או:ז, ̂ײנס
 ■ונסםעז, וױכטינע דאױנע די אנצודיהרעז אז דם
 םאר• םיר כאם׳ש בריף, אײער איז דעי־םאד «וז

 א נאר ורעסע, םרײע or? איהם ;■ע:ט'יכעז
 דעם סוז אױםקרערוננ njn צו נ״טראנ מאועד
 אנבאטרעםם װאס עניז. וױכטינעז זעהר ד«זינעז

 סיר׳ האבעז בױרא, יײבאר א םוז סיטער •ײער
ניט, וױיסען סיר אוז דאנענעז, ניט נאר נזוםידריד,

 אויױ אױסנוצען געקענט בעיקר מעז
קעפ. פחיען
 אזוי װאס פרויעז דא זײנען עס
 ׳אלא ליב. און גוט םײז, גאנץ זײ זײנען
 לײכט־ פוםטע, זײ האבען קעפ דען מ>ס

 #חעפ די םענער דרעדזען זײ אזן זיניגע
יאה־ די טאנזבילען פארדרעהען זײ

 דורןי קע:ען מען װעט אזוי אבער ־־־ יעז
 אזעל־ פאר קריגען אפעראציע לײכטע *

 סאפיטש־ א סיט ׳קעפ נ״ע פרויען כע
W סאנזביל־ סאקע אםשר טאיר. מעהר 

 — געחײםען עס װאלט דאז און ^עקעפ.
 נאלדעגעם א מיט פרוי א :נאנצקײט

 מאנד חלונען א מיט און האיץ סרױען
׳ קאפ. נ*לשען
 גום זעהר געװען דאף װאלט דאן איז

װעלט..^ דער אױף יעבעז
 עקספערײ נײער דער ;עזאנט: װי
 איבערצוזע־ םינס פראפעסאר םיז סענט

 אויפ׳ן אינזעחט איין פון קעפ די צען
 וױכ״ א זעהר איז #זעקט5אי צײייטעז א

 ער־ דעם פון סען סען ערפיגדונג. סינע
 פאר גיייזעז 'י ישועות סך א ווארטען

קאונםרי...) און (סיכד סענשחײם דער

 :רץס tyjp tfiyo^n ortf י?ז איטיצוי* אייג
m חן• פײג^ז אג^ריד׳־טע י1 סים ונ«ר r  oy 

iv צו 01וי t u jW .wo, ־ ניס ד*י אזu r •«ד,־ 
III ^ױניןן דע* דויך ויז4נ **נ״ט**־ ז״ג 
̂ט ns וױידדון• די װ• ®יווע׳ יי י1•י  g— ד
3”ys־ ?•̂iy ניו״״טיטט '•y־y! און Hi -yn* 

rn װויט כו״-־םירעז, ו״  W י•וי* ySBJy II-’ 
 ױיו סיט 8̂py׳״ וילזער vn װויטו ו נוד

r >ז פוגומ *•ר,ר ענדי צו ז־יז װעט  n- נ־ f 
 ויןן דאיל א י׳יסט דיײרונ־עז ר װ|ם דעם׳ יט8

 יילאב׳;*8\,י יע־ וי נעסונט. יזיאי ו*וט עי
 y/ טיי אידכ m סייו1נ* צ־ות •,אויו 1’1

 iyויגטע״נוציונו* ׳*yii'H זעילט פמדעעטייעגעז
 • א־־ ttr׳i טדא־ װ*ר. יע/־טע״ םײ ?איעגדאר

lyi'syjD’iH, זיינעז צי*יר יו** צי־ע̂י ליט ןז 
y; *״אן נעוײבעז א ון0 סיזוירט־סײיוויס y j 

 ויי ר־ש יוט נוכ דעי jyM ׳ן y ד י ר ו ו צ
 א־רי װןןי. n ד#י|ר ז ה y צ אײוי 'טyטyoyו

 די א£ײו כוטיש אז jnyi דעיפין װעט
סיירי־ו־״ועז״,. י*יז דט איצם לייועו סוכעי

צי״יח ־־1’ Vi סון פלזירטרונע־ די ו -ס9 ובעי
•סעז געב ;׳ט וינן* זיך ׳י ו ויורטען

iyyy .־״ ־ענעז י ־’0 ײן מ ע מ א ר ע דז
*ט1סט־ ,,נא; v n iy5fו vw ii ׳*עז׳n’Byi די

•5ני ז י D ־* • c«נ כ ד> '־יעד. ד*פ יערײבען צו
א א־ז ׳*•נט״ ׳ א•־*־ •11 אכ׳;־•;ז,,•,•., ו V'DIi צו

! ’ א * י״רע •:ע* נעפיהי*, נןנ^ער rwnvr
0V * ז טעז ’1 M **:׳ryi אזײ ניט IV" דיס

?iv:v פא־עםענט^כ־;ז
־ v כ « ־ כ• ;־,ז JH. א•; ײים v כ

טעײז ־ײבען נ א ־־. א• cy ׳אנ־;ז װןס iv?:V9 רי
* H • Ml « יי1 יי״י י '1̂10 צי ;ט "9 :ט טאיא: iyn**o ריונעז צו

0’*צ א א־ו אין : טעו ׳ם •.־־ א m יאד ליד נעז
זיו.

־;•־;־ אי י׳ױט איז r : דע־ ד מ אב
־טע־״ כא־א־ ז yi-ysנײכ־ל נאג־ן n םוז פ־־נונג,

אץ • ״ן גג י צ״ט• דע• איו רי r דערװי רא־ און
ז־;־ע »1 |ן ״ <1' *י » • ‘םער׳ נ*וי ז א־ י;עו. cyi ־ט;
כי־ט זע-עעז V I ־ •9 עז באניצ סטרײלס v iw n

*ד ז סעז קעז כי•' y 'i גיט לװעלעו. סרעדיע
 פא־• ג*ט זיך י:ע:עז םיר פאײאזעז. ז״ אויף
 רוזעז די נ״עט נ־־ייט פארעפונםי״ינען ניגעז

 װע״נע ד/ םיו בא״:טעמינט אפיציער װעדעז
 :ןר.8אינטע־גײ*» דער פון גע־ציכטע ,ד יטאםען

צוריין. א£ א*יך סיר •עיייעז בריױ רעם
 ;יט אמל ג׳סעיט עס ׳נײז — ח_ס. הערש

O’H י דעיפא־, איז •ין, נ — .1 ד עס ו
גיט. טוינ

0 J  D א;דע• דעפ אין איל ױערעז נוט
t ערםירען םאי רעו k *ױאודצ. נטעזי;כט’כא

-- bװד, אײעי יז ,,ו ניי
 םון ו־םילעל ייונגעז צוגע־צייטעו דעס םוז אױך

 •ײסייריגט ער ױעיכעז איז טינחרעיר, א<טוז
 איהי אז ליאר, אונז שאר איז כאי־טעװיזם, דעם

 דע- צו ׳שטעיונג אונזער ׳טיעכס זעהר סארעטעהט
 דא־ םיר דאס ׳רעם אויף אכטעגדיג גיט פראני;,

 צו בעסט אונוער געטאו ם*ר אונצעהרינע בעז
 װי מאי, אזױ רעזער אוגזערע פאר עס פאכעו

 דאז אוז :*ff n .t,. דער אין צוערעם סענריך,
 סאכען רא זי ?אסיי ״נערעכטיגקי-ט״. די דורך
 קריסיק די אננאטיעפט װוס ^ארןי. און הורץ

 «רן• קא«יטוייהטיעער רער סון אטאלעז די אוו
 רו®* אין רעדרוננ נאליטעװיססימע די אויןי סע

 איצטן אױך זןנעז און נעואנם םיר האכעז לאנר,
, יחר  אוז ו1אוםר״ אזוי *רייו זײגט װעיכע א
 ®ינסטער, און ׳טלעכם איז װןס איץ, ®אר שםעהט

 קרײ צו רעכט סון עאכעו קײו ניט האט איהר
 רענם סויען םים אױו איז זערנע דאס םיתירעז.

 הרי* װעלכע רןנירונגעז, אלע אויף אנװענדבאר
 ipr'on איצםיגעו דעם אםאהירען אוז םיהירעו
 אגנעװי• סאל אונצעחלינע האכען םיר רןזאים.

 םור* ■רעטע, ns פרײר״ס נאנצע זײער אז זען״
 V וױ סעהר״ נים איו װארט סון און זאסלוננ
 זײו סיי פענען רערפאר ■רעםענזיע. •וסםע

 סינקרמיר, אוטאז סים א״נםארעטאנעו םארקאם
■רעסע דער םון קריםיה די ןז
 נענןנאיכער רענירוננעו עחזיסטירענדע אלע און

 אונכארעכ״ נאר ;ים איז רענירונג רוסייטער דער
 אוג* אכער חוצפח. העכסטע רי איז נאר םינם,
 רוסלונד אין באל׳צעוױזס דעם צו טענות זערע

 נענרינדעט זײנעז תעתועים D’rro זײנע און
 די אויוי סאציאליזם, םח ■רינציועז די אױף

 — איהד׳ םרײחײם. נלייכהײם, םוז ■רינציפעז
 זײן נים קענם איהר אױב — זײ, צו סיר זאנעז
 ״,דאר. רענירוננעז, אנדערע װי כעסער, פיעל םיעי,

 םוד״ נאנצע די איז דוז כורװז, אויף א״ד סעו
 רעװאלוציע דער םון צײם דער אין בלוט נאסענע
 נאסעז איז רעדם װעלמ ׳איהר אוםזיסט. נעװעז

 אלן םוז אוו יזאמוניזם םח פראלעטאריאט״ םח
 ■ונקם האנדעלט איהר אויב אידעאלעז, נרויסע
 —האניעיט איר אױב ■־עציפעז, דיזע צו קא«ויר
 דיז — רענירוננעו אנדערע וױ ערגער, ניט אםילו
 םוז םארלויסדער אוז יטענדער רי איהר זײנט

ליכע שעהנכטע די  מטרעכונ* אוז האםנוננעז מע̂נ
 מעהי םיעל איחר טום אוםז א?א אויף אןן געז,

 ארבײ• נאנצער דןןר און סאציאליזם רעם שאדעו
 דער שונאים. ערנסטע איהרע װי באווענוננ, םער

 העלםען, נים אנדערט זיך קענעז זײ אז ׳תירוץ
 ׳איז ענםפער אונזער יוײי אונז, םאר ניט נילט

 אויוי נאגעוזז םוז םעז אויב ראס ערמטענס,
 *זעלמ נעםײנהײםמז, אזעלכע טרים אוז •טריט

 האםוניסטישן די םועז ראס וױ גרויזאםהייטעז,
 דעם אײנצופיהרעו אום רוסיאנד, איז העריטער

 אײנ• נים בעסער בריעוז ער זאל דאז יואםוניזם,
 םיןס׳ דער סוו םיר ?״נעז צוױיםענ^ געמיהרט.

 יײגי ניט מז אידעאל ?ייז אז איבערצ״גוננ, טער
ײ זים אזא אוין• לעבעז אין װערען נעפיהרם  בי
 נאריטעװיסםי׳ןת יאהר פמן• די אוםן. בארייטעו

 ?םאריסםע די זימעז רוסיאנד אין וזערישאםט
 ײזןלמ נעדאנ^ז״ אונזערע פאר בא^קםינוננ

 »נ־. איו עס װי נלײר, איױםנעזאנם חאבעז םיר
איס־ דקר ?win גתלזננרןאמ ער״אמ די מיזומו
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סןנסער ה?לס ױניאן
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 אין ט0ה םענסער חעלמח ױגיאן דעם ון0 דעסארטמענט דענטאל דער
 סון םיםגלידער חײסם, ס0ל ארבײםער, ססס,סנ געדינט 1922 יאהר
ארטםענם0חי דענםאל דער פאםיליעס, זייערע און י. װ, j ל, m דער
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 ר ע * י א אח סעגםער חעים ױניאן פון דעפארטםענם דענםאל דער
 לויט נעחןכענם הערען ארכײם חןר פאר פרייזען די ם. ם י ם נ ע ד

ים.00פר וחןלכען איתענד אהן םם,0ק דעם
 א נדינם היינם, זואהן א אין לעכעלע קליץ א !ינען, אין ם0ה

רנענ^0צום6אוי צאהן שלעכטער
o*t0 םזנליך :שםונדען io  no אין n*ie in 8ני אװענס, חד1א 1
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 ז*לט איחר אז ייײו, נעטען מיר
אועען, *פענע מיט תטער דיזען וי-עגען
t װארים o אײער םמרהיטען וױלען

זונטי״ג
̂וילט איהד  וױיער־ די ד#ס װיסען, ז
 בי״ און װעלװעט ®רעסען צו ברעטלאך

 טד יע*ט כיז ה*בען םיר װ*ס יױױיע
 געסאכט זייגען שעפער, די פאר סאכט

 םאשיגען די װען ד$ס אזױ, געװארען
 סיט מען כאגיסט וױיער די *ריין זעצען

 םיט צו קיעיט מען און צעסענט סך א
 *רױס־ ז#ל;יט וױיער די אום יייװענם, א

צוריק. קריכען
 א םון געמאכט איז צעמענט דיזער
 א זעהר באדצט װאס י1שם* בדענענדע

 «ארעט איהר װען און גערוך, שװערען
 איײ הײסען םיט און װאםער םיט דאס
 אין נערוך דער ארײן אײך געהט זען,

שעדליך. זײן קעז ראס װ*ס הארצעז,
 אונזער םון ארכײטער םילע זאנאר

 הארץ״ * אױף באקילאגם זיך האבען שאם
 דאק־ א םון אונמערזוכונג אן שװאכקײט.

 שטארקייט די דאס נעצײנט, האם טאר
 און הארץ דאס שאדט צעםענט דעם פון
 רוםען ארבײטער אונזערע אויגען. די

״קאנסאםיעארכרעטלאך״. אן דאס
 נענומען צײט לעצטע די האבען מיר

 אויף װײער־ברעטלאך די צוקלאפען
 האיץ יעדע נאר האלץ. שטיקער פראסםע

 און •עך, צאהל געוױסע א זיך אין דאט
 םון צעמענט די צעװאריםט איהר װען
̂ץ, די און װײער״ברעטעל דער  איז האי
 נע״ פא־״אײער שעדליך זעהר נערוך דער
 ׳עזוערע נעאפערט האבען מיר !זונט
 געםינען זאלען זײ מעכאניקער צו געלט

 װײעד־ברעטעיז א מאכען צו ס-טעל א
 עס אבער האלץ, אהן איז צעםענט אהן
אויסצוארבײטען. שװער זעהר געװען איז

 אנזאגען אײך םיר קענען יעצט אבער
 יעצס האבען טיר דאם שפחה, גרױסע א

 וױײ א אויו* פעסענט :ײעם א באהומען
 קײן און צ־גםענט קײן װאס ער־ברעטעל,

 — דערצו געברױבם נים װערם האלן
 ליײ סארט אזא ערפונדען האבען מיר

 און קוםער, םון געםאכט איז װאס ׳װע:ט
 װאס מאשינעז, אײנגעםיקסם האבען כיר

 קױ די צו ברזגטעל װײער רי טשעפען־צו
 גוט ארוים קוםט עס *ױ\ ״ער־לײװענט

!הארצען אין נעזונט א — ציכטינ זיא
 און װײד זײנען װײער־בחנטלאר די

 די און וױל, מעז װי בויגען זײ קען מען
 אנ* םונם 2 נאר װעגט סײז נרעסטע

 16 װענען האלץ ׳טםיקער די װאם שמאט
 צױ די באװאונדערען װעט איהר פונט.

 פעטענט, נײעם אונזער פיז פרידענהײט
 צײכג דער םרץ װאונדער א איז װעלכער

 דאם שםארק, אזוי דאס איז דערצו אין
 פון ברעטלאך 10 איבערלעבעץ יזעז עס

 אן אײר געבען מיר סטי< איטען דעם
 אר־ אײעד םון אראפ װארםט ~ עציז

 ברע״ הילצערנע שװערע די בײטס־טייט
 שםוציגע, די אראפ אויך װארפט טער.

 עקעילט עס װעלכע לײװענט, פאדפעבטע
 אײז איז שרײט נעמען. צו דאנד איז
 סיט נידער !האלץ די מיט ״:ידער :קול
!־״לײווענט נעפעכטע די

 א שאפ אין אײך ־בײ דאף סען אויב
 װעלװעט, פרעסען צו װײער־ברעטעל

̂אש  “ניי אונזער הויםט ביליװײע, ארער פ
לײװענט. סופערנע די פעטענט עם

 דע־ און פרעסער אלע אײן לאדען מ*ר
 זײ באסעס, אײערע אויך װי זײנערם,

 װאונ* נײעם אונזער זעהען קומעז זאלעז
 וועל־ וײער־ברעטעל,1 פעםענט דערבארעז

 דעם הארצען איז נעזונט א זײן װעט כער
 אײער פאקעט איז נעזונט אוץ פרעסער

 פיז טײערער ניט קאסט עם װײל ׳באס
שמאטעס. ^טע די

 די אין נעווארעז אנערקענם איז עס
 די פאר יארה נױ פון יטעפער גרעסטע
נעװעז. וועז איז װאס ברעטלאך, בעסטע
 פלאש אםעריקען די בײ באקוטען צו

 123 האמפאני, פרעםבארד װעלװעט אזן
 טעלעםאז יארק. נױ עװענױ, םיגפטע
.2220 אעלאנד

 לעטער דיזען גיט פרײנדליך, ביטע
אדװ. ב$ם. אײער צז

ם ער הארלע ש טי ם אליי אצי  ס
ל א אנ ש ײ ק ױ ד ר ע ע ט ענ ס

jw איםם 62 ioe .םמריגי 
אווםי מעדיסאן און פארס צוױשען

ען צו נ נ די ר א ען א ם ם ױ ר האר נ
םענשען 600 ארײננעםעז קאן

®אר׳מטעלונ״ ב^נר, האנצעדםעז, פאר
װ. אז און חתונות נעז,

 רוםפ םיםינג און אפיםעס אויך
d ביו טאג יעחנז אםעז w ביעאכפ 

M הארצעם טעלאםא?: 20

2441 נרעמערסי טע^עפאז

ד די ר א אנ ע ם ל ע ד  פ

ט ♦2 ם ע23 אי מ., מ ױ ם ה נ אר י

 ריןײקיזיער עטיזרקסטער א:ן גרעםטער דער אין
װעיט, דער אויף #רדען ארבייטער אידישער

ט אג מ ר א $2,500.000.00 — פ
ר ע ד לי נ ט  83ססס, — מי

ס ע ש ט ענ ר 740 — ב

» »דנ. דןר י b׳o* ו j ■׳ע 
 ע?*נ«מי׳ 1װינ«יגע ד«ן
ל,»ס׳ •*לי«״«עז איז ׳יעו

 קולי דעי איז רינג ווי־כ. דעי
 אידיי דעי ן י יו ענ©עיt מוי
נאװןנמג #רנײפןר ׳יעי

ר ע ד ד ע ט ײ ב ר ג א נ ר איז רי ע ר ד ע ג צי ײנ  אידי־ א
ר ע ען, ש ד ר ט װאס א א ם אן ה טאד־ א־יגענע  םאני

ע םאר ױם ײנ ױו ז ט פ מ א ס אנ ר ק ע ד לי ג ט מי

N E W  Y O R K , N. Y .17S E A S T  B R O A D W A Y .

ס . • ר ע ײנ עז פון ר

פארראננם סו 8 װעו־ען הלײדער פרדמז
ע א ט א[ נו ם־ i סראסע » e ר ע נ ע ה און ס ע ד ־ ®

 םיסעם םרױען, פאר דעזיעינג אין
 קורם 8 קלײדער קינדערשע און
 כאל־ 8 םײנט סקול מיםזשעל אין

 גרויסע 8 און פאזישאן דיגע
נעהאלט.

 גארםענט אװ סקוהל םיםשעל די
 נרײ״ םײקיננ, פעטערן דעזײניננ,

 קלײ״ םרויען םאר םיטינג אוץ דינג
 יאהך 50 איבער עאבלירט דער.
ערםאאג. נרעסםען דעם מיט

ע ײ ען נ ע ד  אי
ע ײ ען נ מ ע ט ס  םי

ע מ ם ע ען ב ד א ט ע  ט
ע ט ס ע ען ב ט א ט ל ו עז ר

 אזן ם^ג אונטערריכט. יריװאט
 באדיגנונגעז♦ גוםע קלאסעז. אוצענט

 קוסם אדער טעלעםאנירט שרײבט,
 פולער םיט בוקלעט םרײען א םאר

איפארםאציאז.
 אין דעםאנסטריישאן פרײע

םקול. אונזער
ט ענ װ ען א ס א אג, :קל ט אנ ך ט א װ ט אנ און מי ט ײ פר

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
15 WEST 37th STREET, .  NEW YORK

Phoa•: Fix Ray 1674

װאך? יעדע ״גערעכסעסייט״ די איהר סױגס
 בעקאנטע אייערע קריגען

? װאך יעדע צ״טונג די
ב ױ ם נ־־ט, א ארו ט ױ ? ני

 לאקאל אײער פון אוישנעפינען דאם פרובירם
דעם צו דירעקם ?רײבם אז־עד סעקרעטער,

Publication Dept. I. L. G. W . U .
3 West 10th Street, New York City

z
 ןדנשווענס

הלאוסםאכשר
ס ענ ב ע ג ל חג ע כ ד ר  ■ון

zo חר א ט י נ ע מ ו חז נ ע
חר 20 # ס י נ ע מ ״ פ

מעטץ סאול
ר«ר סיט א'«וט

י W נױ ח ס ל ענ ר שו נ  אי
ע)ל #»ני מ « ו

 סמריט טע23 איסט 110
סי :טעלע**ז .4224 ניאמי

 עווע״ ,דייל 2008 :אדרעס זױז
,7019 םטרדטס :טע־'. :ראניזם,

ען ױג ט א ר ד מי א קז טמ ע  ך♦ י
ע ט ס ע ען די ט ענ ם ח ט ס נ — אי

 oyo'itt אטטיקעל נעקער׳ם דר» אין
 סרזעגסעס. קײן ני« םען נעחפט

 »- דר. אז זיכער, עס איז דערפאר
מ קער׳ס  חילןז אסת׳ע אן י״נען נריי
מ פאר״טארקעז זײ :אויכ פארן

 אױג דאס נא«ריי<מ ייץ זעח-קראפט
אנשטרעמוננ. ®ץ

 א:נ- נעםאן װערען ארכײטען אלע
 ■ערזענליכעד נעקער׳ס דר. ®ער

 -me נרעססער דער םיט אױםױכס,
זיכםיגק״ט.

wW # wvtt WV ו י ײ
כ״ וזצסע איסס  l i t  

100 ‘ עױעניו ׳;נ*יל  < v,v פע4 מ<כעז
:נראנקס

־ך1 - סא־יאכ ייסס  J02 v ’j !־פכפעיש £9ר. 
נ כדוקלין

v m f D! BARNETT IBECKEP••נאיז מלנ 
i OPTOMF ז p r j  OPTK IAN

i און ל־יו» r e אע 
שורענס

ם א מי ר א ײן פ ט ש ל ע ק נ פי
דטס קלאויזםטכער רי צו אוןלירם

דאדםען זײ אײב
 אינשורעגם װעלכע אירגענד

a ייייױ ווענדעז זיד זײ זטלען r 
:*דרעס םאלנענדעו

SARAH FINKEF-STE1N 
261 Craot St., New York

 *mo F*on*r» ורוימ
 ק*סמג ײי« יתזימיגג

4חוזײנמ רי1יד8סנר1
 דלעסיא א. •חןפ.

jms יענטקס do po34. 823 וו. 44
•)oo iron (

 ו1§רוי יהנע ••ר «דמו
inoro סייקיגב 

ji'ro rw
88.00 סעםסזתז־כװ

ם מ ך קר לי ס לי ש ס ױ iiinD ?אלאםניאא
 טשאי צוועםאסשני

סחעע רלי װהײם
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ה מ ד ז ע ף ח אן מ מן בי ליןן פװ d ז ע ו
ט ײ נ אל א*ן או אק 35 ל

D'k9)•1 ל״ג (

.׳ ,,,,ז זאיעי איע װען אױם׳ו ,
װעט שיו*  אז״גע-. ס ארום

 יע־ ®ארק, בעטע-י ״*״׳׳, «י• פון סניזן
 לואכ כליטגוידעי, די פערי, סאוטל נ*ן

 כרוק• פין אדעי נ-*;יןה יי פון ?ורען
 םע־־רי. סאיטל ביז פאל״ען זאי״ען דן,

v״ דף געפינט רעיכײ נל״ף b /א״׳ 
 ״יןיעדכיאנט״ סט־טעױ -ער װאנע; םון

איפאדרען. <לעט
 שיוי ציפ לןיניען לאי־ען :צלױיטעגס

 זיך האבען װאס #ערזאגע;, די גאו
 קיינער זאי טילעט. א כיט פארזאמט

װעט טען ״גישלןשה, :טראנסע; דט
 די יױט שיף״. *•יפ׳ן א״ױפגעה; שױן
דאק־לאכ״שאגע-, פון רעגור״שאנס דיע

י•  c אײםגעפאהט שטיע;; עס װערט
 יערעי אז איגספעקטארס, סיעציעי־ע
 *טיױ אײפ׳ן יף א־־־ ;עלט *ואס •אסאזשיר

̂*י  א וױ כלעי־וד וױיר טיחעט, א חאבעז ו
 טא־ פאסאזשידען צאײ נאשטיטטע

 ביי א־ן אר»יפ;עלן. ניט *•,*יןי א אױף
 :ײכ יצטעהט װאס *•;פפעיזטא־, דעם

 ױי קי:ד א )א״;: אי-ץ איז אדױפגא:;
 א אפיױ - כיענש. דעײואקסעס!־ א

 הענד די אליױ טיאגט כלען װאם נ״כי
 פאפאזשיר, א dsk םאײעכענט װעי־ט

 בײבי, א אפיי־י יעדען/קינז־, פאי אלן
טיהעט. נאזינרעד א האכעז כיען דאחי

־אקאיפ.י מיטני־ידער

שיוי דיפ׳ן
דעם פרן ן
זײן װערען

זאיע;
 וױרע; זײ א־יב זי;ען, אין האנען דאה
 אוכיאננענעהמייכקײ* קײ;ע האבען ניט

 פאר־פאריז א וכ־שי־, אייב, װאדים טען.
 אליף און טײזעטס ציױי כייט לוכיען זאי־

 בײבי, א אפירו קינ־ א נליטגעיזפען
̂יב ז״ װעיען  געל־ין מוזען קינד דעם ציי
 ניט פאזיטיװ זײ װעט כיע,׳ לויייל צוריק,

שיף. אױפ׳ן א־־״יפיאזעז
 צו שאדעז ניט אױך אפש- ולעט עס
 שטרעג; איז עס דאס עוים, דעם װארגען

 כרענגעז צו שולבאטען
rv tn יאינאי איז װאס: 

 עס אםענדטעגט. טעז18
 אויפ* ,ױערעז װאס אגעגטע; ספעציעילע

 קײן נעהטעז ניט לײגע־ זאל א-ן ׳■אסע;
 ארײנפא־ דויכדעם קען מען טישענסעס,

טראנעי*. גדױס איז לען
 דער דיט אפפא־־־-רען װעט טען ׳אלזא

 ביען און פייה׳ דער אין אזײגער סנ עיף
 אזײגער 10—9 א־ום צוריקקוטען וועט
 שאדען ניט װעט עס און אװענד, אין
 ביס א עפעס טיסנעהדען זאיל עײם רעד

 ניט װעיען װאס די אבעי־ טאן. צו
 װעיעז פעקיאף, טיט זיר ט־אנען װערען
 דער בײ עסענװא־ג הױפען צו קרינען

 איז יעיף אויפ׳ן באי* די שיןי. פון כאר
 אנארכיס־ צים געױארען איבעיגעגעכען

 פראפיט דער א*ן קיי״ד/ ״רויטען טייצען
 איגא־ זײער פא־ געהט באל דע־ פון

ניזאציע•
 ױני־ דעם פ.־ז געילעגענהײט דעי צו
 יא־ פין יעריף־קאטיטע ךי לאט ילעאים

 בוך׳ עעהנעם א א־ויסגעגעבעז 35 לאי
 אינטע־עסא:־ טיט פור זײטען, TX( אױם

די פון ׳בא;ריסינגען אין אדטיקלע; מע
ילאקאי*, דעםטוע- און בויער אילע
 ׳פײר׳. און ״רענק דער ם*ן װי גיט אזײ
 אזוי װי טsדערצעה װעיט בוף דעם אין
האט לאקאל *דעם אין רעיליף־אדבײט די

ל א אנ ש ע רנ ע ט נ ר אי א ד ענ ל א ק

סקולמאן. ה. פץ

צוריק יאהר 12 םים ודאך ה״נטינע

 ־׳דיסלוטירנ ;•־,,ר-אילםא: באאיד דל־צאיגט
 אפע־ײ די אום ז־עי־עז נעפאז ל*ן עס ױאס

 יא אוז פ״איצעכ אויסג״עז ניט זוורען ט#רם
אייעי־צ•:־; נים איט ;,,טא״• דעי ביי ראקולס

פ. די זיפ איבײט די דעם דײר ז1כד ד דד פ־
• • •

 א*:ט־;־ די פוז יאונט״י דיסטרייט רער
ױ איז לאקאלס :״שאנאל ײ, ; »  םאכ א רופט י

 דע־ ןרנ״טע״. נודכ ױײס איע םוז םיטיגנ
 עריצטײז. שאור םוז אדיעסירמ װערם פיםיננ

 יאגדאז, םאיר װ״נלם״ז, ב ריילי״ M מגארא
 הונדעדט איבער שניידע־־־מאז. און ■ענקיז

 אוז אײנ׳ברײבעעים א״ז צאהיעז מםבעיס
ױניאז. דעי אין מםכערס ײזגייזגז

• • •
 אז עפענם ליאוקםאכעי ב«א-ד דזשאינט

 79 ראקאל בױ?רינער דער כױיײז, איז אפיס
 םראנ־ װערען סעםבעיס די אוז אויף זיד יײזט

 לאקאיעז״ באארד דזשאעם די *ו סטערירט
 װעלעז איגטערעסעז זײעיע אז אײנזעהענדמ

באארד דזשאינם פוז װעיעז אםענדעם בזסער
 זערבסמשםענדינ. איכײסעז זאלעז זײ וועז וײ

• • •
m װעלמ לאנטערענןחןז, אײגינע גאזי m 

ײ *ווישעז מהפלמו מ ו  דעם אוז סן י
 וחד צו 10 יאקאי נאשליסם באארד דז־מינ•

קיאוק• באארד דזשאמס חןד סון סײ< • <מז
מי א יהיאז. ס

̂פ. י־אקא צעוזן פארגאגגענע יי ;
לא־ םיז מיטגרײ• יעדער

געלרארען בון א י י ר ם אחיסען
זיכטער צ*וײטע 228 ױניאן, דע•

 אײך •־ע*ט עס און ׳א;;ע-ויבע; זיו
 ױאס צ*פע״, און פאקטען נייט א;גע;עבע;

 ראנען ײגיא; דע^ אין רעריןי־פאנדס די
 אי א״פגעטאן

צײט. יאה־
 : י![{ 35 האי!
 פין אפיס אין

 א־יספאה״ .ױערען •ואס אי*ע ד• עװעגױ.
̂ען עקסק-יױ׳צאן, אײפ׳; ע;י  ״,באה רועי

̂ס ׳ביף א טען ״ סאדעדר, א :C איײפ״ 
.r׳* אױפ׳ן געהן

 דאס זאגען׳ נױר לוײען יטרוס צום
 צעהן־ דעם צ• 35 י־אהאר באגריסען נײר

 רעי*יף־אר• דין פון ױני־ײעאיפ יאהריגען
 עד־ דע־ גע״ען איז s 35יארןא בײט.
 פון נאא״י רז׳עאינט איז יאקאי־ ׳:טע״

x טאנעי ייפע־ א־ן ־סקײ־ט ׳קי*אול 
 א•;־ אגגעפאגגען דך האט װאס ױגיאן,

 דעמ־ :עיזי פון רײדען רי טיט טערעסירען
 און י־־אנױ״ט א פ־ן צ״ט אין :ערס

 ־־אבען י־אהאי־ס אניעיע די פ•; נ־אנכע
 פון זעי־בע, דאפ ;עטאן נאב־עם •צױן
 ,ץונ־ דע־ אויסגעױאקסען א*ז עס ו*אפ
 אינסטיטיציע אן סענטע•", הערטה יאן
 וױי־ ױאס ״ועיט ייאס ו;*אןי דע״ אין

 רי צױײצען פאפ־יע־ טעהױ א"ץ טע־
איגטעינעיטאגאר. אינזע־ פ*ן :״יטגרידעי

 דע־• צ• יצאיען :יט א־יך ײעט עפ
״ :•אגען  פ׳ע־ ראס גערעגענל״ט, דע־ :

 רעד געװע; א-ז דגטאן כ״אייס זייענט
 אנגע• ע־יטטע; צום האט װאס ;ני:ע״יי

 אײ:־ ײנ*אן דעי א*ן אגיטידען פאגגען
 יע־ זײענדיג ׳יף־פאנד4רעי א צלםיהרען

 פץ טעגע־דטעי־שעהיעטא־י דע־ ניאי״ט
 פאר־ דעטא״ט יאט ע־ .35 ̂אהאיז

 דע־ אץ רערי־־פאנד א אז א־יסגעזאגט/
 איז דאס װאס דעם אחוץ י־אכ ױניאן,

 װעט זאך, :ליטיגע זעל־ א ױניאן א אין
 פיה־ װעט אין ערפאינ האבען אױף עס
 זאי בניל א;י:,י די דאפ ׳דעם צו רע;

 איצט ראט ע־ און םעסטעי, אי־יז װערען
̂ע  זעהענייג פ־עי־וע; צו זיף אורזאכעז א

געױאיע;. טק־יפ זײנעז רײד זײ:ע װי
 א**־ אי־ע אויך האבע; גרײכען דאס

 פין באאטטע רי פדעהען ‘צ זיך זאנען
 :איל געקוטען זײ:ען װאה ראקאי*, דעט

 א־• די פ^״טנעזעצט האבען און איהם
 רי פ*ן בעפטען אץ ויאױיל צום ׳נײט

 דע־ טיט צוזאטען איע די טיטנרידע־.
קוטט י׳אקאי־ דעם פון פײי״

סענעחן אין כאזוד זיגמאנ׳ס ®רעזידענס
.)1 זײט(«י:ס

 ^יז טאיאנט^ אין *:;עריטען דגטא;
 א;װעזע;ד ער איז איועגד זערנען דעם

״ געי**;; דיזיצ־סינט פין נ״טיגג א :
̂כעז בײ ):אא־ד  אדוכגע־ איז עכ ררע
די םלן צױצטאגר דע• ;עײא־ע• רערט

 ^פגעהאיטען איז צו־טא־גענס
 גוט״כא־ א-יפע־געיועהגיליך אן

 נרוײ דעם אין טעמבעד״נ״יטינג,
 אגדערע אח.״« ױני^ן״ דער פון י־אי סען

 בא״עפרא• םיטינג דעם אױף איז פרא;ען
 ר^רט זו#ס פטרײה דעי ;עװ^-ען :ען

 ״פעיר ?יאוק־פירמע, דעי געגען אן געהט
 קאט*. גא־טעגט

 ד סען8י*י.יייסגעיאי
 ■דעזירעגט

 די ערקרעהרט האט ע־ טיטינג. דעפ
 אינטערגע׳צא־ אינזער דאס אגדעזענדע,

 א״ועק־ העיפען צי ז״ ציפרידע; איז גאי*
 בעסע• א א.־יף יאקאי־ס דיעיע ״טטערען

 דארפען ארײן זײ ־,אבע ׳טא;־י׳: ־ען
 וײילען זײ אז טאטען, דורך א־ײפױײזען

 א האבען וױיען זײ אז א־גאגיזירט, זײן
״ י,י ױניא;. ׳עטא־־קערע  עס י^בען ז

איצט
׳טטיעטיאײ:גע ־אבען אנלועזענ־ע די

 איז פאר^לא; א אין רעפט האט ע־ אז
 דעטבעיס די ראס גע״איען, געטאכט
 װאף א יאי*א־■ אײן נײט זיך טעהסען

 דער געגען סט״ײק דעם הערפען צו
4זאי טעקס דעד אין פיױכיע דע־טאנטער

 האט װערכע
 ארב״טער.

אדרעסירט האט ̂טאן ♦A • • t

 װעט פטרײין דעי ילאנ; װי אנהאי־טען,
 אנגע־נױ איז פאייטרא; דע־ אגלארטע;.

אײג״טטיטיג. געױאיעז טעז
 איז ׳פא:טא; ׳א־:ענפינ צ• אײף

 פאנט־ אין אנגעלוטען זיגטאז פלעזידענט
 על האט א״וענד זערבען דעם און לעאר,

 ב^א״ד רז־צאינט טיט׳ן כייטי:; א געראט
ױניאן. קיאוקטאפער לער פון

 אין <“י־: לע־ פון צושטאנד רעל
 גוטעל. קײן ניט נאל איז ניאנט־עאר

עט־ דעצטע די אין דא־ט א־ז ר*
געװא״ א&:ע*פלואנט זעהר יאהי ריפע

 באיעבאטים די אין
צ־ געלעגענלײט דע־

 זיף באנוצען
פארטיײבעז

 א פון זכר יעדען ?יאוק״׳צעוער די פ־ן
 אר״ רער פון אױס *פ^סען די יוניא;,

 ארב״טער, ,ד און ױדאךילײט, די בײט
 גע״ ,*sup אין זיף ׳״פטעיען צו אגיצטאט

 h אין ארינטער, עס ^יליגגען ׳דעפ גען
״פװאכעי. ארל װערט ױדאן

 סף א דעם^ אין ״עולליג איו װןס
 צו אבער ׳עײנט הױיט״ואף די זאכען.

 דער פון פיחלעריעאפט די לואם דין,
̂ררען גיט איז מגיאן  צו לארף עס וױ ג

 ציפייל םארגומען זיך האט טען ז״ן.
 טרײד־פלא״ די און זאכען, זײטיגע מיט
געװארען, פארנאכרעסיגט זײנען גען

אפפאל-ען, פאל׳ן כייטא;׳ כיטװאף
 א אררעסירט זיגםאן #רעדדענט האט

 ®רינץ אין קילאוק״טאכער פון טיטיג;
 געזאגט :ײ חאט ער און האי, אלטור

 די געזאגט האט ער װאס זעלבע דאס
 נעטליף: טאראנטא. אין קראוקטאכעל

 זא< אעטערנעיפאגאר די ווײילען די אױב
 מיזע• דעם סון ארויםקריכעץ העלפען זײ

 אםלי• זיי דארפען צושטאנד, ראכעיען
 גרײם זײנען איײן זײ דאס װ״זען, העד

 רארפען זײ דעם. םאר טאן צו עפעס
 און ױניאן די •פטארקען נעהמען איײז

 העיל״ זײ אינטערגע׳צאגאיל די װעט דאן
מעגיליכקײטען. אילע טיט פען

;ע״ זיף זינמאן האט טאנטרעאיל אין
 פרעזידענט םאסטער, כרודעל מיט זעהן
 קאונסיל, ילײבאר סענטראיל קענעדער םין
 ױנ־ דער םון לאיער דעם מיט אויף און

 רורכנע־ זײ מיט זיף האט ער און יאן,
 עס װאס א*י? דעם כאצוג אין רעדט
 אן געגען װערען געמאכט דאחט דאלח

 האט װאס ריכטער, א םון ענטיטײרונג
 עס אינדדטאגקיעאן, אן ארויסגעגעכען

 די פיסעטען צו זײן ערדיבט ניט זאיל
 עס סטלײק. אין זײנען װאס יטעפער

 אםייל דער יאס געלואיען, באיעילאסען איז
 העכסטען צום ןוערען געפאנט גילײר זאיל

 אלבײטער• גאנצע די יאנד. אין קאורט
 פאלאינטערע־ איז קענעלע פון באװעגונג

 ״פי־ װעגען ענט^ײדונג דער אין סידט
 אננע־ װעט פלאצעס א אץ קעטינג״

 םון אורטײיל דעל אז װערען, פיהרט
 םון װעלען אוםגעװארפען זאיל דדפאדז^

האורט, העכעלען דעם

 אין ״רענק
־ט
יטיהען

?אוסס פאסיפיק פון נאױנסעט כאראוי* סמק.
.)1 זײט סון (שרוס

ב־*ד א״ן טיב, ניזיז הארציגע־ א איצט
!לא־צען טיפעז פ־ן עס די

 דג־■ די קיכיט טיב st̂ באזונדער א
 לי פרן פאליױף אין האבען -אס גרידע־

 רע־ דער א*ן געדינט צײט יאהר צעהן
 געיטטא־ ראך זײ זייגען ייף־קאט״טע.

 רעריף־ דע־ צ* :אהעגטסטע; אש :ען
 איצטע־ ארע טעגעץ זײ א*ן איבײט,

 פון ערפאלג רעם נײט זיין יטטאלץ גא:ץ
 טיר טעטיגק״ט. נלצדיכער גא:ץ ױיער

 רעייף־אל־ ־י דאס ,35 יאקאל װיניצען
 פארטגעזעצט וױיטעל אײך זאל בײט

̂בען מ־ט׳ן רועיעז  דאס ;עלפאיג זעי
 זא־ טיטנלידער זײנע פון װעניגער װאס
 און הילף נאןי װענדען ז*ך דאדפען לעז
 װע־ זאל יױאהסען, זאי״ רעריף־פאגד דער
 װאיים גרעסער. און נרעםעד אלץ רעז
 פארבא־ זײן צו בעסער אימע־ איז עס

 און טאג״, שרעכטען א ״םאר רײטעט
 ניט קײנמאיל זאל טא; *טלעכטער דעי

 זאיל טאג שלענטער דער אײדער קוטע;,
 דעם םאר זײן :יט זאל מען און קוטען

פארבארײט.
 פון געפיהיל רער לעבען זאל לאנג

 ארבײ־ די צװישען היילף געגענזײטינער
!טעי־מאסען

לאס אין אין פ־אנציסקא סאן אין יא:פ
אנלדטערעס.

 פאן פ,ץ קי־איקניאנער די אנער
 ;ע־ :יט כרעלר שױן האבען פ־אנציסקא

 און צױטטאנר דאדגען דעם לולדען לעגט
 טע־ר פא־ סטרײה אין אלויס זײנען

 באיזד שאפ. אין באדינגינגען מענ״צליכע
 דעי דאס אלױסגעוױזען, זיף האט אבע־
 גע־ װערט קלאוהטאנער לי פון יזאטף

 קי־איה־טא־ די גע<ען בלױז :יט פיהרט
 קיאוק־בא־ די הינטער ניפעקט־טולעלס.

 ״איג־ ־יי געיטטעלט באי*ד זיף האט סעס
 פאלבאנד א אסאסיאײ^אן׳/ דאסטליעינ

 פײנד־ זײנען װאס קאפיטאליסטען פלן
 די.אסס'ן אט און ױניאנס, אילע צו ריך

 סע־ א צו קומען זאיל עס ניט דעליאזט
 סעקרעטער סטרײק. דעם םון טעילמענט

 האט מען װאם אילץ געטאן האט באראף
 םע־ א סאכען פרובירען צו נעקענט .נאר

 דער־ די אבער סטרײס, אין טעילםעגט
 צו״ און ארײן זיף מישט אםם׳ן םאנטע
 וחנלענדיג ניט ם^ענעה אילע שטערט

 ס^אוס־מאנוםעקט^ו״ די דאס דערילאזען,
 אוםן װעילכען אירגענד אויף זאילען רערס

ױניאן^פאפ. א אנערקענען
 װײטער אילזא, מוז, סטרײה דער

רעקאמענ־ ער און װערען, פארטגעזעצט

שאפ אץ שכן אײער פרעגט
ר צי ט ע ל א ה ר ״ די ע ט י קי ג טי כ ע ר ע נ ע ״ ד ע ך, י א ב װ ױ ט, א  ני

ט אג ם ׳אים ז ר װא ה ע אד אן ד ל ער אום ט א ס ז א א ד ען. י ג קרי

זיר צוליב דאם טהוט
 ״גערעכ־ די ניט לײענט אײנער װען װײל

 װאס ניט נאטירליך ער וױים טיגקײט״
ײן אין זיך טוט עם  אלע אין און ױניאן ז

 אײנעם אזא טיט און ױניאנם, אנדערע
 פאר־ צו זיך שװערער פיל אזוי אויף איז

 אונםעגליך םאל םאנכעם און שטעהן
אויםצוקוםען.

 קריגט אײנער אויב
 ,נערעכטע־ די ניט

 װאם אלעם איז קײט״
 װע־ געטאן דאקז עם
 צו װענדען זיך איז רען
 םון םעקרעטער דעם

 שרײבט אדער לאקאל,
צו דירעקט

P u b l i c a t i o n  D e p ’t ,  I .  L .  G .  W .  U .
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 עקזעקוטױױ דזיעעגעראד דעם לילט
 סטרײס, דעם ׳צטיצען צל װײטער באארד

 איצט. ביז געװארען געטאן איז ראס װי
 םויל זײנען — עי־ זאנט — סטרײסער די

 זײנען אין ענטלזיאזם א־ז מוט מיט
 צו ביז קעכלפען צי ענכדציאסען פעסט

 געהעדיג וױ ;אל זײ זאיל טען װען ׳זי: א
אױםהעילםען.

 סעהרעטער פלן רעקאכלענדאציע די
 קילאוק דער איז אנגענוכיען װערט בא-אף
 פלאנציסקא סאן אין סטרײק טאבעל

װעלען. גע״צטיצט וױיטער װעט
 גע־ אײך האט באראף סעקרעטעל

 דעם איבער בא״יכט גענויע; א בראבט
 היאוקכלא־ די ׳52 לאקאל פון צושטאנד

D•*: יאס אין ױניאן כער y w n. ער 
 מיטינגען פאר א געהאט דארט האט

 כייט אויר און באאלר, עקזעקוטילו כליט׳ן
 אפ־ זעהל איז ױניאן די כיעטבע־ס. די

 מעמבערס אקטױוע די אין געיצלואכט
 פאר זאיל אינטעדנע^אנאל די פאריאגגען

 ױניאן, די אױםהאלטען דארטען זײ
 פואע די ניט טוען אילײן זײ כאטש
 געםיגען זיף זאל ױניאן די אז פי!יכט

שטאנד. בעסערעז א אין
עם לאס װענען פראגע ידי  אנדדטע̂י

 פוא און נאנץ װערען אויםגענוסעז װעט
 םערטעל״ רעגעילען נעקסטען, דעם אויף

 װאם באארד דער םון מיטינג יעדוריציכען
 װאו װערען, אפגעהאילטען גיכען אין װעט
 עקזעקוטיװ רזשענערא< גאנצער דער

אנװעזענד. זײן װעט באארד
 אױ מיטינג ספעציע^ען דעם םאר
 ארביײ דער פון דעלעגאציע א ערשינען

 באשטעהעלד רומעניען, אין טערשאפט
י־ ה. אלן קיסמאן דר. גענאסען די םון  ̂ג

 געשייצ״ האט דעילעגאציע די ^ינסקי.
 ארבײ־ די םון <אגע טרויעריגע די דערט

 און רלטעניע אין טער־ארגאניזאציעס
היילף. פארילאנגט

 צו זײ געװארעץ בא^ילאםעז איז עס
דאלאר. 500 מיט שטיצען

ס נ׳ עני ד ל נ ^ ט ש צו ־ ד נ ו עז ױ־ ג  ו
ר ע ר. ד ע רג ע

 ילענין אז מאסקװע, פוץ כלעילדעט מען
 רײחע א אז און ערנער װידער זיך םיהאט

 רי בעט. זײן צו געװארעז ארויסגערופען
 •לוצאינג אמאיל נאך זײנען דאקטוירים
קרעכד אין פארביליבען זײנעז דאקטוירים

ייז״
 אכלת׳ער דער איצט ס׳איז װאס גענוי ,

 1םי וױיס געזונד לענינ׳ס םוז צױןזטאנד
 נים ווערען בױלעטינס סײן דנ^

v י עמענטןיכפג
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ir ir ײויומוס נאומנס לײױס אינסעמעשןן»ל וער פת ארנאו אפעיממןר 
t i l .  V.

א י ו מא

!
 פון מיטינג פערטעל-יעהרליכער פינפטער
באארד עקזעקוטױו דזשעגעראל אונזער

ער גז אן או ץ ױני ר א ע ר ד ע ט צ ע צי*ט. ד
 טען11 רעם םריה, רער אין כיאגטאג

 פינפטער דער עםעגען זיך ױעט רזשון,
 דעם םון מיטיגג ^ערטער־יעהראיכער

 אונ־ פון נאארד עהזעקוטיװ דדעענעלאיל
 גארמענט לײריס אינטערנעיעאנאל וער

 װע־ םיטינג רעם אליף ױניאן. װאירקערם
 צום רעלעגאטען אלע זײן אנװעזענד ,לען

 דאס באארד, עקזעקוטיװ דזעענעראל
 ׳וױים־«רע?ידענטעז אונזערע אאע הײסט,

 א חאכען זײ^יעט םון אײנער יעדער און
 יע• װארים באריכטען. צו װיכטיגעס ןםך

 א פױט פארנומען איז ױי םון אײ;ער ךער
 םון געכים דעם אויף טיסיע װיכטיגעד

 ױנ״ אוגזער אין ארגאניזאציאנס-ארבײט
 וגיכ־ האכען געװיס װעאען זײ און ואן

 זײן םון יעדער — מיטצוטײילען טיגעס
v טעטיגקײטס־םעלד.

 צו האכען װעילען כאזונדערס.אבעל
 אונזער פון הוייט*באאטטע די נאריכטען

 א\ן זיגטאן ■רעדדענט ארגאניזאציע,
 די האבען בײדע כאראף. סעקרעטעה

 אעטערנע־ װײטע באזוכט צײט ילעצטע
 גענוי גאנץ האבען טעריטאריעס שאגאל

 זײ און זיר טוט דארט װאס ׳באטראכט
 רע״ ניט׳װעניג כלאכען צו האכען װעלען

 װײ־ רער צו באצוג אין ,קאמענראציעס
 יענע אין ױניארטעטיגסײט טערדיגער

מקומות.
 טאג״ דער אויף זײן װעט דעם אחױו
 וואס פראגען נײע ביסעא היכש א ארדנוננ

 אין צײט צו צײט םון ענטשטעהן מוזען
 זא״ קען מען ארנאניזאציע. גרויסער אזא
 טון ילעכען דעם אין טאנ יעדען דאם ׳גען

 םיט םראגען נײע אױף סומען ױניאן דער
אן םאדערען װעצכע *ראב^עמען, נײע

ײזוע. א און ענטפער  ניט איז עפ און י
 פאר־ צו ארגאניזאציע אינזער פון ;,טב רי

 נײע די דערזעהן צו ניט אויגען די טאכען
 דאס ױערכע א״ף, קוטען װאס פראגען
רעם אױף און ארױס. רוםט יועכען

 נאארר^ עהסדוטױו גענעיאל םון נליטינג
 אוג־ אין ט*אדיציע די שױן איז דאס וױ

m&i ,מ״ 1ד װערען גדצעניט װעט ױ^יאן 
 H כאטר־ווכטען צל צייט רערינע

.)16 ײ•1 אויןי (׳•־*וס

 on osn חײק
פױה דער

ט תנ עזי ר אן פ מ ט זיג ר סי רע טינג $ אד  מי
אכער פה מ ק או ץ קל כאלטימאר, א

 חשון, טען4 דעם נתונטאנ, אעצטען
 נאל• כאזוכט זינמאן #רעזידענט האט

 אדרע־ אחין נעםאהרען איז ער טיםאר.
האאוהמאנער םון «מאס«ונגט « ן1סיח
 וױי̂ם טיט צוזאםען געםאררען איז און

 סענ׳ד דער חאלאערין, יזש. •רעזידענט
 ארטמענט1דע איםטערן חןם םון דזשער

 אונטער אינטערנעשאנאל. אונזער םון
 דע«ארטמענט דעם םון אויםזיכט די

 אן אננעםיהרט נאלטיםאר אין װערט
 •רעזידענט און (”ארנאניזאציאנם־האם■

 דעם אדרעסירען געםאחרען איז זיגטאן
רארטע;. האלט עס װאו זעהן און מיטינג

 מעט* דער איידער םארנאכט, מאנטאנ
 אױ סלאומםאכער די סון םיטיננ בער
 זינ־ •רעזידענט ט8ה צונויםנעמוםען, ?יך
 עקזעסיטױו טיט׳ן מיטיננ א נעהאט מאן

 אוס ױניאן קלאוקמאכער דער סדן נאארד
לאנע. דער םיט נאהענען צו זיף

 נע* רטען8י ױניאז הלאוהמאכער די
*ױ שלעכטען א אין ציידער, זיר, םינט

׳ איז ׳שטאנד, »yn זעפאן wjrvtjײ
i 'rm tm n  r<*: ׳ורסמרס tip i o n■

P נאכדעס און כ^ארד, קוטױי irt i n
y אױף סײי, און u a n  o n «ין סי«י« 

m 10 די אז אװענט, ^M PO rvopo)
.)1# «»ס (איו#

 ״ח־י</ און אױפס#חר ־ya״nv רער
M פון אראנזע־דט r iw m t ln  0n• 

ipo רי פא.־ ®־י, jvtoo |ײ0 או  01י
't»m ,ivdo ־גײי«אגאא1א־;ט׳ די פן p 

 סריח, ד«ר אין J8tu־t דעם פארהיניע;
10 o n1 די אין. ד׳ ט«ןfln  tnpp"it\ 
 סריח .*n אין 9.30 *וגויססר׳ו&ען ייו

י |1ס ססײ׳סאן סט, דײהראן אױפ׳ן  ו
/,1138® ס׳ױ װעסט
m » וױ p; די כ׳נחסס ;יסחין W7 
m-p•' װאס טריין סאמדיm ס n
 נײ סטאסס און «ארק ?אדט*אגד װאו

 •on י♦ ׳ס^ן,,זסמ ססריס דייקטאן
v<׳ די iP3P< י;«ן1װי jpu p  i«oiropj 

א«ן ססנוױ/ M ניז innoo י  po42 
 *8״׳* m טיס inrttft iro-iPi און

וו׳וס#דסײד, m » ט^״-טר״ן
o די n  tnm tioy o n  propp 
mo f 49 נ־י ןוים m m  o n״m v 

run n  irnm noo o»« m  mott fio 
otoynpo. ייל׳י • r*• ײל׳ו/ ײי r o

m w ייד pop ipo p iS ’o( ססד׳ן
m  ■W איױ*a  o intmo

Irt’ov. « אויף
v it r o  ro  op צו ip ip I p ip אוד 

;otpr זײס או־ף ,o

ע ךי צי א אנז רג ײ א א ד נ אנ ק  m שי
ה ע אכ דזו שטארקט און וואקסם מ

ט ס ק ע רנ ע s ד
^ דז לי א

ם א אגר פר

ר טונ רפ ם־ ײט פוז ױ ץ רעליןן־ארב א
םעה ל פרע א ק א 35 ל

 ערםאילגרײכע די םון ױם־טוכ רער
 ססוירט קאאוק, דער םון ארבײט תאיןז

 ,35 לאקאא ױניאן ®רעסערס ררעם און
 געװארען געטײערט שםחח גרויס מיט איז

 עס דזשון. טען3 רעם זונםאג, ?עצטען
 ^א״ דער זינט יאהר צעהן געװארען ^יז
 חןיליוי־ארבײט, די אנגעםאנגען האט קאיל
 דעם אײנגעםיהרט האט ̂אקאא דער זינט

 םאר בענעטיכדןואנד ?ראנסען ערשטען
 די האט דעם ילכבוד און םיטגאידער, זײנע

̂, דעם םון האמיטע רעיליף  דער מיט אאסא
 באארד, עקזעקוטיװ דעם םון צושטימונג
 יאה־ צעהן דעם םײערעז צו כאשלאסען

ױביצעאום. רינען
 גערוארען געםײערט איז ױם״טוב רער

 האדסאן אוים׳ן עססהוירשאן אן דווץ־
 אבנעדונגען האט אאסאיל דער ריװער.
 סטײ א ״סיצערםאנט״ שיף די םאנ )פאר׳ן
 טץ־ דרײ איבער ארויף נעהמט װאס מער
 דער איז שיוי דער מיט און פערזאז, זענר

 דעם ביז געטאח^ןן עוילם ױם־טוב׳דיגער
 הארסאן, בײ& אאץ1 שעהנעם װאונדער

צוריק. און מאונטײנס״ בער די״
 די מיט שטײגער דער איז עס ײי

 דארםען עקםקױרשאנם, סאראנשטאלטע
 נאכחגם םאראנשטאלמןך די רוב דאס

 װײל ענטשו^דמונג... עואם בײם כעטעז
 נישנדװײ זיך מאכען עסססוירשאן אז כײ

 ניס קאן מען װאס זאכמן אזעאמנ ^ענדינ
 דארף דעם, דאנמ א און םאראױס. זעחן
 35 אאסאל םון סאמיטע רעלסי די אויו

 אום־ אביסע^ םאר ענטשואדיגונג )נעטעז
 מעכד מאנכע ױאס אנגענעהכ^יכקײט,

 געחאט. האבען כצרס
אביסע^ מיןי n דך חאט ערשםענס ...

 זײן געדארםט האט זי םארשטעטיגמ.
עוילם דער כדי אזײגער, 9 םאר דאק בײט

.)16 זײ« אויןי (*לוס

אױו»
טא< איז

 ipr’iiv ארנאניזיציסנס־ארנײט רי
װערט nnp'vאין דרעסמסכער רי

o גמחר אלץ וױיטער װאם o ipt ii און 
 «ױ ׳ןוטארקט און oop«n ױניאן די

טאנ. tnp' מיס
m  ,i” or>npo o in ’tno'O’in 

n* אונזער סון םענעדזסער  ppoon 
 מקנליר איז וואם איץ סוט סאדטםענט,

i אין n ססארט ער טאן, *ו חינזיכט 
 ארײננןםאנענע די און םיח, ׳טיין ניט

o צײנזן שוין נעתטס ארנײט o n n- 
טאטען.
 ססר• oipuroppouw דרעם די

 זײ אין גיט dp oppdo זיר, שטעהט
 m אין יוגיאן m שםערען *ו זוכען

4ארניינ
װאס אמאנױאציאנם״קאםיטע, די

 העל״ צו סתסגיױרט ה*ט i״onnpo נר.
tpo אין איהס i n ,גסגץ סרגייס סרגייס 

ס ס נאלאגערט tpo סיסגמסאטיס.  ד
 ״נאמנא״ סען ׳ און שאס אמאניזירטען

י דירס״ w י n ציוסויארס פיס 
i סון p op>3‘»i»o< איו tn fm מ׳ר די 

ipo u p j tn אין i n ,ימיאן *m  up 
o ארנײסזר n  ip ipo o jp .ד די מוי  ני
o י׳נמסיס n  ip n i ט tp ד im n 

 ipopr .די orw 18 שטעלט tpo אין
 ipip^rpi סאדפיתרזן nr ממסיתדס,

in צו ואגטט און p o r אין i n •סרימי 
1P3 סון סרנײס i n •יוליסן

v* װײס״סחנזיחמט 'o vyn v ,איז
po»p> ,ip sn n וואך »pd on p n*

)titor <10(. איין »•t

רעמ־ w 8 נקחםעו סשערליים דרעס און וױיסס
פאשיססי די געגען ,לוציש

*31 דעם !אנערשטאג, אכט»נען1םא
 7 האל, סקול רענר 1אי איז מאי, טען

 נע־ אסנעהאלטען יט,1םט טע15 איסם
 טשערמעז שא« םון מיטיננ א װארען

 װייםם די םון יס1שא«־טשער^יי און
 זײ״ עם װעצכעז אויוי שעיער, דרעם און
נ«1םארשיח ען1געװא ט11אתמנעח נען

io  |io ip io id״i. האכען װאס םראנען 
 נאױננונגןן *־גייםס די *ו שייכות א

i 1אי n און װײסט o pt i .אינדזסטריע
a אויוי vo נלײנוױיסינ n «םיטי 

trw סאמענראנם אויר np i א•1ס די 
די ,iponi .סאשיםטי״ ױ װאס נע,

.)14 ו*•• 1ױי (*לום

ז י ו ל ן נ ײ ה א א װ
 סארעסס ידן חױז יוניסי דער פון ערעפענוננ דער ביז םארבליבען איז
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