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ועליןן פװ d זבימןאן מחףעזדמה 35 לאקאל א*ן אונײט
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
י•דאק־לאכ״שאגע-, פון רעגור״שאנס דיע  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־דדדפ. די זיפ איבײט די דעם דײר ז1כד
• • •

 א*:ט־;־ די פוז יאונט״י דיסטרייט רער
 םאכ א רופט י«ײ, ;ױ איז לאקאלס :״שאנאל

 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

• • •
 mm װעלמ לאנטערענןחןז, אײגינע גאזי

 דעם אוז סן יומײ *ווישעז מהפלמו
 וחד צו 10 יאקאי נאשליסם באארד דז־מינ•

קיאוק• באארד דזשאמס חןד סון סײ< • <מז
יהיאז. סאמי

̂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

״ סאדעדר, א^ס ׳ביף א טען :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
 זעהענייג פ־עי־וע; צו זיף אורזאכעז א^ע

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
 עס י^בען ז״ י,י ױניא;. ׳עטא־־קערע

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 st^ 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 קיי ג טי כ ע ר ע ע ״נ ד ע אך, י ב װ ױ ט, א  ני

ט אג ם ז ר װאם ׳אי ה ע ד א אן ד ם ט ל ער או א ס ז א א ד ען. י ריג ק

זיר צוליב דאם טהוט
 ״גערעכ־ די ניט לײענט אײנער װען װײל

 װאס ניט נאטירליך ער וױים טיגקײט״
 אלע אין און ױניאן זײן אין זיך טוט עם

 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 .
3 WEST 16th STREET, NEW YORK, N. Y.

 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

*: יאס אין ױניאן כער •D 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
 ג^י־ ה. אלן קיסמאן דר. גענאסען די םון

 געשייצ״ האט דעילעגאציע די ^ינסקי.
 ארבײ־ די םון <אגע טרויעריגע די דערט

 און רלטעניע אין טער־ארגאניזאציעס
היילף. פארילאנגט

̂ילאםעז איז עס  צו זײ געװארעץ בא
דאלאר. 500 מיט שטיצען

ס נ׳ עני ד ל ^נ ט ש צו ־ ד נ ו עז  וױ־ ג
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
v י עמענטןיכפג נים ווערען בױלעטינס סײן דנ^
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 פון מיטינג פערטעל-יעהרליכער פינפטער
באארד עקזעקוטױו דזשעגעראל אונזער

ר ע אן אוגז 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

 ניט איז עפ און יײזוע. א און ענטפער
 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
ר ע ה ד ױ פ

 מיטינג $ אדרעסירט זיגמאן פרעזיתנט
כאלטימאר, אץ קלאוקמאכער פה

 חשון, טען4 דעם נתונטאנ, אעצטען
 נאל• כאזוכט זינמאן #רעזידענט האט

 אדרע־ אחין נעםאהרען איז ער טיםאר.
האאוהמאנער םון «מאס«ונגט « ן1סיח
 וױים^ 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

wײ׳ איז ׳שטאנד, jrv tj זעפאן yn«
i 'rm tm n  r<*: ׳ורסמרס t ip 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^MPO rvopo 10 די אז אװענט,
.)1# «»ס (איו#

 ״ח־י</ און אױפס#חר ־ya״nv רער
M פון אראנזע־דט r iw m t ln  0n• 

ײ0 או| ipojvtoo רי פא.־ ®־י,  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«ןf ln  tnpp"it\ 
 סריח .*n אין 9.30 *וגויססר׳ו&ען ייו

 וי |1ס ססײ׳סאן סט, דײהראן אױפ׳ן
/,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
 vjpup i«oiropj<׳ די iP3P< י;«ן1װי

M ניז innoo יא«ן ססנוױ/  po42 
in און rttft iro-iPi טיס m *8״׳* 

וו׳וס#דסײד, m » ט^״-טר״ן
o די n  tnm tioy  o n  propp 
mo fm 49 נ־י ןוים m  o n״m v 

run n  irnmnoo o»« m  m ott fio 
otoynpo. ייל׳י • r*• ײל׳ו/ ײי r o

m w ייד pop ipopiS’o( ססד׳ן
m  ■W איױ*a  o intmo

Ir. « אויף t ’ov
v i t r o  ro  op צו ipipI pip אוד 

;otpr זײס או־ף ,o

דזו שטארקט און וואקסם מאכעה m שיקאנא ד נײ ארגאנזאציע ךי
ט ס ק ע רנ ע s ד

^ דז לי א
ם א ר אג ר פ

אץ רעליןן־ארבײט פוז ױם־טונ רפר
35 לאקאל פרעםעה

 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

ip ארנאניזיציסנס־ארנײט רי r’iiv 
װערט nnp'vאין דרעסמסכער רי

 און ooiptii גמחר אלץ וױיטער װאם
 «ױ ׳ןוטארקט און oop«n ױניאן די

tn' מיס p .טאנ
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 

 דס ס נאלאגערט tpo סיסגמסאטיס.
 ״נאמנא״ סען ׳ און שאס אמאניזירטען

w יי דירס״ n ציוסויארס פיס 
i סון pop>3‘»i»o< איו tn fm מ׳ר די 

ipoupj tn אין i n ,ימיאן *m  up 
o ארנײסזר n  ipipoojp .ניד די מוי 
o י׳נמסיס n  ip n i דט tp 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 'ovynv ,איז
po»p> ,ip sn n וואך »pd on p n*

)titor <10(. איין » •t

ס ס י ױ ן ו ו ס א ע ר ם ד י י ל ר ע ש ו ס ע ם ח ק ־ w 8 נ מ ע ר

ש י צ ו ל ן , ע ג ע י ג י ד ס ס י ש א פ

*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 ipioid״i. האכען װאס םראנען 
 נאױננונגןן *־גייםס די *ו שייכות א

i 1אי n און װײסט opti .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

װאה אײן נלויז
 סארעסס ידן חױז יוניסי דער פון ערעפענוננ דער ביז םארבליבען איז

מון. מען16 דעם פרײטאג, זיך פלאץ-עפענמ דער םא. פארק,  עם ו
 אױםעתעוחןחנליכער אן ערעפעגונג דיזער פאר אראנזשירט ווערט

 כיד דך וחךען עס וחןלכען אין קאנצער®, קלאםישען א םיפ סראגראם
,שיינעץ״ף דער איז וואו חײנם ארטיםטען. •ראםינענטע םייליגען
ט נ ט ליי י פ נ ר א ע ײ אן א ש ױי ט ס שי ת ע ר.' אױןס ר ע ט ע שי

ט ס טו ד. ע ל א ב
םע21 וועס® 16 יוניאן, םייקערם וױיספ דער פח אפים אץ זיך װענדעט

.0 חם םטריט,

□a
ס כני ױי ח א פ ט־ ל מ גו אי

22 גוסער ״נערעכנדגקײם״ ,

--------------------------ם
יינסט•״ דעניש ד• סאקס - מױ די ב דיס

« % ״״״ "- K W i•?,י ״ ײ ײ־ ״
'90 לאנתר. ל• — ױגייו *מר0לל*ו? דעי mb ג»ויד דזש*יגט סדן סימימ 8 זײט

s p - Y i
קליוק* נו*רקער םון g ידרןסירסס"ז
דמןס־׳ממר• 11M וזײסס די n• .ריי•ס״ ••ר׳ן מד «רנ»גיזי«י«ס־*ד«מ«. פױו םרײר ». ״ט1

מ דן ס ײ גאלד״ י. כ. — )n*po< סײמל ז w .r fo r יתי n• *rum
m i Mסשאדלס — •ייק ״

 נ*טיידגימל o^fownn n• J ײם1
א. - •*סרייסיזס A זײט

ן ז י - ײ ^ m״׳ ״°
w יי■ ט”י M B p r® ^ מ מ י ״ •  נ צ י״ — mwr יח קודו

סײער דוד -r- •ײמו «ח נריא ננ. זײם
ל. — 11װיס* סיר IfVn 0»־_»ימי0ײ1 ״8(סילי ױהם

ש !•foror jnrwp .is ר
Oifimn n• 19*98 M D^l 93 װ«ס ijnjm* wn יי9ײ יח m .שיומן

yg*rr r̂>9wm it  D»»f גד*ר9ליי — \j liOTiPO שיוימ ns וײם J
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I• <

װאך ;י
no דעגי^ ,1 מא־ןס

אױםמערקזוןמ״ רי איציחען און מ*קח
\ 0vy י «ון> W<31R דערוױי״ מאסען 

? צרות yr®on אומערע סון pל

 :םעם ס:ס,יך ױסײצער 0»׳עמי דעד
געענדיגט וױ

 ענג־ fjrir*ii» נרוף א פון nflRiyi ד♦
א^ * oy«n0o pp ,גע- אס װאס רוסיאגד 

ovt no fy^ny j ;vour טוס,0אײטיר 
W חאט יןױרזאן י־איד װאס 'rjw jn itf 
m װאנען v:^®y ®»ט ®אסמויע גאף ix- 
PR׳ y®7 p ir® רוסיאנד פארינעד. וד 

Pjn אפברע״ סיט רידקירען צ^ואי״ט דס 
 PR ענגי״אנד נדט וןjjin«f9s איחחו מן

 פאדערוג־ אי׳ע ynpr^ IP3P)PtW חאט
po f f j די yr'to jy הער״ רע#יז*י*נערע

r m
 או;גע״# עריױכמן איצט װעט 'דוס^אנד

 א-1 שיפיאך סישער מנגיי^ע וי )״צט#רט
® ^iviy כאימן §i r דרײ־ דער אױסער 

♦®yiyi -,yrT כרע־ *םון׳דימ די נײ 
pe'iyj ,באשטיכי א װאנען ניז דוסיאגד 

®fcy םראגע דעד װעגען װעט אגױרעכט 
D0R®yj•® fy^m רוס״ צרריס. נײדע םון 

 שא״ ענגי״אנד כא*#ד\ען אױף dm יא(ד
rn rp im יטסיאן א פון טױט חנס פאר 

nyr’OH n rn און ,1921 אין טױרמע 
6m אv וױכסמער no ,רוסלאגד אלעס 

jri® אין םארשטעהער סאוױעם א?-די צו 
 וחד בוכארא, און כיװא אסראדסטאן,

y דאט ^גיאגד i נאל״אגט 
1 m״ y i  |y®nynRB פראואגאגרא מ*ט 

jywi ,אירר jy!»yii װע״ סראגספעריױס 
pipun t חון ir .אסטעז®

ypirיןותט ן oy עגגייײ דער אז אױס 
ytr-, •^ ^ ^ סי ױ  דא יאם סיניםסער א

y;iRiiyj| דענ. א ov דער־ אבער איז 
 װער־ א &אר װאס זאגעז *ו רyװr וױיל

 עגגלאנד :יט ד׳ןובעז, קען ןיענ דיעזער חן
 יעצםײ דעם נײ קענען ױסיאנד און,גיט

jyi עחא־ די און מיחדיה, פיחדעז ס$מענס 
y r iow אזא איז רוסיאגד רן6 ילאגע 

in pyipupp ױ jvp אירד ענניאגד מיט 
n ׳־ נים נאציחומען:•^v:y; .דער״ יעצט 
•yygo *w ענג- איע נאנגמיעכען ד האט 
^y r .פארביטערטמ די סאדערומען 

y r^ jjy אכעד װעיען רצאהציאנערען 
 צופרידען. בי״ײנען ניט ױענ דיזמן סיט

 קױדזאן׳ס מיט dyiiy^vyj האנצן ײ1
 גאנצען אץ א*כדעכען אויסיסאטום

 אריע־ פי״ײכט און דוסיאגד סיט
ivn tfv מיט סריעג אין ענגילאנד 

 איי:* ;יט זײ דך האט דאס און רוסי״אגד
גמנעבען.
ארבײ־ ענגילײטע די װאס קאםף רזןר

 ױיד נענען אנגעפאננעז האט •אדסײ טעד
yHr> jnגעריrקאנ״ דיעזע האט •יצנער ע 

 ט4װעי ךעד פון c-s״j״ דעם כעכען סאיראציע
נארנישט. אױף צויצסעדט

פאשיסטען. פאריזער די
 נאכםאאגער ירננען, װאױלע באנדע א

 מאנארכיסטי״פען באװאוסטע; דעם םון
 חשק באקומען האבען דאדע, חו«וםאט

 מוסאאײ םון טאקטיקע די נאכצוסאכען
 האבען און איטאאיעז, אין מנגסםעד ני׳ס

 פא״ איז טערראר קלײגעם א אנגעמינגען
 סאציאליסםישע די נעגען װאך ילעצטע ריז
 פראנצוי״ אין דצ#וטאםען ארכײטער און

 אנגעםא- זײנען זײ סארלאמצנס. ד״שען
 סא־ באװאוסטען דעם אױף כײנאכם לען

 סאננהיער, מארק דע#וטאט ציאליסםמן
̂״אאגעז איהם האכעז  איהם האבען און גע׳

 נאך •עך. הײסע מיט כאניסען גצװאלט
 איז פעדלער״ ״קעניגס דיעזע םון איעעד

 םי• ראתקאלען געװעזענעם דעם כאסאלען
 םרוי זײן און וױאאעט מאריטץ ניסטער

 דרי״ א םינט. סיט באנאסען זײ האט און
 נסלא־ אװענט זעאבען דעם אין האט מער
 מא״ דעפוטאט סאציאליסטײפען דעם נצן

סיטצט. ריוס
 דיע• :אך שריה דער אין מארגעז אויף

yr דאנצױזישעז אין איז ?זאענערײעז® 
 די שטורם. א *ויםנעבראכעז •ארלאםצנם
 אנדצדען, דעם נאך איעער דצאוסיסען,

 דא־ אטאקירט םײצרדינ און ביםער האכצן
fm אואנקא־ און םאנארביסטען זײנע 

 דיעזע ערלױבען זײ וואס רעגירונג רצ׳ס
 און םראנק םערדער און באד״ױמען חברה
 גע־ ■דאאאנאגדא זײער מים אנגעהן סרײ
אזעלכע איסאוק און דעױבליק דצר גז\

 •אריאסצנט ויn ,jpopn אוננצהצרטצ
 נריגדלינצ א סאכצן צו א«גצ׳צטיסט חאט

 און אםצרצ גאנצצר רpi םון ױגטצרווכוגג
 סאנאר־ ytyn מײט וױ דורכצופאריאון

3'pirvD אמאגידרס זײנצן וװידקײ^ז 
.1P9PV פון און

 צוױיפיצן צו ןyױב6’רy זיך מעג םצן
 יצצ״ דצם גצגצן קאנסיייאציע אוא אויב

dw טיגצן ip i פראגקרײך אין ovtypvpp 
wnu אסת. אױף piviryo n מי־ װץנען 

 װאס טאנארכיסטצן yd:yodiid3 ליאנצן
 ׳שטיר״ צו כאםצחיל אױוי.א נאר װארטען

 זײגצן סראנקרײך אין רעפוניליס די צען
 גצסיױצצן. ניט און גע׳צםױגצן גיט רyדכ

 די דאס ניט צוױיפצל מײן איז עס אנער
 דינע און םוססאאיגי םון אױפטהוצכצען

 n צותיצט האכצן איטאייצן אין באגדעס
bvp ̂נ א פון  םון נאכפאיגער ביסצי היבי״

 rn עס םדאנקו״ך אין מאנאיכיזם
 דאס כאמערקען צו סאגטyרyאי:ט אויך

 ■א״ אין אױסכרוך םא״טיסטייצער דיעוער
 אין װען מאסצנט א אין ;יאדע י.וטט ריז

 יצצט סא״ציזם דצר ;עהט גיפא איטאליעז
 סאראלײפצן א ®עריאדע, קריטי^ע א דורך

 זעתען יײכט מען סען דאס כאנקראט.
 ?עיכסט מוססאליני װאס ענטםער דעפ םין

̂יכע סיט געכעבען האט  איײ צוריק םענ עטי
 ליוטענאנ״ הױ*ט נעוועזעגע ז״נע פון נעפ
 האט װאס טיזורי, דצצדטאט דעם טען,
 צױ אײגצוםיהז־ען געבעטען איהם בײ דך
 אי־ אין רצנירוננ יזאנסםיטוציאנצאע א דיק

 דעם אױפנעכען ניט קען ״איך טאריען
 האב ״איך געזאנט, ער האט פא־פיזם׳/

 אױסגעהא־ עס האב איך בזירטאםען, עס
 גע״ און גצרײנינט עס האב איך דצוחנט,

 א^ץ נאך עס האי־ט איך און יטטארקם,
חויאק״. סײן אין

 געזע״ן •ראהיבישאן יארק נױ
אםגדטאפט.

אונטערגעשרי״ חאט ססיטה נאװערגאר
 נעזעץ am א■ ישאפט װאס בילי דצם כען

 rn ■ראוזיביישאן םון איהיטונג דאס סאד
 און אנימאציע די אבער סםײט, יארק נױ

 אננע- האט בילל ריצזער װאס ישםורם דער
 האלט יאנד גאנצען דעם איבער םאכט

. װאחסען אײז rn איץ נאר
פרע־ דער אין זידט עס און קאכט עס

 אמבײ •רעדדענטסקע סמיםה׳ס װעגען סע
 זיך האט יאדק נױ אז דעם װעגען ציעס,

 װעגען אמעריקא, גא:ץ פון ״אפגעטײלט״
 האכען שסאאטען אײנצעלנע די צו דעם
 געזעצע אזעלכע אפצױטאםעז רענט דאס

 נלחים די םון קראםט די װעגעז ׳0ני צו
 און ״נאםע״ די ״טיצױרטיט״. דער פון אוז
 גאנ־ די איבערצײגען װילען ״טרוקענע״ רי

 עקזיסמענץ נאנצע אונזער אז װעיט צע
 יע״ אדער דיעזער אויב דעם אין אפ הײנגט

 אראפ־ אדער פארבלײבעז װעט געזעץ נער
 םון ביכער נעזצץ די פון ווערען גענוכיען

שטאט. און לא:ד
דעבא״ דיעזער אין אבער פעהאט עס

 אמת׳ער און ערענסטק״ט ביסעא א טע
 מיצחה דעי פון מאכט מעז פארנונפט.

 לאנה םון פראבאעמע גרעסטע די םראגע
 ארה אװעקטםעלע; זאגאר עס װיל מעז —
 דואהל פרעזידענט פאר םראגע הױפס די

 די יאהר. קומענדען דעם םון קאמפײז
 אי־ קר^ג אדער פריערען װעגעז סראגע

 םון םראנע די ; וחנאט גאנצער דער כער
 די אצבענס־פױטאעז; װאתסענדע אימער די

 קאורט סופרים דעם םון םאכט ײאקסענדע
 איז פאליסי ארבײטער־םײנדליכע זײן און

 ■ראםיטי• ^רעקליכע די ;ענטשײדונגען
 אײזענבאה־ די אױח אן נעהט װאס רערײ

 אפגעגעבען צוריק זײ האט מעז זינם נעז
 דאס — קריעג דער נאך בתים בעלי די צו

 װי םעהר װאס קלײניגסײטעז, אלץ זײנעז
 דאדיהאלע און גרופעז ״פראנרעסיװע״

ניט. עס אינםערעסירט ארבײםער
 ♦פנאפכדםרא- דער מים יזאכט לאנד די

 א אן דערװײלע נעהן מוז אלעם און vנ
 םאדנעהםעז וואדום — אזוי טאקע זײט.

 תאפי־ איז ארבײט םון םראגען מיט זיך
 ענםװאפ־ אמת׳ע םון ױניאגס, םיז טאל,
ווענעז קאכעז זיך קעז מעז אז — נוננ, GERECHTIGKEIT
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^®ראכען ®רעסרע אױןי חרם דער
$באוײטיגט.

װ»* םון #;נעקוס׳ון »יו װ*ך די«זע
 נייעם. ׳*םיקעי ערדוטינינדע in ׳איננט^ן1

 ח«ט ק«וורט סו«ריס סט״ט יתייטעד דער
V3»i<*׳dcw ענט׳עײרונ( »ן תרך Vi v>M* 
vvvt טננענוםען זיינעז װאם ]I'M m siiV 
 דקם אינער שטיואטען «ײאנ«מ 1»י איין

 אויסיענדימע טון יערנען ד*ס נענען יאנד
 •ריי־ סרױיאטע »ון •אני־ק »ין ׳ע«ר»כען

׳»ו<ען. מערי
ivvvivi vtvn ;ז״נע tvoi;va;ij גע״ 

 םאר־ די םון צו6חעי א אין.נםעט װארעז
 יטח־ קריענ די אין ׳מטאאטען אײנינטע

 אי־ געטרײעט ח*ם ׳זטאם איין װען רען
 װילרען אין זװייטען דעם נער«ו׳»טײנען
 יעדען אױםווארציוען אין און •אטריאטיזם

קויטור ״׳*ונא׳ס״ דעם- סון זכר און םונק

 מונסט ז״ן ׳*יראר, זײן פון אטערייוא, אין
ליטעראטור. ז״ן• אין

ovv1 0ני דאם שאורט דער ענט׳פײדט 
 *in ניט ivp ׳*•ואן־ פרעסרע א אין דוננ
 ״נ׳ד חנר אױו• װירחומ ׳פיענטע שיין נען

̂׳עאםטצינער W ניאראר׳ זע I מר, אויח 
 אױך אין זיכערחײט״, .נע״מ׳אאםטייגער

iv נאגרענ^װגשן אזעינע ד«ס ivo r חרדי 
 אײכיעיגפס dvi םון םרייהײטען ימיעזע

 אױף אי« וס נעזער׳פאפט. אונזער אין
 צײי׳סן אז נאר׳דקען «ו אינטערעסא;ס

iv װאס ריכט^ *וױי די r 't א״ו* ניט 
 פון׳ם נטשוײדוננv דער נ׳יט פשר׳פטאנען

 איס׳וד ר/ױ■ אויך זיר געפינט מאי«וריטעט,
 פין ״לינעראא״ זאנענאנטער דער האאמם,
שאורט. סופרים

נאגרײ• «ו נענוסען האט יאהר םינוי
 *ire אנית, ■׳עוט׳ען אײנםאכעז, אזא פען

 *VH אונטערדרישוננ. און האם פון יאחר
ײמן א ראך אבער איז ענטמיירוננ זע * 
 םאראימד, נעחט מ׳פמעת מאחםה די או
^ דאנשכאר זײז אאםיר— א  ד«ר• נ

פאר.

ן א ש ײ ל א ס ס נ י ג א נ י ס י ן ם ו ו פ װ ט ו ה ע ז ה ד מ ר א א ן כ ו פ

ל א ס א t י o

 מיםינג דעגצלצר און ספעציעלעד א
 אפנעהאלטען איז כאארד עקזציזוטױו םון

 ט^25 דעם אװענט, דינכטא; ;עװארען
 בר. מיט סטריט, טע5 איפט ino אין סא/

פאדזיצענדער. אי״כ דײטיע
 םון כאריכטען םארגצלעזען װצרע; צס

 קאמיטע י■8םצסכצר״ און גריװצנס דער
 פאר קאמיםע אפיעל דצר םון אויך און

 נוט״ וחןרען װעלכע יאהר, לעצטען רעם
געהײםע:.

 בא־ דער פארגעלעזען דאן װערט עס
 װערט און קאםיטע םינאנס דצר םיז ריכט

גוםגצהייסען.
 ערקלערט דײט״ט, בר. טיצערכאן, דער
y םון ארכײט די דצרםיט iאלטער «־ py־ 
װ םי ^  dp און געצנדיגט. פאר כאארד ז

 א םאר ^אנסpyלy lynuyr^B װערען
 םון אינסטאלײשאן רyד םאר טישערמאן

^i רyנײ דצר ipy ipy און כאארד yjyo״ 
 הלטyרװy רטyװ גודמאן כר. דז׳צצר.

 םיטינג םyד צםצנט רy .nwiytpd אלס
 בר. םאר &זעלט און yדyר רyקורצ א טיט

 רער םון טארyרpyס ר•לyנyג דצם בארא^
 אינסטאליחנר םyר לס6 אינ^רנצ׳פאנאל,

 רyלכyװ באארד. ivoipytpy dpi םון
באגײסטצרונו. מים אויסבענרפחצן װערט

 די הורצצן אין רםyרקלy באראןי בה
 םyד ^Dyn* |ynyo^ PDfo'i אויפגאכען,

 ארביײ די םליכםצן yרyזײ און באארד
 צר .o^njnny זײ האבען yלכyװ טער,

oyo'H די אויף אז אויד yלyםyנטŷן 
ip אין זיך האבצז yלכyװ i לעצטyצײט ר 

 נאך כאנדש ױניאנס, vipinn איז באװיז^
 מאםיװען, ^־לי׳כע םיט טײנונג, זײן

 און אנגאנג דעם םאר דליךyty דאך אבצר
?yny:r| באװעגונג אונזצר םזן •ראגחגס 

 בעסע־ םאר קאמף זyגליכyטאג־ט דצם אין
 ער און ש^ער, די אין קאנדיציאנצן רע

ט ג  םאר םארלאנג הארצליכצז א מיט ^י
באארד. וטיװpyזpy דעם אין אײניג^יט

 דעם םון נטyזידyפר דער בערליז, בר.
 אײ די דאס ׳רטyלpרy באארד, דזשאינט

 װי אנדערע ניט ?אנעז ארבײטער דייטצ
 איז צס װאס אלעס אין זיר באטײליגען

 די םאל yאל זײנעז זײ וױיל פראנחגסיװ.
d* אלע איז צרשטע v iwבאוועגונ• ױחן 

 מורא !,,p דצם םאר דארוי מען און נען
 זיך װעלען ױניאנס אונזערע װאס האבען

 באװצנונ־ רעyאנד אין אויו באםײליגען
 םאר װאונמ דעם םים ענדיגט צר נען.

 אויפםואונ־ ■ראגרעסיװערע און מהחנחו
באװעגוננ. אונזצר איז געז

 מצנע־ נענעראל דער האכמאז, בר.
 ט.אןyרײט באארד. אינם6דז? םוץ דזשצר

צם yלכyװ ארבײט, דצר אויף ?ורצעז אין

 באפצסטיגען צו אום פאר או;ז שטעהט
 םונ״ lypigor א אויף זyקשטעלyאװ און

 םאר־י די אין געװינס^ אונזערע דאכ^נט
 אויסגע״ זײנצן yB>ni ?עטםע, נאנגענע
 DO^y? םיל אזוי מיט ג^װארזנן םאכטען

 גצםאן םוז ראס אז און אויםאפםערונג.
 ותל־י איז י*הר, 2 קוטענדע די אין װערצן

 •;־י אונזצר םיט םארבוגד^ן ?ײנען to כע
‘ריםענם.
 אםא- פון רyנעדזשyמ האראװיץ, בר.

 ר*ס /צר?לצרם חגפארטסצנם, סיאײשאן
p*p גים װצלצן אייצלס o n  jm ruy •צו 
 צי וױיל באארד, דיזען םון לyטrנyזאם
 צר- איז צר בעפאר נאך נרויירט איז

 איצ דאס גלױבס, ער ן.yװארyג ווצהלט
ח האנדיונג רyזײ איז עהרליך זייגען  י

 יװיאן וחננצן האנדל^ זיך dim dp װען
 זײן זיכער זײ װע״לעז אעעלעגענדױיט^

אײגיג.
w רמאןyטש דער ptp ip אזוי דאס 

 באג־ א גצװארזון אראנזשירט איז עס וױ
opp םאר y i□ ,אר, וועם חנרום באארד 

נגבאגקע צום רצדנצר אנדערצ pלn לאזען
dp װyרyן Dארגyנוםעז fy>nini םאר 

 מ• בר. און iigopippo ii'oipyrpy אז
 mpyo איס הלםyערװ רםyװ שעכםזןר

jy םאר טאר iiyo v  dpi .םצרמין
 נאמינײאאנס זyנומyםארנ זyרyװ עס

om א םאר װאהל און n dp:v i בר. איז
צרוחנהלם. אײנשטימיג װערט גודמאז מ.

 פאר װאהלצן םארגענומזןן וחגחגן עס
 די און נאארד דזשאינם צום דעלעגאטען
בא• בר. ערװעהלם: װערען םאלנצנדע

y ם. קאכײנסקי. רײף, לאכאז, rכטyאון ר 
גאלדשטײן.

 ®אר זyװאהל םארגענומען ווערען עס
 די און ?אםיכת רענולײשאגס און רולס א

 ׳royo מר. : ערװעהלט ווערען םאלגענדע
באיד. און ?אמינסקי באראה כראנשטײן,

 בײ אז, דאן זיך םאנגט באנקעט דער
 npytpy גײצ און אלטע גאנצע די װעלכען

 זײנען צס אנװעזענד. זײנצן באארד טיװ
 דזשאיגם םון באאמטע די ־uytjnu* אויר

האראװיץ, האכמאן, בוירליז, באארד:
 אינ־ דזןר םון לצפ?אװיםש און כאראף בר.

 באנײם־ זיך םיהל^ pלn םצרנעשאנאל.
o הארציגצ און ?ורצע די םוז טערט y in 

 סון און מצמכצרם pwopn אײניגע םון
 צד איז וחןלכצר סאיער, \ppwovpנ דעם

 נצלצנצנ• דיזצר םאר זyװארyג גצגרײט
חײט.
 צו pidi זײן אויס דריקט באארד רyד

 האס װצלכע ?אםיטע. רpר צו איז ןצסט די
סאפצר. דיזען אראנזשירם
, .מ ר צ ט כ ע pyoj>p ש i.

ם»נען<

ס ק ל - ם ה ע

TL9

\

/

\\m ׳י0ס טען25 דעם פר״טאג,

צושרימטען,
 חאכצן די ראס איגפארסירט 3 י״אחאל

po^npwii; םון •ראטאחאלען די ip i 
 dpi םאי פון דירצחטארס אװ נאארד

y»g; סאי פון נאארד דויצױנט דצם און 
םען.11 דצס

תא״ ױי דאס איגפאיסירט, 10 יאלאי
 םון ■ראסאחארצן רי jpo^npwn בען

2 dpiאון טען jyo4 /סא
 רyברוד דאס #אינסארסירט 48 יאסאל

 גאטyדעל גצװארצן ודװצחיט איז לארוסא
 םון ילאץ oyi אױף נאארד דזשוינט צום

 !yod>K׳R3 װצרט oy פיציאד. כרודער
 אוױ דאס ,48 יאסאי פון ןyםא־י•אננ צו
 םאר װאדדצן DRny; o;^oyŷ האט ד וױ
 זי זאי סעסכער, כאארד עלזעקוטױו אן

 גאני א נאאיד דזשױגט צום אריעשיתצן
 גא״yיyד ייצצטע רי וױיי דע״ענאצי^ צע

ly: אינסטאלירט נלױז iyrM מען ly iiy 
 ״yrpy פאר iy>rwi האבען װצי^ די ביז

מעסכערס, כאארד סוטײו
 א״ן ייאדעט האיעדזש נרוסװאוד די

 גראדואיײ דער צו באארד דזשױנט דצם
 oyi אין סטוד^טען. רי םון שאן

 ברויך די דאס ,o;yty; רטyװ צושריפט
 נערוארען נ^ינרצט איז דזשyיאיp װאוד
 ,lynvo אגטוױסיען צו צװצל דעם סיט

אר־ דער םאר ניציייך זײן זאי״ען מעיכע

 און אננדנוסען װע־ט אײני״ארונג די
 שװע״ און ^ ̂אקאל םו• ;אבלין, בדידער

ס סטער ^  כא* ודערען ,9 ‘יאחאי םון ׳ן0■
באארד. דזש. דעם פארטרעטען צו שט״סט
 לארצט האום״ ױניטי רסypװאר״ די

 ״oyiy דעי צו באארד דזשאינט דעם אײן
 oyii וױגלכצ האום׳/ ״ױניטי דער פון נו;נ

י דזשון. טצןoyi 3(1 זyפיגרLשטאי
 און lyo^rwou וחורס צושריםם דער

 בײם װערען אפױנטעט װצט יואס-טע א
ס*טי:ג. נעמטטען

כאריכט. קאםיטע פינאנט
 סא־ א דאס באריכםעם, כיעס ב-ודער

 װאר?צרס מײן דyט,^וני רי פון מיטע
 זײ צו זיך האט וױרדזשיניא״ װעסט םון

 אינםאדםיחוגדיג שטיצ^ נאך נעװענדצט
סטרײ^ איז צי־יט לאנגע » jyrM די דאס

 אז רעקאסענדירט פאםיטע פיגאנס די
 מיט װערען געשטיצט זאל יזאםיטע די

דאיאר. 200
 ,0 לאקאל פון ׳ם. װ ^y3oyo א

 או^ שלעכטע אין זיך oroy: רyכsyװ
pn; זײ צו זץ־ האט שט^דען, ;y iiy נאך 

שטיצ^
 רyר אז נדירטyאםpyר yט,oקא די
ד. 50 מיט lyijni ג^טטיצט זאי רyכרור

 װעא־י ,82 יאקאל םון רyמבyס א ״ה. א.
 שלעכ־ א inyt אין אויך זיך ;עפיגט רyכ

 נאך גדעםyװyג זײ צו דך האט ׳יאגע טער
שטיצע.
 רpר אז ״נדירטyאםpyר קאסיטצ די
ר. 50 כייט ג^טטיצט זאל ױyכדוד

p̂ n רpyאyoנדאציy־,פ דער פון ס 
iyo,'Py;D,j.אטיטpגא;ס״  ]yip}) y
 ״iy ןyרyװ רסyבoyמ yijynno די

 באארד דזש. םyד זyטyםארטר צו וחנהלט
 ןpip:p: רטy..־ רyרכyװ ,oypjRD oyi נײ

טאר ׳?אד.א; אב. yג םאר םון ר^י,
 נאך אפ פאהרט רy אײחןר /^רטסyםארװ״

 חורװיטש, ,iRinyp^ נאכלין, :אײראפא
ppDiytMo,R ,װ רוביןyרטײםy-^רyRנP׳ין 

שנ^  פאלאפ, האוםםאץ, זאסלאװםסי, םי
 יע־ ב^סאז״ סטצנקעװיטש, גאלדשטײן,

 הײ־ גרינכצרג, ?אפלאן, ארטש, ווענטאל,
 באר^צןטײן, ילעװין, מארגאלים, ׳טאן

 םשארטשײ מאליסאני, ר,yיDyד וױיססאן,
 רא־ אבערשטײן, ברי?, סײםס, םיזא, ארא,

 און ,pDjitnym ^y;:'D גראןי, שינסקי,
{ װאזיצצכאוױץ.

ב^דיכט. דירעקטארם אװ באארד
קאםיטעס.

לאנג, ה. רyבריד די םון yp'Ofp א
 פון םײנסטאון, מ. און ירםס״'y״פארװ םח
 ראס אינםארכױרט ן'/yשאפטpרyװŷנ די
 ־yר פאר׳ן אראנזשירם רטyװ oyp:K3 א

 #קאהאן אב. ״םארװצרםס/ פון דאלטאר
 םyד אײראפא קײן ןyא•םאהר זײן סאר

iyo6 .די דזשון pאםיטy ,ט ר צ  אז ^
 זײן dp(( ארבײט^באװצנוננ גאנצזנ די

o ^ jy t r i iy i אויױ* dppwd on אין 
p̂לכyװ םײנוננמן yאל  ̂ yלp\ אויסנצ־ 

 ןyװעל באנפצם, מום אויף וחנרען דריסט
 צו פאהאז אב. םון ותרען ןyבyגyרגyאיכ

yאיyאײרא^ די מון ®יחרצר די r םאציא־ 
 זײ באוחנגוגנ. ארכײ^ר און ציסםישצ
pipppip\ פאחאז אב. אז אויך, אונז 

 צווצפ דצם כױט אײראאא סײן אפ סאחרט
j «ו r r norאר־ און סאציאליםםי^ע ך 

דארט*. כאווצנוגנ בייגמר

in ]p o w n i diyn oy גאגצצ די 
דצ״ צװײ און oטארpyדיר אװ נאארד

y’ פון יעגאטען iy| זאל יאקאל jytyiwn- 
n  jyTo ד אויף באארד דדצױנטoy נאג־ 

.DPP

כמריכטען. םענעדזשער׳ס
 ip אז באריכט^ סלוצ?י רyכרוד

 פירסצ רyד \vm סטרײק א רטyיpרy האט
̂סט 15 באגראגאוי,  א םטריט, yo30 א

oy;<^p ,»ױך חאט םיר^ די וױיל שא 
 פון באדינגונג^ די ןyonyjiyid אגטזאנט

ױניאן. דצר
yד אז אױך כאריכטצט רyסטרײס ר 
jyiyi װ ק״ס די סאחן, אטאyיכy שױן איז 

̂ױען טyנאריכט  םי• ןyצטyל צוס נעייו
 איז ,oארDpyדיר אװ כאארד רyד םון טיגג

dttoyoyj .^נאײגטצט עי צצװאר 
yo)^,,8 די דורך דאס אױך, ^o פוחררו 

 פא״ די און ױגיאן רyלאוקםאכp דצר םון
 ןyצװאו;צyג קאהן אטא איז ױגיאן oרyרי
 אגריסענט אן אוגט^״צושרײנצן ןyײארyג

 סײ און ױניאן רyםאכpיאוp רyר מיט סײ
ױדאן. םארי^-ס רי סיט

 צוזא״ אין רט,yלpרy סלוצקי רyברוד
 איטא״ די אז ׳o״p רyד סיט ס^חאנג

 די• 48 ראסאל פון yיטyטryא;ג pv':pלי
:jy סטרײס דןנם אין אסטױו זצחר <עװען 

נט.yoלyטyס םyר ןyDד/איyג ןyהאב און
 דאס אויך, dpdtipd סלוצהי iy־n^־

 •yn געגע? װײנגארט^, ט. םון זווזן רyד
jyo דyאיז סטרײ^ א אן סיהרט אםיס ר 

 אםיס רצר אויב jy>oyD צו צוםריד^
))dp איהם yרלויבyאײנצױ ןeטyלyא ן 

 1» אנשטאט נטy•ארטמyד שנײדצר שטיס
o רײטארyא■ jy ^ d * y i׳ yר yרpלyרט 

 אנצוחאל• גרײט איז םירמע די אז אוץ/
pnן dpi איטצן oyo .רע־ די ארכײטער 

 צודי זyםyטר כלױז \pp ארגאניזײשאן
lyo^^R, איכ די וױילyריגy ארבײטצר 

y;yp| אלy ארכײטyאין ן oyi ?שניײ שטי 
ip i .דצפארטכ^נט

 צום ;yDy3y:ny:i^ רטyװ ?ײס רי
פאוצר׳/ ״םוי כדט אפיס

 דעם םון ny^nyjyo רובין, רyברוד
 צר אז ט,yכאריכם אםיס, טױוpyפיאט
 צו אכטוננ §ײן רyברוד אנגצשטצלט האט

 אםיס זײן װצלכצ סטרײסס די אויף געכעץ
 נאכרעם אז צר?לצרט, ער אן. איצט םירט

 ■רצסצ, רyד אין אדװצרטײזט האט רy װי
r*i:yon פון ארכײטצר די oyi’ n, שםיט 

 כלום, אח פאנבעל שנײדצר, און
 oy oyon'o װעלכצ |y5m ,ppjye ד. און
 זיך האכצן סטרײ?ס, פירטyאנג ןyרyװ

 העל״ װצלכצ צאל, א ןyDרוyא•נ זײ םון
jyc אנצו איצטDירyגעגען םטרײ?ס די ן 
םירםצס. yרמא:טyנדyאויב די

 אזױ ראס נאריכטצט װאגחגר ברודעד
y ערחאלטצן האט רy װי ^ o y אמ־? 

 •oyo |yroDy«^3 דזשאבצרס אז פלײנס
 די אױםנצנוכ^נן צר האט ר,yמאכ לyפ

o בצן מיט םראגע ^y|«׳ iרyזידyםון נט 
 םארלאנ״ אסאטיאײשאן, דזשאבצרס רyד

 כט8םyנ זאל רזוכונבyאונט אן אז גענדיג
nnyii אלע אין Bלyצyמיטגלי״ די פון ר 

 אסאסיאײשאן, דזשאבצרס דצר םון רyד
iyj'oy:^D 'i8 סצמ־ באשצםטיג^ זײ צי 

ניט. צי רyםאכ לyפ
 ברודצר םון פארלאננט צרדמאן מר.

 אן lyp'^iY איהם זאל רy אז װאנחןר,
^ צי םי  װעם צר און חגם ןyנyװ בריױ א

 די״ אװ באארר זײן כײט iyoy:o'i8 דאס
' ר^זטארס.

 אז אויך, רטyלpרy װאנרער ברודער
 םארלאננט ער האט םיטינג זyלעצט בײם

 אײ באארד די םון טײנונג א ןyהער צו
 שט^גג די זײן זאל װאס דירעסטארם

 די צו נטyפארטםyד דזשאבינג dpi פון
 םון טײל א םאררענט^ וחגלםנ דזשאבערס

סאב־פאנטרא?טארס. צו לאםט רyז'י
 עם און דים?וטירט װצרט פראגצ‘ רי

 די צרלויבצן צו ניט ןyבאשלאס רםyװ
 לאםטס זײערע פארדינגעז צו דזשאבצרס

 אדער ?לאו?ס םון סאב־סאנטראסטארם צו
 וחד y:tfjm דזשאבערס די דחנסצס. פט
pp\ ן^ ײננ ר  וחד טאב-פאנטראפטארם, א
^y; ווערען גצפיהרט ױי געגען סטרײסס 

 ווערען םװען וחןט דזשאבצר רyד ביז
 אין פאנדישאנס די םאר פאראנטװארטליך

oyn שאפ. סאנטרא?טאר׳ס ־ סאב
 רpר אז באריכטעט, שוסטער ברודצר

 סאם־ פלאו? ״סצרװיס די נעגען סטרײס
גצװארצן. לטyסעטyג איז פאני׳/
yצר־ האט ער אז אױך, באריכטצט ר 

 װצל־ לױויי, ם. געגען סטרײס א פלצרט
 גצ־ צוריס םאנאטצן מים^ײנעצ איז רyכ

 צר־ רp װיל יצצט און רזשאבצר א װארשן
^ipdwdppd ריס wd אונט ?לאופסyא ר 

שטייפ־םיםטצם.
לא״ אז באריכטצט, םײנבצרנ רyברוד

o ארײנגעשי?ם חאט 9 פאל n םאלג^־צן 
אױסצוסיײ• וחנלמנ םון נצםען, םיט <יסט

ן1-<*ט0אמאדואציאצ חנר ץ "  חר י
• )yodfl r® סm צײט חורצצר

dm ,rmit® 00iy® rn jpm w m rj 
rn  dp jyoyo^fjn  you ddpt\dp{ 

«ip 1 אוצ i*pi ארד##ל^ צו® -r *  •wfH0
')DtnV'iPT4

 fyivdpy^^p dpi נאדיט האבצן מיר
̂ט אצמסצנט ״0® וארסצנט ,לאטאן רyד ®

w n < t jo n  npn im pD ij/  ®y |1א '
p) rnוprכpרמ jp iifiw <ר f it  D pw im 

m אין ארנייטצר די u אױף n n] י  ״0•
r®  .®;yy 0 האנצןR«yi® אדן r»j0״ 

rn צגחנתגגצן yר  ipurpopfam  jin 
 צו״ iP3jn v® .djyonj* דיעס דעס

dpi -w דיצ סך n גצסריגצן ild  ^pppt 
 •אדלױוי אין ױדאן. חנר פון סאנטראל

 ydAg שױן רך האכצן סטרײק סון
y ®יט גצסלירט ®יסגלידצר im f דצן  ש̂ו

 ארױס״ "t האט דאס און װדאן, דצר צו
P t^ y j(] א אױף ױדאן דצר שטצלצן צו 

ip און דכצחנן ®צהר v v p v rw tfp i 
נאד^ן-

iv in אוגו^ראר געודנס גרצסטצי רצר 
rnm* תאנצן ®יר װאס איז, pDynrnt 

 דצי ין0 אינײט דעי אין סיטגליחנר די
y ®יטגלירעי pm אמאדזאציאן. iMf| 

 פץ צאר ;צשטאנצן צײט לאמצ א פאל
 גאנ״ו ױדאן חוי ®ים ױך און װײטצנס

)I 'M ,איגטצרצסירט yi««f oy; •נאטיר 
 רי האנצן װאס אורואכצן, ?yiyiiyi ליך

 אפילו נאר \,ptmtP( גלײכצילטיגקײט
oy iph דאפ^ר אורזאכצן גצװצן וײנצן 

 גיט גצוונד p^p ױדאן רyד דאס האט
 וזאט oy Dfcipyp-»Rfi נאר פארשאםט,
mpipwxn, לזס או* rn .אײנצעשלאפען

diiyi r- בײ fyj״t o^doyf'RO די און t 
 צוסונסט דער אץ אז ׳דכצר וױ כמעט ןyר

רוחיג. דין שױן װצט
ip אכגצסאנצ^ האכען פיי וחנן i»n 
p’toyp אתאדדרצן צו H ווה^ט״דדס 

iv צו און ארכײגאא־ tfv i ip i צײט )ap 
 פארכא• זיו און סטר״ס א ווצגען דטyר

p חאנצן סטרײס, א צו ר״ט ir כא- די 
jjn נצגוסצן כאטיםyל in .וײ אגדצרש 

 דכצר, אינגאנצען גצװצן דט זײנצן-שױן
 װאס און איעצשלאפצן. איז ױניאן רי אז

 און טדײד םון ארנ^טצר די אנאלאנגט
fjy^yio די :yjyiyvy לאט מניאן״לײט 

 rn לאט oy גצהאלפצן, סך » גאר דאס
 הצלםצן צו פארלאנג דעם צרוועסט זײ

ipv וױיל יודאן, ppiudv א כױצן 'p 
 דצר פון גצליטצן ניט םיל אװי האט

nvm]p%n% װהײט-גודס די וױ באװצגוגג 
ארכײטצר.

 אױך חאט סטר״ח לצצטער חנר
yDy;y«’nR| פאר חאפנוגנען פרישצ ip i 

צו?וגםט.
אונ• ?,א סטרײ? ipmn גאך באאד

̂ט םארװארםצן גצותן אפיס זער  םאר- ®
 כדידלאך די װאס ?אמפלײנטס, שײדעגע

ו םלצנצן ^  זײנצן אזױ כרצנמן, ט
iyiR®ro:y לײ״ סצט^נן װצגצן םראגצן• 

 סינידום רועגען שטיפ־ארבײטער, םאר זען
 jyiyu און רyרכײטrןTװאכ םאר ספײלס

 זyגyפל װאס ̂ןyראנD yiy-iJR רײהצ א
 ארויפ״ רy»yש די אין ארבייטצר די פאר

 דינצן סאטילײנטס סך א שװיםען.
 yo’ruyoKHRBO^ צוליכ ארױסגצסוסמן

y^’iw; ארבײט דיyבצאעגאטים. די און ר 
 פאם״ אדצר פראגצן pvoinpD די אין

 *yנ נעריען רyארכײט די |yi^t פלײנטס
 ■שיט זיך חאב^ באלצכאםים די רעכט.

 אז גצדאנס צום צוגעװאױנען divpp: ניט
 איז לyציyס« ױניאדשאו. א זזאבען זײ

 װאס באלצבאטים די מיט lyTya דאס
 ג^ואוסט גיט צײט לאננצר א םאר האכצן

 זיך וזאט oy ױניאן״ש^צר. ?ײן םון
 אונז כיז ארבײט סך א גצפאדעךט דאדום

 כי^ל א אײנצושטעלצן געלונג^ איז
iy^ די rn ארדנוננ iy.

 -p:pp))n איז ארכײם סעחרסטצ די
 סון נצכים דעם אויף נצוואחגן זyבyג

iy םיטגאױשר נnpmn אוים?לצחחנן im 
 דאס און שעפער, די pא y®ojn זײצחג

 נרױ^ר א דורך געװאחגן חגרגרײכט איו
ביו jyi'M װאס צאהל
 דורך אויך ווון ^װאחנןyג זyהאלטyג יצצט
ך רyאי® איז אםיס אונזער וואט דעם ג

o נצסען צו איידזש^ט ביזנצס א בעז n 
: pip כרוחנר סון פלאץ

*וסטערם«ן, העררי
בתװנסעלד, א.

חענדלער, העררי
רײן, פיליםס

 ®אזנער י.
דעםבוס, סעם

םילער. ם.
 צרווצהלם דײחן?טארס אװ באארד די
 ברו״ פון ■לאץ חןם אױז• רyםיל רyברוד
לא• םה אײתשצנט סyביוג אלס pip רזגר
• .9 ?אל

 ״d^ryi זיצונג רי רטyװ דצם מים
lyo•

סצתרזןטער. למנגער. ל,

w n  w m t 1 חני rn  dp f l f i»י 
pyuR טא< א ®iy דט n  pr m 

jny^ ^ y iy r| חאפ טאג ®jy פארחאד 
i fp i ̂א M* גאלצנאטיפ ® m  hr 

r^iy®  iyj«p dm j p w • ŷ R <i oy® 
n m m tp w m אר• ,tuR

‘r w  § y ^ i fym^yi rn ihr fm 
p ip irn  ,wpnpypר  Iyr«t ו

^vy® ®צאר ד nydjynyi ד צוyי 
t ir  ip n m ^n t " i  arj נyפyי♦ ר

.* '•ip i p ir  rn  ®;y®R® ipm  pr 
piדט ן "•i dp mm  Wn rn  Mfr
)IP פאיאן V+ Dtp ptfpn PR '1PDPW

p ir דאא ^R p,®לנײ n  pr דיאר^® 
royo ,tWp%Dn f’M ijytn j p ir  jyiyn 

n rn סך nyiyr 4ארני® ®fy גאו Y)M 
pr ,nyiyr n  pr .pwsrp( ותלנע 

®r®  jy®״ v r® ציט >,jyoRii y^o i" f 
rn •ד PW נוט גאר דט rn  dp אנצר 

 חןר pr פאר-א-יאהר^ וד רyoyנ דאף
P1לp3לאט דאן צ^®. ר rn רייד® PR 

ivpjm נy^yרd r שטילשטאצד. א < n 
 אױס- גום Y)M ראפ חאכצן נא^<נאסיס

R n און רך פאר גצנוצ®  )yayn^רנy0ר 
vvn  n *•̂סצ  VPP' פאישאפמ צרות נ
n t ױך חלו®׳® ir פאל P 'tn ip tn i 

rn נײ  oy fy®yn ,סלצי׳ y*m f0|
jyjyp w < n אנפ»חר*ן h -פאד-אײאח 

T 1" װאיט oy ,pip״i p®׳r ריל| f 
 |y®ip \pt>ni רy0רנײR ד♦ או געװאלט,

^m p און ױ> צו rדוצ^ד/ן M i" io  h 
jir ש דאס ודלצן ®ײדלאך די אדכ  נ
Pr o«®wy*Ro n פר״זױלמ, טאן  ?y®ip 

i V w w" לײ3 פאר ארנײטצן צו ®אר' 
נצי,

 n אנצר םארשסצוזצן ®ײדלאך רי
to jyo סנחסש *®דו ואר im  " i רי 

rnל0  pp דט p’p ,10 איינעצ oy ומ״ 
n יצן  )w D w m n װאכצן «אר oy pr 

oyn ארנ״® וומדען מידצױ pw h  pr• 
tipo אין אוז y •y r v wנא״ \ײ װאו ל 

iy® \p r r  oyo צן1אלו;סצריא די זאל 
 ב״ם כלױז די נלײנצן ,oyrn^n די פון

 אח״ם רyoyנ ivm ®^דיאו n ;װצ^נן
^y),)yn פאר ארני־יט^ צו אײחןר

p rn  ]PDvnp dpi אוגז דיאפר̂פyרy 
w רyרכײם0 w רי אױף חעגצרומ א 

pr i;ryoyn pm  .oyrn^n כאשטיטט 
rRiiya; בײ p nאגפyלyנצy,וואס ן r o 

 נאלצבאטים n סיט געלאלטצן לאנ^
 oy *)^PDVO'PmDC דעם פאל נאך
ד סארשטאנצן אגדימצנט ojn אין איז  נ
p®װ rn  |y®l ojn 10 j n ^איצ ףאל 

 ((MPDvn א jy*np טרײד אין ארנײטצל
po פאר פראצצנט פינל nלv ר״ שטיח® 

 וואר לצ0 םאר דאלאר 1 פון און כײטער
לבײטצר,0

 סיר חאבצן נחײטyגyלy3 רyדי! נײ
 לyלכyװ ציל^יאר, א לאזטyלויסג0 אױך

po rn פארשפרײט ?אטיטעס ;jy^ny 
p0 ניט נאו די ®.iy§yr y o T t^o r 
 אױוי מיר iyiyi0B צירהולאר דיזצן אין
 אױף ipDPv v:p' po, 10 רyרכײט0 די
 אױף :mpzpn די פאדעותן זאלעז זײ

i״o y n rn i r.y, ס*ר װײל p)"i\ זצחר 
0tראינטvרy^כאל די אז סירטyכאטיD זא״ 

*tyf ניט po ;y3,npyr8 אלכײטצר די 
.,וי צו באלאנגט װאס צטװאס
 נים־ארגאניזיר״ דדענען רײחונדיג און

yo ,וױל שצוערyאז זאגצן, מיר ן dp ױײ 
 װאס צאהל, גרויסצ גאנץ א דא נאך גען

’y3 צו \p))^p( ניט איז אונז איז־ ip| 
 ױניאן. מגר פון ?אנטראל דצר אונשער

 צױ זײנצן שצפצר pipי אין איבײטער די
y;y:0ory3pn זיך אמטצמןסימןן איז 

iy םיט גים i .ױדאן iv i" i dp פאדאן 
^ אין ארונםצר lyj^T װע^כע ,-yoyo״  ל

pd\ םון סטרײס iy#yr n y^ r, אכyר 
y האכצן i א;ג ניט סטרײס אןryלאסyן 

 כיז חנר־חײם איז jyoyiyi ז״געז אין
 און ג^וארצן wpdpopi איו סטלײפ רyד

 רי אץ צוריקגצסצלרט דך ױי fy^n דאן
vow* די מיט גלייך oiyp'noo. דאס 

^ א במײען איז ט  כא״ גצװיסצ װאס מי
 ױנ״ רyד בעגען כאנוצט האכצן טים8בyל

 אי״ ביז רy■yr די םארדאכט פשוט :יאן
 האט סםריית דצר jyn און סטדײח, כצר׳ן

oviipp i y i ר די זײ האכצן  אדבײט̂י
n די איז צוריסגעױ^ן y iy r

oy אויד פאראז זײנצז y r  piir,in״
*ip, װאס p i" i\ און ׳ניוירט0ארג ניט 

oy זאל^ זײ ?0 נױטינ אוטבאוײנגט איז 
unyi\|y®i3yryo3n8 תאנ״ תןר אונ^ר 

 לצצ^ן ביים און ױניאן, חןר פון טראל
 אויוי איז, כאארד ivbipytpy פון ®יםינג

o פון ושקאמזןנדאציש דזגר n מyנyדזשyר 
ny0 נעיואחנן חנהיט yo^oyp פינח םון 

y3’pyc מצטכצרס yo^yii דאר ותאעןyDן 
 oy^3 0 גאר פאר רyנy•א אויסארבײמן

 מיר וחגלכ^ יץ.0ציאנס״סצס01ני0ארג
jy o ^  ;yf»yn ניכצן אין גאר ty330O0 

p זyריגpארײנצו כדי "i שy■yאונ^ר ר 
o n דצר םון האנסראא i r J r.

סנײדער, אב\
.62 יאסאי סיו םענצדזשער
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)#111 ip iי*י״ן fig א *niropy אין געױארען נענעבען סיזאן דעם איז װאס יזורס 
אודװערזיטעט.) ארכײטער א*גט^עי?אגאל אמזעי

װעסט. גדױסע די פון קאמוז דער - .9 נומעד
־•עסם. סידעי די !,

 איכער נעש*טען זיך האכען םענשען וױ געזעהן שוין חטנען םיר .1
םיסי• דעם פון דיט יויסנזערן דער צו סאונם״נס, אלעגהעני די

ריװער. סייי
2. pa געדענקם, םענשען הן«בען 1890 י#הר o y i נעהםען װעט עם 

 דער אויף קוםען וועלען עם־גראנטעז איידער יאהר, חונחןרט
ם ו־עסטערן o פון ז״ p רדדער. םיםיםי«י

 האכען םענשען און יאהר, פופציג װי װײנינער גענוםען ח*ם עס .3 •
o זײם 1יענע pa כאזעזום ױן־ < p םיזורי, און רױוער, םיסיםיפי 

ca tjyp iy, געװארען "נגענוםען1א ױינען נדנעסןןםא אץ אייאװא 
שטאאטען., פאראייניגטע די אין
 ג:ט באדען, ר״יכען פלאכען, שטרעקעס גרױסע די םיט םיזורי א.

 םויזענטער צונעצױגען האט באארבײטען פאר לאנד צדנעסאסטע
 םעכשען אזעלכע שםאטע;. בא־טהערן אלטע די פון ייעגםערם

 םאוט די סון טענעסי. און קענטאקי פון געקוטעץ אױך דינען
 דארם פדן ז״נען װעלכע פארםערם, סך א בעקדסען אויך ז״נען

 שטראם א נאך פלאנטאטארם. די דורך געװארען פארםריכען
 זיך האבען ױעלכע נארטה, די םין בעפרויגען זיך האם ;ינדגרז^םען

באארבײט. אלײן האכען זײ װאם פארםס, קלײנע אויף כאזעזנט
 אודם געװארען, איז פארם, סראנצױױשער אלטער דער לואיס, סמ.
o p יאהר i860, האנ גרױפע אpלD ,נאפעלקע- א םיט שטאדט 
 האנדעל רײכער א אננעגאגגען דארט איז עם .75,000 פח רונג
 געװען זײנען אײנװאוינער די םון 40,000 פוםערװארנ. םים

 אץ פענסילװײניא פון אהין געקדםען ז־יניין װעלבע דײמשען,
אײראפא. פץ
בא־ לאנכ יאהרען פאר איז טיזורי, לעכען גלײך ארקענזעס, ב.

 ד»רט זיך האכען װעלבע יאגד־םענשען, יענער, פון געװען װאױנמ
בא־ דארט זיך האבעץ זײ אנפרעגענדי:. ניט קיינעם כײ כאזןףנט

פלאנטא־ אהין אנגעק־טען ז״נען שפעםער חןרוױיל. אויף זעזום
טערי״ די ורען ,183» יאר.ר א״ז םאבאק. און קאטען פץ םארם

שטאםען, פאדאײניגטע די ;,א געװאתין ארײננענוםען איז טאריע
פיאנטאצ־עס. פדן שטאדם א געװען שוין דאס איז

לאנד״, ,פרײרי די פון האר•; םאםע די טינעםאטא, און אײאװא נ.
פאר־ באזעצט זיך האבען הױך, זעהר געװאקפען איז גראז די וואו

 געװען זײנען זײ אה״יא. אץ יארק נױ עננלאנד, נױ פון טערם
 שקלאפער״י צו געווען געװאוינט נים זײנען ז*י םענשען. פרײע

 די אין געװארען ארײננענוםען איז אײאװא שקלאפען-^רק. אץ
.1868 אין םינעםאטא און 184» א״ן שטאטען םארא״ניגטע

װעסט. פאוט די אץ ױעפמ וױיםע די ןן,
 געװען איז םיםיםיפי■ פרן לאנד נלײכע פרוכטבארע דאם היגםער .1

םדברױת. און טאלען און כערג םיט לאנד שטיק נרויסע א
n אץ א. p פון אםעריקאנער באזעצם זיך האבען טעריםאריע 

אפשטאטוננ.. םקאטישער און אײרישער דײטשישער, עננלישער,
. םקאנדינאו^ר. סך א אננעקוםען אהין זיינעז עם
פארםם. שטילע אדיף היים זייער געטאכט האבען זײ פון םאנכע ב.
«p p i אויד זײנעז. אינדיאנער, די טיט געשלאגען ױך האבען 

״קאו־ מיינערם, געװארען זײנען גענאנגען, חױת װילדע נאך יאנד
פלאנטא־ פרוכט־קולמױוירער, דרײװערס״, ,םםיידזש באיעם׳/

י נעהילץ־הענדלער. אויך אץ םארם
טעקםעם. פון און םאוט די םון פלענםער די ,2

 האבען םטײמם״ ״קאטען די םון לאנד־זוכער הונגערינע די װען א.
pװײלןז א םאר זײ זײנען םעקםעם, םון גרעגײן די תרײכט 

 װײל װײלע, א פאר נאר םאקע אבער — געבליבעז, שםעהן
 זײ האט באלאנגט, דעםאלם האט םעקםעם װעלכער ךו. םעקםיקא,
ארײננענוםען. פריינדליך

לאנד, שםיקער גרויםע באקוטען דארט ראכען אםעריקאנער די כ.
נארד, די pa אויך אהין םאהממ גענוםען האכען םענשען pא

 הויפט די הײםם עם װעטען נאך ױםםין, םשה שםײנער א וױ
קאנעק־ פון אהין נעקוםען איז וועלכער םעקםעם, pפ שםאדט
םיקום.

 20,000 איבער אגגעקומען אהין זײנען 1830 און 1820 דװישען נ.
אםעריקאנער.

 אננעיאגט האבען אםעריקאנער אננעקוםענע צאהל נרויסע די ד.
p א p r אױף pר n ' i p« םעקםיקא. פון
 אײנגעכא־ די טים ארוםנעקריגם זיך האכען אםעריקאגער די )1

p ip .םעקסיקאנער
2( •pזTטע־ די אפצוקויפען פארגעשלאגען האם חשעקםאן ענם

ריםאריע.
 האט זי װאם לאנד םונ׳ם םך א *וריקנענוםען האט םעקםיקא )3

 נעצײג די אויף טאריף א ארױפגעלײנם האם פארלארען, פריחער
שקלאפערײ. אפנעשאפט האט און םארםערם פאר

p ח.  n pטעקםעם אין אםעריקאנער די דאם נעווען, איז זולטאם 
ט זיך חאבען ר ^ ^ אוםאפחעננינ. ע

 א נעװאו/ץ איז טעקםעם א״ םלחםה א ענטשטאנען איז op ו.
p ^ n ia p זיך. פאר

optipp pa. אנשלישמן דאס .3
p די *ג p n p n a w o אנג זאל םעקםעם םארלאנגט חאממpשלא־ 

jp p i  Jpo איז נארד די אבער שטאטען, פאראייניגטע די צו 
jpnp i שםארק !.o p  ]p ip

מ זײ )1 p זיינ ip i jpnp iשקלאפערײ. ן
m ,cp האביח םאגבןן )2 ip ip i װאלט דאם p iip i; איםפעריא־ א

אקם. רpםישtלמ
j איז אפאזיציע די אכם?גדינ גיט opoppa ארײנגענוםען דאך 

; pn wnpi ץא n 1846 יאחר אץ שטאטעז, פאראיינעטע. .
•םלחםה. רpיקאנoקpם די ,4

M חאט נעחײסען op, נ איז םלחםח די דאםpתםpן n p i^
ץ צוליב ד ^ספרי ^ ו נעורען, רpאב איז אזתאך p'non די י

.111

i p פארלאגג pa פאראײגיגטע די jpm dv סעחר פאר m rrft• 
p i, ׳■וו^- א אימי אמריו״ אן וױ אױסגעזעחן, עס חאט פילע *ו

נאציאן, כערער
i פון זולטאטp איס נ. p ,חאם םיחסח n ארא״ניגטע• aav*

o צוגעק^גען טען p 1 טײל סאום־װעםטערן גאנצץן paאי«- י 
ip טינע w a r porr'H iHB, אזױ איז װאס לאנד-שטרעקע, א 
צוזאםעמעגוסען. דייטשלאנד אח פסמקריין־ װי גרוים

pipuw אנגpיעווטן די ך1דו מעקםיקא מים חעלטניסע1םא צויגענע 
יאחה עטליכע

אוחאכען, .1
? םעקםיקא םיט םלחםח צװ״טע א דין װעם .2

קיסט) (װ״םערעס

׳ ל א נ א ש ײ ק ױ ה ן ע ע צ י ט א נ

 די פון מיטײנג יעהרליכער דער
 אינטערדײ די פוז לעדרעד

קלאסען. שאנאל
א«גע- *יז םען26 דעם שבח,

 מײ יעהריליכזוג* דער געװארען האאטען
 אינטער־ אלע פון לעהרער די םון טינג

 אוני־ ארכײטער פון קילאסען, גײשאגאיל
סענטערס. ױניטי די םון אוז װערזיטעט

אנװע״ אױך איז מיטימ דעם אױוי
 םײנ״ י. וױיס־«רעזידענט געװען זענד
 אעטער* דער םון טיעערמאן דער ׳בערנ

 אילס קאםיטע, עדױקײשאנאיל נײשאנאא
 עקזעקו־ גענעראא דעם םון סארטרעטער

באארד. טיװ
 איז ורםמענט1דע« 4עדױלױי״ט^נאי דער
 -װײה־§רעזײ דורך םארםראטען געװען

 סעקרע• די קאהן, מ. םאניא דענטיז
 קא״ עדױקײ^אנאא אונזער םון טערין
 הענדילעו/5פיט? אאעקסאנדער און מיטע

דירעקםאר. ערױקײשאנאיל אונזער
 גע- אנװעזענד אויך דארט איז עס

 דעם םון קאומיטע ספעציעצע א װען
 די פארםרעט װאס סטודענטעךהאונסיל,

 אינטערנײ^אנאל אילע םון סםודעגטען
 ארבײטער-אױ .פון קורסעז, און סצאסען

סענטערס. ױגיטי די און ניװערזיטעט
 םארנעקוסען איז מיטינכ דעם אויױ

 אײ דיסקוסיע אינטערעסאנטע זעהר א
 װעאכער אין פראגעז, עדױקײ^אנאא בער
באטײאיגט. זיך האבען אנװעזענדע אאע

 װעמ סטודענטעךקאתסיל דער
עקסרןױרשאן. אן מאכען

 אינ* די סון סטודענטעדמאונסיא דער
 «ו נדעח ה*ט קאאסען טערנע^זאגאא

 וױ ערןסהוירמאן, אן גיכען אין םאכען
̂ום  זר אעזוטען געװארען געסאן איז ד
 אױסםאחה אן זײז וועט ראס מער.

 קאײנמר, א אויף ׳טײך האדס*ן איבער׳ן
 צאח< כאשרײגקטער א םאר יף,6יאכט-?

̂ונעה אוג״ םון סטודעגטען די םאר ■ערז
םרײנד. זײערע מיט קאאסען זערע

i געפאאנט זוערם עס t א נעהסען 
 וױ. מעהו־ נים ארױף נעהמט װאס שיןי

̂וס און פערזאן הונדערט  געכ^ן Djm ד
 ff^Fii װאס די אז געאענענהײט, א

 סארכרײנ• גום קאנען זאלען אויספאהרמז
 װעט טיקעט א פון ■רײז דער גען.
 די| װעט עם װי אזױםייל, באויז זײן

אויסנאכעז. די דעקען צו נויםינ
 די פון סטודענטען די נאםיריליך,

i פ^יצונ רעם ה*מנן װעאען קלאסען t 
טיקעטס. די באהומען
 ת פארקוםען װעט עקסקױחןזאן דער
 ערמ• די אדער דז^ואײ, אין ׳וואך אצטע

 אײגצעל״ פעהר אויגוסט. אין װאך טע
 גאקומען מען ?אן דעם װעגען הײטען

 ארטמענם,8דע עדױקײ^אנאל אונזער אין
סםריט. םע16 זועסט 3 נוסער

ם א פ ל ו ז מ ן ר ו ע ױ פ ס ש ר ן ע ע ל ה א ן װ « ר א ע ס ד י ד ײ ל

ס ר א ל ײ ן ס א י נ ל ױ א ה א 3 ל 8

 פא־ האט װאס דאוס אז דענ^ איך
 ער־ דער פון לאקאל, אונזער אין סירט
 עםאב־ זיך האט ער װ^ס םינוט, ^סער
 גע- ה^בען מיר װ*ס װאלען די ביז ׳לירט
 באצאװזל־ ניט און באצאהלטע סאר האט,

 םעםבערס אונזערע צו איז באאסטע, טע
̂וס םריהער. פון יפוין באקאנם גוט  איצ־ װ

 םא־ צו באקאנט זײ איז גויטיג, איז טער
 לאקאל דעם אין פאסירוננען די םיט כען

̂ון דער זינט  אזוי םארנעהוםען, אין עלעקש
 עלעק^אן דעם םס רעזולטאט דער װי גוט

נופא.
 ער־ זײנען פערזאנען ם^לגענדע די

 אונ־ אין אםטעז די צו געװארען װעהלט
:ל*קאל נײעם זער

דרײזין, — סעקרעטאר ארגאנײזער־
ב.

̂וארד עקזעיןוטױו איטאליעניעע  ב
 ס.; ראםעא, ־םאסאני;— מעמבערם

 דאר־ צװײ נאך םאוסט. אינטערדאנאטי,
 איטאליע• דעם םון װערעז ערװעהלט םמן

ברענטש. נימען
 ב״ בערעגאוױ, —באאררי עקזעקוטיװ

 ;ב. #דרײזין ;ב. קאהען, ;ב. כאזאנאװ,
 פאווליסעס, מ.; קאפלאן, מ.; גודמאן,

 רעזינקאף, דרײזין); םון פלאץ (אוים׳ז ב.
 וױ^נעם־ נ.; װילקס, ה.; סיגעל, י.;

ד. סקי,
 טאר־ — קאםיטע ־םאנד קראניןען

נ. אבראמאװיטץ, ;א. טשינסהי,
װייפנעפםיזי, — לאקאל פון ט^ערמאן

ד.
נ. װילהס, — וױיכדט^ערמאן

נ. װילהס, ־־־־ םעקרעטאר רעקארדינג
 אביאםא׳ — לאקאל פיז טראסטיס

נ. #ראםעא ;ג. בערעגאװי, ;ם. וױםץ,
 םאר־ איו מאי, טעז15 דעם דינסטאג,

 ער־ אלע די םון אינסטאלײשאז געקומען
 לא?אל. אונזער םון באאמטע װעהלטע
 םון טשערםאן דער כאזאנאװ, ברודער
 םי־ דעם נעעםענט האט לאקאל, אונזער

 רעדע קורצע א נעהאלטען האם ער םיננ.
 צו םשער דעם איבערגעגעמח האם איז

 םון װײס־פרעזידענם םײנבערג, י. ברודער
 םע־ גענעראל איז אינםערניימאנאל, דער

 דער םיז באארד תשאינם םיז נעדדצער
ייניאז. הלאױןםאכער

 א נעוזאלםעז האט םײנבעת ברודער
 וועלמן ערקלעתגנ^ג ״ חודע, לעננעחג
 באאםםע אילע די אױוי ליגט עם םליכטען

 אננצוױוען האט ער לאקאל. דעם םון
 וואלצן זײ װאס מוחנריגמײטיז n אויוי

אר יח •ראנראס «י וחננ אױם׳ן געםינעז

 bvi םון נאפען איז םאר׳מסראכעז, האט
 קלאוקסאכער דער םון באארד דדעאינט

 איר• דארםצן זאל לאקאל דער דאס ױניאז,
 באמוםען עס ער װעם הילן״, װעלכע גענד
אוםן. ברידערליכער נאנץ א אױף

 אױן, זײנען דעדעס ענטוזיאסטי׳פע
in כ. ברודער פון נמװארען געהאלטעז jrr, 

 ברד און X ילאקאי םיז מענמדז^ער דער
•9 לאקאל פון מענעדז^זער הײםאן, ל. דעי

 •p* אײגינע גערעדם אויך האבען עס
 ברד לאקאל. אונזער םון םעםבערס טיװע
 טארט׳צינסקיו אבראמאװיט^, נ. דער

 דזטעוײסטאנא, דאםעניקא, דרעזינם<ןי,
 האבען אלצ אלײז. איר אוז ראזמנםאר

 האר״ דאס נעדאנק, דעם אויסנע^ראכען
 נוי*י איז אחציאז םאראײניגטע און מאניע

 לאקאל• שטארקצז א אויםצובויען אום טיג
 קאנדי׳צאנס ױניאן אגצוהאלטען אום דאס
 אונ״ אונטער זײנען װאס שעפער די אין
 אויןן צײט דער םיט און האנטראל, זער

 W 1קאס«ײ ארגאניזאציאנס אן אנםאנגעז
 םוג׳ם טעפער אנדמחנ אלע ארגאגיזירען

הצדי זאל עס נויטיג זעהר עס איז טרייד,

 בענעי צום םיםנלידער, די אויף אײנםלום
ױניאן. גאנצער דער םון םײט

 אונ״י םארענדיגט זיר האט םיטינג ד^ר
גײסט. םרײנדליכען זעהר א טער

* * *
 דעם נעהפט אױן־ שויז האב«| מיר
 אױןי םיטיננ, ב^ארר ע&זעקוטױו ער׳שטען
 די נעװארצן עטאכלירט זיינעז עם װעאכען

 האםיטעם״* ״טמענריננ םארשיידענע
 פמפייןונײ נענוטען באלר ה^בען װעלכע

 דעל• שורוח, די םון שרייבער דער רען.
 *רנאנײמד ־ םעקרעטאר ני^רוועהלםער

 *נמד באלד אױך האם לאתאל, דעם םוז
 <1 פון ה«ם«לײנםם אויםצונעםעז םאננעז

 אםעג״ פיכפסליר ווערען וועלכע שעפער,.
 ^נגענוגמן ווערט אםים אונזער אין דעם.
 <5» אטענתם ײפרען ר«ורט איז דױם

 »פיט אתזןר ' אנגעלענענהײטעז. ױניפז
m 877 איז זיך נעפיגט om ,עײצניו 
נדמ־ אלצ סטריט. 50 **ח ט״48 צוױשןן

E

_

 4חימ רער אין זיך בײ וױ הײםיש אזוי
גרום. ברידצדלימן סיט

. , נ ו י ז ײ ײ
פרנאגי

% tp tiM fw  a'jta im ’ i a
(IT r ynm iw n un pav u

iwwm± tin  jV tllif ״m  r
9• a n  m m  M'mtmi atynיw 
.r w m n  irm a  no

ayiayj מי c» ay ל״׳««•i i«  an 
yari^rt«a« n  pa aanaw a in •ז» 

\n 0 w n  m  /iraananyttyi iw n 
v i t f y i  y% fa <m fii» 

an  \n ״ay fta ittm  •rsyp / r t f 
f׳y r| צו in o ’ja n f ח '*iv n *רגײ» 

 ןyלyי1ול*y«ורי אויפ׳ן ר1סל«1ר אין ט<ר
n  fy a tff ir f i iya»8 pa a ijy j 

•p» tr fm m itv m m  inn^w-ma
 ר«ר iy נײטראנ א־נזץי סטיטוציס.

 ד«• 26 «ײן ז«ל omtmianip רווױ^ר
.Tfnnr' לאר

 ר«׳»•*״, יי«ט1ם« «וו ״פריענדס די
n ניו לאקאל r, וד אימתלאר^ן ה«ט» 

 װ«רט ױ«פ ?«נפ«י«מ, » צו ית»«ן תר
 ױ־ |y»3 Bn ,1ז»ט« פאר א׳ינכארופ^

/ m, 243 לײב«ר אין נ o m ט«84 איפט 
«• און ר»ניג«װיץ רyכריד די סט.  י״נ
פ«ר• 1V »װ«ר«ן «רו»חלט ז־ינץן װיץ .......... l.li•.1 ,״MH HlUWMUMll*

סע־עמ.
 ‘1* א ג«דו*רען נאשוסעו אי( עס
n פון ̂וריפט n r i ,ויגסאן ■o w m 

 דעם ננמע א־נט«רנע׳«<וניל, דער פון
 לןצט«ר un נײ א־ז װ«ס אסעםסענט
y »רױםג«יצגט קאנװע׳»«! ir iM| אויי 

 ל«הי■* אונזער ױצי׳כען און סעםבערס ד■
 <ו«*צ«הלט. נאנצען אין ניט נ«וך ד#ט
 פי־ די «ו ג«יו«ר«ן, נא־ןול*ס*ן איז עט

 סעהרעטאר ריט׳ן צוזאסען נ>»נץ-ל,«וםיטע
 «ו דעס אין םולראכט די ה«בען ז«ול«.ן

האנדלען.
 םון נארינט נ«ארד דזשפינט רער

 P* אײפנענידען איי םא• טקן10 דעפ
ו«ר«).1ע1 'םארהאנדעלט

 קינפערירט ה«ט ױ*ס ק»סינמ, די
 כנוגע 23 ל*»ל סון ק«פיסמ דער סיט
 ל«פאיס, *זדי די םון םאראייגיגונג דער
n װע»ן נא־יכםעט ר*ט n n w  i n 
 א״ננארױ ח«ט דגסאן פרעזי^ט װ«ס
i ניי ה«ט זינסאן נרוחןר פע;. n •נ»? 

 ■VI איי iy װעז tg ןחןי׳עחרט, םערענץ
 די סון נ«אררס עחזפהוטיײ די ניי װען

i« ׳|ny»yj ןר ח«ט לפקאלס *וױי  t״n 
 ם«ר־ » ה«נען «וו נ«נױגט זיינען גאאח־ם

 «דום1 ח«ט iy און ל*קאל, איינינטען
» «ו ק«מיטעס ניידפ צוזאסענגמחפפן

i נדי קפנםערפנץ n  i t  tn yomrocyt
 ארויסגזםרפ־ ה«ט <ר ומלנען א־ינררײן

 ומ״ נאארדס עקזפקיטיױ n״i םון נען
a m איו םפראייניגוגנ נען v i ריכטינפמ 
 כאארר דזש«ינט נײם נעותן אויך איז ער
 ד«רט און ױגי«ן קל«ויזטאמר m םון

 י1 ארײננפהרען ז<ול iy םאדנדפלפגפן
 איז פ«סיטע » זין־. צו דרעם־םאכזר

 *^נאטראבטעז געװארען ערוועחלט ח«ן
 נא״ איהר ארייגנרעננ׳זז און ענין דעם

נ«ארד. רזש«ינט צום ריכט
 דיספוםיפ « אחיסנ<רופען ח«ט ר«ס

 י1סי צום איז עס און ק«פיטפס n״a כ״
 a ערותחלע[ צו נעװארען אייננעשטיסט
 וועלכע לאפאלס, בײחו םון ס«נ-ין«סיטפ

 אײנמלזזײטעז די סים פפגעבען זיר ז«ל
i נגונע n טראנסם׳ד װי פאראײנינוננ 
ײ. אי. א. סעםנפרס די ריחנן

 איז קאנדטן un pa באריכט רער
in נוטנפחײםפו r w און npyipy i n 

 כאסאלנמבסינט 1איה האט נאארד טימ
 ותלכע םאכ־ק^םיטע, פ ערותחלפ} «ו

 עחנליכער אן נדט צוזאם«נתום«ן זיך ז«ל
.23 לאתאל פון קאםיטע
i n פון באריכט m אפיל־טפםיטע 

 נעהאט ה*ם ןי װאס סיטינג, דעם םון
 נע״ אויפנענומען איז מאי, טען19 דעס

tn נוטנעהייםען און װאח« a w i.
 ח*ט אםים־סאמיטע און םינאנ־ד די

 םעןpa 17 נארינט איחר ארייננעבראכט
 on חאט באארד עקזעקוטיװ דער םאי.

נוטנקחײסען. אוו לטnאנn1אB כארינט
 טשמר״ נאלדבערג, טלארא מװעסטפר

m לײרי  pa ,האם על׳דזמאן־קאסיםע 
o אראנושספנטם רי יופנפן כאריכטעט r i 

 אין נפםאכט האם «לעסש«^*טיסמ די
װאסלפן. די צז כא*ונ

גע־ נוטנעה״םען איז נאױכט רער
•m r i
 1נאאר ivoipytpy םונ׳ם זיצוננ א

i רדעס־םאב׳זר דער םון r u  22 ל«קאל 1
im 1 אפנעחאלטען איז pipiינסםאנ 

a 29 אײפנר, nױעסט 1» אין סאי, טען 
yu2i אונט׳נד םטדים rnaa  ajn םיז

ראבמאוױץ. ברודער
 I*׳תטראיי סת ד«ל«אט זימנת^ נ.

 אױםניטריי איו •ױלפן, אין נמחום־טאנד
m מקמיאטיײ טאר׳ן טפן ap פר־ »ח 

 pa ארנייםפר vtnvm די ta קלפזות^
a« «י tao*fcno man יױל׳נן n  in r 

van a^  pa pjyua אוייי־ »ח נמדעם

ian iw ז״ן i׳ia •«ל?«'ו)ױו * 1*יי* y j 
r tu li n  ri<iaiyyiap p*f ayp ay 

na ya 'i'a8״ pa «iiynayiya»ל 
a(״im a • n, ׳pa aan u ׳»y iy i p 
a׳a m^ ̂ן ia ״  י«נד a aya oa פויל

30 pa ׳לי«ן«vw ן f<a ay pa י«רט
yaam in,ר a,»די׳yי׳פונ ר a pa•׳• 

.aan
a»n tn y n  u n til ם«ר)ינ«יט oyi 

i  ia ,na»i ivrpytpy׳ •ra  yioyi 
«׳ •*arpuyi^a ia in n »  ayti »<tia 
'* *ae t»«n ■v pa ipapaias ww ̂

v^V 'iity t pa vmno ח־לף 
j;i«nyjiy»jia i פ«י n

jaoj'f a;vrtyi» ayn onsyi, 
•ivoipptpy ait iwipyi f*a ijraMfti 

in a tit naas נױ סיטnר •iv p p i'f 
nfly^P 6 פיי vn iy aan-ארא'ט«יע 

o׳ia pa » w n  iy i pa a i• -א־נסט 
.y*«ia

מ ytup a ;פר ^ ל עי y• וז«ט ^נ i 
a i iia»p ivamyfpy*׳i t ” 3 iyDn• 

a׳ t״nt iyiŷו־׳אר ה־ד־עיט ״  on it ד
yr»yi| .ספנד ^

lym a ׳riynjnyp ה«ט ,ayap’ia i 
ta ייין a״aipi» דעד פון נא׳*יוס ר־ט׳ן 

ly r 'iit  n y ita m  lyotyl •אנ״• ד? 
a ta ,23 pa 22 tapyi pa ovo סאב־ 

y״a pa ק«ריטע i ז*ל ל«י»ולס oiflymy 
irsnym cia iny ii די yiaia ײעגען 

a pe ,i  inny ia ia io!׳• 
 ••;־a »דער¥ pa וױוײטען Bit י«ש#ל

t׳nu״wnnnaa pa jya סיט iy i 
 עטליכע דף iy a»n «,1ד^יגיג8ס

it  oniyuyi מענ לער, 1נרורעyרr1ער 
no ?»23 ל8ל yw tyl *yi pa• האט 

iy  ta ,aiypnao ײפר די װעט *B’ia 
ym c n  |yonyi ס־ט ivDipytpy oyi 

?,apyi pm pa rayo
a ay־t נעװארען געםסכט ■aiejy ;a 

» *pia>p un oytt ,wjyyar in  lyijm
ayn naya a ry n i iysao ,נעגוניען

 ״yp P’f pe oa’iaa oyi ^יסהעחנגדינ
yo'o װyלכit  iny iiy i olnymy vn y 

ymyaiyp( כייט yjua iaort in n a 
ill 23.* 22 לapyל

 i;ytyn;a דיינדינ ,iaort נרוחור
py on טיטיננ, בייס  o ro iya ra  oyn* 

naya iroipyt,־ ta די in  pa yo’oyp 
oyn (y^fiyaaopialp 8 ס«מעלעגט 

B3'ia3'Bya,iy. סאיאריםעט־ ) ’i9 a pa
an סא־אריטעט״כאריכט ypn oyn■ 

a m 23 ל«ט«ל ta מנדירט, m  ly t 
i סון טייל n  pa 22 lapyl *;סאראיעי 
ipd נשליס«ז דך ז«ל ל«יזאל» on  i f 

nays o ry rn  ayoaopinp,־ ia| די 
i .נדינוננ n  pa סינ«דיט«ט ,lyttyi ra 
oy ta זיינען nfi  r>a un חשױ לייז׳ון 

ifrp ’io n״pa |yma נא«מ i t אנ״ די 
,vneortra-em  in  pa ivsao n n 

a וױ it כיישפיל n וױי» y r’ iy’>ao’a 
 48 לססאל lyoaopiylp רער לסקאלס,

a m  inלססאל װ״סט און ־ jSQ און 
o rrt i n לססאל װײסם־פחנםער און 

i און n *?סל«װ pa 3 םסוירם^קאלk 
y װי אמי rty i n לpyאין אלען t״iy 

o” poinntyj»f ראבלעם, « זיינען• 
 איי־ רעכענען ױך דארף tyo װעלמר סיט
i r t וװוײ די םאראײנינען געחט מן 

oT לסהאלם, דרעסימאכער iiyo fpn 
i דאמם n ,םינסריםעט־כאריכט m אײ־ 

i r t סאראייניגוננ די iya ooip ו«ל un 
 זײן בײ כאארד ii'Dipytpy ראלyנyנ

 סיטיננ ליכען1פערמל־יעח נעקסטען
 חנרמאנ״ די בגונע פראנען אלע שליכמן

לססאלען, טע
tr t  oyn iaort in n o ע1«רפלעה 

iy : ra  oy troys ta אײנינע כיי a 
i t  yiaia װעלכען i n  naya o i’y r t i 

o m״iyoao לpaאל lyt ,נאלאנגעז ra 
iyoy ױכער, זאך אײן ta ,ra oyi pa 

 I v ל v ו pa 23 •1 22 אלסpyל n״o די
ra איינינם.1םא זיין  ip אין 1זיכע אזוי 

iy  ta ,an שגמתננ שום קיין ניט זצהט 
oy ittpp lyt oyn ױ *ay M irr'a iao 

ד*לטמן.
y־iyrpi^y וײ irn a  oyn yo’oyp* 

 אױס״ on װענקן נאו־יכם איחד נראנט
pa uw הלען די^ lyonppo nao־ 

nayo irotpytpy pa in ir tn o טיט־ 
riP לטעןyהy•נy וײנ«ן oyn נליחןר i־ 
1923 ',go IP024 o n  in.

t n iyrtya n״yi| ערוחזתלט *riP i 
iaonppo iao : un״tno׳— im e 

n y rra שןחנהאלץ; nrowvtpy iao
 װאלקאװת, ראוז — מיגאלידער באארד
 קלײז, לינא בײלין, מםי טשייפין, סאגיא

 דאו סצרע ראטענבצרנ, ם. סירסקי, ראמ
 יןארזןפסקי, םצרי גוטארסאן, «רי גיר,
א אסאפססי, ימרי ,tdp ראוז א  סיי״ ד

 ®אד־ אײדא םאראףאמ, ריײו תלמני^
 סםיממנדג, לע• ראםםארד, מןלא ״ד*אד
 ומראנסי, סעם װיגער סצם ראזצן, סאלי
nor ,סאתס סאלת דײוױם

ayn tia i

*yp i n  
iao

ן1י רא^ן  m  ntb% a< _
m m

חןר
i חןר |i6 נאייכא

n«f די
m דורנויחחןן m 's *  v w m

n|« מארנינדוגג #r r ון נארינט•
̂ני w ד w r \n v m נמד^ר האא 
w^מחא WflPiiyiM * 01צ

n-iipiffw ^נאארד m מן ל ^ w וא<ט 
fjfr^iir ,̂ןחנפ W די חגס $ו אגד W 

m םון ט*ן r  n ̂נן w Aוואמי H 
*y tiin in  rs r יו^יולא^ M nfM t 

tp w m rv ii yn mp דט ipr<n אין 
י' w ׳ט*עומ ט״ן איו ey וױיל אפים

pr^p 0911 טאיאײאוט jyr«f
AW 1$* טיר פאר 'i AW M

w דט חאגון יצטנורס די m v rm) 
 רyלנyװ AHwm דצס צו צוארױצן גצנמ

tp נימ^ידא i ון ארא• m K i in f i f i״ 
^ •1« חןר כאט׳צ ז״צורצר. |y| דצס 

 צט,#א ױך צגדעט עיןוציזוטױױנאאיד
 דץ y4•* נאד װצט א*^י און איחר ויעט

 םארװא^טומ דער -1סא, פא-אגטװארט^ד
 SM ("/וי דער ניז אמאדואציע דער םין

 ארט. אין ארײן װעט נאאײ זצקוטיװ
̂ס טערציין כיײן װ״ אזױ  סעהרעטאר א

 -4דער איד ט>װאי איצט, רך פא-ע;דיגט
 ‘טא אירר אײך פון פארייאמט בע-
̂ע לצז םאר׳ן א*אנדצטענטס נױטיגע א

w vim w /יאהר
̂גטי״ *ffl נאאדד ואימM1PH דצר אײ

 o're •אײאגג דצס צירימגצוױזצן ריג
̂-עטאר  פאר אדאנז״צמנמס ראכען צו סע

 *רם«*נט9רץ פיגאנץ און רעיןארד דעם
 mmw דצר טעררין. קומענדיגען פאי׳ן
 כמדער w געפיהייט, חאט נאארד קוטיװ

twm W r*m w, דאס yדט חאט ר 
 מיצאלידער- דער פון צומרױען פילצן דצס

 ארױסצױ כדי און ׳ריכטע דט vn ׳עאפט
 פון נעפיהל אטת-רינטיגען דעס כאיןוטען

 צו געװארען נאיצלאסען vn ט/י׳טכערס די
n fyen ס«עציעלצן w v W 'n טיטינג 

w דעד װעלנען בײ w צדן yn• -פאר 
fjn r i w 'vy טערנ^רס, די סאר w וײ

 אי- vn oy >זyחאנדל on fyjyn זאל^
iv צו fyi*iiyj ןyנyגyמyנ i -אמאדוא 
 מײ דעס אראגדצירען צו yאטיטp-oאג,צ

טיננ״
oy נאכה איזyגעװא- אויפגענו^ון ר 

v ײ ר?ן m t די*ר דלר וחנן irdiwffoy 
j אינסטאירס זאל נאארד n n צו״ און 

̂זלוס on לינ  גע״ געפאסט vn וואס נא
om צוס נאצונ אין װאתן m pvo צױ 
מן נאמלאסצז vn שר&ם  איצויע״ מוון

ט*ןon 12 אױף אינסטאלײמאן די געז
npyo nn^ נאארד, דז״צאיגט סרן 

nmno ,אונזער מיצאעט^לט האט סאסאוי 
vwppm נאאיה ?* vn oy •נאמיא

in y iiy i jyo דעס איגסטאלירען. צו 
jyoe פימװאה נאארד .on 

i f/ און ny ואלען נױר פאדיאנגט ראט 
y p w wנײע אוגוערע סון נעטען די ן 

אינסטא־ העגען זא^ען די נד♦
,fjnyn ליי•

ov ♦11 vin געװארען, נא״צלאסען איו
*f נײער אונזעי םון אעסטאלירונג די 

 װערען, אפ;עלעגט זאל אד^דסטראציע
npn חןר iveipytyy נאארד nn־n vr 

 דדצאיגט on וױסען לאוען צו נא׳צלאס^
 װע״ דעלעכאטען vvvvn די אז נאאיד

 װעלען נײ/ו די אסט־כיז אין fMf ל^
fnyn op'vm vm לאץ. דיער אױף•

 ראבינאוױץ, ל״נאוױץ, נרידעד די
rnnp, יון א״כ^בױם nyoonr ראזען 
fyj^t ערװעחלט fynyuyj קאםי־ א אין 

 דעם פון עחסשױר׳צאן נײס דץ צו טע
ivumy דיסם־ אסעמכלי צוױיטען און 

 פארטײ סאציאליסטימער nn פון ר»חט
fy»2 o שנח, n /ױנ

nyoynpy0 nn ״אינטע דעם פוןnנע־ 
 אםסטעײ סון פארנאגד״ nyn^jr ״פאנאל

 אויף קכלה א צמע״ציקט אונז דואט דאס
 אונזער װאס דא*אה ירװרערט צ>*ױי די

w צײט א ריט דיאט מדאן v v )  pm t 
nyo ענ)ייזסםר ןאריזעי דיnדרעס־ נע 

nyoifp און ny ,דאס האט ער אז ׳ערײנט 
סטריי־- די צו אינעמ^סיקט גלײך

4nyp
ninna מװעסטער אין לײכאוױץ 

nyonyo צו געווארען עמועחלט דינען 
 ױניטי on םון קאנפערעמ nyn נײ דין
yn^איגמהאלטעץ װעם װאס סעגטעה לט 

fynyn ,31 דאנעי׳פטאג onאין ׳מאי טען 
 פון צוחגק nyn סם. טע17 איסט 131
nyn אױסצוארבײטען איז ?אגפעחננץ 

ny;yna םאראינט צו אזױ וױny^עסיjדי ז 
nyo״»y:yn נױ ’nypnH םון לאקאלס nn 

 אינסםיטוציע nyn אין אינסערנ^אגאל
o^yjyo f'nwo םון ממכעמ רי םון nn 

אנאל.ryמ7»יגט
nn ט אינ  םון נאריכט nnnyn ^ן

fy»10 o n םאי vvnvitvn vnגעװא־ ן 
m ל א נאד איז אוןyבהאcטעn ע ט א ^ 

.jnyuya fyo^nyiou
 האט yאכדטrאםיס און סינאנץ די

 איהר םון באמכט on Dאכnכyײנגnא
 ivoipytpy nn און מיטיננ ןyצמyל

 גוט־ און לםynםארהאנ איחם האט nnנאא
;עהײסען.
 איצ־ nn םון רמיןyט nn וױ אזױ

nyj’o אnמיניסטnאציorn:y y זײ״ זיה 
:v\ כא דיrטyנnיגy םון קאסױטעס oyn 

^ טnואיnאיגסט nnנאא א ^ו  אויסצױ ג
 ײטpטיגyם np''T םון יכטעזnכא ארכײ^ן

f'ngo זיײ זײ אמם. אין זײן םון ממך 
 אוײינ״ ןnװאyנ םnואיnאינסט יד1א נען

vv iyn n  |y :jn o it לyצטy כאnיכםyן 
 ivoipyipy םונ׳ם מיטינג ןyקסטyנ צום

כאאײ.
.pyם שעהנהאלץ, י.

נ ר ע נ נ ײ ס ל ו י ס ן ח ד נ א א נ י ס י ן ם ו ר ױ פ ע ס ר א ו נ

, ו ע כ א ם ה ו א ל ל ה א ס א 2 ל 1

ao |yo29 oyi ,iivny la a o ri,׳ 
nan pa inyv.y; ^ a o y ta y  ra, נױ 

a ,,r r t m ב*י פיטי», נום־נאדכטער 
in וחנלכפן n s ,םייננןמ •y jy rn  m 

pa lym אל1 y ip o נױ n  utpiy1«׳o ry 
p un  pa ■naysלp1yםaכoyn ,ly’i r  1y 

,p in  nwaonyora myt a lyotaiyt 
1 y iy rrt v tyityi ra  oyiאי lyooao״ 

.21 ל8pyל po פיטיננ
l םייננאמ כרוחנר i t  a pa oyn״־ 

p ro ra  n  lyoyiorao y ir t  ly tn ito r 
piylp i לאגע n  pa־ynoo iit,a, וױ 
ט^ננ די אוין i ש n  i t  i r i r  i n  tie 

oyrn״ *oyn n yo r’a m m  .ytaia 
t י1  n :n i״t pa o״jyolanyt n n  i 

n >פ«רזאםעלטי w  ly o w try t a pa• 
n ויין נאו סוננ. y i פילע האכען •nyo 
oiys נעשמלם puaio, ומלכע in n s 

oiyyt n y ly o rm n a tt oyn n y s r’o״ 
oiyo. ױין myt itniyt ra  n n אינ״ 

i. סעחזםפנם t n n ^ o  pa
om די oyo האנען mo o p in io 

i n פיינמןרנ u r ’ t |yoyi»ry» ’ta pa 
t ly t iy  oyi ,m att״ o r t  IPPttas 

.iyooy
jy י1אוי r i פיסיננ ra נעװען אויך 

po yooyao iao iy r ” ro y t pony 
on .לאספל

i n מיטיננ v lyiyioyt oyn ױם־ 
 ra י1סי גײס pa lyopaiao טזכ׳דינען

m t n ,  tny tiy t inpsytנתנסס״ i t 
•jfonyoytnyo n

 אױף אישמלען דא זיך וױלזנן םיר
 בו$ר'הרם האם םײנמת וואס ׳זיך אײז

x\ אין«ײן v r איו דאס ייח o n  fyjyn 
rv n v n  oyr^pדי םון ס onyoofo צו 

 ױנ״ די «ו פומא גישס דאס יוניאן, רזר
 נלײכנ^גךנקיי^ די און יאדסיםימ^

 דאס אחיס. fyrnr סוסנןוס די װאט
oy^g ניס ממנס קײן נים סוט i n ית״ 

jrm די גים און יאן o yo ד די אויב  מנ
 וײן ואל ײניאן את^ר דאס ,fyVil מנרס

fyrn^trw זאל און אײגס^וסתיך • fyjyp

 װילען זײ אויב און ׳ןyסynyאינט זײקרע
jyoni װאס oy איז זיך טוט oyn טתייה 

 מו־ f*n לעבען, א ןyםאכ זײ וחנלכ^ םון
fyt םיטיננ רי צו ?ומען זײyזיך און ן 

in ’Dnyoj’gngo אל איןyעם װאס ס 
ױגיאן. nyn אין טn•אסי

n’o וױלען n n m  oyn iytyn םײנ״ 
ny3׳:fy^yn nyonyii o םאתעסען ניט 

fn im און ? ^nyn'na yny און oy iir״ 
nyo װyלyאלע צו ?וםען אן איצט םון ן 

» מיטיגנען.
 -D3’n ראם ,fy^ponn yn װילען כרר

o 12 סאנ, nזײ איו ,1923 דדפון, טען 
 לאתאל. nyאונז איז נאםינײשאן yצטyל

 אז אעעהטען װילען וחןלכע ,onynoyo די
iw אםט, m u n  fyno מי־ דיזען בײ זײן 
 אן fyniny; זײ צו |y־v^pny און טיגג

 ןyלyװ זאנסם נים. צו נאםינײשאן די
 אויף fcyoKrnjKP ?ײן 1זײ fy:yp ניט זיי

o n .כאלאט
׳בתק ם.
nynny:yo םון nypn«ij .אםיס

 הײק און אױסםאהר צוױיטער
םױה דער אץ זונטאג דעם

.)1 זײמ פון (׳•לום
n y t םאר איז עס נויטיג <ױ כדטגלידעה 
 א אויף fynnyDivo'r^ נעזונט וײער
 םײ״ ,nyj''n nn אין fy3J''n^o טאג
nyr ,םען ווען גאה איבע^וייט לוםט 
 נע״ nyנוט אזא אין םאממיננ^ קאן
yt^.ןזאםט

r װי  nnטײנעn ,אויך וחנם איו 
o n גוא זײן מאלn̂יnנy אונטעת־זאל‘ 

fywio כ אויך און נײםס אוןnyנ-y.זאנג 
ײנטnD mv"n םיט ברייננט און ?וםט

Hwumr }4ןן i
*opim t. בײ זײן דארןי ם*ן oyn 

 וונ־ סםײשאן סאבװײ ססרים דיי?סאן
ט איהר .n'no nn איז 9,30 4סא  מנ

 צו־ דארםזנן און nynno אבימל קוםם
,nyoyir נים הוםט nyאב ווארסצן,
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פראגען ארגאניזאציאנס
?**%<% WV W . . v N. V\N\ V* V\%\%Vfc*Vt%1

אדױסברענגען גליױ קענען ב״ט
 װ צוױי, י

נארמענט דעם
פון פעהיגקייט, סעס

םרייז דעם :טיטען

 פון פאדאײניגוננ דער װעגען
 אונ־ לאר,אלם דדעםמאכער די

 דעם פון קאנטראל דעם טער
 קלאוקטאכער פון נאאדד דזש.

ױניאן.
:רעדאהטאר װערטער

 םון אםיליאיי״שאז דער צו באצינ אין י
 פון באארד דזשאיגט מיט־דעם 22 לאלאי

 צוױי דא זיינען קיאוקמאכער־ױניאן דער ־
 אז ׳םאר ?ױ׳אגט אײג/ג רעקאסעגדאציעס.

 םון באשיוס דעם אננעהסען זאלען מיר
 - באארי עקזעקוטיװ דזשענעראל דעם

 דרעס־ דער און 22 לאקאי אז ;עמליך,
noאויפ־ זיך זא^עז באארד דזשאינט נער 

 יואאיה־ דעם פון טײל א װערען און לײ?<ן
 צוױ־טע ״די באארד. דזשאינט מאכער

 זא^ען נאר ניט אז איז, רעלןאסענדאציע
ב. דזש. דרעס־מאנער דער אױסל״וען ויך
 אױפלייזען זיך זאלען לאקאיען אלע גאר
 סון לאקאלען די סיט םאראײניגען און

 דאס און בא*רד, דזשאינט קי׳אוקסאכער
יא־ טיט 22 לאלאי — פאמט וױ איז
 און 25 לאיזאל םיט 60 לאקאל ,23 קאל

.48 לאקאל סיט 89 לאקאל
 רע־ טר-קענע צוױי די ?ײנען דאס אט

 װעלכע יואכדטעס, די םון קאסמנדאציעס
 קלאוק־• םון געװארען איאינטעט זײנען

 צװעה. דיזען םאר באאדד דזשאינט מאכער
 גע־ איז ביידע די םון װעלכע זעהן לאמיר
רעכט.

מאיאריםעט־רע־ דער אז דענק, איך
 פאר אט אין נערעכטי;ר, דער אי? •ארם
 םראנע די :ױטינ איז ערשםענס, װאס.

 d - - טײרען צוױי איז םאנאנדערטײלען
 אעדוסטריען ביידע די א נױטינ, איז צו

 א דא איז צו )2 און צוזאכיעז, זײן זאלען
 נאך סאראײגינעז. צו זיי מעגליכיןייט

 אנדקר קײן זײן נימ rvp כױינוגג סײן
 דאס יא וױ םר*גען די אױף ענטפער

 דרעסעס און קלאױזס וױיל דערסאר, איז
 באזונדערע יזייז םעהד ניט *שייז זײען

im די אין טרײדס. r,כיאכט םען װאו ־ 
 א*ך דרעסעפ. יעצט מען מאכט תלאוקס,

̂אוק־ הונדערטער םון װײס •ערזענליך  ין
 ביי ארבײטעז און זיצעז װעלכע מאכער,

 א אין נעװען אגיאל בין איך דרעסעס.
 א אין ׳פעפער די אין געהן צו קאכױטע

 פאר- איך האב צופעלינ האלידײ. ליגעל /
 זעה איך דרעס־יטאי. א אין בלאנדזשעט

 און קלאוק־טאכער בא־אנטע םילע דארט
 ? דאס איז ײאס באיס, סעי, :םרעג איך

 האס איהד אז פארנעסעז, ״טױן האט איהר
 :נעװען איז ענטפער דער ? ױניאן א

 :איך זאנ דרעסעס. טיר נעהען הײנט
 איהר האט וואס און היינט, מײנט װאס

 : זײ ענטפערען װאך? ^עצטע גענײהט
קלאוקס. גענײהמ מ*ר האבען װאך לעצםע

 געוױסען א אין •2 גומער םאיזט
— סוטס, דריײפיס נײהט טען װאו ♦פאפ,

 אז באטערקעז, איך ײיל אורחא אנב און
 אונ־ פון טײל א ארבײטען 5א1♦״ דעם איז

ױנ־ דער פון טעטבערס אלםיװסטע זערע
א,נא:־ דערלאנגט באס דער האט — יאן,
 האט עס איז טאיטינעז די צו ארכײם דעל
 דער װײל פייט, א אנגעפאנגעז נלײך זיך

 בא* ארבײט די אז געזאנס, האמ באס
 בעל־ די און דרעס־טאכער, די צו לאגגט

 בא״ דאס אז נע׳טענה׳ט, האבען טלאכות
קלאוק־טאבער. די צו לאננט

 אי־ צו גענוג איז דאס אז דענל, איך
 נ זיײ עס פאריפײדעז וחןדג וױ בערצײנען,

̂וס־ ׳אפילו אז טריידס צוױי די נען  י קל
 סאנאנדערקלייבעז ניט זיך לענען מאכעד

 אן ספעציאליסט, א האבעז דארוי מעז און
 דרע־ איז װאס זאנען זאל ער עהספערט,

קלאוקס. איז װאס און סעס
טעק־ װעגעז עיעס איז װאס דאז, און

 אײנס לאקאל א אז איהר, זוײסם ? סעס
 א קריגעץ טוז אדער װיל ער וויע׳ן סעםבעה

 צאהלען צו געצװאונגעז ווערט טרענסםער,
 בא־ האבען פילע סעלסעס? םאל צוױי

 דא־ טיליאן דעם אויוי דאלאר 20 צאהלם
ױניאן, הלאוקמאכער דער םון םאנד לורד
 נעה־ נעמוזט נאכהעד זײ-האבעז ווען איז
 האבען 22 לאקאל איז טרענסםער א םעז
 טעקסעס די באצאהלעץ נעמוזט װידער זײ

 בא־ האט באארד דזשאינט יענער וואם
 א איז דאס אז איתר, דענקם שלאסעז.
̂שמאנד נעזונטער ױניאן? אונזעד איז צו
נוי־ איז עס אז איה דענה דעם צוליב

in זאלעז דרעס־מאכער די אז טיג m א 
 דזשאינט קלאולםאכער דעם פון טײל

 אן טאכען זאל אײנער ניט איז באארד
 און דרעס־מאבער די םאר אנריםעגם

 מא־ זאל צװײמער דער איז קלאױןסאכער
 זעלבע די פאר אגריטענמ צוױימעז א כ^ז

ארבײמער.
 װעגעז ווערמער עטליכע איצט איז

Djn יד אז מעגליכקײט, א דא איז עס צו 
 נאר- זיך זאלען קערפעדשאםטעז בייחנ

 ענטפערעז מען קעז דעדױיי י״ אײנימז.
v ויעז •ז קורץ, *  op דריננענדע א דא 

די זײן אויך שייז םיז נױםוואנדיגלײם

 רעקא־ n אז דענק, איך מענליכקי־יט.
 טאיאייטעט״קאטיטע דער pp סענדאציע

דורכםיהרנאר. דכע־ איז
אויך, זאגט ארט5טעט־רעיטינא* רyד

 ער נאר פאראײניגוננ, א פאר א*ז עי־ אז
 זאל נאר ניט ;תנאי אײן ויז6בי יפטעלט

 באארד דדצאינט דרעס־טאכער דער זיך
 זיך זאלען לאקאלען אי״ע ;אר *ויםלײזען,

 זעהר אכער איך האב צוזאמעניעטערצעז.
 דריקט טאטע די װאס דערטיט אז ׳טורא
 זאל ברוסט איהר צי יעטארל צו קינד דאס
טיקט איגנאנצען גאר יזיגד דאס  װע־ דער̂״
 נעהטט טינאריטעט־רעיארט דער רעץ.
 לאקאלער דער אז אנכאטראכט, אין ניט

 לא־ אין פאראן נאר דט איז פאטריאםיזם
 ער נאר ,17 לאקאל אין אדער 11 קאל
 אנדע־ ;,אל אין םאראן אױך מסתטא איז
לאקיױיעז... רע

קוםער, ם.
 מעטבער באארד עקזעקוטיװ
.1 לאקאל פון

חײמאן. בר. צו ענטפעך אן
 ^נע־ דער אין בארי:ט לעצט;ץ ז״ז איז

 םון טעטיגקײט דעי װענען דעכטינחײט״
 ,9 לאלאל פון ארגאניזײ״אדקאמיטע דער

 אלע פון נאמעז אין הײטאן ברודער רעדט
 — איך לאקאל. פון ביזנעס־אײדז־טענטס

 לאקאל זעלבען םון ביזנעס־אײדזיטענט א
 ניט טיטינג יענעם ביי ציפעליג בי; —•

 מעגליכ־ די ;עהאט :יט ראב אין געװען
 בין איך מיינוננ. טײן אויסצדדריקען קײט
 עס מעג און ארטיקעל, הײטאן׳ס טיט
 טיטינג נאנצען פון מײנונ; די זײן ו4ייאפ

 ‘אײנפאר ניט צװײפעל), איך װאם (אין
 באנוצען דערפאר זיך װיל איז -טטאנען

 אױסצודריקען ״נערעכטיגקײט״ רעד טיט
טײנוננ. מײן

 םינימום־ססײל דער װארום פראנע, די
 באדארפמ דיאט פאלט פינ״פערס די פיז

 רײנעם א פוז װערען באטדאכט נל קודם
 ניט דען עס איז פיגײטער־יפטאנדױנקט.

 קײז געפיגען ניט קעז מעז אז פאקמ, א
 ■רעסער אפרײטאר, :ארטא^ען ־ פיזייט
 אונטער׳ן ארבײט ײעלכער קאטער, אדער

po״s? װאלט דט, עס װײסט איהר אױב 
װיסען. עס זאלט איהר אז ג/דפאדט :יט

 זײן איז ניט פרואװם הײמאז ריברוד;
 אוכדשטענדעז די באטראכטען ארטיקעל
 ארבײט םינייטער דער ײעלכע אונטער

 אז צוגעבען, דאר מוזס איהר און יעצט.
 אנ- גאנץ אונטער ארבײט פינ״טער דער

 םא־ אנרערע אלע װי אוטיטטענדען ד;ךע
 איהר אינדוסטריע. אונזער פ־ן בען

םינישערס די אויסער אז ראך,
________________4

װײסט

 הערפער־ ״די ניט 6אקאי4* אײן קי־ין האט
 רי סאראן נאך זײנען דערצו פדאגע״.

 קיאוקכ צאד,ל גרױסער א װאס צרות,
 טא דער אויף אױכגענעהס װערם
 איז ארבייט ״טטיקעל יעדער װאפ עיןן

 פראנט־ װי סעקיטאנס, פײע אין צוטײלט
 װעלכע נײסטער, א״דזיפעכ בייסטער,

 ״טעפער צאהל גרויסער א isk אױך װערט
 ;בײסטיננ־מא׳טינען די אויןי גענײהט

 סלױדמאכער, פאראן דינעז עס װאס
 באטאך פעיער־הענדס, סלױױבײסטער,

 װ., ז. א. בױטעדטאכערעס נעהערינס,
 דעם ארױס ביסלאכוױיז ״צטופען װעלכע

 די זײנען דאס טרײד. פון פיני״טער
 איז טאקע דערפאי ארן טרײד, םון צרות
 פיניעער־ דער װאס ניט װאונדעי ק״ן

 דער און ארונטערנעדריקט װערט סקײל
העריטענדער. רער איז העלפער־סקײל

דאס, אז זיך, איבערצײגען צו אום
 איבער- ניט איז געזאגט, האב איך װאס

 סטאטיסטיקס די איבער קוקט טריבען,
 באארד דזיטאינט םאריטײדענע די פון

אפיסעס.
 די דעריבער געװען ניט אםיטר װאי*ט

 װי אזוי אז םאדערען, צו זאך ^אנײצסטע
 פון פלאץ דעם פארנעהמט העלפער דער
 דעם אוי^קרינעז ער זאל םינײטער, דעם

? םיני׳טער״סלןײל
 באדינגוננען די אז צוגעגען, םוז טעז

 קאנקו־ די אז ״טלעכט, זײנען טדײד אין
 נרויס, איו יטאפ איז *טאם צװי״פען רענץ

 צװי:* ירײזען די אין אונגלײכהײט די אז
 אויםצונעבען באלעבאטים געוױסע גען

 ארבײטסלאז טאכט ײאס ביזנעס, זײערע
 זײ צװיננט איז מעמבערס די םין סך א
 פאר אדער סקײל דעם םאר ארבייםעז צו

 סך א אבער סקײל דעם אריבער עטװאס
 די אין געלריגען האבעז זײ וױ װעניגער

 טאי־ע איז דאס יטעפער. שארמאכםע
 אײער װעט צו זעהז לאכדר אבער אסת,

 באשטיטען צו םאר״שלאג ״ראדיקאלער״
 אינ- ארבײטער יעדען םון םעהיגקײטען די

 מי־ דעם אויםהאי׳טען העלפעז דיװידועל
 די םאר און אלגעמײן אין נימזם״סקײל

ססעציעל. פינישעדס
 םינייטער דעם אונטער ♦טטרײך איך

 אנ- אויבען האב איך װי װײל דערפאר,
 םון צוטײלוננ דער צוליב איז געוױזעז,

 סטאנדארד אלגעמײנער אז ארבײט דער
 זאך א םינישערס די םאר ארבײט םון

 צו־ לאמיר אבער אונמעגליכקײט. דער
 באדיננוננען די אז װײלע, א פאר געבעז
 איהר קענט גלײכע. אלעמען םאר זײנעץ

 צװײ ױאו םאל, אײז צײגעז אבער כױר
אר־ זעלבע די איז אײנע זאלען ארבײטער

וחןי ?
נא• נט

?
 פזך ,ד נ#ר מעסט איהר ענטיצולדיגט

 דעם *ז ארבײםען דעפ פון היגיױיטען
 מיט : פראנע די אבעך איז ;ארטעגס.

מיט \ טאס א פאר װאס טיט און װעטעס
 הײסאן, איהר, נאי*עבאס פין טאס דער

 אלא טאן. ניט זיכער דאס דאך װעט
 נעה־ װעליפן מיר אז זא;ט, איהר דעז, װאס
 כטאנ• א אי״ס טיניטום־פקײל דעכ מען

 פעהיגקײטען די סעט^ען צו >.ופ דארד
 דעס איבער װערט זײגען װאס די םון

 די איהר האמ עריטטענס, ׳איז סקײל.
 און ״טאפ אלין צװ״טען קאנקורעגץ זעלבע

 זײ- *טעיער אלע אין ניט װײל צוױיטען,
 זעל״ דעי פון טיניטום־סלײלניקעס די נען
 דא דאך ס׳זײגען וױיי ׳קװאל*טעט בער

 סי־ די צװי״טען ׳טנעלערע און יאנגזאטערע
 צװײטענס, און, ׳גוסא גימום־סקײלניקעס

 אײנ׳טטיםען איבערהױפט א\הר קענט װי
 דאס סטײט׳ט, ? יטאפ־רעקאררס צו

 ברױ ״טעמאראנדיק״, טיט דאך ׳טטעקט
! הײטאן דער

ײיכטינ, ניט אינגאגצען איז עס און
 װעמען בײ באלעבאטים, הײנטיגע די אז

 טעכד אונזערע םון צאהל גרויסע א גאר
 װאם יענינע די זײנען ארבײםען, בערס

 א האבען אדער סטאנדארד א דיקטירען
 גע״ דארפ*;ן עס גארטעגטס װיפיל מאס

צ'ים. בא׳טטיטטער א אין װערען טאכט
 הײנט־צר זײנען באלעבאטים די אייע

 צוױעען פארמיטלער װי טעהר ניט טאנ
 און ארבײטער, דעם א.ון דדטאבער רעם
 אסערט דזיטאב^ר דער װאס ־פרײז דער
 דארןי עס װאס צייט דער לויט ניט איז זיי

 נאן טאכען, צו גארטענט דעם נעהטען
 זײ וױפיל םאר וױנציגסםע דאס ם״זוט
vm\ אין געסאכט גארםענט דעם קריגען 
 סטאנדארד דער זאל אררער. ער׳טטען דעם
 אר- צוױיםער דעי און קײפס אכט זײז
 בא־שםי• דאדפען 12 אדעל 10 4זאי דער
 לוםען צױהילוי זײ סטענדארד. דעם מען
 דט־ארנא• די לארפארײיטאךשעפער, די

 פראפעסיאנע^ן די ארן יטעםער ניזירטע
 צו נרייט זיינען •װעלכע סקעבס־יטעפער,

 טאפ א פאר ״טטונדעז גאטכ ארבײטען
לינזען.

 מיני• דעכ געמאכט האבעז טיר װען
 נעװען איז ײאך־ארבייט, פאר מום־סקײל

 קאן מינימום־סקײל א אז טענה, אונזער
 גאר פראדאה״טאן לויט װערעז נעבויט ניט

 אונזע״ םיץ לעבענס־באדירםניסע די לויט
 צײט. באמםיםטער דער איז מעמבערס רע

 ד^לעבענס־כייטלען װען דאך, מיר האביעיז
 דעם נאך נלײך נעהויבעז זיך האבען

 אוץי רײז א געםאדערט ,1919 איז סטרײק
 איז טענה אונזער און מינימום־סקײל דעם

 נע• זײנעז לעבענס־מיטלען די אז נעווען,
 די אונטער אז זיכער, בין איך מטינעז.
 סיזאנם די װען אוכדטטענדעז, יעצטינע

לע־ פון קאסט דער און קלײן אזוי זײנען
)14 זיימ אויןי («לוס

שעפער דרעס און װײסט ךי פח ״האיאם״ פארן קאלעקשאנם
אדרעס סידמע טשעיםאז.

t oo---------םנןרים סצםע װעסט 31 .קא דרעס סי־׳י-סוטה יא־אנעצרױ.
14.50---------------סםריט םע15 װעסט 58 ׳׳א:נ אוז רי-פאנד מאײ־ין,

20 00---------ססרי םע20 װעסם 15 קא״ ררעס *װעי־יאנר דאדז״-עכטי,
25.00 —--------- םסרים מע29 158 קא״ קאסםױם .ריבערםי זאיקיז״

̂ערנ, 18.10------— — עװענױ זיבעםע 480 רעגםנער, ה. אוז ם הירש
̂אה, 680 ------ססרים טע20 װעםם 37 ס*ז, אוז סירײערשםײז ס. כיי
8.00-----------------בראדווײ איםס 45 קאם•., דדעס עסענםי ׳א'י.־*א
17.45-----------------------סםריט םע21 װעסם 13» נאיר, ס ביײיז׳

13סס.---------סםרים םע31 װעםט 11« קאם■., דרעס לאסאװער בערנםאז.
I8i«----------סטרים םע18 װזנסם 144 ק«ס«., דרעם ױניק *װנער,

15.87------סםרים טע21 װעסט 35 ׳ק*םי. קאסםיום ריאמאנד ׳יױוײ
 8.00 — סםריט םע21 װעסם 18 אייברעהעםס, אוז קריסםאי יינדזשינא,
13.00 — סטריט טע1& איסם 38 ראבערס̂ו אוז אײברעהעמס וױינישםײז,

7.00---------סםרים םע24 װעםם 3G ׳קא. דרעס םטאר םהרי דארנער,
1500 ----------סםרים םע24 ײמסט 141 סאז, און ברום ס. ס. רײף,

12.30----------כםרים םע25 יאיסט11« םיעםאז, מעקט זפנזברפײסקי,
1000 ----------ססריט טע23 װעסם L33 ?*., קאםטױם נארדנער יעיף,

15.00 —י — סםריט םע17 איסט 13 קאבםױם פהעאן ■איאנסקי,
23 50 -----------------םםרים נע21 איסם 48 בראס., םארקװיט יאפם,

.«75------סמריט םע21 .יםם א44 ?*., קאםםױם דזשורירא הערצבערנ,
10.00----------------םטרים טע17 װעסט 22 דזש״קאבס, הערי כאיקא-

8 08 -------------סםרים טע24 ותפם 27 צוקערםאז, ב. דיםאניא, ר.
15.00----------סםריט םע22 װעסם 147 קא״ דרעס םאםימא םשעסיעד,

io 7-----------------סםרים םע17 איסם 17 קאםץ, א. שארבשטײז,
7.08 — — — סטרים םע2« איםם 105 בראם., םרירריך מאטעסאוי,
iioo------סטריט םע17 װעסט 141 ק*., דרעס װערר םעיי םאדיסאז.

»00----------------סטריט םריםאו 803 קא., װייסם םינעל אםיהא.
8סר.,----------------סםרים םע7 ווזןםם 215 ק*., דרעם װארעי קיייז,
1500 ----------------סםרים מע148 איסט 308 םרוש׳ אוז בראם ביום,
50.00 ---------------------םטרים טע30 װעסט 7 װארעט, דזשעק ר״ה

12.00-------סםרים מע15 װעסם 28 ת«., דרעזס בעיניעז גאלדענבערנ,
9.12--------------סםריט םע32 איםם 38 ,קא דרעס גאידעז י,רעי:יק.

30.25 ---------סםרים טע27 װעםט 15 י«*., האסכױם רײאז מאםשעניק.
2000 -------------סםריט םע23 איסם 212 ק*., דרעס קיםםיר םאםא,

9.75--------------עווןניו סיננםא!זלעי 185 ׳קא. ררעם ■על ליעבסאז,
15.40------ברוקליז סםרים׳ «אול 281 ,קא װײסם ד. א ד. ראזענברענ.

8.20 — נרויןייו סם., וואםקמם 1 ראבינאוױסמ, אוו •עקעיםאו מאנםאר,
T5.8----------ברוקליו זנװזננױ, אםלאנםיק oio הארני̂י ח. ע«שטײז.

10.90 — ברוקייו סם״ ̂יסםאפאר 315 םינקעל׳שטײן, ♦. אראנאװימש,

אדרעס ■ירםע נמתרםאז.
1970------ברוקליז עװ., בלײק 327 קא., דרעס סמאומ דריבאז נאלדםאז,
800 ---------כרוקריז עװ., בלײק 327 דאנלעס, אח קארענבערג םיננער,

13.20----------ברוקליז עװ., סאטער 568 ריק, אוז בריזעל »ײנשטייז,
̂חןר,  8סס, — יארק נױ ססריט טע17 ײעסט 41 ׳קא. דרעס ל. אוו .p ■י

 14.05 — סטריט נע30 װעסט P,.* 110 דרעס ■ראנרעסיװ •ײסאכאװיםש,
.«20 — םםריט םע24 װעסם 148 קא., דרעס םערי ירינסעס םאשקאװיטש,

9 25----------סטריט םע28 װעסט 134 ראטענב*רנ, אוז שטײז רעיז,
7.32 — כרוקליז סט., מעסאראל P,.* 86 דרעם םעסיליא גרױועיא,

12.00-------י. נ. סמ טע26 װעסם 22 ׳קא. דרעם דזשעראלדין רעיף,
17.07----------כרוקליז עװ., ■יםקיז 1884 בורשטײז, דזש. נאידשמײז,

15.00-------------ברולליז עװ. םראי 73 ,2 נום. בראס., לעװיז םאז׳
7.20------י. נ. סםריט, טע35 װעסט 151 קא., דרעם ױטה׳קרעםם נריז,

81.75 — — — — סטריט טע39 װעסט 205 זיםטער, םעהס לייציז,
1820 ----------------סטריט םע20 װעסט 88 םיינ, אוז װײם קושינםקי,
5 00 ---------------םמריט טע15 װעסם 84 ׳ל.א. דרעם ביסקא םוםשניק,

12.47----------בראנקם עװ., ברוק 1421 קא״ וױיסם לערנער אטיהא,
84.50 ----------םםריט טע2« װעסט 115 בערענשםייז, ה. אוז ס. רײד,

11.50 — — — — — בראדװײ איסט 30 ׳קא. דרעס םעשאז אליװא,
7.90___________________בראדוױי »ה1 םילםאז, ד. אליװא,

14סס.----------סםרים טע25 װעסט 134 קא., דרעס ■ידעםאנם הארעצקי,
25.00 ------סט. טע32 איסט U2 קא., אוז סםארטש דזשאזעוי , ■ארטנא

17.00-------------סםריט טע32 וועםט 8 טיסענבאוםם, א. בערעגישסײז,
50.00 -------------סטריט טע25 װעסס 127 קא., דרעס ערא נױ שאנעז,

ססס_____________סטרים טע23 ײעסם 101 האם״ז׳ ה. שנידבאום,
10.00------— סמדיט טע29 \ועסם 145 סישער, אוז םאנדעל באיקיז,

5סס.____— — סםריט paw וועסם 8 יזאסס, אוז װינטער װעננראװ,
7סס._____________בראדװײ איסט 91 , ?* דרעס נאאםי אליװא,

8.00________סטריט טע31 װעםט 21 לאהעז, אוז איעל ■וריםץ׳ ע
ii_________םםריט טע23 װעסט 11« ׳קא. דרעם אקעדעםי מלינ,  oo

42.50 ----------------סטריט םע17 איםט 15 קא., ררעם עיםאז האםטאז,
l.oo--------------ברארוױי איםם 32 ?*., דרעס קאראל קאילאװיםץ,
12,00__________סםריט pa®׳ איםט 33 בראס., ?ופער םאנאװינדש,

15.15 — — — — םטרים מע23 װעסם 148 םייװערמאז, דזש. זאלןוםאו,
8.00 — —______— םטרים םע20 װעסט 37 נלאזער, א. העיזםאז,

85.88 -------------םטרים םע28 װעסם 146 דזשאקאבי״ י. ראזענטהאל,
8.50 — ------םםרים םע31 װ*סם 120 םריש, םעקס העלםאנד,

500 -------------םםרים ם«28 װעםם 161 בראם., נױמ«ו
16.00 — — — םםײם posi װעםם si <*., דרעס •רעםיער «איצם»ז,

✓ 4ם»מם. קוו^רוננעז (וױיסעמ
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1M0 ח«ון, »*ען םרײ««נ,
♦

 ווז ויממ ג׳וװ«ן »יז כארחין ױםןי
 eifn ער רו׳*ס. » םיוכען װעט בוך ןי־ן

 »נ• ; BJVMwjm* ריח סף » דעס אויף
w ויכוחיס ;דורכ׳»טורירט כ־נ?י<וטעשען 

 יעדען יחרט;6נע אויטאריטעטען ט-ט
 און וןרורנעטרוןבט םארזיכט םיט נעראנק

 4פ)ר *יעם און ה*ט נאכגעװכט;
 דט נעחןרינ, װי גענעסען ניט גאכלעםינט,

 ח^ט װערה זײן — «ייט »י] נע׳ןןלאםען
 אממ־ קיוןמערם אײוערנע םיט װי איהם

נעחוןיטען. פעסט און נענוםען
̂ורען נרוגז זענען חכרים רי »י< :געװ

 אוסרוחינ; איז ערד די װען צייט, אוא
 אין ;?ופט ד«ר »ין זיף זאמעיט #ולװער

̂ע  — חי׳״ר זיר טוט פארטײ״קרייוען א
 «ו«נע- ויר אױסנעתומען איהם א־ז א־צט

כוך. װיסענ׳אםטליכען » דיט נען
 חכריס די אז נעװאוסט, האט כארהין

 ניט ׳פון טאתע הטט ער נערעכט. זענען
 *װעשצויע־ כאטאאטצן נעחאט נ׳אא אײן
 סען ײאו אחין, נעדון און ארב״ט די נען

 פױם זיך m ער אצינד. איהם רארן«
 יטרטען ?וסט דען אזוי וױ זיין ס׳פעי
 דער ם*רט ראך ער איז איהם. אהן אוים

נאװמנוננ. דער םון קאפ די אנםיהרער,
 און כא׳פיוס רעם אױםםיחרןן אכער

 פארענדיגט, ניט נון־ דעם אװעקלענען
 איהם עס טו־טנט םארטאג ניט. ער קען
 ׳צלעפט פייפח א oy>v ;אראפ כעט סון

 װ<ום עסינן, װער שרײכ־טייע. צום א־הם
 ;יט. איוום פעהיט זאר סיין — טיינקען

 TV■ זיין אונטער פון װאססט. װערש זיין
 י««יר, ז״םיעך אפנע׳צריכענע רי םליהען
 אייגס אוים כערנלעכוױיז זיר לענען

 חטט חנ«ח זעט׳נע א אנרערען. אוים׳ן
 אױוי ער פוקם נליסי־כער א ; יעם פון ער
 און פפפיר. נעתיען־ אפנע״וריבענע די

 ניטעענעסע־ א צעשוינערטער, א אזוי־א
v לענען ער װאיס נער, o ’Z '^ r נעון־ 
 ביז אויפנעוזייכען נ׳ט זיר װאיט און םען
דערענדינם. װערק ראם װאי־ט ער

ניט. לטזט םען אנער
 סאי5 ה*נט, די םאםע די רײסם רא

 װע״ ק«יט װארימם נלעזעל ראס לאזט ער
 יסאי וױיב, ראס זיך כרמז׳ט רא ;רע־
 טוין טריין, זאײאד אין ניט נעהם ער

 ;מפ׳נן נעװען איחם מעז אױ םאל צװײ
 סיט דעלעגטןויע א נאר סוסט רא און

 !דיסקוםיע דער צו םוז;עהן ער : טענות
?! עטיפ פארםייאי׳עע א־ז װאו

 כאט׳פ א■ א׳וום לאזען זיי װען אך,
 װי סעחר ניט טאסע חחפיס. פאר א נאר

 גע״ ער ײטיט חד׳פים. געצערלםע צװײ
 אפנעםארטינט. און ;יויט סיט טאנ זעסעז
 נע־ ניט ק״יגםאל •טו״ן ער װאלם מעתר

 *ר״ננעםאיען, איז ער םילא, מריבען...
 עם וואוהין נעװאוסם ני׳פט אליין האט
ר איז עם םארפיהרען. איתם װעט א  י

 צו נעקומעז ניט זינען אויפ׳ן אםיאו איהם
 זייטען. הונרערטער די אין םארציהען

 הורצע די אז ריכטען, נעװען זיך זאא װער
 איז םארשיעפמן איחם זאל אפהאנדלוננ

 טעאריעס, נעראנהען, םראנען, םים ים א
 אחן און םוף א אהן ה׳פערות און מײנוננען

ברענ. א
 די ברענ. א ׳פוין ער זעהט אצינר א,
 חןם אפיאו ׳שוין האט ער קוםט. עגדע

 צװיי, העכםטענם חוד׳ש, א אויסםיהר.
אײעק־ װערט פינטעלע לעצםע דאס און

נעשטעלט.
 י דא, כוף א כאפען נאך דארף ער

 ת׳פוכח » באסוסען ;דארם טאן כלעטער
 דעם מיט איבערריידען סנל, דאקטאר פון

אויס* דער און עפאנאמיע םון פראםעסאר
ארוים״ בױטא״יל, װי אלײ;, ײעט פ־הר

שוױטען.
2.

איבערפעהרעני׳פ. אן אױ יפטארט אין
 פאר־ פון חברים וועחןן כיחנות־װייז

 איז אדעסטירט ארנאניזאציעס עירענע
 איז עם םאריטפארט. טורמעס רי אין

 עתעץ פון זא< מען אז נאכט, א נייטטא
 ױנ־ כנופיה א ארויסםיהרען ני׳פט הויז א

 םון .צעטומעלטע... און בלאםע נע־ל״ט,
 א םאר ;אראפ זײ מען רײםט כעםען ,ד

 בא״ ׳טװער זעהר מען װערט הליינינה״ט
 הער׳פט טורטעס די אין און שטראפט.

נחטאליטעם. רויהע
 נ«ד שטאדט דער אױף איז איםה אן
פאלען.

 א װי זיר האלט נאר בארהין אייז
 1יײ נעםאהר. אויםער איז וואס טענש,
 בײ ויך בעטען װײב דאם און מוטער
 וײ״ נאנראמן עתעץ זאיל ער אז א־הם,

 יועט ,םען — בתניט: אומלענאאע נע
 ת יואם בוך, דיין סיט כאפןו דיר

 םאר־ סיניר ז>יפ דיר צמן װעט שריינםם,
 זיך וחנססו טורסעס אלפ אין • שיסען

 סאר־ ראג^ ער ו״נרם — אױםײאצגטרמן׳י׳
 און װארם איסליכם זיך ראכט שטעהט

u »9 זיר בויגט r r ffמריינ־ אינער׳ז *ימר 
 T’« ארביינ^ זײן ווייםער טום און טיש
ראם. ס«ן םיינט איהם ניט

אין את v וחק אינתדיריח, אײן

 JJUMNH ״|f ן rorn ן, כינייאטעפ
 חאנ׳ןן זשאנדארצן די א־נצמעפא^ן,

 נאנד׳ום און א׳נצמצהצהרט חררים אלע
r(דצס פאמוטצן חאנצן װי«יי t f t n i t i 

 ג^נריכצן ׳פפ־אן איין איי כתניס, מיט
 ןy*rp*; טyװ רyאטD ןro'n גאפ אין

 זאי רצן גיאגסכיר א־י ;־שט װיויג׳ור
.lyn^oyig אייופ

 נ*נ* יyד אין גיײו רשן ד,אט איהס
 זיו ז*י רy אז )זים<ן1 לאזטpy ¥1^'אט
ng lyjym גי׳פט n׳׳nyj o)י׳פ*;־ װייר ׳ 

n ד*ר«| r\ ^און װאױנוננ דין נאפאא 
y און נון־ זײן tyנgה iy ijg פ»ר* כתנים 

כאפט.
 וױ \nrov גאכל׳כ׳נן איו אנתחיאה

iw סיט אויסנ¥נ^ם¥נ«ר, אן e y » ’W' 
̂ו און ן rrwyjyonyrrugrge ,yטyט׳

 צו דטyר \yo DfH םארשטאנען נישט
y א*הס, •rטyח*ס ר yװטיף א ר m n 

oyn ט זיר און חנר אחײס. יאדיט׳ןן ג^וז
 נא־ יאאה א טיט איוזם Dgn רyדוט די

 דו 4 יױפסטו ״װאוהיו — : נטyנyנ
״I קיגד *ריין, »ײ«ר אין ׳׳ױפסט
iiy ציוט¥ר׳ס ד«ר j)אפ־ א־ױם ד«ט ״ 

;o^n’py, אויסנyטכטyחנר־ס פטר א ; רט 
 אטת ניט¥רען א פאראינ^ מ־ט ןyהטנ

y פדס״ארײן אין איהם tiip w| : 1״ל‘ 
 סאכט iv און אפגעשניטץ; ױץרץן נסyנ

 חדשים ארט םון נוך א רyא'כ poy אן
*רכײט.״״

 אתם אינטער׳ן איהס האט װ״נ ראס
הינ״ וו¥יתל, צוס איהם ה*ט נענלטען,

iroVj o םרייטטנ n װ ױניyזיך ט 
i פ», ׳«אר? םאחנסט אין r m n r די 

ojn j ױניטי i o j ’ in נטארד דוש^ינט 
ױגיט(. רyסאנ װײסט און דרעפ

u דיזער 6מי v re y r יוני די ומט‘
o 5 פ״ער^ yD'Qgp רויז טי nױנײ טזז 

 ותרט oy און וזױז, די««ניטי פון יעאוס
o n n םאר iy in 1» אראנדפירט אותנט 

 סײ9סל יראנטפטא׳ד אויםעת^וייגאיר
y rוועימן אין לאנמרט, ר oy זיך וחןי׳ןן 

 נױ* פון ■רסיםט׳נן נאריטסמ נאטײלינען
יאר?.

נ׳ד זיך װייס דיז¥ר ניי
i וממן נא׳פרײנוגג קור«מ • נען n וא״ 

ותל־ אינססיסזצת, װאונדשרכארער זינמר
rPgor i איי n  in irw j אי״ די פון 

y m ,טרנײסער
M.־h•« םארזןסט אין חויז ױניטי די  ,p 
 פ«רק ,פארמםט נעמםקן אמאי זיך דאט

i דרײ־מנדאיג הטטעא״. r in r איז og 
 חיינס זיף חםט װאם צױכ¥ר״פאאץ, דער

on הויז״ ,ױניטי rnn  i n  iv w i םאר 
vנyאיבpyנ כאויז z " i y .די רײם 

n אזן yריooאינךו פון פיטאנען״ n n 
lyofw o איז רא lyogn מאננאטען n 
r n y j ’ ii םאדנראכם t״yjjg? jny זױ 

 yogp* זעאנ¥ די אין װאקי־שפנס. רער
oyon זײ זײנ¥ן iyog>rviמא- די אויוי ׳ 

’op ייר די האכמן oypjgJ yנ iipyj סיס
nפיז שעחנקײט וואונוערלימר ר i n 

 V■( םרישג די סטyogyjj”* אוז נאטור,
ty» םון אוםט yזונט ron .וו»אד

אייגענ״ דטס פיאץ רyדיז איז היינט
ארנײסער. םאר און םון טופ

 יסיאו אר¥ר nyoiyii אין באשריינ^
«ty^gDy ניאדשר אין m m  o nנא־ ן 

 ד¥ר פון כהייטrtyr און רייכטום טירליכ^
o אוסםענאיר, איז הויז ױניטי n מוו 

 אױנ׳«, y;yj’^ די סיס ,inyi אא״ן טען
 זיר. םאר אזרטײאזנן אלײן ד¥רנאך און

V* דא װע^ען מיר iv iiw] הױפס״ די 
i n  \ym\ tyopgo חויז. ױניטי

 פריװא־ פײן ניט איז הויז ױניטי די
yo ידאםי״ צואינ איגסעמקסוננ כיזנ¥ם 

 סילאנטראפי־ ק״ז ניט oy איז אויך ט^,
y r .אינסםיםוציע oy זעלכסט־ א איז 

n ir tn itm היים. זוסער *רנייסער oy 
 *רנאניזאציע ארב״נמר אן צו נאאאמט

o סיס אױפנשמולטען וחנרט און n איינ״ 
in’ ןyכyנ צו צווקה צינען y רבײס׳נר* 

 ם׳נ־ א םאר נעניסיזן, צו מנאיכחײט די
 ײ*״ אננ^קמז ומכסם v •רײז, סינען

fg n ’ p סיט *n .נאקוחזסייכק״םען 
r• דימ j n ’nn יו נאר ניט נממרט 

 סייי־ די *ו אויך נאר םיסנייחס־, יוגמות
תר  אױסנאס. אהן יתי«מס, tm סון ניי

 חױז יוניסי די m הינויכס m׳D» »י»
r אין m  oorma, ,.«■ מי רי גי  איו ייי

מר ארניממר א־ינענארסינסטזו  חיים וו
o n  po — ײ ״יז — נתיס און טארט  י

מר רניי * xnrn

otter i^yo, פ^יפ׳מרט״ i r m איי׳ס 
f fg ,o in w n׳ itf) eg 11 ,m  ttyn

*’ in, ני* g >gf i t,נyרg>,־פ
ניף. egn ׳*רײג<ן1אױ

 or-) ovi פיו י׳ר ogfl ^ypg כאר?ין
}tW " ‘t i ettf'V,)

I..׳
 אין pyvg jyjyf iyjgi' און )yjgוו

- ״f ר*ט oyj״gJאי  ,pyi׳* די אייף -
e n tn t)  ogn egn א*ן triner.

v m די אין ♦n r*• ניי?ץ tt״iyo 
 •איטײ׳אינ״ט. י־יו אין זgםארט
i 1 אציגד f ln  ig jוי M i; די jg i• 
g yv»י1איי מאדזאצ־ m  .m v ti T f 

o, אויפני^ן ס׳גי• no א^יגד רgד ר*י n 
n  ogn* חרונ האט ׳צרעל־יצטי״ם >t 

מאכט.
p-yn 1 ז״ן און

 נ״צט. oyn iy;yn רטyר נארמין
 ovi ייכט ל*ס אדום זיגס «ן אז יו׳־ם,

 מפ«ײר<י• on פין רוונד ;y־נ^^־yeyנ
 א*חס װאי׳ט טעו װ«ן אי איז כ־ד, גע:

 ס־ניי i״p א׳הפ ר«; Dsgii כאפט,vנ
 oyר ײ׳נגמז ני^ס רy יערס ?ט’פאריצ

 -vi יײן |g nyag iv;yp*yi חנרים ד־
 ר׳ או אינ״ט, |1א (JiJjyoyjg רyיyװ

iw( א*ז װאמד W אןov'i ,vmn
פארהײי׳ט.
ty r i א׳הס זײ y?o ס*ל gנצוחy•^ר

itf) e ״ײ : ׳*,נ o n ױס •lyo’jryjig 
lyp'nnp ׳ די ׳•ױן ז־ו ײ׳ויאןynng; 

אויף — ראײנ^* m איו סיניר... ע^י

 פ#ר״ רyר פון או־םנאכע הױ*ט די
 *ו ס׳נגאיה וױיס ווי ,אויזי איז וואצטוגנ

3«gtאון תןן lypyonvjnnoHf די 
y»gn«o| און iv v 'itn n n די פאר 
in tw re ,רנײט?ר« lyaiiM vztirn די 

 y3g«’־o די איז נסטיראיך הױז. ױניסי
 שם¥יס פארמאאטוננ די אנזי שומרע, א

 אאץ טוט און ■,g גיט י»ו קײן פאר דף
כחות איוזת אין לינט װאס

 און פריש נאר ניס איו tvoy ogד
fittovvr אויו o jity j װימנ* און

o, שאפטאיר n  iy]yn .oPyonruyogro 
o וחממן אויך רױ n פון אויסוואהא yoy״; 

iv וואת, p 'v r im n e v v  fg o rg r.
ogn תי איו מי y»g o *זיינ ס n* 

;חױז מגיטי אין ׳*ס׳ןיס
i וו׳מ׳נן n גייסטינער און פידטזןר 

 כא״ װסס *רנײס׳ןר די סון *נסויקיומ
מן o חויז ױניטי די זו rg i סאױואר־ די 
pym jy צואינ וױיניגער. ניט סוננ tn 
w א*ו m  tfv 'tv to  g epyomug, 

oysm ¥אןיסנ»נ oy א־ז vevr.v:,צו ס 
o נ»זונמר רי נעבען jgon אין o׳ytrn 

m אע אינתנ^ in e, אןן »D3yo” ii, צו 
in**ר ’ rtJ ס»ר go in y  אווענט און (1

 צייםםאר־ און ם»רװײאו»*ן איעראײ
 ז,yרטyvנgp — :נײשפיא צוס וױ טריינ,

v m v tim  ,ivtvz,\ כײז״נאי, שפיר׳ןן 
oypooo־fr iv e  ,>g3 ,כילייװ, ב^איגנ

”oyi אױך r)'0gogog ארוםינע די צו 
n און iy?»o',yDg״ n jg נאם׳ראינע 

א^י,  ■־oyp״ און שפאציר^ ױאונד^״פ
o״y iyדי נײ |״ ivsy-j סון iy t;ig ױני״ 

טייך. טי
, ן ^ jv ז־ך, ש״סען נ sn ס'ש *m 

 ר״gד און װ«<ד אין ״סארכאאנדזשען״ נאר
yo; מיט אױנ־אױוי״אױנ נאייכען pj i n- 

o m נאםור, היימיספואער eארpייב^yז 
 נ¥’אופט ס״הלע די פון oyr*g אין זיך

n v o 'v v m\ א 1פ«רנדעננ« ראדט און 
 nng צייטוננ, א בוך, » רvא*כ שםונדזן

 ר־yאיכ וושרט אויסװאי דיז¥י זשותאי,
 רy*ינp אאיין. נעסט די צו נעאאיען

o אין נ־ט ןײ רםyשט n.
 םא.~ צו נשנל־כת־־ט רי jyagn צו כרי
y»no| « איז וואקײשאן m •הויז ױניט 

 פאראויס. אין פארשרײנקן זיו מעז ביוז
 Dn |y»M»ig נים וױכטינ איז אייד

 דאן וױיא סיזאז, אין oyar ניז וואחײשסו
gp; ך  ױני־ די זײן. נים פיאז פײן מניי
 ive- 400 איבער םאר פיאז האס הױ« ם•

jy r פיא אזױ ניױז און m m •אננענו 
 oy חיםיא ס«ר ייאד י׳מתר סאר סען
 » ira^ װיאזנז וואס די ■אאץ. דא איז

ד סאד וואקײשאן  סר וואמן, *זויי װי «
y »ט וױ ■•רשריימז דאמם ויך תן :r ̂

סנמן.
tu rn אנײד און רעדזשיסםריישאנס

onvm  ro tz w . *  n אין דך ynrm 
ve21 com  10 jo*m$ ,רזט סםרים f i 

.7960 o r  pom ovjgoneo m m

ו ר צ ע נ ד נ ו נ ן ן ע ר ן ע ו ר פ ן י ח ס י מ ז י ר ח

ן י ט א ס ע ר ז ז ן ו מ & פ

דזאײקמכססן ם׳טאריס פץ
)ipvo. הױז ױנ־טי ire -o n

ט n יי n א״ן« י״שט oyT י,»9ר»זוו 
p און ײיט oױם ־..׳? i״Pyyj| ־ing, 
irg איט ^ y j״. yj״»ivpgn o n וײ

״( *i t יץ י vyj *gj r i  chi,*
ey { r n  no,, t in t i אי• א־ז *יגט 

 אנ• i.tttnto דט װ«ט >v* in ! ג׳ײ
n n 1 ן« r tיח«ר i״jg ; ,iypi• 

m ini a tn m  on און yצו• רשט 
ey er*> ovn ״ ו*י אין ארניװ, אין 

rg 'o ו טו«יח» re • - nvra ^ד‘ »iv 
אריין.״״ אדניװ א־ג׳ס גי״ך

rpiga אײן» ypgo oaN'yj ogn 
תסצאח. אן

m <י ניײנט e ,אאײן o*ive*n 
yר ig o iir i o n, א װי yogo ניי •ivovi 
v א -p v ite - i פיז איז n m  m 

ey ו d ty('א איו iyp א י׳ ? t 
eoreevi ov een . ״ענעו ד־ט

y רײר tMP איו iy j, .  נ«ספ׳ט איצט ^
r ד*פ - rv ד איןyושאנדארססמ ר g־• 

o אץ ס׳דסס׳ט ט״אימ... w 'd *טאר» 
 oyi״ צ״טו mפאי און י ב׳ון...

ey ...א־טיווגשן (
oy ^yignyj iy א׳ז ^yDyש« )iy 

-og צדצרויסט. א־נגאגצ^ א>הס
 גון א {go oyjy- on-e איז {יאי

re נ אyנ}yט1ר•א•gײטyהאנד *וס ט 
ivo’pyj. נוןי י״ן אין y ognאםיאו ר 

 y>g און נאתעספט 'v;}y; yזי{gר די
n ;yo  yiy '-t נישט *ו m e  ■ozeovi 

y u אצ־ני n v^ אייוי אז ovw 
 נתנ־יד • ייין איו iveyiz or,y- ו א

y o^gnר yiiyi| זיר נאדארפם >iy n t 
yiyevtuדי אויף ן }nwyo yrny;;y 

r* ןי,י טאהע nyo־, ogn ny .oory 
 B^a.׳»y}ig י״כט «ו V)V םyד ד#יס«ן

 o>gM >yo״t oyn און oyT אויף און
ojypy} iy זאץ, א״ן נסי 1”י טוס׳ו׳ 

gדyאו; צוױי י־ iveivo-ne y>« of’gn 
fg פין i oyi}׳ivnvi|y סחנר -gnyy

iye א וױ m -e rm tie v
a oy׳oyp אלן סח אין איהס oy ראזט 

e, אזא :רוהען ;ישט א־הס -p n - lp
ארנייט. nvr ie• א

y א װ• עי, onyi ניו{טיאו די iy r- 
y y i אוינ. פאר׳ן זאן iy װסיט ojypw 

 tve <ואו ז״טאאך, די ivrov: נאיד א־ן go| מיש א ,oenpougo צוס *וגעחן
yzeom צושר״נ^, יאדף -rאױס־ און ו 

vivovz.;
eyoz ivp iy דoy כתנ״יד כאנ^ן 

rgt in' רםש אויסװ«יג. אויף y און 
 א — חדשים *כט שורות... די אפיױ

!קאיידגפייס
 ogii ס־ט Dnyi iy ומן אצינד יון

iy הש¥יות פאר :vm אחיס, ?יםען ngo 
 ס׳ון ם׳איז. יוױ נאייכ^, נישם נוך זיין
רשר'י•yא'נ אױספאריכס^ סוז

ongn |ya און tyygi yo^oy יײן. סוסייי 
ogi װערטן. נץטאן סוז go ivoר ogi 
 וחו׳׳ט תי אױף אצינד, ס׳איז וױ אזוי
|...l׳tg>o’nN נ־ם

yרום אױםם ר» ivjgioyv אינyרי ר 
iy די «יך בייפט חדריס, v w וואנ־ די םין 

e סען, n n i מיט y'g די כחות iypy סון 
o n ארײ איהם יױס^ סח אין אח שגיפס 
m די lyeypz און יד כתכ זיין פון 

oyoo זיי iv )ypj’ ii ,א־חם, ן1עפי“שי איהם 
jyn*• און איחס ̂ytg| אייגרוה^. ניט

 ngu* א זיך ער ;•ט האכשה m סיט
 eivn און y»»}gp רyטyנyנ m אױוי
 ,ongii oyi צו צו חישים vie נײס זיך

evreee ogii אין ooyne .א־הס
o׳g־,gonyn g• א כלױז א־ז, דאם 

nvr iga .אםשר און ארנײס yn ngj},־ 
m. אפש־, נ*שט gi־ ypgo .װי־ ז־כ׳<ר 
 נערױערען Dgד ד»רף איינקנטל־ך, ם<

 ־gרניyאיכ |1א |yygi רgפ א שרײנמן 1צ
> yרyנדg *,ge א כעז

yo’fw מידט!
םי* עטי׳יכע ױי טעהד ניט כם־דוש,

נוט.
 צרנייח זיר קנײםשס ןyרyשט רyד
 ר״םט, nv און jy^go y}H נאייכ^ ט־ט

 מהיתת ־y;ng־D א פיט oryni און פט1צ
 ז־ר oago אנס¥ן,11 רי oyo'iyiny{ |1א

rgo y?g אױוי צר-יה זיך וואיםט ן1א אױוז 
nyi .קאנאפע

 פאי־ אראפ, רים א דך רy נ*ט כאלד
 צי ־ס1א שרײט ;1א רנע א י*ר כטgטד
 דאר א־ז ogi״ :קדל או׳פ׳ן אא״ן זיר

v'ovra .טאכט װי עכ־הא־צות ov א 
 oyo.,,־go,ig אן םאר נ־ייט Dgn םענש,

yo^ytg טען ! ,<השערװז yp| •^איהם ד 
ynnijry; נארנישם חדר-א־ננ^... א וױ 

אכתחיאח....״ *לען1¥א״;נ
 פאי o;yn ד¥’ב< מ׳ט פאטשט ny און
 Dooyj ד,0םא1ש ם1צ 1צ מיםט שטחה,
 שם־קע־ yנyשרינyננg vz-^av די צװױןי

 ןyוננpרyםgב און irv'og{ פאפיר, לאך
|.yog{ רי רyאיב |yo’i< זיך otĝ |1א

 ־םענריג.1א אזוי ,iy סראכם—נום,—
—ogii איז איהם gogogj jy?goy}}” g> 

yoyii |go i*  p jn  g| די yo '^yon -ר« 
v מסעגגתן. m y p  o iro. ימן מען 

טינט... ip■ g סים זיין סנטי איחם דסר
p אה p m רי איבער אױםם }yog.} 
 ogii ,nga g |g דא |g זיף שיצאנם

 |g ם־ט רםgד ;נקסיםאיו ויך שפ«*ירס
o n  oago ogii ,lyproyofu נ**ט ווענ 

t”8 14( אויןי פ1(«ל
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נאטיזביכעל ועדאקםאו׳ם פון
עקאנאמיע. ליגקע

ogi םייע םאר זײן װעט פאממגדע 
iy סון n r iyiv> yiyuiH גױיבען, צו 
 גיט און מעהר ניט ,oy ph דאר און

lyp jyn, סעשחישהיה. א םאקט, א go* 
 דער אין צוריק יאנג גיט עס האט סידם

o n  po yo ^ry ro jya n תשאינט 
 אין קיאוקמאכ^־ױגיאן דער סון נאארד

g’o^yigVo. די ׳עטעילען צו ניט כדי און 
 לעזער אוגזערע םון ג^ױכעגס״פעחיגקײט

yogi• y צו א אױוי iyn r, מיר װעיען 
 ביינדען oyi חרןי *ז זאגען, גל״ך וײ

 אפגע־ איז װאס ,jgrpy?y »ן פון םול
 צוריק, צײט א םיט געװארען חאיםען

 טעםבערס אױסערװעהלטע ylg ?ײגען
 דער pc באארד משאיגט oyi םון

לינק^ לצלן, רחמנא קי״אוקסאכער־ױניאן,
A

ריכ־ oyi םון זיי זימען ypr< און
 םאר לינקע, זײגען דאס סארט. טמען

 םון געםאן ווערט יואס אלץ, װעמען
 םאר־ מוז באאסטען, חעכסםען 1ףי*

iy גוט װערען. דאסט ig ,דאם שלעכט 
ph איז ער נענוג, װיכטיג. נים 

i n מענע־ דער באאכיטער, חעכסטער 
 דאף ער קען אויםטוער, דעך דזעער,

 דער זײגען דאס גום. זיין ניט שױן
 ערג־ דער װעמען סאר לינקע, סאו־ם
 װערען באקעסםט סוז װאס שוגא, סםער

 אינטערנע^אנאל. זײער איז בלום, 1כי
 אינטערנע^אנאל דיזע האט װאס אסת,

 איז עס i ױניאן זײער םאר געטאן ניס
 אין געלד, אין iyoog p*p fjmw ניס

 סאר געבראכט ניט חאט ױ װאס כחות,
 פייאדעלפיא. pg חלאוקםאכער די
 באאמטע n »ז זינען, אין חאלם 1*אב
 ניט גלויבעז אינטערנעשאנאל דער םון
o 1אי n אינטערנאציא־ רויטען דריטען 

yp .im| דערפאר גום? זײן שוין זי 
 דעם גאר האט װאס אײנער, יעדער איז

 שטײן א װארסעז צו םוט טרױערינען
 נוטען איהר באשסוצען צו איהר, אין

 אױ חןרםאר גאט. א חעלד, א נאטען,
dci םרײ־ זיף רוםט װאס כיעטעל׳* 

 אלס געמאכט זיך האם וואס און חייט׳״,
 בא־ און באזיד^ען צו אויפגאבע איחר

 סיזאן, אױסער׳ן און סיזאן אין שסוצען
 טײערסטע דאס אינםערנעשאנאל, ?יתר

 און זײ. סאר חײליגסטע דאס און
 װארט א זאנען ■רובירען אײגער נאר

 ער װערט בלעםעל, דאזיגע דאס מגצן
 ױױ לאע אזוי רעזאלוציע, א אין באלד
 אלס ערקלעהרט, נלות, אידישער דער

 קאנטר־רעװאלוציאנער, אלס סאררעטער,
 אר־ די װאס שונא, ערגסטער דער אלס

םארמאגט. בײטער־באוועגונג
A

 האט באארד דזשאינט מין אזא מיט
 עלעקשאן אן פון שיסזאל ב^ינדער דער עס

 אין סלאוקמאבער־ױניאז די געװען מזבה
 אוײ זײנען זײ װארום ם<אדע<םיא.

 גאנ־ אין ניט איז געװארען, םערװעחלט
 הלאוק־אינ־ די אונםארשטענדליר. צען

 דורכ״ האט פיצאדמלםיא ןוין חסטוײע
 גאנץ יאהר יאר לעצטע די אין געםאכם
 האט נאטירליףי גאנץ צײטען. מותחג

 אתכד אונצופרידענהײט םון נעםיהל חנר
 תיאוסםאכער. נמהרסטע די נעכאפט

 םיט םענשען געסוםען זײגען דא און
 חנװאלוציאנעחו, ראדיקא^ע, גרויסע

 אין שולדיג אז סראזען, הױןײשרײענדע
 ױניאךכמר רי רעכטע, די וײנען דמם

 ^אלטע׳י, די זײ, דארף מען דאס שין;
 און ארױסווארםמז, *אע ״רעכםע״ די

 נײע די לינקע, די זײ, אויסוועהלמז
 אונצוםרידען, עולם, דער און םשיחים.

 האט געווען, איז ער וױ נסורביטערם,
 איבעתעבענ־ עלטסטע, די •רובירם.

 צורייד עקעל סיט זיך חאכמן םוער סטע
 זײנען אילאץ זײער אויף און ומנצױגעז,

 ^ינקסטע n גצווארען אויסערוועהלט
 מוייל-העל־ גרעסםע ‘די ה. ד. שבלינסז,

 אין קלאוסמאכער־ױניאן דער איז חנן
םיילאדעיםיא.

A
 אננעחױבען האם לינקיזם דער און
 דזשאעט דעם איז אתיעז זײנק פיתרען
 אין סלאוהםאכער-יוניאן דער סון נאארד

 וחגנען גערעדט חאם כמן ®ילאדעלפיא.
 וועגען ניט נאר וואלט׳ דער אין אל«

 איז ױניאן זײ און ימיאן-אינםמרעסאן,
 שװאכער. אוז אאואסןר *לץ מוזאחנן

 געוואכט מנםריי ח*ט טאנמ אײן נאר
 מניאז, דעא פון אינםמדאסעז n ווימד

 אגדערער, p'P נים נצזחנן איז דאס און
אם־ בדודאר ̂דזשעעראגױגיאךס חנר זױ

 זײנע אין געװען נאר איז װאם דייר.
 דאס ױגיאן, דער םאר אויסצוטאן כחות
 גע־ |זזי דאנק א און געטאן, ער האט

 אונזערצ פון אײנער ארס טר״שאסט,
 דאנק א און ארבײטער־פיחרער, עיטסטע

 איז אינטערנעשאנאי, דער פון הייף דער
 געװארען דורכגעסיהרט צוריק יאנג גיט
 וועיכען דורף סטרײק, ערפאיגרײכער אן
 געװארען געראכט זײגען דזשאבערס די

 און ױגיאן, דעי צו פאראנטװארטליך
 די פון לאנע עסאגאמישע אלגעסײנע די

 דך האט פילאדעי;סיא אין קלאולכיאכער
געטאן. הוינ א באדײטענד

/ •
 יליבקען אונזער אבער עס האט
 פארדראסע;. שטארק באארד דזשאינט

 אין םענש א זײן זאי עס סטײטש, װי
 ניט איײן איז װעיכער םילאדעלםיא,

 באליכט, אזוי זײן זאל און ״זײערער״,
 טעטיגלײט, זײן םאר אגערקענט אזרי

 בײקױ קענען ניט איהם זאלען זײ אז
 חאט מאל םילע שוין כאטש ארן Y סען
 געחאיל״ טוער אק פיהרער דאזיגער דער
 האט ער װײל רעזיגנירען, בײן טען

 די םארטראגען געקענט ניט ישוט
 אזוי באארד, דזשאינט דעם םון םעשים
 װאס איץ, צו געװען זײ זײנעז להיפוף

 םאן. דארםען ױגיאן א םון םארשטעהער
 האט םליכט־באװאוסטזײן זײן דאןי

 וױײ איז און אפגעהאלטען דערפון איהם
 אין ■אסםען זײן אוױי םארבליבעז םער
 אונאנגענעהמער זעהר דאזיגער רער

 ■אסירם האט לעצטענס גאר סביבה.
 געקענט ניט שוין האם ער װאס צםװאס,

 ארײנגע־ האם ער און דולדעז, מעחר
 די אט און רעזיגנײשאן. זײן נעבעז

 רע־ גמםוזט האט ער װארום געשיכמע,
 דאף איז, זי װי אונגלױבליןי, זמנירען,

 דא םוז און •אסירונג, אמת׳ע אן זי איז
ותגרען. דערצעהלט

A
 דעם םון םיטינג געװיסען א אויף
 רײד צו נעסוסען איז באארד דזשאינם

 אינ־ וױרקליכע n װעגען נאװינע א אין
 גאנ־ דמר און ױניאן, דער םון םערעסען

 צושטײ ־un םיט באארד דזשאינט צער
 באשלא־ חאם אמדור ברודער םון םונג
 צו נעזוען נויטיג זואלט עס אז ׳סען

 און װאו עקאנאטיע. אביסעל מאכען
 נעסאכם זא< עקאנאטיע די אזוי װי

 נעוואחנן איבעמענעבען עס איז װערעז,
 גוט ־ דירעחטארם אװ באארד צום

 און שראגע, גאנצע די זײן ודורש חוקר
 דעם צו רעיארט זײן ארײנברענגען

 חאט קאטיטע די און באארד. דזשאינט
 האט און ארביים, דער צו גענומען זיך

 עקא־ מאכען צו אום אז אױסגעםונען,
 ברודער זײן םשלח םען דארזי נאםיע
רוױ־ץא <ווינ וועלמנר אםדור, מאקס  ̂ז

 חן־ דער ער.6רמכ א איו ער װײל ניט,
 גמװזארען ארײנגעבראכט איז יארט
 צר און באארד, דד»אינט צום באלד
 קזר ניט דאן, גוטנעחײסען. איהם האט

̂ז־מן, עם םעהר נענדיג  צו<יב און דו
 כבוך אײגענעם זײן םון םארהיטונג דער
חנזיגנירם. אמדור ברודער האט

A
 די םארשטעהן זאלען לעזער די כדי
 דאזיגער דער םון םשונח׳דיגקײט נאנצע

 וחנרען, ערקלעהרם דא םוז חאנדלונג,
 די םון איעמר װירקליך איז אםדור אז

 קלאופםאמגר־יתיאן דער םון אױםבױער
 א כױט חאט ער אםת, םילארעלםיא. אין

 צױ ע5וױי סורמ א םאר צוריס יאהר יאר
 ױגיאדטעםיג־ דער םון זיד ריקגעצויגען

 םוכמל־םאכער/ די צוליב אלץ און הײט,
 נע־ ?יד האם אן דאן םיז םאתע אםגר
 צורײד דער שםארת גאנץ םיחלען לאזט
 האט עס און ױניאן. דער םון גאנג
 די אז שלעכט, אזוי געהא^טען שוין

 םאר־ צו געצוואונגמן געווען איז ױניאן
 אז אינםערגעשאנאל, דער פון *אנגק
 נאד צוריקיןוטען זאל אםדור בתדעד

 בחננגען װיחןר inyt און םייאדעלםיא
 תוחױ הארשענדען דעם אין ארדנונג

 נאו צווײס נעקוםע? איז אםדור ובוחו.
 סלאוקםאכער״ױג- די און םייאדעלםיא,

 אכ־ ניט אויפגעלעבט, װידער חאם יאן
 שטערונ־ םארשײדענמ די אױןי םענרינ

 וחןן אם, איז לינקע. די םון מצד גען
 םא״ צו אום געהאנדעלם זיך האט עס
 לינקמר דער האט עסאנאםיע, כען

 אנ־ קײן געםונען ניט באארד סשאינט
 מע״ דעם איזאגענדיג נאר וױ וועג, דזןר

 סאמע דעם קאס, סאסע דעס נ*דזשער,
ענערנישסםען און אײנפלוסרייכסםען

 אין קלאוקסאכער-מדאן דער אין טתר
!םילאדעלםיא

A
 ררע- דערװאוסט ויו חאנען עס װען

 חונק־און־ די סעמנערס, די דעם נען
 גנחי די דינען ױניאן, דער םון פ״י

 זײ חאנען ענדלין נעװארצן. ונשתוטם
 אױ־ עס אאנען וײ װעמען רערזעהן,

 נארד, חשאינט ױיוןר איס סעדװעוזי״ט,
 םארטרויט עם חאכען די װעמען צו

 עס און ױגיאן, דיער פון שיקואל דעם
 סרא- גרױסער א אננעהױנען זיך האט

 אױסגעדריקט ןיף האט ײעלכער סט,9ט
 װאו כיאס־טיטיננען, גרױסע צוױי אין

 גע־ איז אעטערגעשאנאל אונזער אױןי
 זיג־ סרעדדענט דורך םארטראטען װען

 האט טיטינגען בײדע רי אדוי און מאן,
n נעװען טכטל מצמבערשיפ גרױסע 

 ייגקער דאדנער דער װאס אלעס,
 אױפצי' פרובירט ד׳אט באארד דזשאיגט

 דעם אױף האט אסדור נרודער טאן.
 מאיארי- גרעסטער דער פון פארלאננ

 גע־ פארואמיוגגען בײדע רי םון טעט
די :רעדמײשאן וײן צוריקציהען מוזט

 נױטיג, געװען איז װעלכע עקאנאכייע,
 ױאם דעם, דורך נעװארען געמאכט איז
 באהעפט איז סעלרעטער םון אמט דער

 כיעגעדזשער־אכיט, רעם םיט געװארען
 סע- איצט איז ארדור ברוד־ער דאס אזזי

 דזשאינט דעם םין נעדזשער־סעקרעטע־
 װעל־ לינקע, זאנענאנטע די און באארד,

 טים סארטױבט אלײן זיך האבען כע
 אײנגע־ דך און געפילדערס, זײערע
 ױניאן, גאגצע רי זײגען זײ אז רעדט,
 װא־ זאי לעצטע די אין געכיאכט האבען

 זײ אז ענטדעלוננ, טרויעריגע די כען
 קלײנער באדױערנסװערסער א זײנעז

 :•י:־ דעם גיט האט װעלכע הײפעלע,
 גדױסער דער אויױ אײגפלוס דעסטען

םילאדעלפיא. אין יזלאוקמאכער טאסע
A

 ;ע־ מילד ׳די קורצען אין איז דאס
 םין נעשיכטע זאנדצרכארע גאנ״ן רעדט,

 באארד דזשאינט דעם םון םארזוך דעם
 ־rs’C אין חלאוקכיאכער-ױניאן דער נו־ז

 דאס !עלןאנאמיע מאכען צו דעלםיא
 לעצטער דער זײן װעט און אבער איז

 באארד. דזשאינט דעם םון םארזוך
 נאך איז באארד דזשאינט דער אםת,
 באארד, דזשאינט דער אפיצתל אלץ

 עהרג־ דעם געהאט ניט האט ער װארים
 אױם׳ן נלײןי רעדננירען צו נעסיהל
 אז אױסגעפונעז, האט ער װען •לאץ,

 גע־ איז קלאױןםאכער׳יוניאז גאנצע די
 זיינען זא׳ וױ זא אכער, איהם. גען

 צו סאכט זײן געצעחלטע. טעג זײגע
 כאלד און געבראכעז, איז שלעכטעם טאן

 די און װאחלען, נײע םארקומען װעלען
 א זײן שױן װעט םעםבערשי■ גרױסע
 זײנען םיר םארזיכםינ. מעהר ניסצל

 עפעס חאכען לימןע די אױב םסופק,
 פאסירוננ. גאנצער דער םון געלערענט

 לער־ נעוחנן יוואיטען זיי ווען װארים,
 גע־ ניט דאר זײ װןולטען נונגס־פעהיג,

 מיר אבער ?״נען. זײ וואם דאס, װען
 מעמבער• גרויסע די אז זיכער, זײנען

 מערס־ גאנץ דאזיגער חנר פון חאם שי•
 געלערענט. םיל יא גצשיכטע װירדממר

 לערנען,- גצמוזט זי האט וועניגסטעגס,
 םארטרויען צו איז עס גמםעחרליד װי

 אונ־ צו ױניאן זײער פון שיקזאל דעם
 און העלדען, ־ םויל םאראנטווארטליכע

 ניט זאל עהנליכעס צמוואס כדי דאס
 צוקונםט, דמר אין פאמןוםען קענמן
 זײן פארזיכטיגער םיל זי.םוזען וועט
 צלזע־ איהרע פזן אויסװאח^ דעם מים

 גע׳ווען עם איז זי וױ קוםױרבאאםטע,
 מוזען וועט אלגצםײ̂ן אין איצט. ביז
 די אז ואתמן, מעםבערמיי גרויםע די

זײנעז, וח^כע עטליכע דאזיגע
 פשוט׳ע עתערעם, עםוואס נים אויב

 שליטה וועניג גאנץ זאאען פאנאטיקער,
 װעט זי מניאן. דמר אין חאבען קענען
 פאר־ אזוי זין חאט מם וױ זעחן, םוזען

 זיג־ פרמזידענט אױסגעדריקמ טרעפ*ױ
i זײנע םזן אײנער אק םאן r in אויןי 
 מעםבער א כאטש ״א? םיםינגעז, דיזע
 א זײן אסאל טעג באארד דזשאינט םון

 דזשאינט חנר אבער טאר <ינקצר
 pip זײן גיט קײנםאל אלײז באארד

 מוזמן װעט סעםבערשי• די לינקער״״.
 םון גאנצקײט דער צוליכ אױפפאסען,

 «א- קײן צוצו^אזען ניט װניאז, דער
 קײן ניט און ypr< קײן ניט ליםיקם,
 וועט זי םיטיגגמן. n אױוי רעכטע,

 סא־ איהר אויף כאשטעהן םעםט סחען
 די זאלען װניאן דער אין או רערונג,

אלעס. איבער זיין ױגיאז־אינטעחנסמן

 ב«םר«כטונג אלגעמײנע קוחלע 8
 יוניאד א סון ראליע דער איבער

מענעדזשער.
 אוײ די אין אז חשד, א האבען מיר

 אויםסוםען, גראדע קען אײנינע םון גמן
 דזשאינם לינקער דער װאם דאם, אז

 אין ױניאן סלאוקםאכער דער פון באארד
 אױםטאן, נעװאלט האט םילאדעלםיא

 ױניאד א חעכסם-ראדיקאל. נראדע איז
 אויגען זייערע איז דאך איז םענעדזשער

 קאנ־ אלטע די <וון אימרבלײבאכץ אן
 ■שוט׳ע אין ױניאנס. סערוואםױחנ

 דער אריוי פאראזיט א כלויז ווערםער,
 רעװא־ א ױניאז, ראדיקאלע א ױניאן.

 שע־ pip נים דארוי ױניאן יחויאנערע
w n y j. םענע־ א איהר םויג וואס צו 

^ פיה- נים אלײן דען ?יד האז זי ? דזשער

......g* L  ,.!■yssmo >ח, עזמ8 •ױימ«ג a}® ײי
״ י ׳ “ י ״ ״ ־ ׳ K׳............................................... ־

 ספ ױניפו, די }׳oeoyp זוער קאסף,
 0םי ר«»רום,־ניתר ס«נערד&ער. דער
 ׳וניפן־מענעדו׳ןו׳ןר, דעם «ואר, דעם
 ז*ונענ*נט*ר דער אמורעגטירט אזױ

 IV אי אודא', ט״;ט ער און יינקער,
 דער״ װעייט. די נא־ וױ נערעכט, איז

 *ו נױט־וענדינתייט די ניי־ פיח<ען פאר
 ארגוטענטא• דאזינע די אויף ענטםערע;

v׳v, מ« זי װי רױה, און יעכעריױ 
 א־נוערע םון׳ אױנען די אין אויסזעהן

v, ױניאן־ייים, :svv עי£אח* םיז װײסען 
נאטייט. ײ;יאן K זאם1 רונ;,

A
 איו yosyn דגיאן, רyסטyב דער אין

 א ,1אידעאי אן בלױז דערוױיל נאןי
 בא־ כיעמבער רyדyי געטרײ וױ טרױם,
 דאו ײניאז, דער צו זײן מעג זוגדער

 ױג* א פארשטעלען זיך קױם מען קען
 אײנעם, אהן טענערזשער, א אהן יאן

 אױפצו- און זארבען צו האט װעלכער
 חןר םון אינטערעסען די אױף פאסען
iy אין סײ אלגעטײן pא ױניאן i ט1צי 

 ױניאן א קאםןי. פון סײ םרידען, פון
 שטונ א יוױ ׳איז טענעדזשער, א אהן
 הױיט״ װעכיעס בעל-הבית׳ט^ א אהן

 שטזב די ר׳אלטען צו איז א־יפגאבע
 װאס ס׳yאל ןyבאזארג און ציכטיג ר״ן,
 און פלײדונג אין שפײז, אין נױטיג איז
 א״ד די םאר נאדירפניסע yרyאנד א'ן

 יעדער. פעג הױז. דער םון װאױנער
 ז״! אויפרךמען ד״ייז פין רyאײ:װאױנ

 אל־ אין הױז דאס דאף־ ׳װי;קעל אייגען
 קלעגליכען גאדז א אין זײן װעט געמײן

 ראס םעחלען טyװ עס װען צושטאנד,
 נעל־הבית׳טע, רyד פון אױג װאכזאמע

 װאס אלעם, םאר זארגען צו האט yװעלכ
 אלגעטײנער דער כייט שײכות א האט

 יערער װאו ױניאן, א אין וױרטשאפט.
 אינ״ פערזעגליכע דינע האט טבערyט

 אודאי מוז ױניאן, רyד אויסער טערעםען
 בעזyאפ; זיך זאל װעלכער אײנער, זײן

 ײגיאך yלyעציBס די מיט אױסשליסליף
 |yoi;y; נאר םוז דערצו אינטער/ןס^.

 אנבאטראכט. אין סyגדyםאלג װערען
 סד אפט האבען ױניאדמעמבערס פילע

 גלײר מוזען װעלכע סרי־ורדעס, רעכטע
 בײ גיט |yjyp זײ ווערען. געםעטעלם

 צו דך װעגדען געלעגענהײט רyדyי
 דא דערפאר איז ױניאן. גאנצער דער
 םעם• דער װעלכ^ צי• םענעדזשער, דער
jn,1 זיך \vק ױניאן דער םון בער :yt| 

 םענעדזשער דער װארים צײט, יעדער צו
 נשםח די םארקערפערונג, די באסת איז
 מא־ װעלען צו ױגיאן. גאנצער דער םון
 אפשא• רי דורף עקאנאמיע דארום כען

 חר צו מײנט מענעדזשער א pc םו;ג
 נאגץ 'פארקריפלען צו מאראליזירען,

 וױרקונג די און טעטיגקײט די שםארק
ױניאן. דער פון

 וױנלמלע אײן בלויז אבער איז דאס -
 מענעד־ א םון םעטיגקײט־םעלד דעם םון

 צו האט ױניאן די ױניאן. א םח זשער
 אויסגאבען, און אײננ^הםען צײטען אלע
 ומו אױםגעפאסט גוט דעם אויף מוז נון,

 פארשידעכע דא טאקע זײנען צס דען.
 יי• דאר אבער ןטועל, דעם פאר קאמיטמס

 װערען !ויסנעםיהרט םוז ט י י ב ר א
 און ױניאן, דער םון מענעךזשער דעם דורך
 אינטצ״ װערעז געטאן ניט זאל דאס אויב

 פ\ן געםיד״ל שטארסען א מיט און ליגענט
 די גיך גאר קען םאראנטווארטליכהײט,

 שטאדמ ױניאן שטארקסטע די און כעסמע
ווערען. נעשםרויכעלט

 געזאגכ^ שוין װי מענעדזשער, לער
 גאנצע די פערזאן זײן איז םארקערפערט

 םולי דעם נעניסען דארום מוז ער ױניאן.
 םעמבערשי* דער םון סײ צוטרוי סםען

 בעלײבתינ^ די םון רעספעקט דעם סיי און
 םאר־ צו אױם לומט איהם וחנגזען סיט

 יר דער םון אינטערעסען די איז האנדלעז
 מענעדזשצוי, אזא פארהיט אםט נאנץ ניאן.

 ?אסמבאחן אוםנויטיגע םילע po ױניאן די
 איז צײט אין װארט קלוגער א סעמםע.

 א אויסשטעלזגן װי װיכטיגער םיל אמאל
 האג״ ער אז װײס, באס דער ווען םױםם.
 מעכד די װעמען צו מענשען, א מיט דעלם

 װעלכעך און צוטמי איהר האט בערשיפ
 װאס דאס, מאכען גוט און ערםילען קען
 ס$ר געװיסמז א איז נויטינ םאר האלם ער

ג זײן װעט נאכצונעכעז, מענט  1« האלם̂ו
 אנ• גאנ״ו א זײן ױניאךםארשטעהער אזא

 נים יןען זזר װעמען אײנעם, צו װי דערע,
 סיק האבעז ניט סעז ער וועממז איז pא

צוטרוי.
••

 אזױ איז זאנען, מיר וואם אלעם, דאם
 םר צו חר«ה א אשום איז עם אז כאקאנט,

̂ויבםמ רער איז ערקלערען. דא דאם זען  נמ
 ליי־ זײנען, ארבייטער־נאװעגוננ דער סון

 װעלמ ױניאנם, םון םעלע םילע דא דער,
 םעניד דער ל”ײ אונטערנענאנגען, זיינען

 חמ* םיר נון, םארלאזען. זײ האט דזמער
m ,ניט «t זײ^ אזוי נאדארטט האט עם 
 וײן ניט דארו* ױניאז א םוז עסזיטםענץ די

 0P אבער מענמען. איין םון אפהעננינ
י מון פאקט דעם םארל״קענען ניט קען  מ

נויס־ אסת׳ער און ײיכםינק״ט נרויםער

M נלוימן, יןקנעז װירהליכסײם, דער  til 
 כתנ*ד m אחן ױניןון « זײז נעםאלט סען

w i, דאדיקאל, עם־ניט איז דערטא̂ז SP

w U n rm 'n jtw  ^ ra סאנ׳ון ומי׳ון
n,rr» דורך ly m  11• n

.ivrrv
av t'K ,Ir»"> am אױנ or vnvfjw

o ׳?biv רחנית ניט iy iw n y jn, ואד 
a-ivr-iKo, טחרת iv ד #ון ױודגvריג• ם 

B טארט ,ןניט jvarnyjva. י,8נ in 
tw. -איא דט איז ר^ץדז־ןוטמט ד )V* 
j yu»,, װי נוסור, פ־ל איץ ױ א־ז ov 

IVHVJ, דט יו״ן *רנ
 uivovfiVJva vנטvיr א פאר רפואח ל•
 ,JVVWJ'S נ^ר איחר |vcM;ny*> דט .,א

I נוסןד, א׳חר ניאנןן iv נ»ר
ivcbvsn י׳ני יייו טונעדז׳פניץנט *i r e 

»יי רואיניר^ וױױןליך ר״נט 'i r. און 
 איו ױדא| א א־| עקאנאטיו אױכ וורםאר,

 ,IVW1 נעמאנט ivp ד או־נ און נױט׳נ
invn נ־ט א״נראל /•ס »רט  \navi אױף 

 גאר דט .ivenviva דעפ nt ח־עכון דעם
ivcmvbm דעס ^ivvn y jv, ו*  ירו6א נ

 א אױוי ivvnviva א־ין אױסבי־טען
 *יױיטער וער וױ׳י דערפאר, צודיטען;אי

 •Vi היענערון א פאר ד־נען iv nvm איו
̂ט,  *8J8PV vנטv‘>V' זעחר זעהר, t<H הא

v>o. דורך יונ־אן די זועט סוןי ‘נ• סווי 
 וױ םאײירעז, ס«הר ם״• עחאנאנ״ע אז,

ה«כען iv יויוא, געדאנ/ רער נעמינען.
im א «*ז עד^ו א w v r in v «1א 

 נאר ivp ױאס פאנטאז־ע, פוכטע א דאײס
 ר^׳עען, |1פ ת1ר-ח ד׳ א־ן פאא•( נעפ-נען

 נא״ רעדעסטע די ;•ט האנען כע“ור,י
.IV3V‘׳ מ־ריז־י׳נען דעם ר־ט לאנטי:אפט

v
 נ׳יר מען 1א צ־גענען, ;*ך טיר דארפען

 א טארע נ״ר כי״נען ניענעדויעער, (,;ען
i v n i n n, עטר״ע; נוטען א; 

 דעס״ פײן דט ט־ראן, ק״ן ;־ט פיררע־,
 *וױנגט מע^נער ״צאר״, ק״ן ;־ט פ«!ט,
 און יװיאן, דער אױו׳ װילען דין ארױןי
 אזא > אעטערטאן ז•־; פ»- איהר ראכט

 ר־1א אן א־ז ;עפעהרליר, איז טענעדז״״יע־•
 דענןדז׳פער אזא ־!:•אן. דער פאר ■?“('

 יױ די |io טרױ1צ דעם נעדסען נ־ט קען
 רארןי רענעדזזוער אזא נ״^ן־טעטנערס.

m־m יפנעלעו װאס in i o v v tv rw ji, 
 ליכ1¥ נאר עפאנאריע »לינ ניט «נער
 ■יאץ זײן |1א מניאן, דער פון דארא' דער
 וױרפ־ איו אס11 א״;ער, פארנעהמען רה
 אױפ״ נעםרייער א ימיאן־סדזמר, א '•ך

 פאר־פידענ״ אין װיכט־נע די אױןי פאסער
דניאן״אינטערעסען. ארט׳גע

פאטריאטיזם שארלאטאנסקער

 אין ס#ג#יטארדם דעם דדעגען װארם א
יאס׳אנדזשעלעס.

 געזעל״ וױכטעע זעהר פילע םילע, נאר
 צו זיך װעגדען טעטעקײטען שאפטליכע

 די אין און חילןי, נאר ױדאנס אונזערע
 ױניאנס אוגזערע טוען פצלע מעהרסטע

 העלםען און מענליך נאר איז װאס אייעס,
 פארשי־ די םון אזיפטואונגען וױכםינע רי

 אנער, שײנט אוגו אינססיטוציעס. דענע
 הא״י״ אגדערע, אלע פאר וױ װעגיגער, אז

 אױם״ די םאר נעטאן ױניאנס אונזערע בען
 לאס אין סאנאטארױם דעם סון האלטוננ

 םון אײנע עס איז דאר און אנדזשעלעס
 צו איגסטיטוציעס, וויכטיגסטע סאכיע די

 ניט טארען כײר הילף גאך געשרײ װערעס
גלײכנילטמ. נלײכען
 די אז װערען, םארגעסען ניט דארף עס
 סאנאטארױם דאדגקן דעם איז קראנהע

 ױניאך און ױניןןן״כרידער אונזערק זײנען
 נעזונד, געװען ?ײגמן וײ װען אוועסטער.

 אונזערע םאר באטראכט זײ מיר האבען
 געהאנדעלט און שוחססטער, און כריחןר

 j אין ױניאנס אונזערע אין זײ גמגענאיכעד
 כרידערליכקײט. םון גײסט אסת׳ען תם

 און קראנק זײנען די ווען דאן, מיר זאלען
זײ? אן םארנעסען (אגצען אין הילפלאז,

t V
 לעזער אונזעדע אז זיכער, זײנעז כדר
 לצזען צו םארםעח?ם נים געװיס האכעז

 לאס דעם פון שילדערוגג ריהרמנדע די
 גאט־ לעאן פון סאגאסאדמם אנדזשצלעס

 ״מחנכטינקײט״ גונמנר לעצםען אין ליכ
 איו הארץ זײער אז זיםנר, זײנעז כדר און

 םון גאםיחל א סים געײאחח אננעםילם
 קראגקע. אוםנאיפאיכע די צו סיסלײד

 ער אויב םיס*ײד, םון געםיחל דער אכער
 םםשות- אין רדעדען אויסגעדריקט ניט זאל

 חעל־ ווענינ גאנץ וײ וועט הילוי, דיגער
 לאס חנר םוז חעלםען, צו זײ כדי אוז מז,

 אונז םון פרמען סאנאסארױם אנחשעלעס
 וועלכער צו אונטארשםיצוננ, םואסטע די
כאחנכטיגם. איז ור

v
 W] סאנאסארױם Djn םאר הילף די

 זאםלונ• תרך• pram נעםאן כצסטען אם
 קלײנע א יעדען םון שעפער. די אין נין

 בא־ גאנץ א װערען נעשאטען קען ססכע,
 דאם קךאנטע. וײ םאר סוםע דיי^נדע

 שאפ־ דעם םון ווערען געזאמעלם קמן נצלד
 אריינגצו און טשערלײדי, אחןר םשצרטאז

 אםיס תשענעראי אין אדער ײערעז נראכס
 אדער באראוי, דזשמנמראל״מקחנםער צום

»t םו| טחנזשוחנר קאפאאװיםש, נתז־זןר 
 סאאופםאמר דער ®ח בייייד חשוינם

 סעפחד םאפאוי, כתדער n אחנר
 וױיםט חנד פוז כאארד חשומם םח טער
 באא־ און ןי,5חי אעחסםריע. דדעס איז

 זײ פאר נויםינ דזײננענד איז היאוי, דינע
o םון אויםחאיםתג ײייטעחן n •סאנאמא 

אנדזשעל!!^ יאס r» יױם

יזאפיטאל, פון P*noo א
 נאשלופ חנו אמצרופען װצרט אזױ

 רידאדידוש ייין ניגיוען vdpii די םון
 געלט p’p נצנען צו דט טצדר סיררען

עס סיעיןולאציע. םאר גצב״דצן ײײד•
n״Vo,] »ןײי אױנעגדצרטאגטע די א 

ifj סטײיק אץ ארױס vm\ חױכצ די 
o frn f«fl די א־ן נױ׳ארנ״טצר די םון 

 סאטצריאל-כױ ,ד פון ירײו^ן חױכע
 םארשטעהט מאטיװ, דער םאנרײןאנט^.

 ,ד •אטריאטישער. א דורנאױט איז זץ־,
 םירטעס םאדטדידדצ די און יוירען1נא

 נוײאיגדוסט״ די או jynyא״מןו האנען
 חא• וײ חישר. דרך םון ארא• איז ײע
חן נען  געפאר גרױס א דעס אין דער̂ז

 די האכען דעריטאך לנן און לאגד םאר׳ן
 ניר- גוטצ אלס פלינט דיער דצרםיחלט

 איג- ודכטינע די אט אװעקצושטעלען גער
 גאדו נאדען. געזונט^ן א אױןי דוסטריע

 װאכ פרעהען ױך דארוי אלזא, ארצייקא,
 אזעלכע מיט געװארען גענענשט איז ,ז

 סארטגײחש און נאגקידען אים^-וױליגע
 קי־ארע די זיך, דאכט איז, עס און געכעד
 -ya צו ״דעכטדעני־ועגדע״ אלע פון פליכט

טאנ. א ניאל ,,דר זײ סאר גאט טען
 אין אר״ן פאלען טיר אײדער אכ;־ר

 התלהכות, ■אטריאטישער געהעריגער דער
 דדצאנ- דר. אן רטאנע;yד אײך איך וױל

 ״דער — אז כלל אלט־באקאנטען כאן׳ס
 נאהאלטע־ לעצטע ,ד איו פאטריאטיזם

 װ;־לען םיר ״עארלאטאן׳/ דעם פון גיש
 אױסגוס רעם ;v״;sdא טוזען דעריכ^ר

 פאטריאטישע די צו דאנחכארקײט פון
 אױף lyzvi טאיטגײרזש יון באנחייען
 װעלען דערוױיל און יעפעטער אכיסעלע

 װאס דומגען אנאלידרען צו ;עטען זיך סיר
oy זיך. הא;דעלט

 די אנאלידרען צי אן איהר הױבט אין
 איז עס אז אײנועדזען, איהר רוזט זאך,
 פון זכר קיין אפילו ;עװײנליך, וױ דא,

 שארלאטאנ״ סך » זעהר און פאטריאטיזם
כיזנעס. סקע

 הױיט די איו דאס און ערשטע, די
 וױ״ נאנקירען פאטריאטישע די װאס זאך,
 H זיר, םארשטעהט זײנען, טרעפמן לען

 נאטיר״ ױי האנען דעם חױ ארבײטער.
ידות. אנדערצ סך א ליך

 דצר אז ,oy הײסט יטyװ דער םאר
 די און ארנײטער די ןwyi איז סטרײק

 איז דאס םאבריסאנטען. נוי״סאטצריאל
 וחגגען. שײנסײט םאר וױ אכצר Anyo דם
oy כוײ די ווצגען גאתיט זיך האגחןלם 

 םאכצן ואל |yo |yii סענש^ טאטצריאי
 אםשר טען וואלט אונטצרזוכוגג V'W( א

jy גצקאגט j ’oyi אט םון סך א או n 
y נאנקיר^ 9ואטריאטיש r ’T| די אלײן 

 םינאגסײ אדצר מצנשען, כױ״םאטעריאל
iy i םאנריק דיy,בױ• צו שםציצן וואס ן 

 ״3y?oiPn דא םײנט כחון ז.y^אלyמאט
 כוײסאטעריאל די ארבײטער. די ליך

lysrivo ארײגג זײנעןryטyגצװאחון לט 
אױסםערקזאסקײט. די אפצוציהען כדי

 אז איז, זיד, םאדש^הט טוןנה, די
 וױײ שויחןרליכצ רײסצן רyארבײט די

oy^n. צינ^לײגער די באװײז: א
 דאס םאנ. א דאלאר צוועלוי פארלאנגען

 געםינצן םyד חת רט!yהyאומנ דאך איז
 הצכצ״ זyצאהל װאס האנטראיזםארס זיך
n װײס מצן פרײוױליג. נאך װײדזשעס

po . זעלױן *

 חאנ^ מ^טראיןאארפ ױאן ,j?shc 1פי
 רא* !צנצןחן pH םצרצצדון צו גצצאהלט

n װי*ס IFO ם$ג i לאר M *  Pi 
̂נן יזאנטיאי,טארס אז  נא;ױ ivb* צאהל

ovo ט^ נר״מצן םאר ^ רנ  *1 אין וד א
yoii קא(ט* א אי»סןר יאהר/־ן. טלדוטי׳ 

 ארנ^- אן צומואמט אפילו האט רוי.טאר
y א א^נ p*f מױפ^ן צו טצר jy i« f 

 אר- orvH צו קוט*ן dfp צר אױנ סל"י
 יןל״ד mm(" ד♦ טאקצ חאט pH נ״טצן

 -mW נאר pur דאך איו דאס נציןױפט
\ דצרליו

 אטת, ssyf רץ חאן אלץ דאס אלוא,
 שאר- סו א om pH ייגט פוגדצססװצ^ן
im לאטאגפטװא, w iw  im י^נט pH 

sHHHfiH m לימען צו פארווך m  h״ 
r in עס *V ד אױוי אזא, דא D m rM i 

 װארט נרצסצר נאף pH *רנײטצר. די פון
on שװעדצל דצר  pc, נאנ^רצן די װאס 
pH דך יצטצי^ טז>י מארטגײדוש opah 

אגיןױ דצר פו| דJHי פון רyטyר ר> אלס

ov שארלאטאגסטװא סך א דא איו 
pH רי אז גצשרי/ דעס jv jiif ^ ^ n H 

 ;אך ננלל. ורײו^ חױכע םאר *עולדיג
 m דעס pH לינט ׳צארלאטאגפטװא םצהר
טער ר' oj;h^H3oh װאס שרײ סי ױ^  נ

בפרט.
 ovi o^yjAHc איגדוסטריען y4*♦ אין

o ארכײטער׳ס y rr ru גאגץ א oyi’^p 
 ph oy ,lyoHiouH די פון וראצענט

v ^ינסאל ניט שױן ^ m  1VPUH3,) אז 
 צוױי iVJ״t ivonnHO םוז זyקאפט די

קאס״ h וױ נדדס p?h מאי דרײ אדצר
pv po jyoטוyיyראדױןציצ. ר• ov אסט?

 V't*> אוױ סא< דרײ nnn צוױי ירשל
iVTM צום אגצמ ih פארפױפנן צו m, 
o• איהם ?אסט oy וױ r  , iv r v n r 

w נאטירליד, דט, סײנט  ih -קיײתר 
doho ivn;yn י אי״ז ראס,( •iv tro r, 

 סאס- yjnfTH די אז אנער, סײנס דאס
yo| פון o n נצד אנצמ^ o n 19צקסחני 

ח no קאסט מ ד רן  nn ,pn 1« onpi י
oyi פון פראפיס jvopnnc אױוי j m b- 

JJioynvojiH n  in<o, אױוי o m און 
in̂ פסר *רװזרסײוסזנסס. אױןי v 

 אװ/ד דארפס אן, מוט איחר ױאס סלנוש,
o |9נאצאוזי n  tw n סון אײנאנסימר 

i n ,סאגריק djjti צום i t t r v m " n פון 
i n ,וחנר-וזױו o in צוס ivo^ojyr’H 
in פון ^^p  i n חוץ און ,1ססא o n 

ooihi אצענ<תן1■ צאהיען 1איה o n 
o 01פעאנסי חאם װאס 1נאנקי n -פאג 

 «רא- יי ױך פארשסמזזט oy pH רײןאגט
o םון םיםען n ,פון םאנמקאנס o n 

iy סלײדזר n jy i און װ״רחתס רי און 
o קאמישאן n  pH װאס סי^ססען ph 

 on צװישצן 1מיםיצ1פא m גצװעז
 -1פא pH .lyoppiHC און םאגוײקאנם

iH איז קאססען איע די טיט נאײר  on 
 ניט lyoojyniHo mjnow נײנמר׳ס

קלײגמקײט. א וױ 1מעח
i אין n שפילם יצ1כוי-אינתסט o n 

n א נאר װײתשצס ׳ס1כײמע1א mv>p 
 דאס דין. ניט זאלצן וײ נמיס װי אלצ,1

in איז o in םון כײט1א די װאס o n 
iv סך א איז iyo״rw כוי c jy j^ iv i, 
o םון וױ n ,כײש^ל./ צום שנײרער

i א װצן n ’ ’3r 1כנ א אױ^ מאכט,

I

ר ע ם װ ל ע י ל װ « ן ז ע ם ע נ נ ן א ײ ד ם ב א ח

8
8
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 . האנד. סײן אננעםען ז»ל װיל עם ווער
 * כױר, «ו זײן אינגאגצען םרעםד ער םענ
 באקאנם. לאננ שוץ םיר םים זײן ער םעג
אוועק• זײ «ון וױיט חעם םיך פיהרען אץ

 אײנגעחילט כליקען זײ׳רןן ם׳האכען
p םײן a n שרעק׳ אין 
 םאחואםם, םר«ם םרייען יעדען םיץ םיר
פאר׳םם׳ם. םיר יעדען אין כלום םיץ און

 חאנד, םייז »ננעםען ז^ל װיל עם װער
װיל.״ עם ווער
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saasasasa

 סJyכסטy1 יאחר, א |vivmivi iy קאן
M1V♦ ,יאדוי - V11| כױ״ארנ-יטער א 

 אױןי גוט ױ איז חויו, א •pin יטyoצי
iyo ,v o " ii ,pyjHuv,ניז ציג o iy iin 

inyo iro, 1 און 1*אח nאפ חײגגט אס 
pc «װאס ד vh ' hh inyu-

iy3H .w״4־ w i  i n  pH d j לאםיר 
T>o’ ; r n n  ih ivoyjj* h ראד איז 

g p» \mm חויו hyh ph וױ ט1שטא 
ng♦ v i דס nyo וױ jnroio-i^iyc 
1 phאד g t ih  ogi 1יאנגצ גאנץ 

irvn ivu ,poiyo זאיט o n  iyoyj 
po i^’oh ,ovrfTMi o'lyortnH חײג״ 

ivj ô ,װאס טאג b y lin e  ig i;  iv ru 
 די ןyםײי1Hם ph חױך pjhj י(09דסכי

on  hph פון סשך ’inngװאס ׳ ny'M 
pH |gP r ^ im ױ  ^״yiy: צרme 1 דצי

g iny? ivoypomh oy oyu ,oenr סלײ״ 
iy j פון oyi ,ג חןר װאס רעגטy״ 

jyciHi oyu iy3<n3 פאד כאצאהלצן 
,iy״?i י1 טיט דד •אײמו

iv *י i ĥ, ,איוא ingoyi g fyayii 
iy ן פ i pg o v n iMii v rv •כוײאינ 

ph ,vnoon אױכ אםוז. גיט ישוט by 
ph innoyi g g i ph םון ױ oy«y •אל 

y rliin yv  H pe — r m און n n :n 
pfopgig• yo װאס y i’y| חכנסה 'pg 

yio| ,גאמישט ingcy; h קוטט po 
ph jyDJHfPPVir h םון n ^כאנקיר 

pg oy’Yg^ipyir n צן1אנסי1פי װאס
DPi m o m  ivoyj״jyYgi■ y i;n 3 ’r- 

3ig i n  ,|yo״iy3g T’g iyo דy1.רםg 
טליך.1אנטװא1פא דט אופן נשוס

ivoyiyuv, 1 אז pg oyי1 יכטיג g3״ 
i אז חױפםימ, n ריץל ooy״o םון נום 

vtH i) n גע־ נים חאם 1יאח צטליכצ 
o n  |VtM> ivo^gn אזױ o :n  oyiyonyi 

iyog iv i" i o n  pn .o♦pip זיכשן 
iyo.״3in n ינ1שוי דט

 איצטינא י1 איז oyi אי] שולדע
pc pg y’v rip y« r po ovoo’o •אוט 

iV D iw U itf yoou סאכט װאס Mig 
oyi iv^o םון גענמיך ippm •םא iy i 

-.you im
ivdjw 3 די’fg  in jo rD ig  y ro i 

.1g>1̂ 01HOC1H ogi
pH n  ph ov וױ ק,1יא נױ g,! אמ 

n n jg גרדסע g jsnvw סאנתל tm 
h  .w in אפנעשםאלט חאס סלחטה i n 
m כאםעיקערוננ רי און חײתר-נױ  pg 

 ♦iypM די װי שנעיעמ io א דיײמכען
pg ימצטע די ’im g זיר מעז האיז *V* 

מן  אין װאם מא^נעל. on אנצויאג^ ס
inyrvi ?
 yr.- ה בױען אננעחױכיין חאם מען

i םיז ■ױיו חןי איז כאלו 'v : ty  ^yn 
*n  .\vyVWV כױ• י1 םון יקאנטען1םאכ 

n •1 סאט^יאלען  o iiiiynyj lyogi•״י 
 •,n״PJH3 n נראתסםען. y-yוײ פין זען

חאב;) y'TODTJ'H רי פיגאנהײ־מז װאס
^lyo ing i■  n  o iyony, םען1ווע די 

e |yp?gnאלײן ז׳ר ״״ pg אין חאלטדז 
i  o*'3ig iy i !^,og V "  .|yorgv זאצ 

y o w /M| צו ,DD'i&*.g iyo''3ig 
T װאלם ig oy נעחאל װײנינr \  .iy t 

ynyj |yo;g^iyyf^| געיױיןליד p?g ,הויך 
d וײיט וד m v j* m ̂אן־ jy- ׳ ig io :''ig 
v* זײ gu׳oyi iyor ארבײטעד׳מ 

hio jrw• שכימת y i t'g ly i^cngo 
סיםען.

n קאן באוױיו אלס  \v:n טעסם y v 
im ty i inr»oyi, װאס i n האם סטײם 

ly צו no אננענופחןן ro io iy בױ^ דאם 
oy^’Dgo igo ly קיײגע סון p ’n. דאס 

n נים חאם  oiyinpm o ױ| פמיזען  א
opyo i יזאר/ י n אין מקזעםפשאן 

ty ig iw  |youy jrn» איז rn o  i n 
oi'O'Dgi■ ♦Pin o ®ח n חאם p o in 

ip o 'o jy r’g i n םון , ^ i ל n  in g 
i n  iy ig  , im כאנקיר iyog ניט i n 

נעברױמו/
y’tp n n  H ועם איז iyo*m g׳b 

 n לייזען נים ;oig בשום קאז וױידזשעס
n o n  .oy>3n■״yo; נים נאנץ n 

m ’WHO ינין n לײט. זש1טנײ1םא igo 
u וואס r yn״iy עי־ישטעס ? די -i n 
igo, האבעז אך1 ם׳דאחי וױ^ל pnr'D'g 
 צוזיײ שוצד. יlyoigii 1 צו װעסען אױןי

m טענס o rn, נים װיאזזן די װאס i n 
 איז dv .|y:nigc נום זאל 19םזארכי

iy3yoi:y3Jg i n שיז נאויבעז g^ שעזד 
i 1כירנע סיעע און נע n  tg ,ijg^ i'g 

i •מײםאדי ig i זײז וױסען rg^o. ער 
 iy אז האסערדמ. צו ווערען נים 1םא

jy אנהױבען ורעט in igc ,ט נוט ^ iy 
 ירעאעז גאד ורעט iy .1בעסע גאר ותלען

g n זאנעז אנהױמן in,! סאליטיק״ pg 
o n נים מען 1םא fytgfnn.

pg o אם n נענטליד^ i n זין pg 
i n סון ^נחאלם o n קאסי׳י סיז סםדײק 

g°גענען ̂״ oig n״n  pg iy c •בוי 
iyo;g,״״ogo מגמנמאל i. ׳לם tg t'g 
ם צ^נ yvortv םיז אינ  YVDht o n 

rr^ycg ײאטי ioo  mo .אז״ציעס• pH 
no D« נעכעז n  O 'inP אםצריקאמט 

 Gu זצי־ד וײגען זײ מייםאליססעז
,D 0 ו א י י • ז״ב v ס • י P זעחר
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די באזוכען װאס און'געםט דעלענאציעם
בילדינג אינטערנעשאנאל

 נײע, די בירדינג, אעטערגעשאנאא די
 אינטעינעיעא־ אונזעד־ פון הײם אײכעגע

און אפיסעס ערא זיך געםינען עס װאו נאי־,
רזשענעראא אינזע•:יזדע*אדטמענטס

 סטריט, טע16 װעסט 3 נוטעי אין ®םיס,
 פאר־ פון באזוכט טאג יעדען בםעט װעיט

y jy r r .געסט
 קױ יארק, נױ װי שטערטעא אז® אין

 דעאעגאציעס פארשײרענע טאכ יעדען םען
 איבער׳ן כאװעגוגג ױניאן טרייר דער םון

 םון קענערע, םון ילאנד, גאגצזון
 דער אין ענניאנד. םון אויך און סעקסיקא

 רערםאנטע די אאע פון ארבײטער־סרעסע
 פראכט־ די בא^ריבען געװען איז אענדער

 האט ױגיאן אונזער װאס הײם גייע סוי/ג
 ארבײטער־ ארע די און אײנגעשאפט זיך

 יארק, נױ אי; ?וםען װאס רע^עגאציעס
 האא־ זײ כיאדינג. אונזער אנקוקעז קימען

 באזוכען צו חוב זײער פאר ®שוט עס טען
 אינטער־ דער םון היים אײגענע שעהנע, רי

 יױ װארקערס נארטענט אײריס נעשאגאא
 הא־ זײ װעלכער פון אדגאניזאציע רי ניאן,
 פון צײטען די אין געה׳עךט םיא אזוי בען
 אר־ אונזער װאס קאמפען, נרויסע פירע די

 אעצ־ די אין אנגעפיהרט האם גאניזאציע
יאהר. עטיציכע טע

 רער נאך דעיעגאציע אײן קומט אזוי
ײ און ביאדיננ, אונזער אנקוקען צװײטער  ז

 אםיסעס ארע ציםערעז, אאע דורך געהען
 זײ שטעאט םען וו׳או דעפארטסענטס, און

 אנגע״ און בעאםםע אאע די םאר םאר
 אםי־ די אין זיך געםינען װאס שטעאם^

ביאדינג. דער םוץ רעפארטמענטס אין סעס
רעאענא־ טרײד־ױניאן נאר ניט אבער

 עס ביארינג. אונזער באזוכען סוםען ציעס
 דעאעגאציעס עדײוקײשאנאא אויך קומען

 קא* און ארבײכמד־סקואס פארשירענע םון
 עס ױראפ. און אםעריקא אין <אדזשעס

 סטודעג־ און לערער פראפעסארען, קומעז
 האבען װעאכע םרויען, און מענער ׳טעז

 עדױהײשאנאא דעד פון פיא אזוי ט1נעהע
 אויך און ױניאן, אונזער איז םעטינסײט

 זײ װען חוב, זײער םאר עס האאטען זיי
 אונזער באזוכעז צו ׳יארר, נױ אין זײנען
 פאמ־ די אין קוה א כאפען טאק־ע. און הײם,

 קאר־ און צירקואארס אוטאײנס, ׳םאעטס
 עריױ אונזער אץ זיר געפינען װאס טעס,

דעפארטםענט. קײשאנאא
 אאיין, אודאי ״טוין פאישטעהט איהר װי
 ארוס־ באזוכער אאע די ניט מען לאזט

 פאר־ םיט אםיםעס. די איבער באאנדזטען
 אײן פון ארום זײ כד;ן םיהרט נעניגען

 דעפארט־ אײן פון צװײטען, אוים׳ן פלאר
 די זײ ערהאערט םען צװײטען, איז םענט

 דעפארטמענם.באזונ־ יעדען םון םונקציעס
 װערט ארבײט די װי זײ צײנט ײען דער,

די םאר םאר זײ שטעאט סען און געטאן

 װ. ױחשץ שון יאזוך דער
קאהאן. אב. און דעבס
פינקעלשםיין ל. פון

 אפיסעם די םרן אנגעשטעאטע און טיעיםס
 אונ־ פון מצוה די דעפאדטמענטס. און

 צװי׳^עז פארטײאט װערט סערםיהרען
 און באראו׳י אב. סעקרעטער־טרעזשורעד

 עס קאהן. מ. פאניא װײס־פרעזיד;נטין
 ̂עטעאט דעאעכאציע די װאו זיך װעגדעט

 פינאנס-רעפאו־נר אין צי ׳אפ אםריהער זיך
 דעפארט־ עדױקײ־צאנאא אין צי מענט
מענט.

 ״איג־ די אן זיך פא:גט געװעהגאיך
 צוערמט ̂י־ריןן. אונטען פין ספעק^אן״

 שעהנעם זעהר ברײטען, דעפ טען באקיקט
 ארײנגאננ, םארפאתעם . בד״דחבה׳דיגען

 טרע־ מארמארנע װײסע די צו פיהרט װאם
ארױפצוגעהן. פען

 ״ארױפ־ אזוי נאך זיך רעדט עס אבער
 מעז געהט טרעפען די אויף צוגשזן״

 מד זײנען זײ װײצ דחםת :יט ניט...-
 נײעט האט קײנער און מארסאר פון מאכט

 נאר אנצוטרעטען, זײ אויף הארץ ד^ס
 איז טרעפען די בײ װאס דערםאר פיטוט

 ״עאעװײ־ שעהנער זעהר א אויסנעבױט
̂זע־ \m טיר קופערגער א מיט טאר׳/  םע

 א דארט גיט מען װעז און גראטקעס, נע
 א'יך מיט עס פאיוזט העגטעצ, דרעה-דאם

 װיאט איהר עטאזש װעאכעז אויף ארויף
 װײ־ די באקוקט מען קורצען,׳ אין נ*ר.

 די אויך טרעפצאן\ארן מארמארנע םע
 דעם םון װענט מארםארנע באפוצטע שעהן

 שױז זיך האט מען װען און ארײנגאננ
 געשמאקםוצ א\ן שעהן װי אפגע׳חדוש׳ט

 דערהויבט געװארעז, געמאכט. איז דאס
 הױכע די צו ״עאעװײטאר״ מיט׳ן זיך מען

עטאזשען.
 געהן אאמיר װייאע, ווארט׳א אבער

 ’vלv״ דעם ״געהמען״ פיר אײדער כסדר.
 מיר געהען ארויסצוםאהדען, װײטאר״
 צו טרעפצאך פאר א ארונטער, אפריהער

 ‘רײױבאפוצ דעם אין האגר, אינקער דער
 א אוידיטארױם אינטערנעשאנאצ סען

 םאר״ װאו, פארזאםצוגנס־פצאץ, שעהנער
 םרײטאג יעדען װערט עם בײגעדזענדיג,

 דזש. םון םיטינג דער אפגעהאלטעז אװענט
ױניאן. הצאוהםאכער דער םון באארד

 אוידיטארױם דעם אין איז זין אזוי
 װייאע, א זוארט אכער טונסעא. אביסעלע

 א װאנט אין דדיס א מיר גיבען אט —
 אלע די אויו* באיץ א גיט עם און באטאן

 װערם עס און ״שענדעאירפ״ עאעהטרישע
באאײכ־ די װיגקעאע. יעדען אין איכטיג

• r :•:■ שארןט און קורץ
נ. ב. י. פון

 *!•נעםעקט ה*ט סטים גאװערנאר אז איצם,
 ■ר*היביש*ן־נזד ספעציע-עז דעם בור נעזעץ םון
ױ םאר זעץ  אזא לערנעז םען יעז םטיים, יארק נ
נע־ נים איז סםײט יאיק נױ ראוי םה :ווזםר קר

 דעם פון השנחה רעי אתםע־• “״טמקעז בריבען
 איצט שוין װעט ״נאס״ װי טו נעזעץ, דאפערםען

 אפ־ םוז ארבײם נאגצע רי װען יארק, נױ ?ײן
 אײח םאיעז װעט “״טרוהענקײט יארק׳ט נױ היסעז

1 רעגירונג םעדעראל רעי־ םוז פרײצעס שװאכע די

 נא־ םוז געננער ״•טא־יסטע רי אז םײן, איד
 ספע־ רעם אפ־טאפעז זײן בא־ ססיט װערנאר
 אונ־ זײז ראיםעז נעיעץ *ראהיבישאז ציעלען

 נע דאבעז זיי ,“ווע• װער, ;פאליםלײט זערע
 ראזיגעו רעס רורך נעשעשטעז נאלדענע םאכם

נעזעץ (אעציעייען

 פאר נעםארערט נים זיך דאם כוום פיל
 םםײט־ ראזינעז דעם אפצושאפעז םםים נאװערנאד

 יי ראס נים, םיאכע קײז איז עס וױיל )נ;ןזעץ
ױ דעי פון מאיאדינתם גרעסםע  בא־ יארהער נ

 סימ איינםארשטאנעז םאלשטענרינ איז סערקערוננ
 קוי־אזיש םיעל נים זיך פארערם עס אוז אירים.

סאיןןריםעט• דער םים נעהן צו

 נענעז זיו עטערעז זײן איז םוגרעסכװענעז
 ארײנ* זײז רוי־ד װעלמר, האדדיגנ״ •,־*עזידענם

 *רוים־ ה*ם פר*נע, ראזיגעי דער אין זיף פישען
 אױםצושפילעז זיך rrn שטאיהעז א נעוױזעז

מוז  ארויס־ סםים גאװערנ*ר האט דיקםאםןור, מ
 נע־ איהם האם אוז םומ״ בארײםענדעז נ*װי«נו

נ;  הלכות 1אי רעסאן הײלזאםען און נוםען א 1<ן
קאנסםימדציע•

 גאװערנאר זאנם — סננירונג, םעחןראל די
 i איז םו«רים איו — ערקלערוננ ןײן r» ססים
 סײגם ד»ס אבער ,njroo ר 9 נ ע נ י י א איחד

i&' וי »ו t9P רי םון רזןכםע די *וועמעהגמו I 
ײ איחר אםעריקא־םים פאר ממאאסעז, ײ ײי י מ

 םארשירענארטינער איהר םים ׳טםח, נרויסעז נעז
 ?אהארע םאדשידעגע איהרע םיט באםעלקערונג,
 נע־ אייז ךועדען נעםאכט ניט קעז אעםערעסעז,

 װאס א'ע• םאר נילטינ נלײך זײן זאל װאס זעץ,
 זעהר איז פלאץ, אײן םאר נוט זײז קעז עס
 איז דאס — אנרערעז. או םאר פאסעגר גים

 דאס נוט״ איז עם און שכל. נעזונטעד פשום׳ער
 ערקיע־ זײן איו ריסקיטירעגדינ סםיט, נאװןרנאר

 איהם רעיסאנט הא״דיננ, פרעזירענם טיט רוננ
דעם• »;

 אין אױענד־צײםוננ אײז געױעז איז םאםער
 ייגערארער װענינער אדער םעהר א פוז יארק נױ

 אדבײטער־באװענונג״ דער *ו בנונע מעגדענץ,
 אפנע־ איז ״נלאוב״ רי ניטא. אויך שוין זי איז

 םאגסי, פולטי־םיליאנער רעם םוז נעױארעז קוישט
 רע־ ףער םון נעװארען םארשלואען איז זי און

 איז האפיטאל אמעריקאגעי ״סאד^ איזציאנערער
 רעד אין פרײהײט רי אפצושאפעז אנשטאט קרונ.

 עמי־ א נעסאכט נער.ײס װארם דאס װאם פרעםע,
 צײטוננעז, רי 5» פשוט עי קויםט נעפילדער, קער

 האיצעז. צום איננאנצען ניט איהם זײנעז װאם
 צוריק יאהר פאי א םיט נעטאו עי ראט אזוי
 ער האט איצט ,און פאסט״ ״איװנינג דער מים

 אי״ .נלאוכ״. רעי מימ זערבע ר»ס װידערהאלם
 ? יטרײבער ליבערא^ע אונזערע טאז ױערעז װאס

 נײע רי צו ציסאסעו שוין זיך ױעלעז זײ נו״
 צוליב ניט םעז טוט װפס װאיים, אוםיכטענרעז

פרנסה..

 אב. לכבור פיײטאנ רעצםעז פוז באנהעט דעד
 אײנ־ זיד האט אײיאפא נאף־ אםשאהרעז לאהאנ׳ם
T םראגעז םיעלע גאד אז נוט, אזוי נעגעבעז I 

 סאראנשםאיםען צו נעדאנק א םיט ארום שויז
 צוריקקוםעז װעם ער װעז באנלעט, עהנייכען אן
 צױ ,.שארװערםס״־שליחות, זײז םיט אײראפא פון
 שױז רײזע, איצטינע זײז טאכט *ר וחנלכער ליב

 קײו נארנים איז געדאנק -־in אויםנמםיהןו
שלעכםער.

 א:״ איז עס צױשרײענדיג, ניט איז םונג
 עס װי עועס אאסשטשעגה און גענעהם
 קא*יכד»קע » טענדענץ א האכע׳ן װאאט

 נערװען. אגגעשטרענגטע די בארוהיגען צו
 איבער־ גאײך װערען באזוכער אאע די אין

 דער אין סטאנציע ערשטער רע^ םרן ראשט
כיאדינג.

 ״עאע־ דעם מען ״נעהמט״ איצטער
 אוים׳ן ארויוי םאחרט כיען און וױיטאר״

 זיך געםינט םאאר אייפ׳ן עטאזש. דריטען
 םיגאנס־ דער אםיס, באראפ׳ס סעהרעטער

 אוי־ אינטעינעשאנאא דער דעיארטטעגט,
 אינט^רנע־ דער און דענארטמענט דיטינג
 אוי^ דעפארטסענט. אמאגיזײשאן שאנאא

 ״סװיטש־ דער אויך זיך געפינט םאאר דער
 דער נערװעךסיסטעם דעל באארד׳/
 טעאע־ אאע די פארבינדט װאס צענטעי,

 צײ יערען אין זיך געםינען װאס פאגען
y אין עטאז׳צ יעדען אױף מער, i כיא־ 
דינג.

 װעאכער באראןי, סעסרעטער אחוץ
 און געסט די אויף םרײנדאיך זעהר נעחמט
 אויף זיר זײ באלאנען װײטער, זײ םיהרט

 האא־ דזש. וױיספרעזידענט םיט םאאר דעם
 ״איםטערן דעם םיז מענעדזשער דער ׳םערן

 אויך און אױגאניזאציאנס־דעפארטפענט׳/
 ארבײטעז װאס ארגאנײזער, סטעןי מיט׳ן

 אויך ?יך זײ באנריסען דארטען דארטען.
 איגטערנעשא־ דער װאויף, פ. נײטען מיט
 סטען*. דין פיט אױך און אױריטאר נאא

 זיך זײ באגריסען פאאר זעאבען דעם אויו״
 ססענא״ די און בוכהאאטער מיט׳ן אויך

דעפארטטענט. םיגאנס פון גראפערס
 זיך נעפינען עעאזש פערטען אוים׳ן

און רעקאלד דער : דעפוארטמענטס דרײ
 עדױקײשא־ דער דעפארטמענט, ריסױרטש

 min מײאינג דער און דעפארטמענט נאא
 ארויס״ װערען עס װעאכען פון פארטמענט,

 אינ״ די װאס צײטוגען, דרײ די געשיהט
 ענג־ אידיש, אין אדוים, גיט טערגעשאנאא

״נע־ די : נעמ^יך *יטאאיענײפ, און איש
 ״דזשוס־ און ״דזשאסטיס״ /,ר^גטעקײט

טיצא״.
 די זיך באגריסען עטאזש דעם א.ויף
 סקוא־ ה. װײס־םרעזידענט מיט באזוכער

 דערמאנטע דרײ די פון םענעדזשער מאן,
 און מײדאאך אאע די און דעפארטמענטס

 זײנען װאס אנגעשטעאטע די אייט, ױנגע
באשעםטיגט. דארט

 בא־ שױן װי ׳פאאר זעאבען דעם אױף
 עדױקיישאנאא דער זיך געםינט טערקט,

 זיך באגעגענען דארטען און דעפארםמענט
 עאניא װײס־םרעזידענטין מיט באזוכער די
 אינטער־ דער םון סעקרעטערין קאהן, מ,

אץ קאכײטע, עדױקײשאנאא נעשאנאא

עז8 « , ^ ז i ד f l t e

 עדיױ דער פיטשהאגדאער, אאעקסאנדעכ
דירעקטאר. קײשאנאא
 זיך געפינט עטאוש םיגםטען אוים׳ן

 םוןי אפיס דער אםיס, פרעזידענט׳ס דעם
 גע-״ דער םון רעדאקטאר יאנאװסקי, ש.

 טובים, אײב םון אפיס דער רעכטיגקײט״
 פוכאי״ אינטערנעשאנאא םון מענעדזשער

 געםעט דארט און דעפארטמעגט, קײשאן
 םע״ שעהן א ״יואונסיא־רום״, רי אויך זיך

 עק״ רזשעגעראא דער װאו זאא, באירטער
 די מיטינגען, זײנע האאט כאארד זעקוםיװ
 םון געפיהרט געװעהנאיך װערען באזוכער

 כא״ זײ און צוױיםען אין צימער אײן
 װאס פערואנען, אאע די םיט זיך גריםען

דארט. טרעפען די
 דעד עטאזש, זעקסטער דער קומט דאן
 םאאר דעם אױוי ביאדינג. דעך אין אעצטער
 דער אנרופען, װעאען מיר וואס זיך געפינט

 מאקס זיצט דארט ״שרײב־דעפארטמענט״.
 מאטע- דעם אויס ארבײט װאס דעניש, ד.

 ע» ״דזשאסטיס״: ענגאישע די םאר ריאא
 איטאייע־ די םון רעדאקטאר דער רענדע,

 םון שרײבער דער און ״דזשוסטיצא״ נישע
 םא״ אוים׳ן אכטונג ט1; װאס שורות, די

 אייןי ״נערעכטעחייט״. דער םאר טזןדיאא
 מיט באזוכער די זיך באקענען םאאר דעם

 אינטערנעשאנאא די םאר שרײבער די
 ״איג״ די װערט דעם ןםיט או צײטוננעז,
פארענדיגט. ספעקשאן״

 אונזער האט אבער צוריק װאך א מיט
 בא״ אי!ס געהאט ביאדיע אינטערנעשאגאא

 : געסט חשוב׳ע באזונדערס צוױי זוכער
 םרײהײטס״ אונערמידאיכער א^טער רער

 דעי■ און ׳דעבס װיקטאר ױדזשין קעמפער
 סאציא״ און אידישער דער פון װעטעראן

̂ ,אט אין ארבײטער־באװעגוגג איססישער
 םון רעדאלטאר דער קאחאן, אנ. ריקא,

״פארװערטס״.
 פערזעג־ גרויסע צװײ די װאס ראס

 סאציאאיפטישער רער איץ איכהײטען
 אין ביאדינג אונזער באזוכט האבען װעאט

 אפ״ אן געװען ניט איז װאן, זעאבעד דער
צױ א באויז געװען איז עס זאך, גערעדטע
 נױ אין געהומעז איז דעבס פאא־זאך.

 םע־ אין מיטינג טאס א אויף רעדען יאדק
 ניט האט ער אין ׳גארדען סקװער דיסאן

 נױ אין זײענריג זיך, בײ פועא׳ז גיגקאנט
 בא״ איז ער זיגט מאא ערשטע דאס יארק

 שוין ער זאא פריזאן, פון געװארען םרײט
 רי באזוכען ניט צײט זעאבער דער אין

 װי — װעאכע ביאדיננ, אינטערנעשאנאא
 ער ־— אויסגעדריקט, זיך אאײן האט ער

זעהן. געװאאט זעהר אאנ: פון שוין האט
 דער האט »אײן ביאדינג די נים אבער

 זעהן. געװאאט פרײהסט־קעמפער אאטער
 פנים טרעםען געװאאט אויך זיך האט ער
 1אונ םרן הױפט־באאםטע די מיט פנים אא

 ער, האט דאס און איגטערנעשאנאא זעד
 ען איבע. און הארציגסײט פיא מיט געטאן

רי םון האנד די נעדריקט ברידעראיך האט

 פ־א• רעם ר«;ה א צײט, יעצטע־ דע־ איז
 שװער זעהר נעװארעז עס איז דיביעאדגעיעץ,

 רער באנקעט־רעדע• א הא'טעז צו איינעם םאר
 ער ניט אםענדםענט, םעו18 דעם םיט םול עוים,
 אין רערנער• רעם הערען לעז ער ניט און װיי,
 א נעװעז לאהאדבאנהעם רער איז הינזיכט רעם

 רא־ װאס עטייכע רי אויסנאםע• לויבענס־װע־טע
 םים נעװארעז אויםגעהערם זײגעז נערעדט, כעו
 קעז איף װאם אויםםערקזאםקײם, העכסטער דעי
 נעשיהלטער אםת־םיעף דעי צו צושרײכעו נאר

 צױ אויר דאס איז אנב בעל־שסהה. צום אנטוננ
 זײנען רעינער די װאס פאקס, רעם צו צושיײבען

 ראם ןײ םוז יעדער װאס און ,4 בלויז נעװעז
 לוימט ל-עריט אכיסעל שארף. און קורץ נערעדט

 װיר?ליר איז װלאדעת טאאםטטאסטע־. רעם אויד
ספעציאייישט• א טאא^שכיאסטער א

 סאראנשטאי־ט איז לאקאז לכנוד באניזעט ־,רע
 אי־בײםער־בא־ יא״זע־ נױ אינזער םוז נעװארען
 אנעריענוננ נ־אגדיעזע א נעױען איל ראס װעניננ.

 א'ר,רע פון אײ:עם פון יעבענכא־בײט רער םון
 ניטי כויער. א״גםלוסרײכםטע אװ באריייטענרסטע

 אנעי־הענוננ זייע־ נעשינעז צו זכיה די האבעז אלע
 אכ. װעז אז זיכער״ ביו איד און יעבעז׳ כײם

 נ״יקליכטטע רי איז ראס אז נעזאנט, האט קאהאז
 זעהר נעפײנט עס ער האט לעבעז, זײן פון מיגוט

 רעם איז נעםיהלט און נעזעהז ראט “ע עדנסט•
אומזים^-נעיעבם. ניט ראט ע־• אז מאםענט,

 אז באמערקעז, צו איבערינ ז״ז ניט װעט עס
 םרעזירענט זיגטאז, מאריס vh באני־עם רעש ,־*,או
 װאר• גארםענמ לײרים אינטעדנ״שאנאל דער פון

 1זײ וזויפט־םחותן. רער נעװעז ױניאן, העיס
 נע־ עד האט רערע קורצע אויסנעצ״כענפע

 ניױ נאנצער דעי פוז נאםען דעם איז האיטזס
 נלױב, איך״ ״װי אוז איבייםער־באװענוננ יארזעי

 אינטערנעשאנאל די דאר איז רעכם. פולעז מיט
 אװאננארד רער בלייבען װעם אוו נעײעז איםעי

 איז ארב״טער־באוועגוננ דעד םוז נשםה רי און
 רער סיט צוזאםען רעדע ?ינםאג׳ס יארק• נױ

 האט וחנלמר נינםא׳ װײם־ארעזירענם םון רערע
 איםאליענימע רי םוו נאםען רעם אין נערעיט

ױ איז ארביימער  דער גענעבען האבען יארפ, נ
ארבײטער־םא?. ריכטינעז איהר שםחה

 הןום באװזננוננ *רבײםער רי װאס םתנה. די
אײנענט־ איז כױםט, 1זײ האחאנ׳ען, אב• נעטאכט

 װאם צו װײל לאהאז, אב. צו םתנה א נימ ליר
ז ער רארף י י  רי ראט םתנה רי בױסט? ז

 עם װען נעםאכם■ איײן זיד אדבײטער־באױענוננ
 אוז אונםארםײרליד, איז qjp װי פאסידעז, װעם
 ױננער איםער אוז לעבעדינער שמארק איצם רער
 םא אאשיר איםער אויף נעהםעו װעם קאהאז אב•
 נום אזוי ביוםם, זײן װעם לעבענס־ארבײם, זײז

 1די װײנאר־רוקאר, סקולאטאר, דעם סוז נעםראפעז
 ארכיי״ דער םאר סתנות שעהנסטע די פון אײנע

כעד־באװענוננ.

 האב םעהר, עפעס נאר אםשר אוז ׳אלעס ראכ
 באנקעט• דעם אויוי זאנען צו װי געשיהלט איך
 םילע רי םוז אײנער נעװעו ביז איר װי אזוי נאר

 אױםנעדריפם, זיף האט װלאדעיז װי .הדוגיםי*,
 נערארםם האט ראס אז דענק, איר ײי אזוי אוז

̂ו םײנע איז ׳רא עכ איך דאכ ויעיעז, נעזאנם  ״קור
שא־ף־׳־נאטיצען• און

 װעד סאציאליסםעז, די חוץ א פ־אנקרײר, איז
 אררנוננ♦ אנרער אז םאכען נעװאלם װאלטעז כע

 װעל׳ םאנארכיםטען, .ךאיאליםטעז, רא אויר זײנען
 ' םח שונאים אויםגעשאראכענע נאנץ זײגען כע

 טל װאלטעז אוז רעשונלי^ םראגצױזישער רער
 ן םצי רי פראנקרײר פאר צודיקברײננעז װא-ם

 : איז האבעז םאנארכיסטעז ראזינע רי נאי־כין[.
 ^ %ײ נאר צעױשעט, שטארה זיד צײט לעצטער דער

 ggjllj. .W באנונענעז זײ איטאליעז. אין םאשיסםעז רי
 נעברוימפ זײ נאי װערמער, םיט םעהר נימ

 םימ וײנען װעלמ אלע, נענעז קולאיעס זײערע
 םערלװירריני דאו, אוז איעםארשטאנעז. ניט זײ

 •ואנפאחר רער no נעשםעלט נים זײ װערעז
 I* ,׳•םיר װילעז ןײ »ז אנתלאנ^ז, אונםער רעגירוננ

 רי םארקעהרם, גאר אררנוננ. ינע6איצ די צעז
 םעשיפ ןײערע #לע םארזעהם רענירוגנ •ואנקארע
 *יי דעדםאר וײ. העל^ט םםש און תעתועים,

 זהאםוניםמעז רי םים שםרעגג ביטער אבער ?י
 םיאנ־ רי אז »«נים, סאציאליםסעז. רי און

 נם אז םיחלעז, אים«ערי«ליםטעז צו׳יזישע
 םײ חנר וחנז ז»ו, הרוםע קײז געו«עז נים גאר

o םסרנוכחנז איצם װאלם גארכיום n ח «ליח» 
 יים״ איז׳ non •m ױי װוורים, רעױנלי^ רער

v נראגמז ובל'ג1רע אוז *עריאליזם i ו*מי 
 »<®n נסיסלע^גםמיג גײער א אה שלעכם.

tfrM «»־ 11תװאונש װי ירעו M W n • c n ' • 
םיריםפריזס• אוז •עריאליזם

> , ״ * aafי

iv  m, i . * . p.׳ ,  ; ׳ ; asnu / mu n u t
*«rt own ,y״ n  |<N itmfW  tnn 
>r f i  • ff i i f  imwjwrii r״

t ניט »ויר r t ig fl otyWi ר !יוו׳««ן» 
w זיו ד,«וט w i ײ«ן וױ ח*ר«י(, און לינ 

ן1 ה«ונ«ן װ<וה זיד, נרידער י
ג«ז«חן, דיעט י׳שננ pe׳

 אמיןר |חױו נעװ^ט יו#ט תאהאן גענ
 0ו<ו1 חנס«רטר»טס «י*ע ,ד ריט נילדיננ
in איז «ר יו״ד«ר דארט, זיך נעפינען tn• 

i>o־־v ia  lv * ער איירן•*, יוינער רייזע 
 ח״ס sinvv די ז«הן יין־אי געײאיט האט

 ו־נחטי״ר האנען iv #ון,ייונ אונזער• סון
 ארגאנידרטע א־ד־^ע די פאר

 ׳עטוםע ו״רנער iv *וראי״ א־ן ארבײטער
 ױ• נרױכג די דאמרײנט שױן האכען «ט

 אסע־ ןיא ארנ״טער איד־־ןוע די םון ניאנם
ר־קע

 יואהאן, אין רעכס נענאסעו די און
 אר־ אנדערע 1אל׳ די װי נוט אװי •ונקם

 אינ• נאזונןן װאט נייטער־דעי׳ןנא^־זט
 קט’ענט* אסת נעװ«ן זיינען בילדימ, זער
 נילדינג •vn םין •!!עחנלייט דער סון אי

 וואס דעאארטמנטס אל« די פון אי נוםא,
 אר־ ײעי־נ׳ן «ח(,1;« דארט«ן האכען זײ

 די פון נעסםען און װאחל םאר׳ן כייםען
 נאר״ לײדיס אינם׳ןרנע׳פאנאל סענטינע

 אין ד«נס נ־ידע, יניין.’ װארקערס ניענט
 פרײד, נרױס אויסנ׳ױדיקט האנ«ז י,אהאן,

 אונ״ פיז הייס א״נ׳ונע n נאגראכםענדינ
 נעװאינ״ חאבען און ,א־נטעמע׳פאנא־ זער
 װײ־ אױזרע אייע אין ױניאז די נלײו שען

אונטערנעגיוננען. טעױע
װערעו, נעואגט נאר דארף ־פלוס *ום

 חא• פאחאן איז חונס נענאסען די דאס
 ניױז נאזיר א סיט נאנונענט ניט זיך נען
 אױד 11האב׳ זיי נילדיננ. אונזער איז

 איי• די ״■ראאערטיס״, רי ז«הן נ״ײאלט
 ײאס אינסטיטיציעס, און רײמען נענע

 דאכ׳ון ױניאז אונזער םון טײלען *נדערע
 זא־ *ו אזוי האכ«ן, זיי אײננעמאפט. ?ױ
 עס־ »ריעל ניסעל נאניע דאס כאזוכט נען,

 אינטעתע׳ןואנאל אונזערע װאם ט״ם״,
 זײ יארק. נױ אין פארטאנן ארנאנ־יאזיעס

 אפיס־ קארנער נרױסן די באזוכם האטזן
 און עװעניו יןקםינגמאן ייייוי בילדיננ,

 «ודיק לא:נ נ«ט איז ײאס םטריט, טע25
r דעם םון נעװארען נעקויםט n. נאארד 

 ווקלכער אץ ױנ־אז, סלאיסטאכער דער סון
p זיר נעםינען עס r און אפיסעס פילע די 

תעופער׳פאםם. דער םון מפארטרענםם
 נפ־ יי^ד ׳פייו ייי האב«ז נל״כצ״טינ

 ניל• סל׳זנןרזר דןר אויף קוס א גאפט
 נתי־ דפר «ו נעפסט ׳פםעהם װאס דיננ,
אפנעקויפט װאם נאר איז ײעלכע סער,

 אפפרייטארם קלאוק אונזער פיז נ«וארען
 היים די דארט מאכען «ו ,1 לאהאל ייגיאז

לאהאל. דעם סון
 שעהנע רי כאזוכט אױך האבעז ייי

 איטאליע־ די ,48 לאחאל אונזער םיז ה״ם
 איסט 231 איז ױניאז, קלאוסמאכער ני׳פע

 העלםה ױניאן דעם אויך און םטר־ם, טע14
 אינ״ דענסאל און טעדיהעל די סענטער,

 סטריט, םע17 איסט 131 אין סםיםו«יפ
 א״נינע םון אױםנעהאלםען ווערם װאס

 רא אויך אי| לאסאלס, אינסערנע׳עאנאל
 אפײאונדערען נעקאנט ניט זיך זײ האבען

נעזעהן. האכען זיי װאס אלץ, םיז
 ױניאן־ניל־ *לע יי באטראכטענד־נ

 פאן נעזאנט, פאהאן נענאסע האט ריננס,
 רי אזוי װי נאנריף, א האבען ער׳פט דעז

 וואר־ נארמענט ליידים אינטערנע־עאנאל
 ! אייננעפינדעװעט זיך האט ױניאן קערם

 מער ניט איהר פאן שטורם־װינד •פום ק״ן
טאן. םרייםעל »

•• ««y #י|שױ פוץ כריו» j'l 'H׳ *iy *y עס-*?
ס״ער, דוד

פ^נחעט. בױדערליכער א
:רעדאקטאך װעיטהער

סא־ אואיס סון ארבײםער די מיר,
 באנ־ אונזער בײ בראדװײ, 1364 דיעז,
 שבת געגעבען האבען מיר װאס סעט,

 םענשאן אין מאי, םען19 דעם אװענט,
 אאס ■אלאס, מארקס סענט 57 ראא,

 די מיט צוםרידענהײט םיז אויסדרוק אן
 יעצט עיןזיסטירעז זואס באדינגוננעז,

 די אננענומען האבעז ״שאפ אונזער *יז
רעזאאוציע: םאאגענדע

 אנ״ איז דאנס א אויסצודרי?ען )1
 מצנע־ דיסםרײןס אונזער צו ערקענוננ

 ביז־ אונזער און סאצק/ ח. כר. דזשער,
 נוטע די םאר גאאד, אײדזשענמ, נעס

 אונ־ םאר גע^יז חאמנן זײ װאס ארבײט
\ שאפ. זער

שאי־טשער״ אונזער ירעזענטירען )2
 א מיט קארניטצסע, הײמאן בר. סאז

 ארבײט, גוםע זײן םאר •ין דײמאנט
 באנוצען עס זאא ער איהם זוינ^ען און

נעזונטערהײט.
 ױסוי םרײנד דאג<ן א אוסידרוקעז )3

ס- ארטיסטישע זײן םאר נאאדםארב ײ  ל
באגלןעט. אוגזער נײ טוננ

 1 אאקאא רײםאן, ױאי
 35 יאפ. גאםעסײעיה םאקם

 9 אאיןאא ק^העז, איזידאר
 48 לאפייל •יסטאנע, דםע

ר, נ. ע ױזו .10 יאקאא שו

11.
 אוגטערנע* די און ארנײטס־לוין דער

מער*פארדעסט;ץ.
< ̂ ~ ~ -

 א־כײטס- דעד איצט 1אי גרױס וױ
}•ױיען אין אױן

 אויף אײכט אזױ גישט נאי״ ס׳איז
עגטסערצן. צו סראגע דער

 טאקע איצט נאקומט ארכײטער דער
 געאט-א&יגגאצ-עם. צאחא ניױפע גאנץ א

 אין טאחכיח. דער פאר וױ מעהד םיי
 סאנאטאיכצר דצר ־צוין װעלט םאכען ט״י

אין אױסנערעכענט ארנײםס-אױן

 קײן אױןי נ#ך אכצר באוױיזט דאס
 ארנײסעד- פאשסישצן דעס נישט םאא

פארדעסט.
 דער- צו כדי אױכייט, ארבײטער דער
 איהם ®אר פאמיאיע. ז״ן און דך נעהרען

 אר- נ#מיגא*צר דעי ני־שט וױנטיג, איז
 מארקען •אפירענע צאהא די נײטס-אױן,

 •ד*דוק- צ^חי די נאר ׳איהם מ׳גיט װ^ס
וײ פאר כאסוטט ער ,װאס טעז

 פאקטײ אין דף אריענטירען צו כדי
 איצטיגען אין ארנייטס׳אױן שען

 װאס אץ וױסען צו וױכטינ vn -־ענט,
 איצט ארנײטעי דער פאן כיאס א םאר

 נאדערפגישען אײגענע זײע נאסרידיגען
 פאטיאיע, וײן פון כאדעײםנישען די און

 סון אאגע דץ םיט דאס םארגאײכענדיג
מאחםח. דער סאר

 דעם דך ה*ט מאחמה דער סאר
 שטארק דשט אוץ־ •ויאען אין ארכ״טער
 און ע^ננד גויט, געאעבט. םױנעאדינ

 אפטע גאדז נעװצן שםענדינ דינען דחקות
 םאמיאימ. ארכײטער יעדער פון נעסט
 ארכיײ דער או #ארױס אכער זיו וױיזט

 נישט איצט, םארדינם •ױיען אין טער
 אױף יױנצן, גרױסע די אױף קוהענדיג

̂וס סארקען, צאהא גרױסע ,ד  כא- מר װ
 דצר פאר וױ וױגציגער, פיא קומט.

סאחסח.
 אױפ׳ן פעסטשםעאצן מען קען דאס

 סאר״ (V2"i וואס ציפערען די םון נרוגד
 *ר- אםיציציצן אין געװארצן עםענטאיכט

 ״אר- — ארבײטס-סיניסס^ורװם, םון גאן
 װ^ס — אױפדכט״ ס^ציאיע יירן כײט
ווארשע. אין ארויס געהט

ט ױ  *םי דעם ̂וט םון ̂ונגאכצן די \
n ציעאען ro s jn ^ jn^ דצר םאר חאט 

 אױס- Dip גצקאסט ,1914 אין מאחסה,
 4 1פי פאכדאיע ארכײטער אז האאםעז
 װ*ו, א םעניק 65 סיט סארק 19 ■ערזאן

 רעכענוננ, דעם מאכען צו אײכטער (כדי
 דער צו גצװארען דערםיהרם אאץ איז

 *םי דאדנע די װאיױטע״). ״םארקען
 דינען רעגירונגס-אױסרעכעגונגען ציעאע

 ״עקויסטעגץ דעם םאר געװארען געמאכט
 אוסכאדיגנם די םאר ח., ד. מינימרם׳/

 גצ״ אנדעחן און פראדוקטען גויטינע
 ארבײטצר• די וו^ס כרויכם־ארםיקאען,

 דער• צו זץ־ כדי האכען םוז םאמיאיע
 0jn כײ ס׳װערט אעכען. כײם האאטעז

 אפשפארען דאס אכט אין גענומעז נישט
 אר- צאטער, םון צײט דער אויןי עפעם

נא. ד. א. קראנקחײם כײטסאאזיגפײט,
 די יױט האט, ,1923 םעברואר, אין
 אױסרעכצ״ ־ רעגירונגס אםיציעיע זעאבע
 םיר םון םאםיאיע ארבײטער אן נונגעז,
 — וועכענםאיר האבעז באדארפט ■ערז*ן
 ’PV פון קאסטען די — מארס. 64.106

 ארבײטזנר* אן םאר מינימום זיססענץ
 אױוי פאמחןסערט זיך חאכען םאמיאיע

מאא. 3262
 די א? נעדענקען, מען דארזי דעם בײ

 רע־ סטאםיסטישען םון אױסרעכענומען
 n גמםעז םיר װאנען םין גירונגס״אמט,

 איצטמען אין אנםשפרעכען ציםערעז,
 h וױרקאיכקײט. די גיט װײט מ*מענט
 אעכענס־ נויטיגסטע די םון קאסטען

 אױס״ חורם װערען מיטעא־יראדוקםעז
 וױי״ עס י^ס 4■רײזע די אױט גערעכענם

 קאםױ אדער רעגירונגס *םיציעאע די זען
 וױרק״ דער אין אײנריכטונגען. נאאע

 שטענדיג גאס״פרײזעז די זײנעז איכקײט
 ארבײטער דער העכער. באדײטענד

 םאר״ •רױואטע בײ געװעהנאיך, צאהאס
 די וױיזען עס וױ טײערער םיא קויםער,

 דעם צואיב רענירוננס-ארגאנעז. אםיציעאע
 אױסגאכעז םאקטישע די אז אויס, ?ומט
 א םון עקזיסםענ״דםיניםום דער םאר

 םאר־ זיך חאכעז •ערז^ח 4 סון םאמיאיע
סאא. 3262 אויוי װי מעהר נרעסערט
 כא• אםיצו ?יך וועיעז מיר װעז נאר.

 רעױרומס־^ונ״ אםיציעאע די מיט נוצען
 אאגע איצטיגע די אויס אויך סומט גאבען

 ■שום, טרויערינ, שרעקאיך ■ױאען אין
קאטאססראםאא.

 םון זיך האכען אויסנאבען די אױכ
 דאר״ מאא 32b״ י1אוי םארגרעסערט 1914

 ארבײטער־מארדמסטעז, די אויך םען
 םיא אזױ אויוי םארקעז, אױוי רעכענענדיג

 וחך אנדערש ווערעז. םארגרעסערט מאא
 אימשםאנד זײן נישט ארבײטער די אען
 םי״ צעבענס־ צןוהא זעיכע די קויפעז צו

 ארםיקיען אנדערע און מעא-יראדוקםען
סיענען זײ וואס נעברוץ/ עדשםען םיז

m פאר r 'i פא״ נאיןוס^ן #ארדמקאצן 
רי״חטר. דצר

 -פאר ארנ^טצר די פאמיײנצן נ״ס
ר פאר פוץ דעסטצן ן  איצט אח טי*חסח ר/

 פאנ^ן פארשפדײט^סט^ סצחר ר' אין
; oruwnt ױך כאלןוטט

 פון ארנ^טצד קײאי*יפיצירטצר מט א
קוי^ן ̂וט גרונ*ן די  מי פאד ח

ר ^ ט לי ש רנ HO tr,mדורנשגדו  M
̂וי״ט װאך. א סצגיק פצנדואד, אץ צר ײ
109 נאדארפט 4923

603 r m. פארדעט צר פ^קטיש 
ז טויזצגט 70 שויס ר ס װאד א ח*  ר*

v אױט מאנט m w י^ד פיי פון 
®ארדינסט. טיחטח
ל נוטצי א י ם ס ס  Dipn ארנ^טצר **
ח w פאר ר ח ל  ראמן 29.16 ®ארדיגט מ

 יט9וי 1923 פצנמאר אין יר.1װצכעגנ
̂ז נאדארפט צר  120 טויוענט 95 פארדיג

r f  . r .n o ר איו ®אחימסט צ  -vג אנ
̂וצעגט pim, — 70 07,500 מען  פון פר
סיחמה. דער פאר

 אדגי^ר טצסאא ?װאי״יפיצירטצד »
 67.45 סיחטח דצר פאר זארדיגט חאט

̂ן פארדינצן צר דארף םאמז.  א
 סדומנס 220 ארוס — 231̂ פצברואי,

 סױזענס 100 — נ#ר פאמטיש .r.טא
h• 45 ח. ד.  .o m ip איניײ סצסאי 

 א וױ וומציגצר פאקסיש פאררמצן סצר
ר פאר פון חצאפט ו סיחטח. ח

 h נײ יאנע n איז ײגדצרש אניסעא
שנײדצר״ארנײטצר.

 נוטמר א ח*ם סאחסח דצר פאר
w r m n t r ' W 33 פאדדינס n iio, 

 נא״ איצט צד װפיט ריײך. י פעדק 48
 פאק״ .109,212 — פארדעצן דאיפט

ש י  סארק. onvw 180 צר פארדיגט ט
 פאר פון •יפמנט 166 אויס סאכט דאס
פארדינסט. סיחסוז דער

 שגײדצד-ארכײ- דצר m דך דאכט
 דדיםעא צוױי נוונצצ סיט פאדדינס טער

ר פאר וױ טעחר ו סיחסח. ח
vn די צרח. אגדצר אן ד• ב" אכער 

 ®ון ®אדיױף אין ארנײסס-טצג צ*וזי
 ארנייסס- no רויצר זתר *n ד.

ך ח^ט ן  אױןי כסצס פארקיענצרט ױ
פ א ל ע i ס.ח n אסה׳צד 

y ®ארדיגסט i  enp די נײ מדינער 
 כאדײםצנד אדך ^נ^דצר-ארנ^טצר

מא^יצנצרס.
• .r כ, צ. ח*ם סיחסה דצר פאר

לטצק ױ נ  כאפ^דיגען 1ג*כ' ארנײסצר ס
 צױױ״ צקױססצנז פון כאדצרפנישען די

 נצ- ■צדזפז) 4( פאסאייע זײו פון םוס
 צ״ט שיעכסזר א אױף אווצקמנצן ?®גט

 כסעם — פצד^ 51 סארק 9 וחומונםאיר
 װעכענסייכע נױטעע ויעע פון חעיפם א

̂צט אױסגאבען.  זײנע פון צר חפט א
 אינערצױ טאג on קױס פארדיגססען

 רעגי• n יעם דך, (סאר׳צסעחט אענצן
 כא- n פון צמיםעןn און רתגסע^דסען

 ארנײטס״ צאחי n וחחן אסטע).
m טרעסט (ד*ר םאדמאענערט ייייד אז 
r t פט), גאנץ® ®in רחורט iv חאיאח 
 אויס איחם קוסט ארנײססי®? גאגצען אץ

 אין דך אװעקי״גען פאמיייע זײן סיט
 נוב״ אץ חונגער פון שטארבעז און נאס

 1פי םאיען ווארט. םח זינעו שטעביימז
ײ !עאכסטסארד  אר• ארכײטסאאזע די ב

 גאנץ א •ױיען vn טאקע איז נײטצר
 ערשײנונג. *םםע
:פאקטען •®ר א

 ציײ ״®®אקס ווארשצװער in אין
 /, ה. י<1אי 1טצ13 םח 86 נוס• טונג״
̂וניח in אין 1םי אעזען :כד

 ױך חאנען ®ווענט pH ״נעכםקו —
 אע- טײך (א וױיסעא אין פצן1ײננעװ*1א

 ס׳האט אז-בײםעמ צװײ וואז־שצ) בען
 פון סיכח די אתיסנצראטצוועט. וײ

 אר־ — איז טאט פארצװײפעיסען זײער
״4כײםסאאדנסײנ

 טען17 םון 89 גומ. צײטוגל׳ ״®®אקקס
י.: ה. ׳איריל
 וואױנוננ 1אײגענצ 1איח ״אין —

 -1א יגע1יאר, 20 די איו )23 (זשעאאזא
̂זע  באנאנגען גאגשעװסקא ס. כײטסא

 סוכאי־ אויסטוייגקען דח-ך זעאבסםסאח־
 א אין וי האם nגיכע־היא די םאט.
inשוח i ט1אפגעםיח צושטאנד vn -שפי 

 — 11זעאכססמא פון סיבח די טאא.
לעבען.״ צום מיםאצן vn חחק

 טען18 םון 90 נום. צײטומ״ ̂®®אקס
:י. ה. אפריא,
i״ — n מאד״ ױזעוי 1בײטסאאזע1א 

 זשינד אױף איו ־אלם, 1יאה 52 ױאו־סקי,
 דורך אקירי״1 ״כי באנאננען 44 פא
i א'ז 1םעסע א זיך ײנשםעכע!1א n אינ־ 

ivv ם ײ  זיך םאכענדינ האדץ, איז און ו
 o®.i הילף ניכע די װאונ^. שוחס 3

טױם.״ פון אםעוחנם1®פנע איהם
td 3 נעבראכם כען8ה®i אר א® 
 צעםעא □n טענ. אײנינע ״®ון פאקםעז

 אםען8ײ קרבנות אוםנאיקאיכע די םון
injm® נט8נעס םיר nrw i 1שיעו א אהז. 
i איז n זעאבסט־ ®ח י<ן38כר 1טעגאיכע 

in i8o, ײ איצט איז וועיכע  אין אונז ב
®אדנעסען רײך, inpt נענוכמז אלנעמײן

1' yriv>3in *גאגץ א וע8אדני״טסי P-;* 
ov;vnyfVi .יאץ•

3®i זיא אגדעיש n די נײ י־אנע 
פוינײקאגטען.

iv י8® i אוגטער״ אז ה*ט טרחסה 
33WW רא• 20 גענעכצן 08ײ®

 גדענ- א פאר גערעכענט דך ײוח צצנט
Dipi rVDW ט.,ױ1זעי*טענ א געװען איז 
ivl®oi®3 iv i נעשעםט א פון נסטז11פא 

®דער 10 געדעכענט געװעהניייך דך 081
צע;ט.8•י 12

i חאיט איצס  jvo’ װאס געשעסטען 
 םאר דיגסט1פא •ראצעגט דנען
 אזעאכזג אין גיענצעגמ!. ?י♦; דשט

 -?אפיטאאיס h יענען אוגטערנצטענען
 גצידער• דיערע ארײן געח דשט טען

iv i איע פון פאידעגען פאמסישעי 
yרעגי;8פו;ק^ i גיעסערע ®iy i קאענע־ 

y i אוגjy3;ioy;iyo רער פאר דך 'ט8ד׳ 
*lyo ty4 פאר צײסy i81ט‘י ®iy i ־1פא

lyo ײפאכס.1ד y jiyo w  ysn ovvi, 
 ׳ים1סוח yoni3 גיאט און צן1^3נא

WMf| יyצyDנס in®iiya r n  vw o. 
vn o®i כ*1ו1 איב^צוצײנ^ יײכט דך 

y, ,i  v i:v w^הרייכy באריכטyפין ן 
iy«ioy3iyo3w m vw w n v im 'vm t 

 1®א fyijni װאס ̂ןyםטyשyג נאגמ און
 אײ• אין .yoyi® רyר אין מפמנםייכט

w סון געם a v in g  vv'D ריײ ׳כרי\י 
y38i i n  jyayii 3H3yi ב8ה ®ויימן, אין 

yn אytיכy כײש•ייyג זyאכט.1כ
 ®אברי־ ,i צו זיר Doyj ריײגען ®ון

nQ W אytיכy ינ-1םאר סאאע8י8׳יז
> jyoo

 iy*8W : צװײ ®ון ןyשטאם וײ
iy3 'iyi'3  iy i — D3yD«ny אר״ 

נײסס״יױן.
y דאנק א i□ נירעריגעז םאקטישזןן 

 ®אב־ ®ויאישע n חאבען ארנ״סס״יױן
 ׳בײםוננצן1אױסא yiy*o מיט זײקאגסצן

ly?®: יײכט גאגץ i’^p אױסאענ־ םיט׳ן 
o בײ 183 זyםאכ און ק1סא דישען n 

 ®ױאישע די .jyDDyrya yDi3 ץ3נא
”iy3 סחותת f די םיט סאתאײך א-ן 

^in3 jr הױכ א ®יזyװאאױטע, ר D8®r* 
 שנצא. און סך א iyo סױסט1םא נ^יג.

iy>y3’r 1דע i8 שנ מאבט קא«יטאאy־ 
 1זקה עס זיך ט1סאיקולי אוסזא^ען. לע

 נ*yנyא ®שום fy3"t יװזים1 די — נום.
I דארישע.
iy i גרויiyo נאנ־ אין 1אבע איז וײוח

 אר־ □y:'^p םיז נונגyכŷ אוים׳ן צעז
כײסם״יױן.

in 1צוױיטע Djyo®o רע• י1 איז 
iy® ,־lyD'iyip נס3ו1גי i 1סובסי^ י

 האט y'iDDH3’H די ןyשטיצ צו י1כ
yDy3y)D,i® רעדרדננ רי i| ױאישע די® 
y^ און יצים1■ ׳יעא^1וסט13אי iy i 
i פון ^yמyנ1yט3או n ,א םאוכדרבאנק 

 700 ®ז איצט שוין DDno y^yn סוסע
 yנאנצ די קען.1םא ynPn® 11א1םיא

iױאישynD oru^ y די אױןי זיך האאט 
3 o®i .lyDnyip y3M®iארויס־ איז עאט 
 1אז^ ®יאצענט P8 זyצ3גא איז גם18עכ3

 ט1ווע און D3yv®i® □y3'^p א 1גא אויף
ly איז נטyכy1yנ r 'i 'is  iy i ^װאאױט 

iy i סאאט מארין 1®ו'אישע ®iya .כסדר
 א אז ביישייא, אאס Wdv: 1סי8ל

vo'Mi 1ט3אוyנyמוננ o®n 1920 איז 
 אן ר^־תננ רyד םון iyo^3 1ה8י

 אײן םארק. מיאיאן 400 םון חאואה
 limy 400: רטyװ סם4אמא'1 איז 1לא81

n®ױאיש  .iypiKo y אונטyרנyם8ה נ3םו 
 אײגנעקויםט א^ע^yנ y^גט8בyג די 1סא
 ׳םען8רױ־שס און כיאשינ^ אויסלאנר אין

 אײן םיז רטvװ רי האטyג חאכען וועאכע
iy 1פא .1לא81 מיאיאן i צײט גאנצזזר 

iy איז i װ םאקטיש^רyמא־ י1 סון רט 
ivvv ג נישט סחומת איןyםאאy.מיט׳ן ז 

 זיך הױבט ק1מא ®ויאישען םון זy®אא
iy אין 1הyDy3אומ i זyאכy'vi®®8i® ^y 

1® iy iאא פון ײזy .די אױב סחודות 
 זyבyא^נ זyאyײ איצם זאא נ3מגמוyט3או
1 i nוױא (םאקטיש חוב 1איה װג1עגי 
 נישט) vvno oy טוט און ישטd®i 3 ד
 V2ViD\ 10*\" נאר Dyi אויף זי י11א1

 קאסט אאר8ד רy(ד 1לא81 נטyטויז
y®. טוי^נט 40 ארום r^ v (מארק iyiip 

 םון וחזרט Dyi אין סחורות קױפען1םא
y’D̂ בײ דאאאי. נטyםױז 10 .'D iy i 
:i זyבאיבyג איז  נטyטויז 990 רױח iy״
iy .1לא81 i קײן נישט איז כײשפיא 
 אינדוסטריע־ y&א פון נאר ̂רyאנyצ3אײ

 רײך משוגע iyo איז אזוי *ט — אער.
א^.3 עוו

oyn ׳ די געהאס דא האט היזק י  ̂ר
 ®ישטאם iyבyנyנ9א איהר מ׳האט רוננ.
oyi אז כדר א-ין שון וחןרט פאקטישעז 

 כייריאן 400 — 1920 1יאדז (איז דאאאר
Bויאישy דא־ םויזענט 10 נאר <ד׳ה)1מא 

 1(>23 יאהד אין אמת ivi"i y:tfjm יאד,
 ®ױלישע כײאיאן 400 ןyירyג רטyװ

v?wv.]
̂-־ד-נען מײן אין  האכ בריױ פדיה

 יע־ אי*ע טyכר אז אנדלוױזעז, שייז איך
 אזכידײ די פון שטאפי^ דרונ:ס*הכ:סוח
.)13 ויים אויןי (זױ״וס

/ו
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 צוריק יאהר האלב א וױ פעהר םיט
 קכי דעם ענדעקט עדוטען אין פען האט

 האט װעלמןך ׳ןרעה סארצייטינען א פון
 און צוריק, יאהר 3,400 פיט טדאגט

 בא־ רעם װעגען נײעס די איז באלד
 צײטועען אי*ע אין געװארען ריכטעט

 און גרױסער א וועגען װי װעיט, דער םון
 חדשים עםליכמ פאסירונג. וױכטעער
 זיר יאטאנאגימן, אין סען האם ש«מטזד

 א םון שארנען דעם ענרעפט אפעי־יסע,
 האט רעכענט, מען וױ וועלכער, סאן,

 צוריפ; יאוזרען סיליאן א םים גע^נבט
 ײענען צייסוננען די האבמן וױד?ך און

 און גרױסער א װענען װי גערעדט דעם
פאסירוגג. וױכטינער

 ניי א באריכטען צײטוננען די רוען
 ניײ א װענען אדער פאשין ערפוגרענע
 קראנק־ א קוריחןן צו כױםעל ענדעקםען

 אינ־ מיט עס ילעזט עולם דער און הײט
 עס פאךשטענרליך. עס אי« טעמןס,

 םאר נוצען דירעקטע א דעם אין לינט
 װעלכע נוצען, א — נעזעלשאםט, דער

 פידד און םארשטעדזן קען אײגער מדער
 צײ־ רי שרייבען םארװאס אבער לען.

 אן װ^ען באנייסטעױננ אזא סיט טונגען
 װע־ ארער קכר, אויסנענראמננעם ^טען

 ערגעץ איז װאס שארמון, אלםמן אן גען
 עוים דער און נעװארען, אױסנענראבען

 נױ <ןײן ? אינםערעס א?א פיט עס לעזט
 טא דעם, אין ניט דאו פען זעהט צען
 באנייסטערונג די ?יך נעפט װאנען םון
זאכען? אזעלכע צו אינםערעס רער און

 און אזעלכע אז איז, ענטםער דער
 נײ־ אונזעי באםרידיגען זאכען עהנליכע

 וױסען; צו שטרעגען אונזער גערינקייט,
 װעיד פראנען, אויף אונז ענטםערן זײ
 רויילען פיר אלײן. זיך שטעלען מיר כע

 נעלעבט האבען פענשען אזוי װיסעז,'וױ
 דער און צוריק, יאהרעז טויזענטער םיט

 הע־ םיר װערכען דורך װעג, אײגציגער
 אויסגראבען דורך איז וױסען, קט נען

 רי שטורירען און קכרים פארצייטינע
 און טעםפאען אםאליגע די פון רואינעז

 נא־ אין אז אונז, זאנט םען פאיאצען.
 רופם װאס פראצעס, א פאר קוםמ םור
 רי אז ;אנטװיהיוננ עװ^וציע, זיך

 װאס בא״ןעפעניעעז, לעגעדיגע םינים
>jyny האבען ערד, דער אויח איצטער 

 ניט צוריק, יאהרען םייציאנעז םיט אםאל
 םינים איצטינע די אז און עקזעסטירט,

 ני־ אנדעדע, פון ענםװיקעלם זיך האכען
 אםאל דואבען װאס םינים, דעריגערע

 װאם אײנציגע, ראם און עקזעסטירט.
 זיײ באשטעטיגען, טעאריע רי אם טען
 חױת, אםאיליגע רי םוך בײנער די נען

 אויסגע״ צײט צו צײם םון ווערען װאס
עדד. דער אונטער פון נראבען

 אױסגראבוננען :אלע רי — אצזא
 װי־ צום שטחנבען אונוער באפרידיגען

 זאכען, װעגען אונז דערצעהלין זײ סען!
 אן דורך זיך װאלםען םיר װעלכע װפנען
 צו אבער דערװאוסט. ניט װענ אנדער

 רעם אין װיסען? עס מיר דארפעז װאס
 עניפ־ אין אויםגראבוננען רי פון םאל
 תירוץ. א נעםינען נאך מיר פענען טעז
 װי װיסען װילען מיר אז זאגען, טען מען
 װעי׳ גמלעבמ, אםאל האבען םענשען אזוי
 איז עס לעכען זײער םון םארםען כע

- ײעלכע און ערםאלנ, אן נעווען  א ־
 מיר, װאם צו װיסען צו כדי דורכםאל,

 מיר װאם און שטרעבען, ואצען איצײן
 וױ־ םיר אויםצומײרען. זוכען זאלען אלײן

 צו כרי — געווען איז עס װאס װיסען ל*ן
 נא• אונוער צוצוגרײטען אזוי װי וױסען
 אונז וחנט װאם אבער צופונםט. הענטע

 װי״ וױםען, וועלען םיר װען ארויםגןומען,
 אויס־ האבען עלטערען אור אונזערע אזוי

 צוריפ^ יאהרען םיליאנען םיט נעזעהען
 װמלען סיר װען ״זײן שוין װעט צואם

 געהאט אםאל האט פערד א אז װיםען
 װי קלײן געײען איו און םיננער םינ^

 נױ יענע ליגען װאו הינטעל? פלײן א
בארעג־ ?אל װאס װיםען, אזא םון צען

 נײ םיר ײאס ענערגיע םאסע די טיגען ,
 אלע די אט זיך דערװיםען צו אװעפ כמן ־

זאמנן¥
כאטראכטען. עט לאםיר

 ׳זאל ערר דער אויח לעבען דאם כדי
 יעדער איז ״װערען אנגעהאלטען פענען

 געײאין נעגעבןנן באעעמנניע לעבעדיגער
 אן פעהינתײטען אײנעגשאפםעז. געװיםע

 אנ־ קאנען זאל וי װעלכע םים ארגאנען,
 אײגעגעם איהר באמיצען און האלטען
 םענליר װײט װי אױםכדירען לעבען;

 םארניכטרננ פערזענליכע אײנענע, איהר
 אײזר םארבעםארען און געפאהרען, און

 דורות. צוהונםמיגע די א\ן כױן גאנצען
 מין רעם םאדבעםערען צו שטרעבוננ רי

 אײנער דורות״אי? צוקונפטינע די און
 איז עלעםענמען נױטוומנדעסטע די סון

 צױ דער אויב עהויםםעגץ. םאד פאכאי
 איז דורכשנים אין וחנט דור קונפטיגער

 װי םאלסאםענער זײן ניט אלנעםײן אין
 גאנצער רעד w ״רור םריהזנרדיגער דער
אונמערגעהן. םין

פ ענ ד עי ר א מ ® נ י ד נ מ ע ע; ל ש י ענ ם ע ש א  ב
פן ב א ײ ל ע ב נ ע ד ײ ש ר א , ם ז ע נ נ ו נ נ י ד א י ב  1א

נ ח ע ח י ײ ם ט ? צ ד א ע כ ר ה ע אי נ ע ג ײ א

 אימענ״ אדער פעחיגסייםען ארנאנןן,
 רך צײכעגט ױ וחדכע מיט שאםטען

 לעכז־ אגחנרע טיט םארגלײך אין אויס
 אדאער ojn בײ באשעפעדשען. דיגע

 סוס״ די אנטװיקעלט אסכעסטען זיעען
 ?ראפט די און פאינלען רי פון קולען

 שטונדען קאן אדאער דער ועהען. פון
 םין און לוםטען דער Ph שװעכען לאגג

 א רזעהעןחן סײל עטראכע םון הויך א
 ;,א ארופ שירינגט װאס האז, פלײגעם

 אמכעס־ זײנען םערד דעם בײ פעלד.
 רי אין מוסקולען יענע אגטװיקעלט טען

 םעכליכקײט א• איהם גיבען װאס םיס,
 4זא ער כדי ״טטארק און לאנג לױפען צו

 נאכפאלגענדער א םון אגטלױפען האנען
 אט* זײגען לײב דעם נײ חיה. װילדער
 כיוסקואען יענע אנטװיקעייט כעסטען

 מעג־ א איחם גיבען װאס פיס, די אין
 אױזי טאן *עפרוגנ א אמאי םיט ליכקײט

 צויפען ניט קאן יײב דער קרבן. זײן
 א איז ׳טפרונג ןײן אבער ׳פערד א וױ

םאיליואמענער.
פיד־ די דינען םינים אנדעיע בײ

 אגט־ גוט אזוי ניט אײגענ׳עאפטען עע
 די בײ איז אבער דערםאר װקעיט,

 אײ־ אין אינסטיגקט רער אגטװיקעלט
 װעװער״ די ריכטונג. צװײטעד ארער נער

 יעבען ש. .ב צ. (סהװאױרעלס) סעס
 נאר װאקסען ניס ניס. םון הויפטזעכלין

 ארן יאחר. סון םאנאטען געװיסע אין
 גענוג האבען זאלען װעװערפעס די כדי

 ניט און יאהר נאנצען דורכ׳ן ^פײז
 זיך האט הוגגער, םון ׳שטארןען דארפען

 פון אינסטינקט דער אנטוױקעלט זײ בײ
 קלײבען זײ ׳עפעטער. אויף אפשפארען

 ׳ערד רער אין אײן זײ נראכען ניס, אן
 דך װאס כייט זײ האבען דערנאך און
 זײנען בוימער רי אױןי װען שיײזען, צו

 דע־ ניט יחןן ניטא. ניס קײן עױן
 גע־ וועװערקעס די װאלטען אינסטינקם

אונטערנעהן. פוזט
געגע־ איז װאס מיטעא, הויפט דער

 באעי־ צו טעניטען ױלם נעװארען בען
 דעם אנצופירען או[ לע׳בען זײן צען

 איײ אן איז עקזיסטענץ, זײן פאר קאםף
 אדער שכל ויך רוםט װאס גענשאפט,

 פעהינקייט די איז דאס פארשמאנד.
 געדענ־ און באאבאכטען באמערקען, צו

 ארע• ׳זעהט ער װעלכע זאכען, ר,ען
 װעלמנ ערשײנוגגע), און פאסירונגען

 בײגע״ ארער איבערגעלעכט האמ עד
 ער באמערסט נאר נים און װאױנט.

 אויך נאר ערשײנוננען, און זאכען די
 אזוי װי און שײכות נעגענזײטיגע דיער
צװײטע. א ארויס רופט מרשײנונג אײן

נע־ איז עם װאם טיטלען, אלע פון
 באשעםע־ לעבעדיגע רי נעװארען געבען
זײער םאר קאמח דעם אנצופירען נישען

 װאס רעזאלוציעס די לײען איך װען
 נעהםען ארנאניזאציעס אידמןע מאגכע

 מעגליכ־ דער נענען פראטעסטירענריג אן,
 קאנדי־ א זײן זאל םארר הענרי אז קײט,
 טיי זיך װילט פחנזידענט, םאר ראט

 ניט. טשעפעט אידעה — אױםשרײעז:
I לויםען איהם לאזט
 װערען צו אםביציע די האט םענש א

 טאר מען וחנרען. ער לאז — פרעזידענט
 אםבי־ זײן איז מענעעז א שטערען ניט

 אין דערגרײסנן ער קאן נאן װאם ציע.
 םאתעניגענס, םאר נאך װאס לעבען?

? ערלויבען דך ער קאן ׳געזאגט מ׳שטײנס
 העגרי װי מענש א ׳םאר זיך שםעלט

 סרנסה א םיט םארזארנט איז װאם םארר,
 געװא״ נעזאגט ליבע מיינע אלע אויח —
 ער איז איברים ףאלע אוי געזונמ !רען

 דאס רוהיג; איהם איז האפ דער אויך;
 אין איהם שטעהט װאס נאר אײנציגע

 ארײנ־ שוין איז עי װאס ראם, ,איז װעג
צעהנדלינ... זיבעטען אין נעפאהרען
 איצט עס, הײסט םארר ער, וואלט

 דרײסיגער די אין ױנגערמאן א געװען
 איהם, םאר דאר װאלט םערצינער, אדער
 ער װאס םארםעגען שטיסעל דעם סיט

 נע- ניט םארנעניגען שום סײן םארםאנט,
 ׳זיך דאכט טײער... צו און שוחגר צו ווען
 אלײן שידוך א םאר מעגליכפײטען די נאר

 וועלט רי םאמנן צו גענוג נעוחןן װאלמען
 דאס דען וואלם ערן. נן א איהם םאר

 םיײ זיםםע דאס בעםםע, ראם שעהנסמע,
 םארליבט נעװען ניט וועלט דער אין דעל
 םארד? הע^רי װי ױמענםאנטשיפ א אין
 איגע־ רעז זיר וואלט פרינצעסיז א און

 דאך װאלמ עס שידוך? אזא םון זאנט
 זאל םארד הענרי אז םארהוכזעז נעסאנט

 ענגליש/נן חנם בײ איירעם אן זײז איצט
 אדער פײזער, דײטשעז בײם אז־זנר קענינ,
םאנטענענרי.... םון סענינ בײם כאטש

 .צ^נכטעסטער, דער שנ־ל א*ו ׳ע?זיסטע;ץ
 כאשעפע־ אײג^ינע די איז דעגש דעי

̂גר און שנ^ נאדצט װאס  דעריב
 אואי טין מעכטיגםטער דער ער איז
t אנדער^ װע^ט. רער t H  nvn םידש 

נר סענש*ן, דעס פון שטאראער סר א  א̂נ
 געװעל״ ערד דער איבער סנװעלטיגען

מענש. דעי טיגט
 אײמגשאפט נאטירלינע א איז שנל

 מיט אײגענשאפס, אן — נש*ן,9מ בײט
 געחט עס גענױרען. װערט ער װעאכער

 און דור צו מר םון בירושה איבער
 הי• מיר אנטוױיזלען, אין דך האלט

 טױ- מיט וױ #שנל סעחד איצטער בען
 לײן םיט אבער צוױפ. דורות זענט

 וױסען גענױרען. נ*ט םען װע־ט וױסען
 ער־ איז בעאבאכטינגען דורך נאי קומט

 געוואוסט דט װאלט איך פארוגגען.
 א װענען געהאט דט באנריף ?ײן און

 טוײ װענען אדער עפעל א; אדער רעגען,
 װאאט איך װען זאכען, אנדןרע זענטער ן

 געפיהיט. ניט די און ;עזעהען גיט די
 געיוענט זאכען די װעגען װאלט איך

 ׳דעם דורן באגר׳יוי ‘שטיקעי א האכען
 זיי װעגען טיר װאיטען אנדעיע װאס

 װאלטען אנדערע די אכער ;דערצײרט
 אחן פיהלען. און זעחן געםוזט זאכען די

 כא׳ קײן כיענשען, װאלטען דעם
 אדער זאכען װעגען געהאט ניט גייף

עױשײגונגען,
זינער־ דע־ איז וױסען — אאזא

 אגצופיהרען םיטעל כעסטער און סטער
 וױ־ דאס עק<יסטעגץ. פאר ר,אפ,־י רעם
 רי געבעבען סעגשען, ׳אונז ד,אט סען

 אייע איבער געױעלטינען צו טעגליכקײט
 פארל״נגערען באשעפעגישען, איבערינע

 זאגאי און באקעפפען לענען, אונזער
 פא־ צװינגען קראנקהײםעה אויסמײדן

 ;ע0פא-שײד אונז פאר טאז צו שינעס
 פאכע] צו אלנעפײן אין און ארבײט
 װײ אכער באסיועמער. לעכען אונזער

 געזאגט, פריהער האבען מיר וױ ׳סען
 כא- און ערםאהרוננען רורך נאר קומט

 אוגז בײ דעריבער דך האט אכאכטוגגען,
שטענדי־ און איגערליכע אן אנטוױקעלט

 בא־ און םארשטעהן צו שטרענוננ גע
 וױסעז מעהר ?אלען מיר כדי אבאכטען,

 שארזײ און פארלײכטערע; צו כדי און
מרד. דער אויף לעבען אונזער כערען

 װעלכע וױסען, צו שטרעבוננ די אם
 אזא זײן צו ארױםגעצײגט זיך האט

 פאםן״ רעם אנצוםירען מימעל מעכטיגער
 אין זיר האלט עהזיסטענץ, אונזער םאר
 אלץ װערט און אנטװײןלען אין אונז

 ׳תר צו דור םון טיםער און שטארפער
 אנט־ אין זיר האלטען עס וױ פונקם
 םון די אין מוססולען די װיקלען

פון אינסטינסט דער ארער ׳םערד די

 אױוי אפנעםאן איהם מזל דאס אבער האט
 װײכ א נעגעבען איןזם םריהער : טערקיש

 זיך ער האלט אוצרות... נאכדעם און
 װאלםען עם אםת, כײחנ,.. מיט איצט

 םױחס׳־ און שעהנע גענוג געפונעז נאר זיך
 איאט אםילו װאלטען װאס מײדלאך דיגע
 איהם אין םארליבט שטארק נעװען אויך

 עםענטליכע די זאגען וועט װאס אבער —
 םענש א בטכע איז םארד און ? מײנונג

 עםענטליכער דער מיט זיך רעכענט װאס
 גבירים, יענע םון ניט איז ער סײנוננ.

 און זינען אין אלײן f? נאר האבען װאס
 םאר־ װעלט. גאנצער דער אויף םײםען
 מי־ זײנע צו איז ער זינם ׳םארד ; קעהרט
 רער םאר נאר זארגט געתוםען, ליאנען

 אלע םון ראטעװעז זי װיל און מענשהײט
 םון נעפאר, מלחמה דער םון :נעםאהרע?

 טאן זאל ער אז געםאר... אירישער דער
 אײגענעם זײן םאר אליין, זיך םאר עפעס

 קײנםאל מען האט , ן ע נ י נ ע ג ר א ם
 װאלט טאםער איז נעהערט... ניט נאר

 צו םארנענעען אביסעל םארשאםט איהם
 אויך דאס מען דערלאזט םרעזידענט, זיין
יושו־ץ... איז װאו נים.

 אופװײ איז ער ׳מען טענה׳ט באשר,
 י1אוי גענוג געכילדעט ניט איז ער סענד.

 זײנען א; װען םון פרעזידענט. זײן צו
 גע״ אין םארליבט אזוי נעװארעז עס מיר

 םרעמדער א פרעזידענםען? בילדעםע
 הא- װילסאנ׳ען אז םײנען, נעקאנט װאלט

 אױמגעטראנען, קעפ די אויף מיר בעז
 זײן נעשעצט םיר האבען שטארק אזוי

 בײ װען צײט א אין נאך און בילדוננ...
 זײ־ םון רענירט פאלק דאס וחןרט לײטען

 ראטשעװ אין אויב מענשען. אײגענע נע
 *םון — :דעקרעטען חתם׳ענען מען מענ
 נאר אממגאװ, בילדמג םון קאםיסאר דעם

 זיר שרײבט בעזגראםאםנאםט זײז םחםת
סםעיאנאװ״״.. סעהרעםער זײן אונםער
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ו ניו ש י ט א ס ^ ט ס י ^ ס נ י ל ט פ א ש ג ו ם י  װ
 אדן< לאנאראטאױ^ס, אין פארשוגגען

g• וזאמנן מענשען פילע װאס J fffH• 
 א IFH לעבענס״ גאנצע דיערע כען

 םאח^וייחנג^ סונמר דער םרעגצו פעד
 ער טוט פדאגען, ?ינלאז^ ^אל מאנכעם

m וױל ip זו״ל דעיםיה ניט עס mן 
ipvtp; וױסמנשאםצופ־סאן א װען און 

 אױס¥ופואר״ לאמ יאחרען זיך גריכעלט
̂וס שען  )שמ^טמרלימ א םון פליגעל ד
 VH וױיל דערםאר, יט5 עס ער טוט

 •V1 מעגשחײט. די רעטען 5דע דורך
 װײל דערם*ר, עס טוט וײ פון דער
 כיעע• סון נמםיהל איגע^יכער חןר

 אונז אין ויך חאט עס װאס ריגפייט,
 טאן. if דאס ר' כאװענט אנטוױפמיט,

 װי- פיר וױיא דערסיר, דט עםען פיר
 פאי״ די אומפערען שפײז דער פיט לעז

 אױפכױען צוריק און ענעמיע לארענע
 אונזער אין צעלען פאױניכטעטע די

 ׳פיר עסען דערפאר נאר ;קערפער
 דער וױיא הוננעריג, דינען םיר וױיל

 און יןינד יןלײן א עס. םאדערט םאגען
 װײ״ פױער אומוױסענדער פראסטער, א

 צעלען, און ענעמיע װעגען נ-ט סען
 געכילדע״ א װי ■ומט זײ עסען דאך און

פאן. טער
 נײ״ פון געפיהל אעערליכעי דער

 אמז אין דך האט װאס געיינקײט,
נויט״ כיאלאגישע א אלס אנטוױקעלט
 צו שטענדיג אונז באװעגט װענדיגמייט,

 ניט פאכט עס ;פארשען צו און זוכען
 ציעל, א צו בריימען װעט עס צי אױס

 זיר פיט װעט עס צי ;ניט אדעי
 אדעי ׳נוצען איו עס װעלכע נרײנגען

 וועל״ געםאנגשאםט, אין װעװערלןע א ניט.
 םון געשיײוט יאדור גאנן א װערט כער

 פוגקט װעט םארטיגען, פיט פעגשען
 ייבע• אײנגראכען און אפשפארען אזוי
 ׳װאלד אין װעװערקע א װי ניסלאך, ריגע

 נױטװעגדיגת״ט פײן ניט האט זי כאטש
 אלץ. וױסעז װיצען מיר טאן. צי דאס
 הא־ מיר װאס ׳אלץ וױסען װילען פיר
 מיר וױיל געװאוסט, גיט םריהער בען

 נײ״ פון געפיהל דעם באםרידיגע; וױלען
געריגקײט.

 אזא מיט מען רעדט דעריבער און
 באדיסטערוננ אזא פיט אינטערעס,

 ס׳םעג — אנטדעתונג נײער יעדער װעגען
 מיליאן א אדער סצרים, אין קבר א זײן

 — שארכען, מענשליכער אלטער יאהרען
 סיר װעלען אנטדעקונג די דורך וױיל
 װע״ זאכע?, נײע װענען דערװיסען זיך
 ניט םריהער האבען פיר װעלכע גען

 נײ- סון נעפ^ול אונזער און נעװאוסט,
 כאפרי״ די דאס אויןי װעט געדיגקײט

װערען. רינט

 דאס טאתנן ניט פען זאל װאס םאר טא
 איהר האט ?... װאשינגטאן איז אייגענע

ראשית. אײך
 צו נעװען כדאי גלאט װאילט והשנית,

 •רעזידעגט״ רי הויםען מען קאן צי װיסען
 םאל הײנטיגס אױב פאר״געלט. שאםט
 צװײ• דאס װעט פרעזידענם, םארד װערט

 ירעזי- ווערען ראקםעלער שױן מאל טע
 — מאמאן םאל דריטע דאם ארן דע;ט,

 א װערען צײט רער מיט װעט אזוי און
 א זײן דארף פרעזידענט אז טראדיציע
 כאי אסעריקאנער יערער און מיליאנמר.

 װערען םון חלום׳ען םארשפארען װעט
 דאך קאנען אלע ניט װײל — פרעזידענט

מיליאנערען... זײן
 ארויס״ טאקע זיך זאל עס אויב און
 לאנר אין מאן רײכםטער רער אז װײזען,

 •רע״ זײן צו ככור דעם קויםען ניט קאן
 פריגען ערשט מיר ײעלען דאן זידענט,

 •רעזידענם א םאר ארץ ררך אםת׳ן דעם
 נע־ גאט םון א װי באטראכטעז איהם איז

זאלבטען...
 איז םארד, העגרי ׳ער װאס חסרון, זײן

 אױוי אםילו איר נעהם אנטיסעםים, אן
 נאך אויב אנכאטראכט. אין ניט האר א

מיליא״ םיל אזוי און אניטאציע פיל אזוי
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 טשעדל״ט דרעש *ן ודישמ

 גע־ רעזאלוציע x #ן נעהמען
שאשישטי ־* בעגעז זאלוציע

m-■ ■ — ■ --- .,1
.)1 ז״ט וון (׳•*וס

 דעדיומ אצטידג־ י-ער pc אגעגטעז
r םון s|itrii,; ארײ;צילרי*;;<ן זוכען 
pit די יװ-אנס די civ ,ddvi*,,J’Dirac

 ‘ארבי־ אי;טערנאציאנאי*ע די ®ון ^ארען
 וןונגענוכיען איז <ס און בײײעניננ,

 יױ ל• דאס רעסויוצ-ע, א געױארע,
 סא• עעיאיטא^ע;י די חע־׳פען זאי ניאן

 אין אסעריסא, אין גרופען /[1“צ'אי*סטי
 נאװע״ םאיציסטי רי גענען קאמוי זײער
 וױ דך י>עזט רעואיוציע רי נומ,

: םארגט
 פא׳ציס־ די ד#ס אנבעטראכט, ״אין *

 ארגא־ דינען אסעריחא אין טי־גרופען
 אריינצוברייננקן צװעק סיט׳ן נידרט

 ארבײטער״ דער אין יממר״טיגחײטען
 גרױס כרײגגען יןאן ד*ס װאס באוועמנג,

 אין נאװעגונג, ארכײטער דער ^אדען
 נערעכטיג־ סאציאילע פאר קאטי״ דעם

דאױם עס זײ קײט,
 ׳צאי״ די םיר, דאס צי*סעז,’״כא

 ררעס און וױיסט די םון מ׳אארו״ט
p w r צו צומטיסוגג פויע די דכען 

 םון פארכאנד ״אנםי־״פא׳פיסטי דעם
 פארםיליכ• םיר אין אםעריחא׳/ נארטה

 םא־ םארנאנד דעם כעכען צו זץ־ טען
 דער ס*ט הי<וי, םאטעריעי״ע און רארע

 פא׳זגיסטי־ יעעדי״יכע די דאס האםעטנג,
 אפגעוױ׳עט גאנצען אין זועט באװעגומ

 איז װי גוט אזױ אסעריתא, אין װערען
 זי װאו ד#רט - יענדער, אגדערע אלע

̂יכע איהר *; םיהרט טעטיגקייט.״ ישעד

» D 1 1 M I I  1 1 8 ר 

פ ו ל צ מ פ י י ס

)7 זײט *ון (׳•יוש
 םורםאז א $ן רױםט ד# און ישטעהען, זײן
 ! אײעה : סולות נאנוסענע טים טרײט און

!זיר היט
םאר־ ניט.. זעהט נים, הערט בארקין

 םון אריבער ער ?ױםט עױ!סות אין ט#ן
 הוט דעם !צוױיטער דער אין גאס אײן

 אויסנעקארכט. ׳צטערען רער און םאררויזט
 א בײ ,וױ איהם ביי גיאגצען אױנען די

 און ׳םתנה א איהם וױיזט םען בעת שינר
יאנס... און יאגט הארץ דאס

ער דאנ דער אױף ער איז אט און
 אהערצו ! נאס דאן׳ער אי? דאס ׳יאנאס

 חר״&ים׳־ אכט זיק גוסס׳ט דא ער. לויםם
קינר. דיג

 רייה א אױף זוך א צעמײעט ניט ער
שםײנער־ רױט א רערזעהם און הײזער

סױער. נעם
 י עס איז דאס ׳יא
 דרײ די ארױף טאנצט ׳צו ילױםט ער
 אן 1רא״ גיט טרע®, אײזערנע ברײטע

 עס װעלכע אויף ׳טיר ישװערע די עםען
 אוים־ םיט׳ן ברעטעל מע^ען א העעט
 און אפטײיונג״ ,,פאאיצײאי-עע מריפט

דפאנרארמע״ רער אין ארײן גילײך איז
ריע.

 ארנאניזאציאנם־ און טױיד
פראגעו

)6 ז״פ pe (פלוס
 מיי רער דארןי גרויס נענונ רעגם־םיטעא
 םאאגאיך װערען. רעװידירט נימום־סקײא

 און ניט האט װאך־ארבײט אז ׳אין זאנ
 םרײ־ סעטאען םיט טאן צו האבעיז ניט קען
 אפ־ ניט טאר װאך־ארבײט אז און ?ען.

 אאײז״ דאר איהר זאנט װערען געשאפט
 ניט קענען כדר אז פאריעטענדאיך, איז

 נארםענט םון ניט פרײזען קײן סעטאען
 רעם םון פעהיגסײטען די אויט ניט און

 אפ״ איז יע דארפען םיר װאס ארבײטער.
 צום אפ6? אײן םון קאנקורענץ רי שאםען

 אונגצײכהײטען דא זײנען עם צװײטען.
 דאס און פרײזעס, איבער־סקײא די אין

 פון ארויס שאם יענעם אדער דעם טרײבט
 גענונ נרויס זײן םיר דארםען ביזנעס.

 נאר דארף אוץ סען ױניאן א אז זאש-ן, צו
 םינימום־סקײל, פאסעגדען א םארהיטען

 םאר־ אלעמאיל דארף)זײן ױניאן די אז
 דעם םון װאוי^ײן דעם אין אינטערעסירט

 * איז ניט אבער סעםבער, אלנעםײנעם
םינדערהײט. קילײנער

 פרײזען, סעטילע־ן צו םארש^אג אײער
 ארבײטער, די םון םעהיגקײטען די אדער

 — בע5?ע דאס און אײנס איז װאס —
 עסזיס־ די אי׳ןא»£עז העילםעז ניט װעט

 א טרײד. אונזער אץ איבלען טירענדע
 אםיאו אדער צענטראילע גוט״ארגאניזירכמ

 נעװיסער וועט אײבאר־בױרא אאקאלע
 מיני״ דעם אױםחאאםען העלפען מאסען

 די סיזאנס. סלאוערע רי אין סום*סיןײיצ
 םאראינםערעסירט זײן אבער דארןי ױניאן

 םיניםום־סיױ< דעם אױםצווזאאטען גאר
 נרוס, ברידערליכען םיט -

 גאלדבערג, חײנמן
.9 לאקאא םון םעמבער
 דער םון אײדזשענט ביזנעס

װגי^ן. ?לאותםאכער

אקסי פון נמוםגערס ױ jib אדרעפען  וי וואס %, י
 וע ^נער איו עס אגגעגעכען. אסאי חאכען גיידער

 וועטעי םעםנערס, דיזע אלע און אדרעסען, איזרטיגע
ע אודעםע(. איווטיגע זײערע ארײנונועיקען י ״ 1ז| י

עוועגױ. *װוייטע 228 ,35 יאקאל פון
I I.<׳׳׳־־

6«ור«tn»iי-;ו««ר1'«י:־;׳
 נר*»פ. סט״ נרים^ו 1412 *לטםוןן, נ. 13»01

 »r*’ דו סט.׳ טע104 ». 21 *•עלנאוס, דזמ׳ 2862
 יארק׳ <ױ .,DO vd24 .M 154 אגסאף, נ. 114סו>

 נרפנסס. נול׳נװארד, .no 1290 י,1י«יפקינ« ר. 42יי1
 דו סס״ סע6 א. 260 *•עינאוס, נ. »!15

 י*רק. נױ סי, עװענױ, 36 סטאלער, י. 3358
 יאר?. נין .,do VD2 א. 406 ׳ןואאסבעמ, נ. 1587

 יפיס. נױ .׳do טע10 א. 361 ס?יריט׳ןו, א. 1432—14083
1387 vn. ,יפיק. נױ ׳סי עװןנױ 74 ׳מוסטער 
p נױ סט״ סע7 א. 740 סאנדכערג, נ. 2314 ir.
יארה׳ נױ סט״ טע3 א• 327 ׳»״נער, (. 796

* נױ סט., ט«16 א. 602 זאײט׳סוק, ז. 100—14213  .r׳
 יארין, נױ סט״ טע193 א׳ po,'» 316 ס. 2541

 נר*נקס. עװ״ נעטחנײט 6151 שניידערםאן, ם. 13220
 יטרמ׳ נױ סט., סע145 א. 62 ׳סלייםער, נ. 4413—16848
 יארין. גױ )סט. טע138 א׳ 747 םטאסעל, ע. 5447

 י«ורק. נױ סט., טע145 א. 949 מטייננןר^ י. 12993
 י*רס. נױ סט., טע76 א. 364 ׳פװארץ, װם׳ 4926—17261

יארס. נױ סט., טע17 װ. 425 סילװער׳טטײן, ם. 296»
יארה. נױ סט., טע114 א. 604 שײארץ, װ. 3963
 יטרס. ניי סט״ טע106 א. 9 ׳סייכעט, װ. • 1892

 י*רה. ניי סט., טע103 א. 60 סקואסאן, ל. 2935—15864
 י*רמ. נױ סט., טע114 א. 116 סלאװין, ח. 1820
 יארק. נױ סט״ טע99 א. 209 סואן, איזראעל 3860
 יארק. נױ םט., טע169 א. 634 שגיידער, 1967
 נראנסס. עװ., נרוה 1320 שעכטםאן, װ. 1497
3393 r n. ,גראנקס, ע,־ו., װאמיננטאן 523 עטייגנאר 
 בראגקס. עװ., װאשיננםאן 1103 סושהא, ײם. 9164
 כראנקם. עװ״ דריטע 2878 סטיין, ס. 3906

 .p־r נױ סט., טע119 א. 360 שניירער, סעם 5131—17421
 ארק.’ נױ )סט. םע116 װ. 510 זאסלאװסקי, ם. 11338
 י*ר? ניי סט., טע118 װ. 28 שעכטער, מעקס 4643—16961
י<ורק. נױ סט״ טע113 װ׳ 74 סאהון, 2172

ײי־ו* 1(«« ימו«•1י«רז«׳
r ניי .,DO yolie װ. 64 סטאון, ל. 3862 r. 

 י#רפ> גױ פס׳, ט«11 א. 167 סאלאױ״, ס. 18291
. 142 ^ואר^טאן, ס. 10318  יפרפ. דו סס., ס׳נ4 י
m סט.׳ ט׳נ7 א׳ 73 סואנאיסנר, ס. 10302 r  6J, 
 יפיפ״ 1ני ס«׳> ט«4 א. 162 ס*ראידוא׳*, א• 4717—17112
2695 v n. ,ני■ ס«״ ט«5 א. 224 סידאװסזי n r, 

 יפרפ, דו סט., ס«2 א. 114 סיגאל, ס׳ 2829-15486
,n*’ גױ סט., ט«17 א׳ 432 ו,6ס«לי • 1862
n נױ סס״ סע6 א׳ 70 ׳*יטשין׳ א. 1662 r. 
אן׳ א• 206 ס ײי n גיי ׳יײ״ iiopvo 126 ס r.

. n גיי , to ט«9 א. 234 ׳*װארץ, י r.
n’ גיי סט., סאנטגאט׳ורי 28 סי־סאן, ל. o.
.n#’ גױ .,do נאונטג^ני׳נרי 66 ׳•װארץ, ».
נױקלין. עװ., אכטאן 642 סקלוט, ס.
נרותלין. «װ״ *«r*>c 138 ׳*ריינןר, ח.
כמקלין. ״do אלסאן 546 סייסער, •

 ניוסלין. עװ״ ט«16 2175 ׳}ודידער, ס.
o א• 1248-14897 r,נתסלין. סס״ ריר 115 ׳־ 

4622 r n. ,נרוחלין׳ עװ״ חאפת־נס 480 סט׳לסאן 
 *!.‘,ניוק סט״ •ילאסס• 3181 סטיין, רע־ר• [627
 נױתלין. סט״ װאסחינס 92 מולסאן, ס. 446

מ, ח. 1809-16265 ע נ נ  נר-קלין. עװ״ ס*סער 360 ^י
 נרוקיי;. סט״ *אועל 444 סיגעל, מעי׳ס 249

נרוסלין. סט., יאועל 260 ם׳לומר, א. 2957
 נױסלין. סט., נריסט*ל 2 זלטטק•!׳ ס• 12412

כמזלין. עװ״ נלייק 168 סאלאת, נ.
נרוחלין. עװ., ראקאיו״ 436 סילװעי, א. 2967

נמתלין. סט״ סעחסען 491 מנ״דערמאז, ס.

כמקלי(. ע־ד״ לעײאניא 93 סלאװנ•, ם.
 נרוקלין. סט״ םן24 װ. 2359 סאלל', כיעסס

17433—6147 W 'v n ,נמשיין׳ סט״ םע28 2917 סינעל 
בתקלי!. «ל*יס, ראנקר; 3 סטראוס, ה. 13432

מו (נןוף ע װאן־.) נעתסםע אדרעסען און נ

32
13742
12117
11982
4009

11048
14236

468 
16867 
10062 
9888 
4431

ן א ש ײ ז י נ א נ ו ם א ג ע ס ם ר א פ ע ר

, . וו■ j ל■ א  י

! ם א ו ק ר ע מ פ י ו א

י ר ד ן ן ס ײ כ ר ײ א , כ ם ה ו א ל , פ ם פ ו , פ ם פ ר ױ ק , ם פ ע פ ע ר ן ר ע ם ס י ױ  ו

ן ו ע א ל ע א ר ע ד נ ם א י ד י ם ד ם נ ע ט ר א ן ג ו י פ ד ד ע פ ן ם ש ו ר  א

ױ ק נ ר א ו י ע ר ע ם װ א ז ק ר ע ם פ י ו , א ט כ א ם ע ם ג א ר ד ע  ד

ן א ש י י ז י נ א נ ר ם א נ ע ם ם ר א פ ע ן ד ו ר פ ע ־ ד נ י  א

ס א ה ל א נ א ש ע נ ר ע ט פ נ ע פ ע ע ג

, ז ה ע צ י י ה ם ד ע פ י פ ^

ױ , נ ק ר א ט י ו ק י ט ע נ א ה ק ױ א ד נ ר ױ ש ס ח ט ײ ט ס
 טװ שטעדטלאר און שמעדט די אין נארםענטם לײדים כײ כאשעפםיגם זײנען װאם ארבײטער, די

 ארגאניזײשאדחך אינטעדנעשאנאל דעם םימדוהעלפען געכעטען זײנען שטאאמען, דרײ דערםאנטע די
 אוט־ארו־מאוו די ײענען אױםקינפטע כרײננען װעלען זײ ווען ט«ן, עם קאנען זײ פארטםענט,

פארעםענטליכט. דא ויערען װאס אפיםעם, בר. די פון אײגעם אין אדער אםים, דזשענעראל אין שעפער
 ארױםנענעבען ניט קײנעם צו װעט אינםאו־־מאציע די

פרױואט. סטױקט װערען געהאלטען װעט עס װערען.
אפיםעם: אום־אװ־טאון אלע פון ליםט די איז אט

 קאננ. ברידזשפארט,
דזש. נ. נוארק,

חש. נ. םיטי, דזשוירזי
/ ־

 דזש. J ברענטש, לאננ
ש. נ. האקענסעק,  ח

M ל. םיםי, אײלאנד לאנג

 דזש. J פלײנפיעלד,
 י. נ. װאלי, םפרינג

 י. J אדאםש,
 קאננ. קאלטשעםטער,

 קאננ. םטאםםא־ד,
 י• נ׳ ומןרנאן, םאונט

 בראנזװיק, נױ
עםבאי פארמ

 העדקװארטערם טרײדם םעטאל
 עווענױ אראנדזש ם. 68

 סטרטי םאנטנאטערי 103
סטריט םאנםגאםערי 76

 בראמױי 114
 םטרים םעין 7
עוועניו חשעקםאן 9

 י. ג װאלע, םםרינג
 י. נ. אדאםם,

226 באקם
 םםריט םםילוואםער 42
 עװענױ טע4 םאום 35

םטריט חשארדזש 340

 סםריט םעין 927
 רעיד םר. — 4501 טארקעט

 כרוס — 4507 וױיװערלי
 ראזענבעת, — 2883 טאנטגאםעיי
שנײד.

 שנעיד — 2040 ברענטש לאנג
דוראנדא םר.—־ר1499 האקענסאק
 םיניע — 0068 פאינט האנםערם

ארעטצקי שוב, פאשקיל,
׳- * אקאטשיא טערי

 דזשאנטאן עליזאבעםח
 כריטטאן םרם.
 םארין הערי
 לאנארדיא אננא

 םאניא ל. — 3796 חילקיעםם
קעמזםע. ק. ם.

ץ, חשימןאב ר ע פ ל א מענעחשער. ק

■פרדכעחונ לענעגס
20 W ענדצוםענס

■ײמענט יןןחר 20 עז מי עחמ י וו

 ״יפחועדמס m מימעז •חןסער)
•17 *dp .גרצדודי

חא־ D׳o אייט
*נשורענס לײו* יפרק גױ

קאמ#^ניע
 סםריט טע23 איסט 110

.4224 נראמערסי :ט׳וי׳ופאן
nr עווע״ דיילי 2008 :אדד«ס

.7619 סארדאס :.««ל :ראנקס׳

 ל *ז גיטען ■רעסער גרפנווױלער ױ וועלען
m לײסע*^ pps m .סטױט

אויפגעדסען סימיצגען די אוי,« װעלעל פריאען מיבאיגע אד׳ר

סעגעדדיער נרעסל*, דזש

 די מיט עקזאמינדט אױגען
— *נסטחמענםען נײעסטע

 אפיםעם אפםיקעל בעקער׳ם דר׳ אץ
 טשענםעס. קײן ניט סען נעחסש

 כזך דר. m זיכער, עס איז דערפאר
 חילף אםת׳ע אן זײנען כרילעז קער׳ס
די פארשטארהען זײ :אויג פארן

 אוע דאס כאפרייען און זעח־קראפט
אנשםרעננונג. פון

 געםאן.אונ־ װערען ארכײטען אלע
 פערזענליכער בעקער׳ס דר. םער

 פאר־ גרעסםער דער מיט אײפױכם,
*•v ױכטיגק״מ.

:םאנהעםען
יו.1 זיבעסע מ13 ביפדיױי יויסם 213
m י>£?° w םק135 (*װי׳מו סם.) n 70130» > סס vo* *ר,7( i l l ספ דצשע »יסס

עומןנױ <עג*לס 10Q (XV <;ענמו
:בר#נקס

m 202 ■יסכיערס XV ד»וד סא־דאם »יכט
:כרוקלין

«װז;׳ו. ■יםקיו 170«

 16 ומוין חאלץ שסימר די װאס שם«ם
o איהר פינס. n זו״ די נפװאמדפרפן 

 פןסענם, נ״עם אונזמר טון סרידענחײס
«n דןר פון װאונושר • »יז וחניכער ' 

 ד*ס 3שסאײ אזױ דאס איי ײייײ איז
 סין נרמיאך 10 יימרלזבןז מן «ס

on סיר ססייל. אי־ט׳ה ran] 1• אי*ו 
-  אר־ אײור סון ירא■ װארפט -

 נרד חילזןמפ שומחנ די נייסס-טיש
א• איױ ווארפס םער. jr רי •ו r r o r 

•roovrw ^עקזיט עס וחוינע ליױחננג 
iron חאנד אי)  n. אײן איז שרייט 
םיס דחןר !ראל׳ז די סיס ״נירער :«וי
לײײענסד vozvtvi רי

o אין אײר ניי ח»ף סען אויכ r• « 
iro• *ו וו״ער־נתגמל n ,ײעליתם 

 נ״־ אונזער קו־סם נילױױיס, •יאש
ל״ווענם. הו«ערנע רי •עט׳ננט עם

iro• סיע אײן יסדען טיר . n חד אח 
״ אויך װי זיינערם, *n r ,זיי נאסעם 

 וואונ- ניימם אמזער זעהקן סוסקן זאלען
nרנאnוומל־ װייפרנרעמל, •עםזננם ן 

i on הסרמן אין נס11» » ויין ײעט »ר
 I אייער oppm אין געזונס און •רעסער

 \ םיז םייערער ניס סאסם עס װייל נ«ס,
.DVDOor אלטע וי

in אנערקזמם א־ז עם r w די אין 
 די פאר יארק נױ פיז ׳שע*ער נרעסטע
■limn וופן איז װאס נרעםלסך, נעססע
 פלאש ססעריקען די נײ נסחוסען *ו

jo*oop/ 123 ירעסנסרד ױעלוועט איו
p נײ ir. טעלעפסן

«ון רעדינערס

1 פרןיען »ון מענער פ*־ •ראפעסיאן גוטע »
 םיםעס פחיען, פאר דעזײגימ אץ
 קורם א קלייחןר קמדערשע און
 כאל־ א םיינפ סקול םיטשעל ןיץ

 נרױסע א ארן •*זײיאו דינע
נעחאלם.

 נארנמנם אװ סקוחל סיםשעל די
מנ׳ ^ג ח ת טי  נריי־ םייקינ^ יי

 קליײ פרויען סאר םיסינג און דיננ
 יאחר 50 אימר עסכלירט דער.
o םיט n ןרםאינ. נרמססען

 *דעען נײע
 סיסטעםען נײע

 מעטאדען בעסםע
רעזולפמטען כעסםע

 און טאנ אונםערריכט. ירױואם
 בסדיננוננעז. mi] •t אװקנס
r n r« 3 םייפססגיתוnD שסם 

 פולער סיס בוקלעס •וייןן א אאד
.^ *םסרםאי

אין דעמגםפרײשאז •וײיע
םקוי. ווונזער

קמםען אװענט

נדנקעלשטיץ ׳סאדא מים
 ד^ס קילאוקכמכער די צו אפע^ירס

 דארפען זײ אײב
 אינשורענס װעיכע אירגענד

 דעם אויף װענדען זיר די ז^לעז
:אדרעס סאאנענדעז
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איז אונײט ועלןן פון ץם־טונ רער
35 לאקאל פרעסערס

.)1 זײמ פון (׳וזייס

 צױ זי איז ארױםגעוזן, צוביסלאך זיך זאל
 ערשט און אזײגער, 10 דאק צום געהומען
 גע־ האט זי װאו פי*אץ דער איז דעסאלט
 מיט פארנוטען געװען שטעלען דך דארםט

 טען און שיןי, עקםחױר״צאן צוױיטער א
 "׳יוי יע;ע ביז אאװאלטען נעמזט האט
 זיך האט דעם צוליב אפגעגאגנען. איז
 דאק כײם אגגעקי-יבען עולם גאנצער ,רעך
 געררײנג, א געװארען נאכלעם איז עס און
 ארויםגעין *:געפאגגען האט מען ווען

 הא־ גערראגג דעם אין שיף. nyn אויף
רעד אויױ ארױםנענאפט זיך דערװײל בען
 װאס ׳מיטג<ירער הונדערט עטיליכע שיח

 םיט באזארגט ניט םריהער זיך־ האבען
 אויױ אז נעכיאכם, האט דאס און טיקעטס

nyn אזוי זײן געהאנט ניט שױן האט ̂ײףי 
 דעם פון םאראנ׳טטאי־טע^ רי װי נאסװעם

געװאיט. האבען עקסקויר׳טאן
 אראנרדצ־ רער םון נאכיען אין אי״זא,

 מיר בעטען ,35 לאקאל םון קאםיטע מענט
̂ע ענט׳טוילדיגוננ  גע־ האבען װאס רי אי

 כײם אומאננענעהמליכקײט אביסעל האם
שיוי. רער אויף אמיםגעהן

 כיאנכע דאס װעי־ען געזאגט דא זאל
 ״נע־ אביסעל טאהע האכען מיטגלידער

 געיטטופט זיך האט מען װען גראמבעלט׳/
 די אנער ׳טיו*. דער אויו* ארויםצונעהז

 פאר^װאונרען, באיד זיא ״נראמכלערײ״
 און שיוי דער אױף ארויף איז םען ווען
 מיל־ דאס בלאזען גענוכיעז האט פנים אין
n איבער המיי הענגט ,װאס װיגטעל 

 לוםט היהלע ד־ ריװעד. האדסאן דעם
 גע־ צעהיצטע די אפגעיןיהײט באלד האט

 זײנען יטיף דער אויף אלע און םימהער
פי־ײלאך. אין גוטסוטיג געװארען כאלד

nyn האט עולם דער דאס איז, אםת 
 שיו* דער אויױ פארבראיט. גוט ועהר
 םרײנדליכ־ גרעסטע די געהער^ט האט

פאריטטע־ נאר זיך יזען סען װאס קײט,
 געװעז זײנען ײטיױ רע* אויף כאטשיעז״

 םרוײ כוענער, כיעניטען, טויזענר םיר ארום
 גע־ זיך ysn אבער האבען קינדער, און ען

 ע ס י ו ר ג ן י י א װי םיהלט
 גע־ יא זיך האס טען צו ,ה ח « ש מ

 אױױ אלע ניט. אדעד פערזענליך קאנט
 י־ורכגעררונגען :עװען זײנען שיוי דער
 ברידער־ און אײניגקײט םון נײםט א םיט

 װי געפיהלט זיך חאבען אלע און ליכקײט
 ניט װער האט טאמער ברידער. אםת׳ע

 טרינ־ אדער עסען צום גענוג מיטגענוםען
דאגה׳ן. געדארפם ניט מען האט קען,

קאלענדאר אינטערנעשאנאל
םקרלמא). ה. פון

צוריק יאהר 12 םיט װאך הײנטיגע

/

 שםעיעז הריװיאנר םוז קרןווהםאכער די
 בערי־הבתים• זײערע צו םוורזנרוננעז ארויס
ױ  15 צו זאנעז קיאויםאכער יארקער נ

 שטימ ארס וױירזשעם זײערע םון רא*ענם1
̂ו «<<• איז םםרײק. א ם

 דײםש, סעקרעטערי ראזענבערנ״ ■רפאידצנם
 םאיר גענאגמ אוז !אריאקאװ װײ#ארעוירענט

«װעק.איו דיזען ןוו?יב זיף נעםינעז יאנדאז
■ י ״ י י ״ * * , י

 יאר^ נױ באארר, רזמוינט קיאוקםאכער
װארקיננ־ ררײ־םאגאטליכע רי אײן םיוזרם

* * * •0״ײ5
 םאנוםעלםשד א םא^ין״ םד. װאם דערפאר

װעםט 345 םון וױיםטם, ריידיס םון רער
 איז ארבײטער די באשומיינם חאם נראדװײ,

 וײגעז ״פראנטעד, זײרענע וװײ «ו׳גנב׳ענעז
 בא־ אוז סטרייס איז ארויס בערײסיאכות די

tpDM די װאנעז ביז צורי? נעהז צו נים 
 דאלאר 25 רי באןואהרעז ניט װעט םירםע

איהר אויזי האט ױניאז רי װאס מםראף,
י י ארויםנערײגם•

װײםםםא־ איע דאס באשליםם, 25 יאקאל
 אײנם נאך שבת ארבײםעז נים זאלעז כער

אח דזשוליי דזשון, םאנאםעז די דורד אוהר

• » * •“,יייײי
M* %סהוירם לאהא^ם פילאדעלמיער ד

 הלאיק ׳2 לאמאל •רצםנרם אוז אאערײםארם
 קלפוק אוו 5̂ לאקאל קאםערם סקוירם *ח

ױ ארנאניזירעו ס» לאקאל •יניאןערם סקוירם  ז
 בא־ האלנעגדצ די אוז באארד דזאצינם » איו

 יריחנר־ קאץ, 4דזא צרוועחים. nnjm אססצ
 םײמנז ן װײס־םשצרםאו ואחן, <ואים ן םאז

 ראזענ* דזעאזעוי 4אי םנקרצמר דיױױדסאן*
םרצזשוחנר• ם»ל,

י  די בײ אינםםאלירם ומרם באארד ו
תן ענ ח מזי מ ײ <*ײנםיז. אח יאליאקאװ וו

III 1',י "־

̂וט אײך נעכען גלײן  געפונען שױן זיך ר
 אין געהאט האט װאס פארטי, צויײטע א

 און עסען טוכ, 4םכי ט׳׳״־עד^דאגטיעײז
 גרעס״ םיט׳ן אײן האט כען און טייינקען,

 אלצ םיט געװע? כייבר םארנעגיגען טעז
 הארץ. דאס דעיקוױקען צו זאכען גוטע

 גאסטםרײנד־ די םון מאנכע כײ אין
̂ונט אלײן איחר האט כיעגשען דיכע  געק
װילט. איהר ױאכ אױסקל״בען זיך

מיט* א געזעסען איז פי־אץ אײן אױף
 סיט׳ן זיך דאכט ,35 4יאקאי םון ג-*ד

 טיט געהאט האט װאס דוכנאװ, :אכיען
 רעסטאיאנט״. ״אױעסעי ;אנצען א דך

 דינע םון צוגעקוטען דארט א-ז עס װער
 טד6אױ ער דזאט באקאנטע, א'ן םרײגט

 האט םען און ״טעגױ״ גאגצע א רעכענט
 ״געכרא־ א םון אױכר־ײבען געקאנט זיך
̂ע געפילט א םופיהעי־", טען  און העי״זע

 םילץ, געפייטע ב*ז פײצ, געבאקטע
 גע* אזעי*כע אגרערע ;אך און ״גראשיצע״

 גע־ ניט אויך האט דערכײ און ריכטען.
 געװען איז עס טאן. צ* טרונק א פעייט

 האט אײנער װאס און גוטען אלעם פון
 םרוי זײן מיט םאז דער האט געװאלט,

אויסגעטיילט,
 װאס גײסט, רער װארט, אײן סיט

 גע* איז שיף אוים׳ן געהערשט האט עס
 םרײגד־ פון אויסדרוק העכסטע דאס װען

ברידערליכקייט. און שאםט
 ױם־טוב דעם צו האט 35 לאקאל

 לא״ אינטערנײשאנאל אלע אײנגעלאדען
 יארס נױ םון באארדס דזשאינט און קאי־ס

 דארט האבען ארגאניזאציעס אלע די און
רערעגאציעס. געהאט
 אויך זיה פאר׳טטעהט דארט, איז עס
 דזשענעראל דער פארטיאטען געװען
 אינטערגײשאנאל. אונזער פון אםיס
 דאד ער איז זיגמאן, פרעזידענט ׳מילא

 סחותנים הויפט די פון אײנער געװען
 רעליף די דאך ער האט שםחה. דער אויף

 עם I אנגעםאגגען ױניאן דער אין ארבײט
 סעקערטצר געװען אנװעזעגד אויך איז

 מ. םאניא װײס־פרעזידעגטין באראף,
ססולמזין. ה. פרעזידעגט װײס און קאי׳ז

״גערעכטיגקײט״ פון רעדאקציע די
 ש.ייאנאוױ דורך םארטראטען געװען איז
םינהעלשטײן. ל. און סקי

 איז ״םארװערטס״ םון רעדאקציע די
 ״לײבאר איהר דורך פארטראטען געװען

לאנג. ה. גענאסע עדיטאר׳/
 אז װערען, געזאגט דארף שלוס צום

 טײלט 35 לאקאל םון קאמיטע רעלױי די
 מעמ־ איהרע צו סואװענירס אויס אויך

 לאסאל דעם םון טעמבער יעדער בערס.
 און פאהעט־בוך שעהגעם א באקומען האן
 שעהן־געדרוקטען אינטערעסאנטען, אן

 אין הילף ברירערליכע יאהר ״צעחן כוך
/35 יאקאל  א דא איז עס װעלכען אין ׳

באגריסועעז. און לעזע־שסאו* גוטער סך
 אין באקומען צו זײנען סואװענירס די

 עװענױ, טע2 228 ,35 לאהאל םון אםיס
יארס. נױ סטריט, טע14 קארנער

רעםארטער. םטעןז א

w i אונזער וה סיפזג *ערסעדעחרלנער
ל א ר ע נ ס ש ז װ ד י ס ו ס מ ז ס t ע m o

.1 וײ§ או̂♦ (פלו•
 ל^ט^נר דצר ®ון וראנלצסען און פראגצן

צײט.
n » אט jm  itv 'tw לצצטצר ר/ןר אין 
 ^דושמנ^וי״ חןר וח»^ן נצרצדט פיל צײט

 1WINT f)« film «11 װאס םרימ׳/
פו| דער jm שארפצר

 וונדצחנ די *ױך »ון יארש, דו
 •<ץ וחנרע וױיטצר װאס מפריןעטס,

 » מצן נאפוסט וױ פראמ: n נולט׳צר
מלאופ״ די אינצר נעסערען
̂ור© n פון כאנדעלס  "1 *רײר יין דושאנ

̂נ חנר א־יןי אין  *W סחען מען mm פראג
 אדף און ענטםער. •אסינצן א פיגען
 צמזעשוטױו גצנעראל פון טיטימ דעם

 ארומ• נרײט גאנץ םרא;ע n װעם באא-ד
 זוכ^ן געוױס װעט מען ווער/נן. גערעדט

 אויף ענטפער ריכטיג^ז דעם ;עפיגען צו
פראגע. דעי

 שטעגדיג אבער אלטע, רי ק\מט דאן
 ארגווודזאציאנס־ארנײט, — פ־יאגצ :ײע

 אין כיוי-סעזאן נײער דער א; קומט כארד
 צױ טרײדס. אינזערע םון מעחרסטע די

 אן אױך ל,ומט סעזאן נײעם םיט׳ן זאמען
 ארגאגיזאציאגס־טע־ דער סון נאנײאיגג א

 אלע פון ארכײטער די צוױשען טיג^יט
 איג־ גאימענט לײדיס דער *ין צוױיגען

 זײ גאגץ דין מיעגט איהר און רוסטריע.
 מיטיגג דעם אױ,ז װעט םראגע די — כער,

 אלץ אױפפערשאזכיקײט; םולע די כאהוסען
 אר״ די שטאייןען צו װערען געטאן װעט

געשטארפט דןויף זי װאו דארט גאניזאציע

 אדרעסירט זיגמאן פדעדדענט
 קלאוקמאכער םון מיטינג א

באלטימאר אץ
.)1 ז״פ פון (׳פ־ום

 אביסעצ טוזען אצײן װעלען ױניאן חגר
 *דנאניזאציאנס־ דעם אויף צוארבײטען

 אינטערניישא־ די װילען זײ אויב םעצר
 דאר־ אצײן זײ העצםען. זיי זאצ נאצ
 זײ װאם ארויםװייזעז םריהער א פעז

 נוט זיין צו ברי טאז צו גרײט זײנען^
 נענע־ די נעניסעז צו אום ארנאניזירט,

 ױניאן נוט־ארנאניזירטע א װאם םיטס
ארבײטער. רי ניט

 ער האט — אינטערנעשיינאצ אזנזער
 םארט־ דארט ײעם — ערקלערט װײטער

 ארנאניזאציאנס־יןאמפײן, דעם זעצען
 נעהמען צו םארםעוזצען ניט װעט און
 זיין װעט װאם שטעצוננ ריכטינע די

 דאר־ ?צאוסםאכער די אבער נויטינ.
 די םארבעםערען זיך װיצען װעצכע טען,

 דארםען זײ שצא*ען, ניט דארםעז צאגע,
 העצ־ און ראד צום האנר א צוצײנען

 דעם נאר האנען זײ װאם םיט םען
 צו איז עם האמפײן. ארנאניזאציאנם

 באצ־ םון מאכער קלאוק רי דאס האםעז,
 ריכטינען דעם םארשטעהן װעצען טיםאר

 זיו זײ-וועצען און ווערטער די 1םי וין
 צו ארבייט רער צו טיכטינ נעהםען

ױניאן• די םארשטארהען
 האבען זיגמאן, פרעזירענם חוץ א

 םאהם בתדער אדדעםירט םיסיננ דעם
 נאצזד ברודער ;םיצארעצםיא םון אםדוך
 באצםי־ אין ארנאנײזער אונזער בער^

 אתאנײזער אינטערניישאנאצ חנר ;םאר
 ברײטםטײז, בר. •ענםיצװײניא. יארס, םון

 איז ױניאן, דער םון אײדזשענם ביזנעם
טשערםאן. דער נעווען

 ד<# אױןי mm 69 ,fymip אין װ«ר«ן.
ארניי•, mP 199m רט מיטימ
r װ«ט 09  J w m דן אויך ׳»ו«ן 
.W 9*69•יײיי 196W» W 6«ימ)»06אױ
i 6ר* im ,am איחר וױ  i n 

196, 91)9999, 9 69 rftflM 9 ltV 6<‘ 
 נ^ארד, wmp9W ומראצmu fie מימ

jhm אין V »6)19*1969 0י»1  Vi 
6966n ip װ*ס «ך * i ' i t אפ׳סר V*p 
0*9 ')6 6'9 1919" .6V666’» פין 

091 3* *11 919V 1969*19)6Ht)w9t |
 P9D* 1• (’א ׳*טאדט, «נדפר »ן אין

I96)9rfiw9p.
 ח ויא• איו, חנרפון 91*אורו די

נ*ארד דפם פון מ־טגציד׳ױ ספחרסטפ

 » ס*ט שארנום׳(| זײגען ®עקרעטאר און
 \in 99 און יוניפדארנײט, וױכטינ« סך
 אחי#«* אױף צײט די פאמי»ן דט זיך

 חױפט* oyi אין ארנ״ט רי ם*חרען.
* נױ צענטער, 'tn, ײ| «■< 190 סאומרט» 

 סי־ חנר דערינערזופרט און *ץ,9« אויפ׳ן
tan אין יארט, גױ אין ן ט־נג

*9(190*•( אונזער םון קאונסיצ־רום )**9 
 סטריט. טפ10 װעסט 3 נופער נ־צריננ,

 אמא• וױ דט איױ «ערזא;ען, א״נצעי׳גע
 •w ivp*r צו חאבען װעצנע נ־זאצ־עס,
 [96919( זיי;ען מיטיגג, דעם צו שריפטען

 נא• סעפרמטער צו צוצוש׳פען גצייך דאס
f* דעלכינען דעם אױף טאהע ראוי i9 ii 
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ע י צ א ז י נ א ג ר ײ א א ױ כ ג א ק י ר ש ש כ א מ ס ע ר  ד

ס ס ס א ן װ ו ס א ה ר א ס ױ ש ז

.)1 פון (׳ילוס
ה^ ער און שטוןורט, פון יאר  אי

 אאגע. דצר מיט געסאכט באיןאנט
 די דאס איהם, &ון םארלאנגט חאט

 גײנגס־ די פארםרײבען ?אל ■אליצײ
 בא־ די זואס דיסטריקט שא• םון טצרס

 מעיאר דער און *ן, שטעלען לעכאטים
̂וט  זעחן \ועט ער דאס םארשפראכען, ה

 ״םעיר כאקוםען ואלען ארבײטער די
 ניט זאלען זײ הייסט, דאס פלײ׳/

̂ולגט  עס קײנעם. םון װערען פארם
 װעט עס צי זעהן, צו אלזא, בלײבט
 םאר־ ה*ט ער װי אזױ זײן טאקע

שפראכען.

 םא־ אץ מאכער קלאוק די
ליד#.

דזשון, טען8 דעם םרײטאג, דעם
 אנ־ םערעלשטיין װײס־פרעזידענט װעט

 זיך װעט ער װאו טאלידא, אין קומען
 ארגאניזאציאנס אן אײנשטעלען נעמען

קלאוהםאכער. די צװישעז קאמפײן
 הונ־ 7 ארום דא וײנען טאלידא אין

 א איז ױניאן די יןלאוקמאכער. דערט
 ארבײטס־ רעגעל^ םון פאר׳חלש׳םע.

 ארבײט יעדער ניט. מען װײ^ שטונדען
אר־ אפערײטארם די װיצ. ער װיםיל
 און מײדלאױארויםהעלםער םיט כײטען

 װעלט די װאס אויױ שקלאםט םען
 װעט ®ערעלשםײן כרודער שטעהט.

אײנ״ אויןי באוועגוננ א אנםאנגען ךארט

 tv און ױדאךכאדענומע?, צושטעלען
 חלאויד געפיגען געוױס דארט ויך װעלען

 סאר״ ייסאל שױן חאכען װעלכע מאכער,
 ױדידנאדיננתמן no טעם רעם זוכט
 חצאפצן איהם זועאען װאס שאפ, אין
 דאם האכען vo און ארכײט. דער אין

 טאלידא םון אויך דאס גלויבען, םולע
נײעס, גוטע חצרען גיכען אין מיר װעלען

קליװלאנד. אץ בליק א
 װײס״ איז וױיסען, לעזער אונזערע װי

 געריען םריהער פערעלשטײן פרעדדענט
 סלאו<זמאכער דצר םדן מענעדזשער דער

 םאמעםט איצט קלױולאנד. אין ױניאן
 געחט קלױולאנד אנאנדערע^ אמט דעם

 װאס טעריטאריע דער איז ארײן אבער
 אינ״ דעם םון אױםדכט אונטער׳ן איז

 דעפאךטםענט זועסטערן טערנעשאגאל
 גע• דארט איז פערעלשטײן כרודער און
 װאס בליפ א כאפען זואן, לעצטע װען
 גע־ דארט האט ער זיך. הערט עס

 םון בעאמטע די מיט מיטינג א האט
 כעאמטע די מיט אויך און ױניאן, דער
ן.יאסס מאנו&עקטשורערם די םון

̂וט צײט זעלבער דער אין  עד ה
 אנצר אראנזשמעגטס געםאגט דארט

 «ו ארגאניזאציאנסמןאםפײז אן םאנגען
 קיאופ ניטארגאנידרטע רי ארגאניזירען

 חנם אויסער זײנען װעאכע שעפער,
 אי| וחנט ער יוניאן. דער פון קאנטראל

 אנצוםאנ• אסאל נאך דארט זײן גיכען
?אםפײן. דעם נען

שאפ אץ שכץ אײער פרעגט
 ניט, אױב װאך, יעדע ״גערעכטיגקײט״ די ערהאלט ער צי

הריגען• יא דאם זאל ער אום טאן רארח ער װאם אים, זאגט

ט ר ה ס ט א ב ד י ל ו ך צ י ז

 ״גערעכ־ די ניט לײענט אײנער װען װײל
 װאם ניט נאטירליך ער װײם טיגקײט״

 אלע אין און ױניאן זײן אין ױך םוט עם
 אײנעם אזא טיט און ױניאנם, אנדערע

 פאר־ צו זיך שװערער פיל אזוי אויף איז
 אונםענליר םאל םאנכעם און שטעחן

אויםצוקוםען.

 קריגם אײנער אויכ
 ,נערעכםינ־ די נים

 װאם אלעם איז קײט״
 ווע־ געםאן דארןן עם
 צו װענדען זיך איז רען

 פון םעקרעםער דעם
 שרײבט אדער לאקאל,
*ו דירעקט
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 פארעסט אץ הױז ױניטי וױיםטמאאכער
װני טען15 דעם פר״־טאג, דעם דך עפענט

 כא* דד װעלעו ראנצעדט אץ — קאנצערט. קלאם״׳צעד א געגעכען װערט געלעגענה״ט דער צו
 פ־אגפעס טאמ-אנא גאװאופטע די און ראדאמפרד סערגעי טענאר בןױמטעד דער ט־ידגען

כאליכטן דעם מון װעדען געגענען װעלען אידיש אץ לעזונגען ־•־־■# עלןני ב׳ג״׳
 — ליבץ. ז. דראמאטודג, און ליטעראט כאװאוםטען דעם פון אץ רוכץ ג. “אלט־א יען

א ־־ h זונטאג, דך עפענט ארוױלא אץ הױז ױדטי עלפיע פ/ ױנ/ לזטען דעם
r< ע־עפנומ ר• t פון וודו ױ;יטי י״ 
 ױגיאן דרעסמאנער אץ יױיכט א*;יע•

 נערג״ ״כלויע די אין פא־*?, פ^־עהט אין
 -or א גע״וארען א*ז פענסילװײגיא, םון

 ױדאנס י״אקאל ,ד נײ נאר ניט טוכ,
 ואנדערן אינטע־גײשאנאי״, אינזע* סון
 כא״ ארצייטער אידישע- :אגצע״ לע־ נײ

 דך סען יט4ג־ אורעטים און װעגי;:,
 ע־עםעגומ. דע־ צ.* אויפצופאחחנן

 באארדס דושאיגט די אנכאלאננט זואס
 םון ;אלןאלסז אינטעמײשאנאי־ די און

 ער- דעי צו די שיקען יאד?, נױ נרױס
 נ״אנט, דאס ױאב דעלעגאציעס, וםע^;;

 דער צו ארדס קיניג• װאע עולס דע• »ז
r/:vtv ,א זאגען, >װ אזוי איז .jn»jr• 

 h םאכט דאס אין ױנלילןום, ועגכעטױו
 א פא״ הויו ױדטי די פון צםע;ו;י/

קאגװעגשאן. עפעגטלינע סא־ט
עםעגונ; דער ב־י װעט סאל, ראס

 mpv דדצעועראל גאנצעױ חנר דץ אויר
 אינטערניײ א,*;זער םון כאארד וצהיטיװ
 פאר איצט קומט עס וױ אזוי שאנא/

 יעהרליכער סעיטעל דער יארק ;י• איז
 גאנ״ H װעט באארד, רעם פון סיט-גנ

W צו פרײטאנ סאהרען לערפמרשאפט 
 צמעכצן זועט דאס און עיעפנונג, ע״1

 דע- דער צו ױס״טונ׳דיגיזײט דעיזר נאר
 בײ יארק פארעסט אין מאנסטיאציע

עחגפנוגג. דער
 חױו ױגיטי די פון עפע;ו;; די צו
h סון פארטרעטעד אױך ,פוסען

נין

 קורען דעם nn א אין פ־עסע ;א;צע
 ניױ אקטיא״ען, ■אצטען, •צ-ײכער, אױף

 איגטע- סתס און לעיער ראהלער, דקע-,
 װערען כייט טען,1י§ערוענליכק רעסא;טע

 פארכ־״ימען. צו איגטערעסאגט איז עס
 געפעט עולם אינטערעסאגטען אזא און
 צו כלױו גיט הױז ױדטי די אין טען
זומער. גאנצען דעם נאר עפעגוננ, דער

 רארט ניען געפיגט אחין, ?ומט טצן ווען
 טצן װאס צולס, איכטערעסאגטסטען דעם
זוטער׳פלאץ. א א*ן עמעץ געסע^ן קא;

 אין כאזונער די צוױשצן גאטירליך
 א דא איניער ז״גען חױו ױגיטי ױע־

 ראס און מײדי״אד, vitw צאהל גרריסע
 נאגצעז צוס חן כאווגדערען א גאר צו דט

.)10 וײ• אוי!י (׳•יופ

m דזשענעראל פון סיט־נכ דער m גאנג פולען אין
 פע׳־טעצ־יעהרצינער םינפטער, דער

 ivoipptpp דזשענעראל דער םון סיטינ;
 o*n אינטערנעשפנ^ל, ױנזער פון נ«*דד

 דער אין «זייגער 9 סאנטאנ, נעעפענט זיך
 חאנסוי די איז ױני, טען11 דעם םריה,

 כיצדיננ, אינטערנעש^נאי יוונוער םון רום
 םארזיץ אמטןר׳ן סטריט, םע16 װעסט 3

 װען און זיננמן. מאריס ■רעזיחונט םון
 1אי סיטװאר נעשריכען, װערעז שורות די

 אין ס'םי;נ דער נ«ך איז םריח, רער
נאננ. פוצען

 םיט אננעםאננען דך טיטיננ־דאט דער
 ם«ק״ און זינםאז פרעזידעגם «(כאריבטעז

 טעםינפייט דער איכער »ף,0נא רעטער
םון םאריויף אין *רנאגיזאציע׳ אונוור אין

m סטריק קלאזקסאכעה העלהישער 
כעסעטעלט ־־ פואנןדסקא סאן פון

פאסיפיס אױפ׳ן ארנײטער א־גאניזירטע אלע פאד דג נ־ױםער א
קאוסט.

 קצאופ״סאכער״ פארביסענער דער
 ענד״ איז פראנציסץא סאן אין סטיייה

 וױ אזױ און נעװארען געםעםעיט <יך
 דירעפםער א נעװען איז סםיייס דער

 דעד ײערס ױגיאן־פרינציפען םאר קאסיי
 נדויסען א םאר כאטראכט יזעטעצמענט

 ארנייטער ארנאניזירטע אלע פון וינ
האוםט. יאסיפיק אויפ׳ז
 סטרייס דער אז נייעם, ערשסע די

 וואנען 18 אימר מדויערם האט ואם1
 חפנען נעוואחנז, נעסעםעלט ענדליר איז
 פון טעצענראמק » אין נאפוםען סיר

 נארענשםיין, מאסם גייס״«רעזיחןנט1
 אין שיעט מיטװאו, פאראכטאנען

 ,נ׳ד נוטער לעצםעד רער זחןן *װעני,
 •V**( <עותן שויז איז רעכטינקיים׳'

 סורצע א איז םעלענראנמ די ודוקט.
:סאלכט יױ זיך לעזס איז

םט., טע16 זועסט ,3 באראף, ״אנ.
יארין. נױ

הא״ סיר נעסעטעצם. סםרייס דער
 צוםרידזנשטעלקנחזז א נעשצאםען נעז

 e*n סטד״ס־יזאסיטע די *גריטענט.
 אנרי• דעם נומנעהייםען איינשם־ט־נ

 » נעהאם האנען סטרייקקי די ימנט.
 נעשסיסט האמן םיטיננ, ספעצ׳עאען

 נעהיי־ א דורו אנרימנם דעם אינעי
 אננענד איתם האבען און באצאט מז

ארניי• צוריתגענאננען דינעז זײ
 קעני־ נראווע און ױניאךצ״ם אלם טעז

בריןי. * אין ניעהר םער.
ס ה א . ם * ן י י ם ש נ ע ר א כ

 םעלענראמ דער פרן שײן אלזא,
 סםרייקער נראווע די אז קלאר, עס איז

i גאנז קאסוי שדחןרעז תנם האבז; v

 חאנןן ם־ר אנער געױא־נע;. רענחאפט
 רעי־מאננמ; דעם אונז פאר אייד שױן

 אננענע־ ײערען עם װעלכען אין נריף,
 אין אײנצןלהייטען. םעחר םף א כען
 נעזאנם: וחנרם י1ברי רעם

 נאראוי: נדודןר ״טייערער
 םך « םאר ג׳זווען איז װאם דאם
 — נעשעהן איז אונערװאדםעט םענשען

)5 וײ« ייויןי (אלוס

 נא־ און זינמאן חדש־ס. דריי לעצטע די
 jL נאזונם צייס דער דורו וזאנעו ראו׳
 3ווא וױים, און נ*ח»ט פון שטעדט סר
 אינ״ אתזער פון יאסאיס ױך געם-נען עס

 נאר נעײאם וזאנעז וײ איז טערנעשאנאי
 וועצ״ אין יאנע דעד םון נאריכטען w סך א

)4 זיי■ ױיף (׳ילוס

ס ע ד ר ד ע נ « ס ם ײ ר ט  ס

ן י ר א ע ס ס ו א ס װ ה ע ן נ א

jmh געסעטעלט. ש«פ
 ײאוס- אין סטרײק דרצסטאכער דער

 איצטער איז און ̂ון געהט טאס., טעד,
̂ונפערענץ־ די םון גא;ג. פולען דין אין  ק

 געזאי׳ט זיך ה^בען װאס םארהאנרױנגען,
 אױס־ איז סטרײק דער װי גלײך אנחױנען

̂וט גענראכען,  אױסגעלא- ניט גאר זיך ה
 ענער״ נאנץ װערט סטריײז דער און זען
 עגר. דגרײכען א צו ביו אמעפירט דש

 בא״ סטרײק דעם אין זיעען איגגאנצצן
̂ד י• ט״ייגט  ןובער ארכײטער. הוגדערט ■

 סטרײ״ די וױםיעל אױס עס מאכט װ*ס
̂ורט? זײנצן קער  זײנען, די וױםיעל ד

 רער ביז סטרײק, אין שטעהן זײ׳ ײעיעז
װערען. געװאונען װעט סטרײק
 איז ריכטונג דער אין ̂ונפאנג אן און

 ה*ט סירמע אײן נעװארען. געמאכט שױן
 םון ם^דעמנגען גערעכטע די נאכגעגענען

 ארכײטער, איהרצ אלע און ױניאז דעד
 דער כײ צוריק שויז זײגען צאחי, אין 25

 זײ יוני^דק^נרישאגס. אונטער וורכײט
 גענײ און ײאך א שטונדען 44 ארכײטען

 סען <ואס כעגעפיטס אנדערע איע סען
 שא•. ױניאן א אין ארבײט סען װען ח^ט,
 סםרײקער די םום פרישען צו דט ד^ס
 ניט װילען װאס פירסעס, אנדעחן פון

̂וכגצנצז,  רעכ־ זײערע םאר קעמפען צו נ
 איז עס און סריהער, װי מקחר נ*ו טען
 אין םטרײק דער אז ניט, ספק שום פײן
װערען. געװאוגען װעט שעיער אלע

אונ״ איז װאוסטצר אין סטרײק דער
.)6 זײ« אויף (̂סלוס

.!W שװערעז א אן פיהרעז • איו.קענעךע לאקאלס קלאזקמאכער
אונ• דידםאן, סאל. ײײס־«תזידענט

 זיר נעפינט dp אויפויכם ײמסעס טןר
 די םוז ירגייגייײיפנס־קעספיין ית

y איז סיאוסמאכעו-לאקאים iv m איז 
 סי■ צום יאחן גױ אין ipoippi ײפו די

 ?הז?קוטױר ivnvw אונזער פין טיננ
 נא• א נעכראכט האם iv און כאארד

 ײאם י1קאם iPiprz׳ דעם \וענעז ריבט
 pipipp אין קלאזפסאכער־לאפאים די

m * i זיי?ר םאר דורכצוסאכ^ איצם 
nvoonvv. זיײ רארםען ב*סעם די 

Pi) האנעז *ו נים ?נם׳פלאסקן '*iv i 
 pp* i* ijriipv את ױגיייז j״p זיר
0'9vo צו i n  mvov רעם אין ױניאן 

 זײ נאד װי אמאנױאציאנם״ק?מפײן.
 א םון ארכײטעי די אז זיו, רערוױסען

 \vo*9w((6 זיר האבען שא• נעוויםען
 יאקאיט, א זיי טאכ?ז ױניין, רקר אן
 א מיט ?נםפערט ױניאן די װען און

 אן נאןי פאירט איז זיי ױיםען םטר״פ
פיק׳ד םארװעהרען צו אינחשאנקשאז

 נעגען איסחשאנפשאנס pm און טעז.
 הא• ריכטער pp:k« זואס יוניאן, ד?ר
jpa באצ?כאט־ם׳ די נאוױצינם p:an| 

 ארכ״םער־בא• נאנצ? רי tתpרודpאויםנ
.vivivv אין װ?נונג
 םאר e* ניט זיר opnv ייניאן די

p:״p םםרייהט די און אינדזשאנקשאנם 
 בע-“זע־ דעד םים םארטנעז?צם װערקן

pmpip ד כאט׳פ םריהער, װיpקאט,ז ר 
 די שווערער. אלץ ײייםער װאם װ?רט
 אינ־ רי |PiPi קאםוי * אז םיהרט ױניאן

.)16 ?״» אייף (אלוש אינהאלט־םארצייכניםס

ק א נ ע ר ע פ נ א ן ס ו ג ױ פ י ר ל א ע פ ל מ י ר ס ס ו ־ נ י א
ע י ם א ר ה א ם ע ד

.24נוםער׳ ,גערעכטיגקײם״□

 זיך װצט דזשון, טען20 דעם מיטװ^ך,
 ״ליג די סון קאנםערענ* חנר עםענען

 אר״' אן דעמאיןראסי״, אינדוםסדיעל פאי
 ע;5ליבערא אמעריקאנער םון נאגײאציע

 דך פאתעסס וואס סאציאליסטען, און
 קןונםע־ דער ענינים. ארנײטעו מיס
 העט• אין װערעז *פגעהאלטען װעט חןנץ

 •ענסילוױײ «ארק, ם*רעסט טעניידעגט,
 ספול, רענד דעד פון הייס זומער די ניא,
ס  ,יוגים די לעבען נלײר זיך נעםינט י̂ו
 דדעססא• און וױיסם אונזערע םין חויז
כער.

 טאנעס*' דער אריף «ו;קט הויפט דער
 :זײן ועט1 קןוגפערענץ דער פון ̂ורדגוננ

ט נעקסטע ״די אעדוסט־יעלעדי איז ש̂י
דע^וקראט־ע׳/

 אױש׳ז *ונהם וױכטיגער צװײםעד א
 נעקסטל דין ותט כאגעס״^רדנוננ

̂מ  אדיר אדן כילתנ;״. ארכײנמי אין שר
•on חגר אץ ק«נםר?ל״. .אדבײםעד

 זיך װעט כילדוג; אדכײטער װעגען קוסיע
 ק*וזן, נג םאניא שװעסטער כאטײיעען

,nyonrpo פון on אינםערנײש*נאל 
̂ונאל  הארײס יע«א.־םמענט״ עדױקײש

 סאשצל »װ סלוי ״נײ די pc קאלצ;,
on ק״נגסבור/ סהאן דיסױרטש״;  po 

 ליצ, אילדזשערנןון קאלעדזש; מאחגד כרין
po רי n n• ;וחנם דאנא ל• וג ה. סקול 
 די ־ זיצונג. תר פיז טשעדמאן nn דין

 אין סרײסאג עםעגען דך וחנם זיצוננ
22 on,,.rnonnאױף ױני. טען nn 

 אלע וועיתן אי־וםג^מדס װעילען זיצוננ
̂וס ם^ען ײ צו שײפות א ה*בעז װ י \ 

nipc עדױקײשאן״
 ^סקוסיע די פארהימעז שבת,װעם

 nn אין ארבײטעד״יזאנטראל. איבעד
 5יn כאטיילינען זיך וועלעז ̂יסקוסיע
n ip r*c 1 מאקס :יעיואנעז. r n n, 

n עדיטאר טענעדזישינג  pc -״תשאס 
.)16 וײ« אויו וס1וש

דער דעניש. ד. םאקס — װאו• די ג• זייט
 כמרטיםןוד איז ל*ס«ײז * ארנ*ניז*ןוי«נם

באלםיכיארער. א — קיאױדםרײד.
ם לאננעה כ — ױגיאז. קיאוקסאמר רער תון נײ׳■־•־ דזשאינט םוז םיםענ J די
נאםיצעז. עדיוקײשאנאי |.6on6P ה. י. .nn — .1מם»»טע ײסאראייגיגטע סוו נעשיכםע םאציאלע אוז ••ליסישע די A זײם
ם שױס שעכטער. .1 סזםינקײם יאהר א .5 זיי - ■ ^5. « . י .50 ר»ק*ל איו ------------» - 3. ^nyODP. 1 וײם םוו מלוס.
ם  בע״ ארנאכיזאציאנם־סראנעז- און םרײד •0 זיי

העלער. ר[ש. — •רעסער. דער רער
 רײזען. □nn2K — ביײ) <א ע*ענער ד ?״ט
ט ײ  נאםיץ־כיכעי. רעדאקםאר׳ס no A ז
סאציאייסטי־ דעם םון װירערגעכורם רי «. ?ײם vv\ .חאזא* לעאז — »עםע־נ«צי*נאל 

נאוױם״ש.
ם ײ  ■רעזירענם םאר םרײנם״ ,ארבײטער או סו ז

םאן. 2 — סאיד. דזנ;ײ ~  אוז קורץ מײ
.3 ב. י• — ׳שארוי.

א,_זעל• — נחם̂ח די אז םרימדיע די .11זײם
ם) םארזאסם׳ [. כ די ל. — (נ/ נוריהי. א

ט ײ  אינםעינעשאנאל אונזעך 1םי צנמים .12 ז
מ• י9י »יו חו רי פינקעלשטײן. ל• — •

מ — סע*יעםאזי ינ

jjrorior לורמ .13 דים
 אדווערםײזמעגפש. אוז שלומו .14 ז״ם
אדװזןרם״זמענכס. .15 ?ייט


