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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,
יעז״

 געװעז זײנען ײטיױ רע* אויף כאטש
 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

מ ארס וױירזשעם זײערע םון רא*ענם1 טי  ש
̂ו «<<• איז םםרײק. א ם

 דײםש, סעקרעטערי ראזענבערנ״ ■רפאידצנם
 םאיר גענאגמ אוז !אריאקאװ װײ#ארעוירענט

«װעק.איו דיזען ןוו?יב זיף נעםינעז יאנדאז
■ ״י ״יי * * , י

 יאר^ נױ באארר, רזמוינט קיאוקםאכער
װארקיננ־ ררײ־םאגאטליכע רי אײן םיוזרם

ײ5 * * * •0״
 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 
ט װעט םירםע  דאלאר 25 רי באןואהרעז ני

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 5^ 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
ן ת נ ע ח י ז מ מ ײ ו <*ײנםיז. אח יאליאקאװ ו

III 1',י "־

 געפונען שױן זיך ר^וט אײך נעכען גלײן
 אין געהאט האט װאס פארטי, צויײטע א

 און עסען טוכ, 4םכי ט׳׳״־עד^דאגטיעײז
ײן האט כען און טייינקען,  גרעס״ םיט׳ן א

 אלצ םיט געװע? כייבר םארנעגיגען טעז
 הארץ. דאס דעיקוױקען צו זאכען גוטע

 גאסטםרײנד־ די םון מאנכע כײ אין
 געק^ונט אלײן איחר האט כיעגשען דיכע

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

ד6אױ ער דזאט באקאנטע, א'ן םרײגט  ט
 האט םען און ״טעגױ״ גאגצע א רעכענט

 ״געכרא־ א םון אױכר־ײבען געקאנט זיך
 און העי״זע^ע געפילט א םופיהעי־", טען

 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
ה פאר׳טטעהט דארט, איז עס  אויך זי
 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
tmo עסזמסוסיװ דזשסנעראל

.1 וײ§ או♦^ (פלו•
 ל^ט^נר דצר ®ון וראנלצסען און פראגצן

צײט.
n » אט jm  i t v ' tw לצצטצר ר/ןר אין 
 ^דושמנ^וי״ חןר וח»^ן נצרצדט פיל צײט

מ׳/ רי »(1WINT f «11 װאס ם  film 
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
ן דושאנ^ור© n פון כאנדעלס י  "1 *רײר י

 *W סחען מען mm פראג^נ חנר א־יןי אין
 אדף און ענטםער. •אסינצן א פיגען

מ דעם טי  צמזעשוטױו גצנעראל פון טי
 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
ט ^י  אלע פון ארכײטער די צוױשען טיג
 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
פ פון (׳פ־ום ״ .)1 ז

 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
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 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
i 99 און יוניפדארנײט, וױכטינ« סך n\ 
ט זיך »ן ד מי א  אחי#«* אױף צײט די פ

ט רי ם*חרען.  חױפט* oyi אין ארנ״
 «ײ| «■< 190 סאומרט ,tn'* נױ צענטער,

 סי־ חנר דערינערזופרט און *ץ,9« אויפ׳ן
tan אין יארט, גױ אין ן ט־נג

 9**(*9(190*•( אונזער םון קאונסיצ־רום
 סטריט. טפ10 װעסט 3 נופער נ־צריננ,

ט איױ «ערזא;ען, א״נצעי׳גע  אמא• וױ ד
 •w ivp*r צו חאבען װעצנע נ־זאצ־עס,
 [96919( זיי;ען מיטיגג, דעם צו שריפטען

 נא• סעפרמטער צו צוצוש׳פען גצייך דאס
fi9* דעלכינען דעם אױף טאהע ראוי ii 

יארי^ נױ סטריט, טע13 װעסט 3

 דרעסמאכשר שיקאגא ױ כײ ארגאניזאציע
זױ שסארהס און װאססס

.)1 פון (׳ילוס

^ ער און שטוןורט, פון יאר ה  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

 זעחן \ועט ער דאס םארשפראכען, ה^וט
 ״םעיר כאקוםען ואלען ארבײטער די

 ניט זאלען זײ הייסט, דאס פלײ׳/
 עס קײנעם. םון װערען פארם^ולגט

 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,
מן no טעם רעם זוכט ת נ נ די א דנ די  ױ
 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

 עד ה^וט צײט זעלבער דער אין
 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

ט אײנער װען װײל ט לײענ  ״גערעכ־ די ני
ט״ ײ ק ט נאטירליך ער װײם טיג  װאם ני

ט עם אן זײן אין ױך םו  אלע אין און ױני
ט און ױניאנם, אנדערע א טי עם אז ײנ  א

 פאר־ צו זיך שװערער פיל אזוי אויף איז
 אונםענליר םאל םאנכעם און שטעחן

אויםצוקוםען.

ם אײנער אויכ  קריג
ם םינ־ די ני ערעכ  ,נ

ײט״  װאם אלעם איז ק
םאן דארןן עם ע  ווע־ ג

 צו װענדען זיך איז רען
 פון םעקרעםער דעם

ײבט אדער לאקאל,  שר
*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
o א גע״וארען א*ז פענסילװײגיא, םון r- 

ײ נאר ניט טוכ,  ױדאנס י״אקאל ,ד נ
 ואנדערן אינטע־גײשאנאי״, אינזע* סון
 כא״ ארצייטער אידישע- :אגצע״ לע־ נײ

ך סען יט4ג־ אורעטים און װעגי;:,  ד
 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/:v tv ,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

ן ני

 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־

v צאהל גרריסע it w ,ראס און מײדי״אד 
ט  נאגצעז צוס חן כאווגדערען א גאר צו ד

.)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
ר׳ן סטריט, םע16 װעסט 3  םארזיץ אמטן

 װען און זיננמן. מאריס ■רעזיחונט םון
 1אי סיטװאר נעשריכען, װערעז שורות די

םי;נ דער נ«ך איז םריח, רער  אין ס'
נאננ. פוצען

 םיט אננעםאננען דך טיטיננ־דאט דער
(כאריבטעז  ם«ק״ און זינםאז פרעזידעגם «

א רעטער  טעםינפייט דער איכער »ף,0נ
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

ר מדויערם האט ואם1 מ  וואנען 18 אי
 חפנען נעוואחנז, נעסעםעלט ענדליר איז
 פון טעצענראמק » אין נאפוםען סיר

 נארענשםיין, מאסם גייס״«רעזיחןנט1
 אין שיעט מיטװאו, פאראכטאנען

ד נוטער לעצםעד רער זחןן *װעני, נ׳ , 
 •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

ט. מנ  » נעהאם האנען סטרייקקי די י
מן םיטיננ, ספעצ׳עאען א  נעשסיסט ה

עי ם דעם אינ מנ רי  נעהיי־ א דורו אנ
ז  אננענד איתם האבען און באצאט מ

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

ר ״טייערער  נאראוי: נדודן
 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

 סטרײס ם»נער דדעס
אן נעהס װאוססער אין

jmh געסעטעלט. ש«פ

 ײאוס- אין סטרײק דרצסטאכער דער
 איצטער איז און ̂ון געהט טאס., טעד,

 ק^ונפערענץ־ די םון גא;ג. פולען דין אין
 געזאי׳ט זיך ה^בען װאס םארהאנרױנגען,

 אױס־ איז סטרײק דער װי גלײך אנחױנען
 אױסגעלא- ניט גאר זיך ה^וט גענראכען,

 ענער״ נאנץ װערט סטריײז דער און זען
 עגר. דגרײכען א צו ביו אמעפירט דש

 בא״ סטרײק דעם אין זיעען איגגאנצצן
ט  ןובער ארכײטער. הוגדערט ■^ד י• ט״ייג

 סטרײ״ די וױםיעל אױס עס מאכט װ*ס
 זײנען, די וױםיעל ד^ורט? זײנצן קער

 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,
ט ד^ס  סםרײקער די םום פרישען צו ד
 ניט װילען װאס פירסעס, אנדעחן פון

 רעכ־ זײערע םאר קעמפען צו נ^וכגצנצז,
*ו טען  איז עס און סריהער, װי מקחר נ
 אין םטרײק דער אז ניט, ספק שום פײן
װערען. געװאוגען װעט שעיער אלע

אונ״ איז װאוסטצר אין סטרײק דער
̂סלוס .)6 זײ« אויף (

 איו.קענעךע לאקאלס קלאזקמאכער
.!W שװערעז א אן פיהרעז •

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  m vov 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
v אין װ?נונג iv ivv.
o ייניאן די p n v ניט זיר *e םאר 

p:  םםרייהט די און אינדזשאנקשאנם p״
 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

אינ־וססרימלע פאר ליג ױ פון סאנפערענק א דעםאהראםיע
.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,
 ,יוגים די לעבען נלײר זיך נעםינט יו^ס
 דדעססא• און וױיסם אונזערע םין חויז
כער.

 טאנעס*' דער אריף «ו;קט הויפט דער
 :זײן ועט1 קןוגפערענץ דער פון ^ורדגוננ

אעדוסט־יעלעדי איז שי^ט נעקסטע ״די
דע^וקראט־ע׳/

 אױש׳ז *ונהם וױכטיגער צװײםעד א
 נעקסטל דין ותט כאגעס״^רדנוננ

 אדיר אדן כילתנ;״. ארכײנמי אין שר^מ
o חגר אץ ק«נםר?ל״. .אדבײםעד n•

 זיך װעט כילדוג; אדכײטער װעגען קוסיע
 ק*וזן, נג םאניא שװעסטער כאטײיעען

,nyonrpo פון o n אינםערנײש*נאל 
 הארײס יע«א.־םמענט״ עדױקײש^ונאל

 סאשצל »װ סלוי ״נײ די pc קאלצ;,
o ק״נגסבור/ סהאן דיסױרטש״; n  po 

 ליצ, אילדזשערנןון קאלעדזש; מאחגד כרין
po רי n n• ;וחנם דאנא ל• וג ה. סקול 
n דין n ר פיז טשעדמאן  די ־ זיצונג. ת

 אין סרײסאג עםעגען דך וחנם זיצוננ
22 o n ,,.rn o n nאױף ױני. טען n n 

 אלע וועיתן אי־וםג^מדס װעילען זיצוננ
ען ^ ̂וס ם ײ צו שײפות א ה*בעז װ י \ 

nipc עדױקײשאן״
 ^סקוסיע די פארהימעז שבת,װעם

n אין ארבײטעד״יזאנטראל. איבעד n 
 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

ר. א — קיאױדםרײד. ע ר א כי םי ל א ב
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.
העלער. ר[ש. — •רעסער. דער רער בע״ ארנאכיזאציאנם־סראנעז- און םרײד •0 זיים
 רײזען. □nn2K — ביײ) <א ע*ענער ד ?״ט
 נאםיץ־כיכעי. רעדאקםאר׳ס no A זײט
סאציאייסטי־ דעם םון װירערגעכורם רי «. ?ײם vv\ .נאוױם״ש. חאזא* לעאז — »עםע־נ«צי*נאל
 ■רעזירענם םאר םרײנם״ ,ארבײטער או סו זײם

.3 ב. י• — ׳שארוי. אוז קורץ מײםאן. 2 — סאיד. דזנ;ײ ~
א,_זעל• — נחםח^ די אז םרימדיע די .11זײם נוריהי. אל. — (נ/דיכם) םארזאסם׳ [.
ט ײ ם .12 ז  אינםעינעשאנאל אונזעך 1םי צנמי

רי פינקעלשטײן. ל• — •חומ• י9י »יו — סע*יעםאזי ינמ
jjrorior לורמ .13 דים
ם  אדווערםײזמעגפש. אוז שלומו .14 ז״
ט אדװזןרם״זמענכס. .15 ?יי
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ך א װ
ש ד. מאקס פיז דעני

נאציאנא־־יזירע, צו פלאץ דער
מײנש.

 די נאציאגאליזירען צו נאױעגו:; די
 לעזר דיאט אכ׳ע-ייוא pc יוױייעךגריבעל

jtu איגטערעסאנטען א־ געביאכט װאף 
פאי־אייס. ׳ט־יט

חײ׳ רלײ די פין פלעזילעגטען די
 פענסיל־ אין ױניאנס דיסטרייוטען יען

 ;רעס־ דעס אריין נעהמען װאס ןױיגיא,
 לאגד, אין קױלעז הארטע פין טײי טען

 דער פאר פיאן א צונעשטעוט 1ר*כע
 יןאמ״טאן״ קאיל סםײטס ״ױגײםעד

 ,*,קויהע :א;צע די אזיי וױ cm װעגען
 נאצ*א;א- פאלתאםעז יןען אינדוסטליע

 יאדזר Ck( פרן סשך א אין ווערען ליזירט
 דעי־ יען אי;דוהסריע דיזע אזוי װי און

 ?ארבעדריט װערען םאלװאלסעט וױיל
pc ױניאז כייינערס די בתים, בעלי די 
pH פובליקום. דאס

א״’ כיע; אז פאל, שלאנט פי׳אן רער
 גע־ גריבעד pc בתים בעייי יעצטיגע די

 ריא־ די װאס ססאק cm אגישטאט מגן׳
 באנדס :ייע חאכיאפניס, די אין בען

 נ^דיז אריײטדאגען זײ װעלען וואס
 ״עיעז באנדס דיזע פלאצענט. זעיןס

־ נייער א פון װערען ארױסנעגעבען נ  מ
 און הערפעלשאפט נאציאנאלער טראלער

 אפגעקױפט צורײן ביסראכוױיז װעלע;
 פאדיײף אין :תים בעלי די פון יוערען

 די פין יאלר פיפצי: קובלגנדע די פרן
 װאס נריבעל, הױלעז די םון אײנקיגפטע

 פרא* זעקס די אריבעד פארבלײבעז װעט
 אין פארבעסע-ז:גען נײע אדע צענט.

 ווע־ געכיאבט אײך דועלען אײנריכםונגען
די וואס פראפיםע; עקסטרא די פון רען

 דײזטא־ גיײגעבאקענע די ייעדען א־יום
 ,ד און װערען, ארױסגעװארפען טא-ס

 וױערים די סון קרעפטען םאלאײנינטע
 א־בייטער״עלעטענ• שטאדט״צע די און
 אין רעגיררגג נײע א שאפען ׳ירעאען טען

 איו אינעו־יןעהרעגיש די בולגאריע.
 דעל סין אפשפעלונג ריכטינע א אבע־

 פאר• װאס כװאליע רעאקציאגערער
 איז דאס א״ראפא. גא:*ן יעצט פרײצט

 בולגאײע אין נאבםאכעגי״* א בלױז
 ‘בא האט יןאנטר״רצװאלוציע די װאס

 םאשיסטישע די דורך אויפצוסאן װיזען
 איטאייען, זיא העכידיאך״ ״יטווארצע

 םאגארכיסט״פ־אנטיסעםיטייטע די דירך
 א-ן באױאר־ען אין העםדלאך״ ״נרויע

 אױפ־ האט דזארטי בלוטיגער דעי װאס
אינגאי• אינבלייזליכער דער אין געטאן

ספחנן עסםריױ׳ס רײןא.  פאר* קתדי
ט ז• ס*נען עז ח פוס ניז iyp #ון י  י

i געםאחר די t װ«ר«| ז«< עסטרײך « 
 *וניי<מר־ר<• »ן *ר*ר סט*י»<יסטי««

f •וניליק t 2 י««ט r r r n  « m eסעל' 
 טר״ניי*ע9« די טטראינער, *ייט

 סיר״כט יע»ט װעיען פ^יקס־טאסע)
w » הטנען o r n נרױט, יפטיי׳נא 
גע«ױ»ונ־ זײ רען האט דזןרפוור אכער

ט »ו מן ד » ^ן חי ^ו א ^ זײ׳נד נ י ח י ד • 
*ם1 a ח»יט«ן נאנידרען די n -״ס$רס 

"* ח׳ ד חןר *ױוי ו״ « ״ (י ׳הזמייין• י
ט טור» ק״ן ה*נ*ן מרזו״י ד  י
ר ?אויטיזיען ויי«רן ת  ױ** #
״ (ג«ח| ©ארא^ו־ען ווע<ען יייג ז
y i n ען די ו»ס ט ץ n׳f םין נייןנ r

mוײ װע-ען רעניז־ו״ןן iv היי!״ irn'P 
«p « לןוטענט. ?ויט״ןןען

נאלסימר אין האמויץ ארנאדזאציאנס דער סױיד סלאדק
̂ ■ײ ן ™ ̂ ר״ !ון

 די װאס קאסיײן, אדנאדזאציאנס ןידט
 ד׳ פאר אן דא פירט דגטעת״יפאנאל

או״וי קויןענדיג גיט חד׳צים. 6 עצסע

*s *«•־w •י • w# H U t
 ראט דײטיצ־יאנר

 פראניוײי צו אנבאט
 זיי• צו יפײנט

א*ן ערנסטער

*Ik* TM * י
א ;עדאיט

M«S»»ײעם;
 עס בעמיען. א־ן

 פוגדאםענטאיער, א ,
פאר־ ביזנעס־טעסיגער

דער אין ivz"'?p$: װעלען צד-ריש דרײ
 Ii«sE אין װערט עס צ'יט. זעלבער

 אזא א״ף װעט דען אז אױסגערעבענם
 װען מײנס די אויסצאהלען הענען איפן
 סענט 28 אויף רענענען בלויז זאיל ניעז
 צײט גאנצעד דעד פאד טאז יעדעי פון
 יעצ־ די װאס $1.40 די אדטטאם —

 יצעצטען האבען סטאק־האלדזן־ס םינע
 איז טאז יעדען פון געקראגען יאהר

 יאהר. לעצטען דײוױדענדס ״אפיציעאע״
 טען אז פאר אײף יטלאגס פלאן דער
 יאנד פון קוילעךגריבער אלע אין ?אל

 אלע אז סיסטעם, בוכ?י£ינג אײן האבען
 קע־ זאללז װעדדען אין פרײזען פאקםען,

 װע־ פעםסגעטטעלט גריננ און קלאר נען
אוכיעטום. צײט יערער צו רען

 ױניאן דעד פון פ^א; נײעד -דער
 פראנע ־ נאצ'א:אליזאצ'אז די ׳פםעלם

 זיכעד װעמ און בולט איז שאיױ אװעק
 גאג״ אין איײדרוק שםארקען א מאכען

 ביזנעס־ קל*:גט פלאן דעך לאנד. צעז
שלאגם צו דױינט און מעסינ  עס םא:.

 וױ װעג אײנציגען cm פאר װירי^יך
 פאד־ און כאאטישע די לײזען צו אזוי

 קוילעךאי:־ דער אי; לא;ע פלאנטערטע
 קױיעך די צו בנוגע סײ ~ דוסטריע

 טאטע נרזיםע די י4פ אין ארבײטער
לױלעךתאסטיםעד. פין

 בא־ צו זי• אונטעיגעהטט װאס #יטלא;
 קאגטרינױ גרויסע .א*א כמעט צאלי־ען

 פרידענס׳א!* על“װעיסא דער יוױ ציע
 אנבאט ד;ר פאללאנגט. לאט מאל

ײ םאלט;ײדזש א אדוי;״ ייפנט  א
 אייו״ א*;דוסטריע, גאנצער דײכדעלאגד׳ם

 :אציא־ אילל איי^ אין באהנען איהרע
 :יט דערטאנט עה אײנהונפט. נאלען

 ליהר־אקיפאציע דעל ירענען יואיס א
ײ״ די ״אפען װארז־־עײליך יך\ט אוז  ט
 פאל־ זעהל דיזען װענען זיןי דיננען צו

פונקט. ביטעלטען
עי־ געטאכט ד?*ט אנבאט דעד  א ז

 איז אויר איז איבעראל אײנילוק נוטען
 פואניזא״ װיל םונרעםטװעגען אמעריקא.

 גאר* נרעמיער, פראנצױזישעל דער ׳לע
 פאליטלאג ;ייעם cm םון העיען ;ישט
 זאנט פיאנדידײט װאס ד׳;יפאל בלויז

 אויפ־ גלײף ױעט זי אז רעױױיל צו ניט
 פאסי־ *טטילען פון פאליפי די נעבען

 י*אנע די ליהר. אין וױדערשטאנד װען
 האםדנגס־ נאנצען איז ניט אבעל איז

 רי באױענען נאןי קען ענגלאנד ?.4ל
 אוימנעהביען זאלען ?ײ אז פלאנצויזען

 באזיס א אלס פארשלאג דײטיטען דעם
אונטערהאנדלונ;ען. פאר

 װ»ט דאן ׳דולף פאי״ם דאם אײב
אז אנטאפען יןענעז בלינדער א זאנאר

 אין איבערקעדענײט פאשיםםישע די
בולנאריע.

nm כולגאריע, איז קאבינעט פויערן 
 זאטעל אין געהאלםען זיך האם װאס
 נידערגע־׳ װאך לעצטע .איז ,1918 זינט

 סאלדאטסתער א »ון. זmוnגעו שטירצם
 פירד ביז*איצטיגע די און קאנספיראציע,

 זיײ רעגירוגג בוי^אדישער דער פון רער
 בא־ זײ nm^ פליזאז, איז יעצט נען
 קלײ־ זײ וואו בערנ, די אין זיך םען£האי
 נאכ־ און םרײנד mp"T צוזאםען בען

 די געגען אויפשטאנד אן פאר פאלגעד
דיר«טאםארס. נײע

 פאר־ םיז לא:ד א איז בולגאדיע
 איז איגדוסטריע הויפטזעכליך. מעלס,
 פויעלים־ די איז דא׳ װאס \ועניג דארס

 פאר דארטעז רענירט האט לואם פארטײ,
 אלע םיט יאהר, עטליכע לעצטע די

 זיך מיט ראך שטעלט חסרונות, איהדע
 בול־ פון פאיאריטעט גרויסען דעם פאד

 נזד איז פא׳לטײ דיזע פאלק. גארמזען
:עגען איםער ורען

יי׳פראגקר פון לעגל־־ער יעצםיגע די
 נאר רעפאלאציעס, ניט אױסעז זײגען

עז אײנםאך װילען זײ א':'י  בא־ איז דו
 דורות. דור א*יה דײטשלאנד ;לאבעז

 חאםנונג, שטיקעל א דא אבער איז עס
 ■די זין* בײט ;ופא פלאנקרײך אין ראס

 פלא־ דעל בנוגע מאסען די פון טײנונג
 שאקעלט טלאן פואנקאלע׳ס לאס און נע

 און איהם חען דאם אביםעל. שוין זיןי
 אנ־ באוחוגען ענדליך לײטענאנטען זײנע

 ביטע׳ .-m םיז שליכטיננ א צונעהמען
 שלום ברענגעז ורלם ׳וואס פראגע, לעל
 פעפ־ א געבען װעט א'ן אײראפא איך

װעלט. :אנצער רm באלען טערעץ

 •רזד האט דדעון דעם טאגטאג,
 סאספיטינ: א אדחןסירט זי;טאן דדעגט

 פאדנינדמ; n) ׳ער5כיא)קלאוי די פון
 מי
אי

. ״ . ... ״ ײעצסע
 חא־ אװענט, jpo״rf אוסעױטדעגליך דעם
 הל^וויו־ 360 איבער פאי־זאטעלט זיך בען

 םין פלעדדע׳נט דעם העלען צו פאכעל
אעטעיגײשאנאל. דעל

 ניט אײגענטליך א־ז קאסוײן דעל
 דיז, ;עזא^ט יי׳אט עס װי ;עראטען אזוי
 אל־ צו אײנגעגעכען אונז זיך ד׳אט דאך

7״ איע ;אניזילען m.-פולע י/ײז אמת, ׳ 
 האבען *עעפער די אין קאגדישאנס ױגיאז

 כיד האבען געקלאגען. ;יס גאך סיל
 אז אוישגעפירט, ,פיעי אזױ “א*י, ;ליאנ

 א האבען Ht$j אײדז״-ענט ביזגעס דעל
 אז אין שעפעי, די יאזוכען צו לעכט

ט ײג־אן ?,!4כי  כא־ •ועו־ען זאלען ײי
״:עפטינט.

ארומגעזעהן, זיך -אט לנית נעל אײן
 אהן בעסעל ;עיעכט זיך דאט אי־פ אז

 ;עיזעגט ילמשל ׳־*אט ױ;יאן. דע-
 ;עװאלט, האט ער ױעטען אחיפגעפען
 און נעװאינ^ לאט ע־ װעכיע; אלאפיעײזען

 טיטאכיאל און געװאלט. ־אט על װען
 ארוגםעייטיחען פארװאלט א'לם זיך האט

 מיט לא־ זא;ט י*;יאז די און פרעסעד, א
זיף האנען צײטען — !ספאדיק א

 וועיען יד אז שיקבעם עטליכע די םון
ט וץי ױדאז. רער אין אנשליכען ד

און כעס אין ער װעלט ;עעגדיגט.
 ט״§ ספול גדױסען א פיט זיך װארפט

 שאפ־ דער אילם פלענט ■רעסעד. צום
כיעד?־ דעד איז װאס :טשערמאן

און כעס׳ אין כיעהד גאך ער װעלט
חינטישעItזײט איהר אז זאנט,

הלואה. ־עםמרײכישע די
 רװזיג יעצם עפמרײך לי:ט ענדליד

 אינ־ די םח פאקעט־בוך איז זיכער אח
םינאנסיםטמן. טערנאציאנאלע

דער פון געשעםטס־אינםערעםען די
איז װאס מלוכה׳לע, קליעטשינהער

 עסטרײןײ מעכטינע דאם געוהנן אפאל
 ווערעז נעשטעלט יעצט װעלען אונגארז,

 עםט־ אז נזןפאהד די און פיס, די אויףי
 אר״ אז ־װערע; :ים וחללה חס זאל רײך

 אויך דערוױיל ז%א בײטער־רעפובליק
 הא״ יןריג cm :אך גלײך םאראיבער.

 ארבײטער־ א*ן סאציאליסטישע די בען
 םאראיײ זיך עסטרייך אין ■ עלעמענטען

 רעגי־ די קאנמראלירס האבען און נינט
 עקא־ געװען איז עסטרײןי אבער רוננ.

מלחםה. nm םון צושמעטערט נאמיש

 א צו םארהלענערט ארמעע די האט איץ
 ישװערע ארויניגעלעגט י.אט זי הײפעלע.
שםאדטישע mJfרײכ די אויןי טעקסעס

 יןייז ניט געהאט גיט האט עסטיײך
דעיצו אין הלעדים, קײן ניט און געלד | ארפעע גרױסער א

די באקעםפט ביםער האט און קלאסעז
 דא־ ס׳איז פיליםאריססמן. כולנארישע

 בור* די דאס נימ, װאונדעד קײז רום
 אוים־ האבען אםיצירען רי און ז״שואזיע
 הא־ אוץ געלעגענהײט ערשטע די גענוצט

מאכט. די פאדכאפט בעז
 ותד דיהטאםארעז נײע די לאנג װי

כט דער בײ אנהאלטעז זיך לען  קען מו
 בולניד די וױסעז. נים גאטירליד מעז

 םון אײגציגער רmיע אויערים,
 שלע־ א ױז סאלדאם געוועזענער א זײ

 אונםערנעבצז ניט ויכער וועלען ןער,
 דער נענעז קאטו• א אהן שנעל אזוי

 פארנױ האט וואם קליקע ^סיצירסקער
 גאנץ ס*פיא. הוייט־״ממודט די נמן

ז אין דאס מענליך, י ײאכען פםליכע מו

 איהרע זײטעז אלע פון איהר האבען
 אר־ די נעשםיקט. שכנים נײע

 נאבאנ- יאהד צוױי האט בײםער־פארטײ
 אויפצוהאלטען געמוטשעם זיך אגד

 ענדליך לעבען. פרייזגז א בײ עסמרײך
 די אויפגעבען געםוזט זײ האבען אבער

m גײע עםטרײד׳ס אין רענירוננ, ':m״. 
 הענט די אין איבערגעגעבמז זי האבעז

 נאציאנצךליג די ״רעסייוער׳ס״. £יז
 גרופע א פון ארױסגעקראגעז דאן ד״אט

 א םינאנפיסםעז אינטצתאציאנאלע
 עסט־ םיז אויפבויאינ: סאר הלואדז
רײך.

 אפיציעל עםטרײד איז װאך לעצטע
 im םיט גצײארעז. ״פארםאיםנײדזשט״

 נעשאםען איז סםדיט, וואל םיז הייזי
 4לײהונגס״פאנד א איהר םאר געו&ארעז

 פינאג- די איז דאלאי םיליאן 125 םון
אפע״ און איילאפא פון צענטרעז ציעלזן

 אלן סוױטיש יעם אדױס ׳טלעפט זיד״ן״,
צום גײן אלע קא:ט ״איהר :זאנט,

!טײװעל״
 טײװעי׳/ ם1צ ״;יין אגשטאט אבער

 נע־ שאפ דעם םון ארנײסער רי זײנען
 הא־ ל^ופיל און מניאן. דער אין קוטען

 * געבען איהם װעט ױניאן די אז פען,
 א אםילו אז וױסען, ?אל ער לעסאז,

אגשטעלרינ. אבייכעל זײן מא; :אלעבאס
ױ־ די װעמען כיט באלעבאס, א :אך

 האט אײנזעהעניש, נעהאט חאט :יאן
 באיע־ א ״קאנצעסיעסי׳. ;ענעבען אירם
 באשע־ יענע וױ אזױ געװײנליך איז באס

 פי;־ א עס גיט כיען ווען װאס .פעניש,
 די האנט. גא;צע די לאס װיל ׳גער

 ״ניט זיד נעסאכט נעט־״יך האט ױניאן
 א אפגעעםצנס דזאט ער ױען זעהענדיל/

 נע״ דך ער האט יןאנטדי. א אין שאפ
 ויועם גוט. איז קאנםרי אײן אז :טראכט

 און ערנער. װערען נימ קאנםרי א נאך
 מיט שאפ א נאך אויפגעעפענט האט ער

 יארק, אין מאשינען פערצינ און עטליכע
 ״פאר־ װײםער אז ׳זיך פארשטײט פא.

 געטאן האבען םיר און ניט. טעז קאן זעהן״
 — אומשטענדען די אונטער בעסםע די

 אף אוט די ארנאניױרען איז: דאס און
שעפעל. םאון
 מיט געװארעז נעטאכט איז •ראבע די
 און פענסילװײניא, יארק, אין שאפ דעם
 באלע״ דעם װעט עס !גאנג א ;ײט עס

 אז סטראשונקעס, די העלפען :יט נאפ
י אפסטאימז איננאנצען װעט ער  אר״ י

 ׳פויך האט עד װאס שטאדט. איז בײט
 עס און פראקטיצירעץ. צו אננעפאנגען

חתיפוה די חעלםען :יט אױך איהם װעט

 א•״״ איז װאס מיטינג, לעצטער דער
צז, חאט געװארעה געהאלטען דו  t$ גיו

^נןן נאלטיסאר אין קלאוקמאכער די  ח
o■ פון װאונח דעס פארשטאגמן j f r t r 

ץ פו| ודס)י םm אין דגםאז,  אין ר$רע ד
ד, איי דאס pH נאלטיפאר. י סי  fg מ

ױי פען אױב  דיסצי•״ גונמ, א האנעז ו
 י^דער דארוי ארגאניזאציאז, לינירטע
אלןטױו״ זײן טעפכער

r האכען דז״און, סטען דעם שבת, o 
טינל פפעציעי״ען א געלאט  דאט און טי

עי געװען איז ײנ  באזוכ- נעכט רי םון א
 ;ע- האט 4 יאקאל װאס מיטיגגעץ, טע

 גרויסע א צײט. לאנ;ער א סאל האט
 צו אױפ;עיזוסען איז רעטכעלס צאהל
ט4צ גאגצע די שטײן  סיסינ; דעי װאס י
 האט אײנער ק״ן און אנגעהאלטען, דאט
 טשעד־ דעד ביז דאל דעם פארלאזען ;יט
סיטיננ. cm נעשי״אסען לאט כיאן

 דזשע־ דע־ נאלדנעמ, .4־xd ברודתױ
 איגטעלניײ דצל פון ארגא;ײזע• נעדאל

 ־,גע דעד ריט באגוצט ליך האס ״*אנאל
 א וראס חדיןענדי; ;יט ארן לענענהײט,

 אזי,י גצווער זײנען ניעפנע־ס רי פון כך
 iV האט שטונדען, 2 איבעל םיס לײערע

 װאס ,om איבער איבערבליק א ;ענעכעז
 עס ױאס און ;עװאיען, :עטאז איז עס

 דעד דוױך װערען געטאן נעקענט האט
 באל- איז פאדבראכט לאט ע• װאס צײם,

ײ דאס ןמנעװיזען, י־אט על טיסיאר.  נ
 די האמ נע^ענ^הײםען פארשײדענע

ס ;עשיקט 4אינטעלנײשאנאי מד אניי ת  א
 — ער זא;ט — אבער כאלטיפאי. אין
 ריכ־ קיינמאל זײ ײאכען טעמבעדס די

 זאנם חזריבעי־, טיטגעחאלפען. ניט טינ
 םײ איז אומימסענדעז רי אוגמער אז ער,
 פאינלײ• צו איהס פאר אודמענליך ײש
 נאנצע די סײ־דען ׳טיפאל£באי אין בעז

 אין לעלפען ;עטעז זיך װעט סעטבעדש־פ
אױבײט. דער

 םעכד די תאבע; ׳אויס װײזט עס וױ
 סין עתסםקײט די פאדשטאנען בערס

 נעװא- באשלאסעץ ס׳איז אין ׳יא:ע דעל
 בדודער צו רעכט דאס נעבען צו יעז

 האםיטע, די אדיפצוקלײבען נאלדבעיג
,ז אז ;לויבט על װאס  ק^וגען וועלען ,

 ײאונדער און א-נײט. דעל א*ז העלפעז
 גיט ך.אט אײנער ?"[ !ײאונדער איבעל

ך ;;,אפצוזא; געװאגט  אײנעד, יעדער זי
 נעזאנם האט ;עװאדען, נע־ופען איז װאה

 סדום־ ײננע 35 םון תאכיטע א איז יע׳
 אונטעתווטען זיך האט מעמבצדס טיגע

 דער אױ״יי םימאר4באי אוועקצושטעיעז
קאאולמאכערם. ארגאניזירטע פון פאפ

ב«לטיםארער. »

— »ז אװזר, וױיסט
njn אין םארנרזומרונ; יאגנזאסע * געװיזען ויד י«ם מאנאטעז עםליכע יעצסע די א*ז לאוויאנאײ אידייעעו no איאםיגער  נייססײד זײזןרע םארנסננמרס האנען אעדיעז »וז י»נ«ד•, זיד^רימ^ ד«וער. io,ooo נעי *רי״ *רײנמקומו ייז ססנאט יעןרםעז סאנד?
װקים• דער איז בינארקם כעסנדגאװאמומד דער איו ,סױדאד״ ת«ם װאוגדער, קײו נים איז עס םאנאק? לימז !?װאוע־ האגעז סמייעםה אגדעיע בעח סריענם, אין וואיזסט װזןיכסר נ׳אבאר* סערקימז םעז ,סײנ® דעם פח •-*«ענט ר,ו:דערס ה*בען רעםס םינור ״סײיאד״ אבער סינארעסס, נעותדנלימ 90 ךזי םסהר זוטװאס ?אסםעו סיגאיעטס ר»ד״ .סיי־ ױז«וןױג m איהר׳ וײיסס •♦.r סוז דזןדם «ד סעז װ#ימ ס»ר ®•נדס אנדערע נזןנונ כעו זאך יייתז דארסיג? די ויפס דזנם סר*ץ רוננען

מענשען שװאכע
אבפיחר־מיםלעז שטארקע פון אפ ױך שרעקען װעלכע

ען אי נעהםען ז

ס ק א ל - ס ק ע
קאנפעקםור טזדמנרער א װי טעם אץ געשמאק
 קרעםיען «הן נמםירליך און געלאסען װירקם עקם־לאקש

אלעםען, כײ באליבט אזוי עס איז דערפאר שםערגען, און
ס. און קליץ חי נ

25,10 50 pm סנמודס. רדאג ילמ איז באקם. » םענס
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נאארו דזשאינט וזן
ױניאן קלאוקמאכער

i

A דדצח, טען8 רעפ פ־-יטאנ, \m 

קאמיטעש.
 דיפט^הט ב׳אקטאן רי פין לאצ״יטע א

 ד^ס אינפ^רםירען וניאן’ ױאלקערס ^וד
 אין א״כײטע* טױוןןנד 25 דינען ןײ

 פינאגציע^ע םא״לאנגען זײ אין פט-י-ייז
שטיצע

 װעיט חאטיטע רעי פון פאילאנג דע*
 אויע^•*;ט *וע־ט נא־ פאײאנדעי^ט, ניט
טיטינג. ;עחסטען צים

ען פג רי ש צי
אירי* ** דאס אינפאלטי־ט 1 י־אלא״

 צי זיך האט יןאטיטע היי״פס א־יײטעל שע
m: די id /vm װי אזוי אין שט־צע נאך 

עי1דעי דט, שטיצט 4י־אלאי רע-  שישען נ
כאדד. דזשאינט צ.ים םארלאנג דעם אפ די

צורײןנעױיזען. װערט צלעריםט רע-
 װצל- צײטוג; 4ד ״טעםצנדזשער׳/ דע•

 שװאר- ד׳י פאר אלױסנעגעבען ויע-ט vכ
ײנןן זײ אז אינםא״רי־ט ׳א־בײט/נר צע  ו

 םאי־ וײ אין געדייקט פינאנציעל ןעה-
שטיצע״ סינאנציעלע לאמען

 בעי;עגעכען4א ײערט פארלאנג לע־
יזאטיטע. פינאנס רע• צי

ט 1 ראלא* ט- א־ פ הא־ די דאם אינ
 פין פ-אטאחאי^ען די דטנעהי־יסען נען
טען.25 דעם טאי פון כאאדד פאיגט רז דעל

 כא״ ײעלען כיעייבע־ס פאלגענדע לי
 דזשאינט דעם םאלט־עטעז צו שטידט
 ״ױני- די םון עלעשענו:; דער צו כאא־ל

 קורצ־ װע־טײםעל, ן,י:אכי* :־איז״ טי
 מאמא- גא^רין, כרעס, ־,,זאפ^אװסח טא•
לאשינסחי. און קאטאגי ••*ישטאן, ליכ,

 װע־ט 1 1ייאקאי פון הורװיץ ב־יי־על
 ד״לעיוטארס אױ באא־ד דער צי עדייע־י״ט

 ׳:א־־א; ב־ודע־ פין אץcm '!4 אי־׳י
 pc געװאלעז א״ס;עשיאסען איז ױע־־נע־

 דעל פון א״ך איז באאיר לדעאיגט דעב
דירעקטאלס. י1א באא-ל
*:rצו עיײעהלט װעיט זי4זידי ־ 

 דעם אױף ד-־עלטא-ס אױ נאא״ד דע־
 דער וױ :אכדעם מייעל, נלורער פ״ פ"א׳:

 ביזנעס געװא־עז ערװעהלט איז לעצטע-
באא-ד. דזשאינט דעש פון לז־־:ע;ט,4א

 —באדיכם. דירעקטארש׳ א״• כאא־־
קאמיטעש.

 p*X*T ״־סעיוױס ,ד פין לאםיטע א
 אװ כאא־ר די אינםארנײרס ״,קאנ-פא:

 װ^וס אינצידענט אן װעגען דידעיזטאלס
 נעכיליך, ׳שא« זײעל אין פאס״לט ראט
 םיט איז סעטלםענט א וױ נ*כדעם ראס

 אײ■ איז געװאדען, געמאכט פילמע וי-ע-
 געװארען *טטקירט פרכײסער רי פון נעל

 האם םען אז אוםן, גרויזטכיען אוא אוי,־*
 האספיטמל. אין צונעמען נעםוזט איחם

 V דאס וױיטער, ערקלערט יזאדיטע די
נ^ך אפיס דעד ה^ט דעם דאנק

v סטרײק א עלקלערט טמא״ m\ דער 
 בענצ־ סטרײק םא.ילא;;ען זײ איז םילמע

םיט
?^נטרןו״ וחגילבער שוסטער, בירדער

 די דאס יעיזאמענדירט שא«, דעם ילידט
 וואר » וחנרעז גענעכען זאל אלבײטעל

 נעארדערט זאלען זײ ארן כענעםים סטרײק
 זינט •לעצער, אנדערע זרכען צו װע־ען

 ערקלערס ער שאפ דעם ניט םיקעטען זײ
 דארםען וחנם סטיײס דער אז ווײטעל,

 דעם םון ק*כײטע א םיז װעחנן אננעפ-לט
אסיש.
שוס־ ברודער םון ־עק^מענדאציע רי

גוטגעהײסען. ײערט טעל
 םון סטרײקערס די םון קאסיטע א

 אז אינפארםירט, ברארערס׳/ ״װאגנער
 6 לעצםע די םאר סםרײס אין זיינען זײ

 זײער אז םארלאמען זײ איז װאכען
 וחנמנן, געהעכערט זאל בענעםיט סטרײיז

 םא לעבען א מאכען ניט קענען זיי וױיל
װאך. א דאל. 12

צוריקנעוױזען. ײעלט פאללאנג רער
צושריפטען.

ט 82 לאיזאל  די אױפטערקזאם טאנ
 צו־ א וועגען דירעמטאלס אװ כאא־ד
 דעם געשיקט האבען זײ װעלכען שריפט

 באארד, דדטאינט חןל צו אויגוסט טען25
 םאר־ האבען זײ צושריפט װעלכעז איז

 לא־ די םון סעמבעלס אלע דאס לאננט
 אלס דזשאבס אן :עמען ױעלכע קאי־ס

 נים זאלען בושלערס און עקזאט-גערס
 װאר־ א אהן ארכײט דער צו אדױפ;עהן

 ױניאן. עקזאכיינעלס דער פון קאדד ::,ק
 פאר־ ניט דאמאלסט איז צישריםם דע־

 די װאס ׳דעם דא;ה א נעײאיען האנדעיס
 פארשי־ כייט סאינומען נעײען איז ױניאן
 פאר־ לאקאל דעד םדאנען. אגדעיע יע:ע

 זאל די־רעקםארס אװ באארד די אז ׳לאנ;ט
םדאנע. דער אין האנדלעז איצט

 לאקאצ םון צױשריםט דעד װי :אכדעם
 באשלאסען װערט םארגעלעזען, ױעיט 82

 עק־ דער םון פארלאננ דעפ נוטצוחײסען
 הײנע דאס נצםליך ױני^ן. זאסינעדס
 נים ואלעז ילאסאים mjrwii םון סקטכצרס
עקזאמײ אלס ארבײם ותר צו אדױםנעהן

 קא-ד װא-ק-גג א אהן ני״עיערס אין געיס
.82 יאקאי פיז

עי ױד  דע־ דאס נאריכטעט יאנגע־ נ
 •אר״ דער פרײני, הױ איחם חאט הטאג

 םעדצרײשאן אםעריקאן דעי סין טיעטמר
אי אמ ײכ  איינגעלאדען יא״ק, דו אין י
 װעטע- ^װאר דער טיט חאנפעלעי-ץ א צ׳י

ד• איז כױרא דיזע בױרא׳/ רעגס א מ  א
צמען צו געױארען זיױט  אלע רי טלײדס י

 ־־עצ״ דעל פון סאיראמצן ;עיןייפעלטע
 גאגצע ד» אז עדהרעיט ע״ סיחסו:. טעי

 פא״טרא״ געװ/נן אס נאװענוגג א־נ־יטעי
 כא־־יכ־ ער קאנפעלעגץ. דעם אױף טען

 איז אינרופטריע 4,נידע די אז וױיטער טעט
 א פון און איהס םיז םארט־אטען געױען

טעד די םון פארט־עטע*  גארמענט דנ״
 פון םאלטלעטער די ױניא;. ױארקעיס

טעי גאנצער דע־ רנ״  האבען כאװעגומ א
 דעו צי לאאפעלאציע זײעל פאלשוראכען

 ױעט עס װען בױרא״ װצטערענס ״װאר
גויטי;. דיז

 ‘י־א:•*;- כ״ורע־ פ*ז באריכט דע־
גיטדעדײפען. יוערט

באריכט. דענעדושער׳ס
 די דאס באדיכטעס װאנדער בדורעי

ד איע אונטעדזוכט אפיס p4t האט װאר אי

 װאו דארט און
m מ«ן o n o  m w t  *»n 0 ס*נער*n

«דנײט. ו«ר (bmbdvjM •1 יײ
v* יר1י ח»ט זפים i  BMW90VH•

iv l( ״f און עחזפדינ^ס ♦וגי^ו i r v i
i m ייין צוערנעיפ i n ,ימיטן

 די׳עיונ־נג רעס םין ניענעדו׳צע־ דמר
 ר<וס וױיט«י כט«טינ*ר רע«*יטניענט

'M,eveM ״טע־ט׳טענטס די i9׳ r" ה<וט 
ט ד טי ס מ׳ «״ן ^ ײ*מ *ו iv o ם* n ר״* 

װן• o:»om ז«יי* יווגטערײנוגנ נעטיינע
־ סון ס׳ןסנןרס די ניי  ״מער־ ת

 ,v jnpt *ו dim ׳**|״,”M׳oi>e*i ט׳/׳ענטם
ספ־ נ^׳עעפטינען זי•  <«רער י«»נמרס1«

נ רי m ער?*עיט עד ט.ינ נ ני י ז - טן  ^נ
»נפ»נגץ;. נ«י*ד ע* װעט

«ר דעפ װעגען »נ  ױ׳ניכ«ר ,nnyi דזי
ד *וז נ*>י»עפטיגט האט םיי rm ^נ e:*p‘ 
 נאריכטעט גערלין, נאסען דעם ט־ט ט^ר,

עי ד מ י ג חן ג  נעסע־ vm פיאנע די *ז װי
 זענקא דזשאנער דער און געײארען טעאט
ם אנעיקענט האט ײינ׳ מ  זיין *יס שא■ נ

p ײעט *V *ניז om״.׳ t פאראנטװאדטיױ 
חאנוישאנס. אי־ע פאר

רןי רו  דער ראס כאריכטעט ־ע׳־טע־ נ
 און נד׳נגאיד םירנ׳ע דעל נענען טטל״ס

 נאכ״ נעװארען געסעטעיט איז גי־עיאי*{
 *ונעהט־םט האט ס׳רטע די ײי דעם

 װעלען װעיכע ארנ״טער א,־ו־סצו:עניעז
 פון אפ־ש דעם פון װעיען יהט8ארו־ם;ע־

ױניאז. דעי
 אין דאס נארינטעט ■,־־זאטט בלורער

» פאראן א־ז א׳נדושטר׳ע סחו־רט דע׳־

B Q X E S o i
1 1 ־«״0 0

ר א ר ױ ען מ « דינ  » אין געװארען נעםאכט ני
םען חאם עם »אנ. «ו נענו תןן ח א ען י כ  םיוראד, מי
 תיכערערם םינארעמ. באריםשען וועלפ דעם
 רוי־ פון םערגעניגען דעם חאכען וױלען וואם

ע וועיעז מאבאק טערקישען נוםען א כערען  ײי
ו םןןחװנ דעם נעכען םןןל  איר־ גענען כדוראדס ז
סיגארעפ. אנדעחןן אן נענד

ד ־ לײו8 דך פ«ר ״אורסײלם
ײכפ תל ר םא א ל ו ט מי םיגארעמ א אירגענד םי

וועים. דער אין

ס <ר »ור עק«׳ * ן ם»נו ו ע די ו ט ס כ ע  ה
ע » *י ן 1ם א קי ר ע ן א ע ױ א י א י ג  ע

ען * ע ר « ן סיג • דער אי ל ע װ

i^ ^ ig זײגצן טעםכצדש די און 
 ער נא״צעםטמט. וױינינןר אדער סעוזר

 כא־ איז אפיס זײז דאס אויף ערקלערט
 [וערשו נע44?י* סטאוען אץ שעםטיגט

ױדא;ידרען, פאר
 אויך כא־יכטעט פריזאמט כרודעי

 פלינץ דעי נענען ^1סטרי דער דאס
 געװען איז סטרײה װערכער סיןוייט

 אר׳ א; כא׳צעפט-נען פאר רעזולטאט דער
טעי ײ  געסע״ איז סיזײר, דעם אינטער נ

 םירמע רי װי נאכדעם געװ^רען טעי׳ט
 בעח*פײ נאצאחלען צי צמעשטיםט האט
אלנײטער. דעם

װעל״ ססארס״ ספעשאלטי ״טאזאג די־
 גע״ זײגען פרעצער, ױניאן ניט ?ײנען כע

 גע״ האט אםיס דער געװארען. סטאפט
 צו און סעטלען צו פירםע די צװאינגען

 ארכײ- די אז סעקױריטי א דעפאזיטען
 אונ ארנײטען װעלען סטאלס די אין טעי
כאדינגומען. אןיױ: טער

 װעלכע קאמפאגי״, סשוירט ״ײאונ די
 םאנאט א סיט געװארען געסעטעי^ט א*ז

 דעף םון געװאדען געסטאוט איז צוליק,
 אינ״ איז אפיס דעל 4װ נ^וכדעם ארכײט,

 די באשעפטיגט זי אז געװארען פארסירט
 םון סטרײס א נאך שטיק. םון אדכײטער

 צונעשטיםט פירםע די חאט טע; גע4נ14א
 װאן םון ארכײטער די באשעפטעען צו

 ױ אז סעקױריטי, א דעפאזיטען צו און
 די אנריטענט. דעם םארלעצען ניט װעט

 דער צו ײעלען געדוםעז װעלען ארבײטער
 אינטער ארבײטען םאל ק*מיטע נרױוענס

בארינגונגען. ױגיאן ניט
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Enac־כם ■

ױ פון נעשינסע םאציארע און פאלישישע די
ששאאשעו פאואײנעשע

/ו• - ־ויז•

 יעם איז ײאס יןורס י־עקטיציר t; ;,פאיט
א־ניױע-דטעט.) א־בײטער איגטע־נעשאנאד איגזעי

1א־ געױארען ;עגענען ילאן

ע־ אץ שעדץ׳טיאנא״יזם — סו רעסאן בירגע ד
שאוט. און ;ארט •צקיאפערי• .1

'1'*■ייי• וו»■

ױינינער װערם טקיאפערײ1.  :ארט. די אין ו
 קאגסטי׳ די ;עיוארען אגגעגדמען איז עש ױעט צײט דער אץ א.

ײניגטע די פץ טיציע ען ,1789 *טטאאטען, סארא  ?זטא־ די אין דיג
אין ױעדזרענד שקיאפען, 4ססס,ס בײיז געדדען נארט די פץ םען

ען זײגען ;ייט־׳סטאאטען עוי ם ; ״צקלאפען ססס,סס? ארי
,נ הױז־דינער,־גו *עזייגעז;ארט דער אין שקלאפען די ב.

׳-4יפע אין ארבייםער
ע די פון ילײך ט ע ר ען ע ט ט זיך נארטאין האט צ״ ױקעי טו  עג

 יאהר דעם ארום אין
ט נארט די אפ עע אפג

.2

.3

.4

E u n c o a c r j [ •
*עהן דאס ט׳נ קאנער דער פון אנ מ״. רעאוניי ר א  ו

a די א״ imמ1<א4 אץ װיסקאנסין *ץ פארסירט וץ־ ה*פ ״ 

ר צװײ סים ח  סס׳ססס אינעיד געצויגען ױ ױא# ׳••עגזער ין
׳•#יסען■

שטאנען איז פיזרמײ די נ, ״ װאס פעשציעס פארשידענע פון נא  חן
ט בען * ,פראטעקמױו א אין געגלוינ •v*i,ען אוץ ״  געײען דינ

׳*קלאפעריי, פון נעגנער
טע די ג.  ניז• די לאס פאראורזאנט חאט 1867 פוו צײט שלענ

 אויןו חאפנ־נג לײגען זאלען סענשען אגדערע אויו און נעםלײט
ער א ײנגען וועט װאס פארטיי, די p נר n w /טי רי ע סו א ר •,, 

 איז צייט שלענטע די דאס נאד״־ייםעט, חאבען ביזנעסלײט די
ױיי אננעקוםען, ען דעםאקראטען די ו  דעס פארקלענערט חאנ

טייײ;».
אי דער רפ ע  צו פארזוך א אין ,1859 אין נראון דזשאחן פון אינ

ײען אפו  א אנגעיאנט חאט דאס גװאלד. םיט שקלאפען די נ
סאוט. די אױןו ׳טרעק

 אכרחס פ,־ן ער״עהי־נג די אץ i860 פון קאמפ״ן ןןלעקשאן דער
 רעפוכייקאנער. די דורך לינקאלן

ט סאוט די זיך• שפאי
וואר״). (״סדױל כירגער־קריג אן זיך םאנגט עס

קוםט) (וױיטערעס
 •טקיאפער״, געגען .געפיהל םאראלער א

I8;w ;פץ האנדעלס־עטאאטען די האבע 
׳פקלאפערײ.

.,שקלאפערי אפצ״צאפע; אגיטאציע דער פ*ן ענטעטעהען דאס ד.
I( ארוס :#)is ען ע האנ עינ צ נארט, די פון פערזענליבק״טען א״נ

ד װיליאש שםייגער א וױ אי  אגנע־ אנדערע, נאך אלן ;אריפאן, י
 שקלאפע• פין באפר״א־נג ״פאלשטענדינע פארדערען צו פאננען

 ז״יערע אי; נעװען נאר איז װאש ;,,א־ האבעז-נעטאן ז** ריי״.
ױערען. אפגעשאפט זאל עקלאפער״ די דאש שוהות,

J( גע־ פרעדיגער די ״אשאליש׳אנישםש״, די םען האט אנפאננ פ*ן
 ״־* שט״גער םיט פאר״ארפען אױשגעפ״־פט. שקלאפערי*, נען

מע;. ז־־ערע אונטערגעצונדען ה״
 םאשען נארם די א•; געקראגע; ז־י האכען אכער, ביםלאכװײז ו:)

 צוגע־ שוין פארטײ פאליטיעע א״ן האט 1844 אין א־ן אנהענגער,
שר״נ־ונג די פאר ארבײטען װעט זי אז זאגם,  שקיאפערײ פ־ן בא

שטי״ טויזענד 62ססס, געצויגען האם פארט״ יענע םעריקא. אין
 א נעצויגען שױן פארט״ די האט שפעטער יאהר פיר םיט סען.

איז שקלאפערײ געגען באװענונג די שטיטעץ. םיליאן פערטעל
געוואקסען.

 פאכד און צייטונגען םיט געױארען פארפל״צט איז לאנד דאם )4
 װערען אפנעשאפם זאל עם אגםיטירט האבען װעלכע פלעםס,

 אגיטא־ שך א אױך האשען צ־־ט זעלכער דער אי; שקלאפעערײ,
 א־םצלא־וארפען פאלק דאש אויפגעפאדערט לאנד איכער׳ן םארס

״ םיםטעש שקלאפען ״פארפלוכטע די
שאוט. ד• א*ז שקלאפער־• פץ םארשפרײטונג די
גע־ אפאזיציע שםארקע א נעװען שאוט די אץ איז אנםאנג אין א.

םאר• האכען דזשעפערסאן אץ ױאשענטאץ ש־לאפערײ. גען
׳טקלאפערײ. ד«מט

 פאנאנדערנע־ זיך האבעץ קאטען־פלאנםאציעש די װען אבער ב.
 8 נאר איז שקלאפערײ אז ארוםכעזעהן, זיך םען האט װאקםען
גענוםען עס האכען סאוט די סץ םענשען די און זאך, װאוילע

פארטײדיגען.
 פאר־ די אין ש־לאפען צאהל די האט 1850 ארן 1800 צװישען נ.

שטינען שםאטען אײניגםע .3,000,000 ביז ססס,ססז פון גע
ען שקלאםען־האלטער פאליטיק. די א-יף א־־נפלוש אן נעהאט האנ

 איז שטאאטען פארא״ניגטע ד״ אין כאםעלקערונג וױיםע די א.
נע־ זיינען זײ פון 350,ססס .20,000,000 ארום געװען דעםאלם

 ארנא־ גום און רייך געדוען זײנען זײ שקלאפען־האלטער. װען
מ פאנכע אין אײך איז םאדם, גאנצע די אין און ניזירט, ײל  ט

א*ן םקולם ד• פרעםע, די קאנטראלירט ז*י האבען װעםט, די אין
קירכען. די
 ערשטער דער נעװען איז 1820 פדן קאטפראט״ש םיזורי דער ב.

קרעם־ צוױי די צװישען יאהרהונדערם םען19 אין צוזאםענשטױם
,זײ װאס די און שקלאםעריי פאר געשטאנען זײנען װאם די םען,
גענעז• געשםאנען נען

 א «לם ^ר״נגעקוטען םיזורי איז קאםפראםים דעם דורך )1
 םערי־ איחרע דאם באדיננ, דעש מיט אבער שקלאפעךשטאאט,

פרײ. בלײבען זאלען גרעגעץ נארט־שאוטערן דעם בײ םאריעס
 די חאט קאנגרעם דער דאם נעװארע;, פעםםגעשטעלט איז עם )2

טעריםאריעס. םאנכע אין שקלאםערײ םארטײדען צו םאכט פולע
ך דער און 1846 פון װילםאנט־געעזץ דער נ. חו א געג־ די םון פ

 זיך זאל שקלאפערײ די דאם פארמיידען צו שקלאפעריי םון נער
ט  םען װאם מעקםיקא, םון טעריטאריעש די אין ארשםרײטען ני

לאנד. יענעם םיט מלחםח דער םון חןזולטאט אלם פארנומען האט
 צוױי די קאלאהון, און װעבםטער קלײ םס אנשטרעננונג זײ ד.

 שקלאטעריי פון פראנע די לײזען צו צײט, יענער םון טיהרער
.1850 פון קאםפראםים דעם געבראכט האם

בירגער־קרינ. פון אנקוםען דאם
ט שקלאפערײ פון םראגע די האט i860 םון קאםפראםיש דער .1  ני

 אננע־ װײםער איז שקלאטעריי געגען אניםאציע די געםעטעלט.
פריהער. װי קראפם םעהר םיט נאך געװארען, םיהרם

ם ;אנקעל א. ך. ־ טאט׳ קעבי

קאםפראםים. םיזורי דעם צוריקוױיזען דאם ב.
ביל. קענזאם־נעבראםקא די און דאנלאם ד. םםעפען ג.
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נאטיצעז עהױקײשאנאל
ר ע ד ױ ו אן ו ן מ י ױ ג ל ן מ ו ק. ע דדי

 איג• די פון מיטגילידער הוגדערטע
 ־9א זיך ה^ונעז לאקאילס טערגעיעאנא^

 סםודענ״ דעם pc רוןי אױפ׳ן גערופען
 יעצ* געשוסען זײנען און קאונסיל טען
 דײק- צום םריה דער אין זוגטא; טען
 דער •וין סטײ״עאן, סאנוױי סטריט סאן

 פארכראכט ט^ג גאנצען דעם ה^ס עולם
 ארי־ אלע זײגען צוזאסען צוואמען.

 די צו כאום םעדי די בערנעםאהרען
 געהײתט דארטן פון און ״•איליסײדס״

 ״אינטער־ דעם םון בערג ישעהגע רי צו
גע־ איז װעטער דער ■אריז." סטײט

iv א ווען w v r און ov א געװעז איז 
 אוג״ יטיאצירען צו פאמעניגען גרויס
 טילדע די און הימעא נילױען דעם םער

 כיאר- האט עו<ם דער זונעךיטםרא^ןז.
 פאאקס־ םארישידענע זיננעגדי; ירט6?

אידער.
 דער אין זיך טען ה*ט איגע״שטעילט

 אריבעי קוקם װאס באיע א אויף דיױך,
ה דעם ״  םײנוי יפיאצירט האם סען ם
 דעם צו געקוסען א^ז םען ביז םײל

 דעריבער וזאט עולם דער און ■אאץ
 ראט סען װען א«עםיט, פײנעם א געהאט

עסען. גמנוםעז זיך
 װידעד״ יופט די איז [vov נאכ׳ז

 נע• מיט געװאדען םארקאוננען אםאיל
.גע/עכםע, מרעחאיכען »יז זא;ג

ײ  עואם רער ה^ט זון־אוגטערנאג; נ
 מאר• ה*ט מען אין אױסגעיטטעיט דך

םערינאוט. רער צו צוריק יעירט
 דעוארטסענט עדדקײ^אנאיל אוגזער

 דעם כדט צופרידעז זעהר איז
 ijn איז אוגםערהאיטונגען די םין

 רער װעי״כע סון ׳יופט רײנער םרי־יער,
 דער איז עס הגאה. גרויס ה*ט עולם

 דאס דעיארםרענט, דעם םון װאוג״ע
 כײטנאידער מעהר אלץ זאיען וױיטער

 •9יו װאס חײקס די אין באטײי״יגען דך
 װעם דאס װאס םאראניעטא^טעט רע|

 דיער םא- ;וצען גרױס םון דיז זיכער
נעײגט.

 מארץ העדקוואדערס זומעד
כאר. װ לאקאל

 קילאוק״ די ,11 ילאקאא םון כאר דער
 גע״ האט כראגזוױיל, פון ױניאן םאכער
 אין זומעד. פארין העדשװאדערס עםענם
 טע37 לארגער עװענױ, נעימין 3209

אײלאנד. סוני סטרים,
 אינטעתדעאנא^ דער םון דערז4מיטגי

 יעדען אהץ קומען צו נעלאדען זײנען
 נע• א האבען זײ װעילעז אווענט, שכת

 טױr כאר דער װי הערען צו ילעגעגהײט
לאנצערטעז• םאר לידער די אי־ין דירט

אין זמזעהוטיװע דזשענעואל פון םיםענ דער
נאננ פולקן

.)1 ז״ם ®ון («רוס ___________ • יי 7' \
 אינא־ אונזערע געפרגען האנע; זײ כער

ניזאציעס.
 בא־ הױיט די םון באריכטען די נ^ר

 בא־ א*געבעז אנגעפאננען האבען אםטע
 הא־ װאס וױיס״ירעזידענםעז, וײ 1ריכםע

 ארגאני־ די אויפזיכט זײער אונטער בען
 אי־ ױניאז, אונזער אין זאצי^נס-ארכײם

 און <אגד פון טײ^עז םארעײדענע כער
 האיל־ דזיןן. װײם־יחןדדענם העגעדע. אין

 טעטיג* דער פון באריכםעט האט ■ערין
 ארגאניזאציאנס״ איסטערז חגר םון חײט

 דער איו ער װעלכעז םיז דעיארטסענם,
 ס*ל. וױיס־פרעזידענט און מענעדזין^ר,

 ארגא־ דעם םון באריכםעט האם זײדמאן
 װאס הענעדע, איז ניזאציאנסמזאמסײז

 גלײכ־ און אױפזיכם. זײן אונטער איז
 נעװיסע נעםאכם אױך זײ האבען צײםיג

 וױיטער־ די באצוג איז רעקאמענדאציעס
 װאס געבים, דעם אױזי טעםיגקײם דיגע

 דיסיזוסיעס, מתסםע ארױםגערוםעז האבעז
 זץ־ האט בןוארד נאנצער דער װעיכע אין

באטי^יגם.
 די באריכטען אױך װעילעז דאסנלײך

 טע־ זײעד םח װײס*§רעדדענםען אנדעחן
 װעט דאס אבער געביט, דעם אויף טיגקײט

 און דאנעחשםאג, און םיםװאך םארקוםען
 אין דעם יוענעז באדיכםען װעיען מיר

נע.^עבסינקײט״.״ נוכמר נעקסטען
̂ר װעט עס  צו דא יטאדעז :יט. אפ״״

 טיטיננ הײנטינער דער דאס דערמאנעץ,
 זעהם באארד עקזעקוטײו ד^ענעראל םון

 עס קאנווענשאן. קי^ײנע א זײז צד אױס
 קאםיטעס, סך א אױסצוהערעז דא זײנען

 םײלאדמיםיע, און באסטאן יארק, נױ םח
 ווענען עױנים, וױכםינע גאנץ ווענען און

 אר־ די אין צעבענס־םראנעז וױכםינע תהר
 אאע םאדםרעםעז. ?ײ װאס גאניזאציעם

 געיע־ א געגעמז 6ווער דע^ענאציעס די
 גאנצע דאס *ױסצורעדעז זיר גענהײם

 אר־ דיערע איע ארויסצוברײנגעז ״,הארץ
 און דאמןנעז, אדער רערפאר גוםענםען

ת ע ײ p ז rim כדם אױסנעהערם ווערען 
אבער אױפםעריזזאםקײם. גרעססער דער

 דער און צ״ט סך א ;אר פארנעםט דאס
םארציהמז. זיך מוז םיסינג

 איז יעטײגעד, א םיטאג, דינסטאנ;אך
 געװא- אויפגעגומעז מיטינג דעם אוױי
 באצזג אץ דעיעגאציע גרויסע א גאר רען
 די םון פאראײניגוגג דער פון םראגמ דער

 דאם .23 און 22 יאקאיס סםאכערmד
 כאםמ םראנע. תאספליצירטע א זעהר איז
 נעװארצן בא^אסעז סריחער עױן איז עס
 זייי ויעתן, געסאכט זאי ם*ראײניגו;נ די

 ^װעריגקיי• סך א עננדפטאנען אכער נעז
 דורכ• זאך די נענומען האט סען װען סעז,

 איז, רעזויםאם חנר און ילעבעז אין סירען
 נים איץ :אר איז םאראײניגוננ די דאס

נעװארען. נעסאכם
װעל• צו יעצט, איז םראגע הויים די

 םאראײ• דעד דארוי באארד דז^אינם כען
 אנמד זײן לאקא^ דרעסםאכער ניגטער

 חנך אױף ענטםערען צו און ? יש^אסען
 איי• וױ ילײכט, אזוי ניט גאר איז פראגע

 אי! םראנע די װען דוכטען. זיר יזאן נעם
 גע־ אויםגענופחןן וױךעו־אםאל דינסטאג

 םאר־ אילע געװארען געדוםען זײנען װארען
 האם איהר און צדדים, אינטערעסירטע

 עױן דעיעגאציע.י א אנקוסען נערארםם
 נעױען איז עס זיך. םאר םיטיננ א באילד

 run םון כארד דזמאינט פון קאםיטע א
 םח קאמיטע א ױני¥ן, קילאוסמאכער

 דרעס״ און וױיסם די פון בארד דדפאינם
 22 אאהאיל םון קאםיטע א ױניאן, מאכער

 איהג אח .23 יאקאל פון קאםיטע א און
םן ײאסערע הערען געמענט האט ס ת  ע

 טד געחאילטען דערבײ דינעז עס רעדעם
 יעחנן םח םארטרעטער די םון װארען

 װי פוגמט !צד םאראינטערעסירטען
m0וחני גאנצער דער םוז ^יקזאיל ר 

 וועיממ אין דעם, םון אפגעהאננמן װאלט
 אנגעש<א• זײן דאר«י עס בארד דדפאינט

ד דרעסםאמר םאראײניגטער דער סען ן  י
 9םח ^אקאלס צוױי די אז וױיל, האל.

 ײP םעחר מויז איז װערעז, םאראײניגט
נינ^ םראגע

 דעם פון באישילום רעם יחןגען
 אנדערא נאך און פראנע, חןר איבער

 באריכמען קאגען םיר וועיען נעז,
וואך. נעקסםע

לאקאל60 סאלפעטיגקייאחר א
פוז ײט

J 110
(W ד סל ײאח״׳ לו •;

ך  «»• <א««ז1י׳1ד׳ אמז׳ןר׳נ װי חןפ נן
i m w i r i v  m ר סיו מר ח ס א  ל

ן ן ש ג נ װ׳ נ א ט י»ין פ ע מ נ י ־ ו א א נ ר 9ו »  ד
סצי פאר ששארא׳ןר *י אי פ י  ניפ- איז י
 ןawimifp תי נײ מײאחןן מח״פצו
rw ׳מ״מוסיא imm ייד ifi מ׳

מן צן ני׳ חו מי y»3 דוו r lV, ײצלגצ 
t ואלשן r ta 9 n i i\ פןןר׳פטאיש׳ס און 

ײמו «פ ס ללקײ, איני׳נר  אמ׳מױ ז
iro יץי נאשליפצ, ײ׳נלגצ מאאי)ןו 

n w n t f ו mדאס

►rT<

פון ירגליסון יאם
m m יצס׳ױש סון• . . ןװ׳ןדפײס,

im דאפ יארחסו, סן r ד ׳ מי  ■m י
ran נ«ר i א אױף אחיפמשיפש 

im «ל1 תש*נ p 11 ווײגימר ניס* 
׳ווטונרע. » פאר ר. 1.50

rum דיזצ סיט vm w פפר רשגש׳לעז 
שי• אומ׳נר  m אלפ איך חאנ ס׳ןסמר

VfPV m די סיפ נעחש«ר, m-
 םאר״ 01צ נ«נומ«ן דך נאארד 1קוט־׳

 לא״ דעב נאפצסטיוצן |w i»p־jidi׳!
 סיר דאס יאמן, ד* vn פיף יייז ?אי,

 פי«ל ז«חר ג«ניט ו״ו׳ון אױף דאנען
ד. 1.60 װ«מן נאשלוס m אױםגעטאן,

 «הט1 ײס• פרעפ׳ןר » פ»ר שטונדע »
שאנ « מאמן  ייײי 11אײ11<ע איז ח

 שע־ ם־עלע אין 1אפ*י דאפ ל«ר,1#§א
o אין ייסר 1טי ארנייט m װאו פער n 

»D r;;< ,פחנ״ די תאנ׳ןן דעפ«רטס«נט 
נע־ א־ױפנןנוטען ןייגצן װןרנע םע־ס,
ir* n ,נאצןוי׳ט ;<שראגע! צ־יטחייליג

i- h» רייט. דערסאנטען רעם
 פרצסערס אונמרע urn מאיקעט רער
ro׳ פי־ענען tכאפען צי װאתמן און -,ן 

 גיאד i»D’iifi m כיו »>י דזשאנמי• *
 און געװארען «ו«ג«יצ»פט דעם צול־נ
 דיז« ז׳וחן ניט שױן iro ifp איצט

ר פחןסןרס צאהל גרױסע ח o י(י1» מ n 
ר. נאשטירטען  אױן 1אי «ס פפמן

Vi o גראר נעוױםון » ניז to v v w• 
 |1א פיעסערס פאר סאינס די ױאר«ן

 פחן״ די פיצל אזוי ניט שוין זןהט מ«ן
 די דושאנ. דעם זונ«ן ««ר,ן1»ד םערס
 iron iwjiiiii»w ױינען נתים נעיי
o n א «יף נױטינען «ײ װפן אפיס,)

 אםיס »•( רעקארדס די און פרעסןי א
ifi” iifo ifjfp, ד*ס of ארױס״ דינען

5 tie inai'F i ifpfjff (שאנס 10 ני  ח
o תדף טאנ » n אפיס

ay ז I יי ’̂ FoirmeoDOlFf, ז  י
y ליכ1צ סאיז o n ;איינfvtyרט *Fi 

m *n אוני די סאר רסיסטראצי? א 
in’ ױן oiyon■ ב^ששפטינטע F •איי 

 ר״חע. ןיין גאף דזשאנ x קרינט ;ע־
of ^נעטאנס נצװיט נאך דארס inyn 

 דייצר אין ifjhifdfod’ih א־ידנע
orooyo גײ רי ד*ס ח*ף, איך און 

yרװFהלטivoipfipf F נ*ארד OF11 
טי׳*(. רFכ,ז ר*ס

n: באשלום ifjfii רנייי ניט** 
 <״ אזױ נים ifiifj איז *װערטיים שיין

 זיי־ פרצסערט די וױיל דורנצופיהרען,
 ערש די זיין צו. נעװא״נט נעיוען נען
vo אין אריינצוהוסען •  לימ די און שי
 difivii אונזעדע .inFJiipyi^ טע

 איחר נעםאן שױן *נער ה*ם כאארד
i פון oiyaoyo די נעסטעס n נ11נע* 

”F1׳f*■ היים hfj| צייטממױיז און 
 דײ סאלנען ניט סאר 1נאשטר*פע אױך

Ft) 01כאשל. o«o?un i n זעהר איז 
o■ אונזערע נוטער. א iyon רב״טעז* 

 סון און ערטײם11* קיין ניט םעהר
18”;ifoip ש*< אין ipn^o* 1שוי איז 

זעוזר ט1■אםי עס אז ד*, נים רייד ?יין
fd?fi.;

o !,א א־ז i'tnyrojra אונועי n יאר 
 די .1100 צו io| 800 א״סנעוואשסען

 *מע־ יעת« ה*ט סאמיטע םעטנערשי•
ovivou סאר־ צו נענעבען םעסבער 

7\v w\ ארײנק-מענדינ מזז, ער ד*ם 
 אין מעםכער א םארבלײנעז טרײד, איז

ו  אין ארכיים עד לאננ אזױ מניאן ת
 ארכיים ער צי אונטערשיר *הן טרייד,

i* שא« ױני*ן א אין n פאם*רט עם 
”I ניט אין ארבייט ער ד*ס P ײני*ז 
 זעהן צו איז רעהארדס די סון און ׳צאפ
 רpד אין אי״מעקומען זיינען op ד*ס

”ifo* אן סעםנערס אלס ױני*ן i «m i- 
n רע צאל■FDשע* ױני*( ניט פון רם 

פער
op:j אױך א*ז עם ' ’k’־,in* rp j o 

 די פי) d*<״:o*p די ד*ס אינז, כײ
ר כיי onipox כ*«ש •רעסקרס,  מ
 •Vi דפרנ*ר ןיי jnpn נ**רד דזש*ינם

 ־Fנ ה*ם ד*ס *פיס. אונזער אין כ־*כט
i נר*כם n n, איו ד*ס dip )י* »■“ 

 נרױסעי * סיט םארנינחננ זעני׳יכעי
 ס*ר או»ו קעטבשרט. אוממרע no «*י
 די אין מיזיטען ציים «ו צ״ם סון איך

חי ה*ב אין שע«ר. ר ײ  צי*ם ת
*i* on ipo *רי  שאמפי״נס 800 מ

n* פון p o n ■  n n n ־’*ס*טיא• פין

in iFiF* m m ivtinyn  im )»v( 
r יאמו Iיייר s ,אז דגןרײ׳יט 

 פ«ר• אין יסךר ייי«ו מפיס׳וו },a jyי
r a  *irm nw w W מו ו ס§ ד׳

If
rwtua ,טיימייותר

,I ’MFO opuoyj *ffl
•rm i»»i m i

li « נ*»רד די׳פאיג• תד

— נילם באארר תשאינט
*■rnpoD--------------ד

—------------------שכירות
— פ*סט. און ש*נערי”םם

--------------- כאלײכטמנ
(םטעםפם) י. רר< נ. ל. א.

-------------— דזשש;יס*ר
*פי־ ן1א האלם (ס*ר רענט

----------------------םעס
— — DF03FBDPF *.־;.

*16^89.66
262.06

8.022.46
466.23
264.90

6.670.00
366.00

1.319.48
696.09

34.633.87 -----------------צוזאמען

ו’א ה*ם ב*א־ד דזש*ינט די  *רוים־ י
 'פ»ר אסעםםשנט דאלאי 20 » נשיענט

o n 1923 «ן םסרייח נפנקראל *n 
 ניס אייד ד* ה*ם טשםכקרשיפ אזןזפר

d1fbi*b די »ן ז־י( *ו pony *;איי 
»r ’t n»1*»i־ pin )•* זױים,־ *ijn r 

ntjippipy אױך ה*ס ב**רד n ל׳מד

*»r m  ) •  i
ru יומיצד . t רייגסמױ* 

i *iifj m׳p jF T n w  tit (i י»*יד** 
»1, r * i m< **יוייגטרי iip j, •פ״ג 

M 0M 9M  pa די i0 ymo| ׳*ipa 
o*n \n )•* (1* ד»י*י 33,000  )m 

מו m rvnvxmsipf*i* ד*ס זי
j־inpa d 900, «1 װי m ri) די ד*ס 

 שײן וצחר )fiifi ;יט ipi״t if«״«
y ro tj 'j ין* *ipin ,דאן *יגמפסרי 

ifp ר«ן inpr נשטויט ח*ט עס דאס 
rum  i*opjאױף ארנייט ן ’•f> in F 

r 1* ד*ס *יס ניס p״,lF3
i n n  of יויני ניי ]•*ipoiny **ס 

ipaoro p rio x i ,טאמן pn p* טי a in 
in ױ נאוונט שדטי  i*a 160 tie מדכ

y טייאיידןר, 200 r i טFטנyטיסינגען ר 
ipm איו ס״ ודרשייןי i n ן צ*י« 

 די יurn oyn 11 אין ס״ ײין נאדנצר
|1ם*רח*;דל  א o*w’bp»* if־fi׳• »|

nroon די פ*ר ips*p*i פ־ן *iyn i 
נ*ארד. דזשא׳נט

״ |yj״f yplyn לפטפי׳״נס ד*  מיר נ
*v,fj an iv b־*n  Tin ip* צייט 

 כ*ד*פט׳ןמ injyjl*B סון זיינשן
'p ױט dfd ifjfp; ״ן? i306,*״ — |yi 

volvovov) •i ne ארונסערכשחרען
IV("1i----------------I 36 — —

 י׳־גיאד r׳P טינ iFlroicj* פאו
n p o n a י* n* ־ *דנ־יט  23 ־

*>■*ohfof*• |fj םון n* •אד
41 •— — — *--------— כייט

n נ־ט  if1*f י צי ס?׳יל  •v~a י
 15 — — “ — — סשרס

Dprn 10״n די lie *מגיתתשטשן
ך ליט ״ ט די צוס־יישן גי איניי

F»’iiv| די ■onpon---------4
”opirn 83 ארנ״טעיס אײנס*נקן ii 
4 — סאנ״שאנסראשטיננ *נהאלטפן

o* די ifs*o *ליין n»* 11 נ“נ פץ 
D — — 6רpסn« די כאל״רינקן

iv m* טיין ס״ט און ;yo שאר״ די 
m*1 נלירpט איז פלײנםט ifiifj-  

if* ן סט׳מדאח־ס די» *n■ npiJi* 
oiro, 1« אײנציגצ די משלכ׳ו *pi 
 F3*n D*n| סרייר, ipui* *ין פ*ג?ן

 אין צײם iroaplr inp« ריז׳ס־ אין
iptii* ,גהיספן » *ין ניו איגחספריק 
ן גראד סז מי ח  n-) )פ*גדיצי*ג?ן די ת

pa סיר pa*n| 8 וידn־׳iFJ*1e די *ין 
reopa ר יין י*חחמ  *יגדזססריע ת

B דינען און iv im w די *לס *bof3 
 צס1די סרייד. אין ifd״31* כ*צ*לטע

o 1צ אויך סיטנעהאלפצן םר « ה*ט n, 
11*0 IFlVOVPtm* OiVPVi |F3*n I ’D 

 פיג*נ' jfoij א *ויוי לאשאי 1אתזע
 יפ-1*י ה*ם ל*ק*ל יעי שט*נד, ציעלקן
 אסעס״ *ן eiyaopo די אױף נעלענם
 סינ- א פאר ד*לאר 10 ,פון םענט

מי שיננ o טיר פ n ,י*ש*ל ipalpii 
oipaopo nwaiw טיס מן.  *נײ•3 ח*

ojfddfd* i*■ םטערונג n  <o1*YFJ 
n* ארייננקנרארט ה*ם  rד i& fd*p| 

 די ד*לאר. 6166 «ן מטע ל*שאל
*v*nj זייגען לאקאל פון אייננאטצן 

:פ*לנם ווי נעװצן
$23.911.95 —-------------רױס פאר

 נײע פו־ נעלד איינטײט
 7.971.20 — — — טעםבצרס

1.666.00 — מעטנערם פון פיינס

33.548.15 --------— — צ׳לאטען

ו» שיופ •1« חימן
01» \n *11פ m|

׳פא* <;
**pn
IV

. * oanepi ..., ...._____״
v rv rw v®׳ t ,x'V3tiv“)u rf 

 v*,* א ב«גט 50 אױף m י1 רײו«|
 א״ן ׳צאפעי iv ojfo 16 די pe ידס

צן פז טפי t פ*גד, ײנ׳י r m n m  p n■ 
v׳ipj*ippj o*fl F פך א *pjjpflj,*. 

y l* e y jm  ipa* vn: די ,ני •opo 
 דא״ o׳’.—f׳p ל״;ע■p א־ין טיט נשיפ
ifjfj, צ״י׳נ pi* ט  פין א״דכח״ט ד

Atv *F1 .או *נער, ח*,׳ איך נ**חד 
 פיאנץ ד• ו^ט נ*ארד .tpy v״i די

ר ph ifofjb’i* אט*ל נ*ו tv דנ/ i,• 
ifj טצל א  ז*י פ*גד אוא *ױ׳ װי י׳

11 1FJ1PH ,*pin ipe«ryjלפ* ro*־ 
innapjiv רעטנערס די *j r  p n  iv 

n פ־ל אױך p* י*ן,  iva1*ppj* איט־ 
 די ;pp־mo:)»P iv r ׳ojpo 3*׳1•

 *a .up די |pii אח אוטנאשצפטינט?,
ipi־ ipopjc'ih pj*pd די opu ארד

י *•ף 1 מ י  על*טענדא•pj 1׳j״* טאנץן ו
ip iri P5*yii ,tv 't פיר jpoppi 

ii •poi p*׳yj‘oa• ע־נסטעי אין 
»,DP*air

*t pa T:  טעט־ אי״ע־ דאס ־,v׳
ya••»״׳ n tayn; פ«נר איא iyvo־';׳vo׳
-vj'•* o n  •yan i**jyo o n ‘ p* 
;.p 'r 'c

oiv א־ו ׳׳״* ׳אליס wa־.*y* !ypJM 
ipp. ױ 1*נ*א • **yt פ r־r v׳pj״o 
jvo o ןy:*r •*! *ya״yii ט־ט an y j״ 

>T א־ב ט•*, פאי yripyjyo,*, דוינ״ 
b‘v־yjyouvjj* n  ipp 1א *צן1נאשל|

*vw *  lyiyonvryv• י*תאל *n n  p
ipomy דעי אין ל*ת*יפ די פין רייה 
 אונזער אין אויו אח נאא־ד, חש**נט

אי. אג ש ^י ט  האפען, מיל איר *•נ
 נ*ארד .ipp vo-nyirp יי1 די דאש
upr ט?חי ג*ך פליבט איהי טאז א״ך 

ippi*on*0 iv א DP'ytyo P1PM1 
 ״opo אונזערע פץ p«׳l*ii am פאד

paipn Dppa איינפאר• אונז ראנען 
iponro:•* piy•״i טרױט

סאו פון סםױיה הלאהםאנער הע־רישער דער שסעפעלס - ןראןיססא
.1 r i  *,'•* r fcf)

 סעטע^טענט א געטאכט ײאכצן -רי
 סוט׳טאנופצקעױפױ אין תייאוה״ דע• טיט

 פראגציסיזא! סיז ם״ן אספ׳; רעיס
p איוזר וױיסט דאס ir ט״ן פון mvo 

 נא״ אײך איף וױי איצט לצגדארע.
 *א- חאט דאס אדי װי סאכען יואגט
סירט,

 פיררע דעי פ־ן נאינמארטען, טר.
דער יןאדטאד, און ׳צעיוצי כ•

 טד דןי האט ייהר זועייכעז טיט סאן
 צו האט ם-אגציסמא, סאן אין טראםעז

 ער אלן אכםו;; גרויס נאקוסען אײר
 טיט פאראיגטערעסירט זעהר דך האט
cm .וױחנד איו־וס האנ איך סטרײל 

 איימר נא־ װאנצן ציױי מיט נאנ^ענט
 צו״ דך האנען vo און אי׳יעיןפאהרע;

cm w רעדס pv ,דאט ער סטדײל 
 א פאי ארנײטען נענוסען זי־ד וױדמי

 עס א*ז רא־* דאס און כעסעימעכט,
סדו;;ע•. איהפ

 סע- דעם צו האט ׳ע״גט, <ױר י־ױ
 יעצטער דער געהאיפען סך א טעילרענט

 יןלאוק״שאגױ n צו יײאײעד ענספעד
 א«פאהי-*ן, mT*' פאר פעמט״עורערכ,

 ?ייגנ״אל יױעם אינטערנצ^אנאל די דאס
ט  ״אינ״ דער טיט אונטע-וןאגדלען ד

ך. דאסטדיעל  עדה־לעהדונ; דיזע אסס׳
 אץ צײטוגגען איע אץ עד^גיגען איז
 גױ די אין אױך א-ן פיאנציכקא, סאן

לי װען צײטומצן/ ר?ער1$' ט אי ״  ז
 ;עדאכט דיאט דאס און נעקוכען, אהײס

 *״2רא;יפעקט* רי וױרקומ. נױסמע די
 די אז אײממזעהן, *אב*| רעדס

טײװצי. ארן8 איז
 דעד אין דעסטאכ עיעס. נאך דאן

®nn# דא ריר האנעז יוגי, טען5 דעם 
 די און ״גערעכטינין״ט׳' די כאקוסען

%rr*/װעיכע אין ססיס׳ op גע- איז 
 #כטדײמ אונזער װעגען מדדוקט װען
 אװטער״ דאס האנען סםריײןער די און

 לעזען. צו נאיעכאס יעדען גצסראגען
 נע<עכען וײ האם דאס אז ׳ג*ױב אין

 האכען די און גאכצודצנקען, שסאף
 רי געחאם האט דאס גאכגעדענחט.

 צמזדשיקט אונז חאבען וײ אז וױרקוגג,
o: א v m 'iw .ט ײסמנ  רדפען ױי סס

 עס רופען מיר אנצר ״סטײםסענט^ עס
 אגרימעגס. — נאמעז ריכטעען מיט׳ז

 ריכ• כײם רופעז ניס עס טארע? וײ
 דאך.,. סעגען סיר אכמר נאסעה םעען

 איצ״ די אוגטער אםמר, ׳עס ifp זײ
 כיונמס. צו שאדען אוכ״פםמגדמ^ טיגע
 אונז וײ האנקן סםײסםענט דעם אתת
^ א צוגזדפיהם »ײד רי  איך וועימנן נ
נדיף. מײן סים צוזאסען #דא אײך שיס

 גיט נאך \vo קען מאםענט דעם איז
̂נן,  אדבײ״ װמס איםאף אונזער װי וױס

 זײז למילמן קילאוק״םאכער n ורען טעז,
 זײ איז אכער איעס ארכײם. דער בײ

 האמןן קיאדק״מאגופעקט׳שורעדס די כער
 נעהאט סטריימ ן9״װאכמcm 13 איז

 ניף אזוי װמיעז ?ײ און םראבעי, גענוג
האכמן. װעיזון נים סםדײק א גאר

 סע״ דעם נעכראכט האנ איןי וחח
 סםרייק״ דער צו טעאסעננדסםײםמענם

 אמענוסען אײנשטיסיג קס איו קאסיסע,
.yioipon קורצער א גאך ג^ווארעז,

 זין האכעז צײט זעילמןר דער אין
 העחןן צו ססדײקקר די םארזאנמ<ם

 הא< אין אילזנ סעטעלםענם. דקם װמגמן
 אױס- tt חאכקן גמרעדס, האנמן װאס

 װען און סעטמילסענט פאד׳ץ גדטיראמןן
 דורן נמזוארען אינזדמםיםם איו דאס

 מא־ נרזיסע די חאם סיקרעם-באיאם, א
 נע״ פאדזאטיונג דעד פון יאמנתס

 סזםעלסענט. om אנצוגמחמז שסיסס
ד יזמן און י  נק- באתאנם דאן חאב י

מ די באי׳ד וױ אז סאכם, מ םי מ  אי
 דקר איז סזמזלםזנס דעם אן ;עהסס
 אױסנע״ האט גמסעסאילס, ^עוין ססדײמ
אז. נדויסעד א נראכען ד םייע איי ח

o n פון גמװא־ען ;עהאיטען דאן ד»מן 
mאדוע iff אױפ סיטגיױתהD^אmlג״ 

 פראג״ סאן #ון קלאיה-סאכער 9*ל דיג
 סיט סאממה^נז צו סזחר ױ\י ציסקא

 האנמן צו כדי ױדאדוונטניעכאנחייטען,
ױדאן. ■ראצענם חתחןרש א

מן צוריק װאך א סיס  נאך td הא
 די צו ססרײק״נמנאפים אױסמצאוזיט

ג ^ ױ פ  ojnviv 10* האכען סיר ס
און סארחײראסע n צו ײייר « דאיאר
 און סענזר סינגמי״יײם, n צו 97,50
אי/ טרױמן עג

 גאחננמטײ! סאקס וױ^ס-טרעדדעגט
o פארענדיוס n כארויע- א סיט כרױי 

o ניס חאט ער װאס דוננ, jw i וםען? 
 פון סיטימ סערטעי״תחרייכאן צוס

^ iroipirrpF אונזעד F iF r t i ,כאארד
יארמ דו אין difdffi VI האט װאס

 שיסס ער און מד, סען11 דעם ראנסאג,
 •חנויחננט צו נאגריסומ האיצמע ז״ן

iv ן9צ1גא צים און דגמאן o w pf 
נאארד,
i נאבען אין n  pc ילאוקםאכמר״? 
 אינםערנ?׳עא- די iv נאדאגהט ײדאן

 גע״ איז װאס חילוי גרױסמ n פאר נאי
 דאנק א .p^noo דעם נעװאלען נעגען
dp אױןי ױזןרט t̂ifid’ih נרא״ דער סאר 

 אוגזער װאס טדייאציאנס-טעלעגראמע
 צוטדפילט וײ האם אפיס דז׳פענעראל

 אז גמײואחנז, כא?אגם איז עס זױ גרײך
:זסעסזלס. איז סטרײ? דעד

כײשפײעחננען גדױסע
פאר יארסער ניו פח םאניםאױום דענװער

 דזשױ דער םון לאנװמנעאן דעל אױף
 סאסייעטי, רעליף ?אנסאםפטױו אי?ן

 אין איגעהאלכתז איצםער װערט װעלכמ
 בע״ נייע 26 זײנען ?איאראדא, דעגװמר,

געװארען. ארײנגעכראכט טען
אך ילואיס מדס.  די םון ■רעױדעגט כי

 דע;״ דעם םון א?זיליערי לעידיס יאר? נױ
 נדבות אנאגסירט האט סאגאםאריום, װער
 סאנאםא- דענװער אץ כעטען צוױי פון

 ם. ח. סון דאילאר, 1.000 םאר יעדע רױם,
 יאר?ער. נױ בײדע שאיירא, ח. און בילאך
 כײ דמנװזר אין איצטמר איו כיאך דרס.
 דעם םון ?אגווענשאן יעהרליכער דער

סאסײעטי. חנליף קאנסאםיםיװ דזמואיע
 באריכ״ װערט צײם דערזעיכער אץ

 םון זmטאpדירע נממיאנאל רי דאס םמט
m w אפ־ באעילאסען האבען דיססרי?ם 

 בא־ ױערעז װעלכע ׳?אלע?םארס צמואפען
 דירע?םא־ די װעלען דערםאר און צאים,

 דעם םאר נעילר די זאמלען זעלבסט דמן
 אחןר •ערסענטעדז׳ש אהן סאנאטאדױם,

נעהאינס
 איבער צעהלט אקדליערי לײריס די
 פון טײלעז אלע אץ מיטגאידער 1500
 ?אגװענשאן דער בײ יאר?. נױ גרויס

 טיט םארטראטען זײ ?ײגען דמנװער אין
 םירער״ די אוגטער דעיענאציע, גרויסער א

o■ דעד םון שאפט irr im,! .ילואיס סרס 
 די נעגרינדעט אילײן האט װעלכע כלאך,

 הא״ עס צוריק. יאהר 18 מיט סאסײעםי
 דע״ דער אין גענוםען אנטײי אױך כען

 רעקאר״ דײוױדסאן, י״ .V סרס• יענאציע
מ  ?ראנע, אוידװינג םדס. און .,pyo די

 און טאטיטע •ובייסיםי ^ןר סון חױבם
אקזײ w םון ?זימיידער אנדמת אױך

?n r.
 דעי םון סאנאטארױם דענוחנר דזןר

 סאסײע״ חנליו• קאנסאםיטיװ דדשואיש
 אנרוסען רעכס סיט דעדםאר דך ifp טי
 םארדינט און א^נססיסחות רFP̂־p נױ א

n יאדחער גױ n אז r^ F D iP זי ואי 
jfcfi די tp v w םאדדיגס. ד װאס



ן ע נ ע ו ד א ו # ב ײ א ל ו ױ ץ ב  א
ס ד ר א ד נ א צ ש

 ״גע־ענ* פון ,-;רארטאר •ועיטל.ער
טמיז״ט״.

״געדענסיגידיט״ דער אין עזענד•;6-
 טאי ה״פאן, ברודער פון ארטײןעל דעט

 אנגע־ יעצטינע די אינער טען,2ד>
 אױך וױ טרייר, pc פראגע; װעהט^גטע

 !,,קארא א. ברודער פון ענטפער דעם
 ןיפ אנפערקוגג די אין ,1 יאקאא פון

 שפיזד ״יזורצע די־ אין רעדאיזציע דער
:םאמעגדעס זאנען איך ודא סען״, .

 פאסען געוױסער איז דױיפאן ברודער
 *װע״ געפינען כיוז סעז ד*ס נערעכט,

 ״*ראטעיוטען״ צו יױ ט*ען׳׳ים און נען
 ױאס פלאכה, לvב סן׳»<ױ;טערן דעם
 רער װי פע־ר װערט איז ארבײט ?ײן

 צרה נאגצע רי איער סק־יל. כױגיפום
 די כאפי;ן צי טדייעט ער װאס איז,
כעץ. דער בעסאר םיש

טי״ הײא א געבען געהען פיר װען
 כיוזען קראגקהײט, נעזױסער א צו טעל
 קיאנל׳ די דיאג;אזען ערשטענס, סיר

 וױרקזאנשן חןם געבען נאכהער הייט,
 פאר־ פונקט איז דא אין מיטעל. הייל

 אן ניט פאננט ה״סאן כרורעד קערט.
in pc□ יעצטעע די םון עצם סאפע 
^ן ב  :ײז איז דערםאד טרייד. פ-ן אי

ריכטיגער. דע־ ניט מיטעל הייא
אינ־ רדי«ט ײלצטיגע די זײ;ען װאס

מרייד? םון לען
 נעיזניט טרי־יד םין £אי:י;י הוי*ט דער

 אינדי• דעד װאס דערפאר יעצט זיך
 איז ױ;יאן רעך סון פעפבער וױדועאער

 א אנצונעד.פען אליין בכוח פעהר ניט
 אויס נוצען בתים נעלי די וױיא «לאץ,

 קרי־ יעצטיגען דעם סון נעלעגענה״ט די
 אר־ אזע^נע אױס קליינעז און זיס

 די פארלעצען װעלען װעאכע בײעעד,
 ױניאז, דעו־ פיז רענואיישאנס pH רולס

 יעדעז אונטער אוגסערװארםען זיך אין
 װערט פאלנליך באס. pc םארשלאנ

 דיסקרימי- כיאז ױניאן איזטיװער דעד
 םאלט, ארבײט פון •רייז דער און נירט

 אן באשאםען װערט אלגעסיין *י^ איז
 ברײנגען <זען װאס כאאס אאגעמײגער

 פרא־ א זיך י^יטע^ט יעצט רואי;ע. צו
 מיר זאלעז ?׳ טאן צו איז װאס ׳גע

 בדודער װאס ריכטוננ דער אין נעהן
 זא״ טיר אננעציעט, אונז האט הײמאן

 נײעם א סון ■רײז דעם פיקסען לען
 אימענעם אונזער גאך לויט ארבײטער

 אננעה־ כײר זא^ען אדער סםענדארד,
 א *-־ ריכטינג קאראיג׳ס כרודער מעז

'1 בױרא אײנאר צענסיאלע

 P® *אר^אג דער אז ױב4;־ איך
 •^אץ, pא זר1 איז קאררין נרידער

 א אנגעהר^ון פין טטז(נדעןיאוכ די ױײי
׳אועלכע ארנײט דעי צו ״אץ8

ײ דאס ד וי4עאפטיינינעמי רוזען נ  א
 *r דער דאס זעהן, צו ••״יריטע נערטען

ט ^ענ;עיע א ארום געתט װאש ניגעו־  צ״
מ א*ז ײ ̂נר און ארב״יטען זאא אינ  אק• ד

 ײסלדיכי- גיט 5זא כ״אן ױניאן טײוער
 ׳ ן1זי װעט דאס װען און װעדען. נ״רט

 חיביען בריאא יטוין מעט דורכגעפיהרט
חיידאן. נרודער סון פאױיטיאג דער

 דאק ׳עאוס^ .צום איך ק:ם דארום
 צענטרא״ א האב^ן כיר סוזעז ער׳פטענס

 כאס א װעז בױרא. אײנאר יידרטע
 פאר׳ן ארכ״יטער אן װעאען װעט
 אדבײט^ה א?א •עילען איהס טען ״ועט
 אי- ארנײסער א; װעאען ױעט ער װען

 י^ק^נן איה□ מזנן װעט fi"po :ער׳ן
 יעטעאט פל״א.. אריבער׳ן איבײיטער אן

 f0Jfn אוױ וױ פרא*ע, די יעצט דך
 װערט איז ארנ״טער דער צי וױסען נייר

 ע;ט* דער איז ?6סיןײ־ דעם אריבעד
:סא^ט וױ םער

ני׳ע״ איז םקײא טיניטום דעם װעגען
 נאכ׳ן לױט וױיא רעדען. צו מאס טא

ט ארנײטער קײז רארף אגרימענט  יןרי- ד
 סידכױם דעם וױ װעניגער גען

ײ כיאז, איטער אן סײדען  עס װעסען נ
 קען אזעיכע מיט הענט. די ציטעדען

 אאע אנער אויסנאהס, אן םא:עז טען
 מיגימום דעם וןרינען מוזען אנדערע

 יולעג״ דאס נײינט מיניטום זױייל סקייא,
 דער און געבען. קען כיען װאס סטע
 מיניסום דעם אריבער װערט איז װאס

 ר?ד ױץ װעיעז געגומען דארןי סקײא
 געאר- האט עױ ױאי 9׳טא דעם פון קארד
פריהער. בײט

 כרודעי אײו״ זעזלר ױאוגדערט סיך
pc iv דער איז ער !הײטאן v n v n v 
ײט װי טא ,0 אאיןאי  רײדען צו ער מ
 IV וױיסט ? •רײזען ם^חכיה װע;ען

״ן אינעז פיגײטעדס די אז ניט ײ״ נ  י
 נעהטען זײ דאס ׳ערר דער איץ אעז

? פריךעךירײזען לײן ניט זאגאר
 ס״ן מיט הײמאז, ברודער #דארום

 איד װא^ט אײד צו רעסיעלןט בעסטען
צױ פון רעדט איהר בעפאר :זאגען

 אין פריהער נעהפט זאכען, קוגפטיגע
 איחר װעי״כע כיעםבערס די דאס אכט

 װע״ דיסיןרימינירט ניט זא^ען םארטדעט
 pc רעדען אילר װעט* נאכהער ׳דעז

סטענדאדדס.
׳נױוס טיט

ײן, דאלבן ם ש ת בע
.9 *איזאל טעדכער

 אן חאנען ניט וואס סאר
7 פאנאטא־ױס אייגענעס
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iyPX» oiixii .yiyux nayj wt^rpt 
x ♦i׳pw' i ׳ ט־״וf oix*ii11♦׳ iy ry  p
o 4i11״ ■,IX'P♦ ‘XPnxnxiימ> i׳X״> 

ix ivd׳•pixxxixa iy i»ryi;ix ii x b 
fi♦♦■ ipx  x px׳r ix iX 'T  l4x ■ixri x 

n t)׳ypyinx im x  ,m w x w  ,■i 7׳p 
i iyapya \vivp aix4״yiy ר1סיטדי| 

 /ax־xn״ x ixt o׳n*x yiiio״.• x סיט
 px fix iy»yy׳ ♦px aixxpy'XP 1 סיט

Xi■ w״n די in  nxi x oxn |io iyt* 
 yjyimx• ♦i ixc lyoinx ״ט1 *«ט

n rym u x  yiyux px aixxpy'xa, 
anxii דט xyo-oxp x lyi'pjxrx ד» 

i*x ypx in xpy»xy»pf׳b jx ,jv y r 
*jx  po xix ix■ ux■ x ly'oxi n six 

x px a'xoy'׳Viio Px» y if ix• ixo p 
bio»p i i  *i pp׳p i■1• ״( *ix » jx i *i 

n מ ס ײןו ײ ^י׳ iwy'x ix ג i ysiyn 
ixo ix i lyaxi ויר you pjx j x גיד 

■ayi
׳iyina ס־ט ',om iya

xioix* .x/
»40110 on l y n i v ' .10 .PX' iy:ovo

 פסױיס םאכמר דרעס
IX נמחס װאוססער אין

»)I »"1 |1» #P (

n pa a a x n y in  ♦i iyo׳  e;yriyi«*B׳
»♦* mx o ')iy ♦11 px ,ixayixo iyio 
iya «׳ioo i n  onyo׳*vyio'ix p*♦״

.B1V3
ioo lysxooyn iy i01״X11 px p*

ioa ♦i wain״xa p i r  iyp׳*iyo 
io a״p״ioo ♦i .onyiya? f*x iy׳׳

io  lyapi lyooixn׳n x i  iyn וױיגין 
t px o r n g a״ lyi'O'ii זיר px ה׳יוי 

»1 o n  ix i .*ioxp px iiyoti ixixp 
iob1״ ,r lo jy c x i  ,Iflyn p׳ n x•♦♦ 

px ,ix’iv x lyoixna’ix |yoixi iyo 
♦?*ix i  jnyn  ♦p spx ix ,lynxiixs i 

זײ |y׳*Xi *װייט׳ון x iyp״iD0 שע•
x i r p  p F o n y iy rp « io o  lyoipxa*»* 

yoxp'ixni♦ iyiw. ויי o ix o n  m a n 
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 זײ־ יטיפט *רעסער דער בערעיל
 טאכ ו^ר האדסאן. טײך אױם״ן הײ;ם

 היץ די זוניגער. א הײסער, א איז
 די און זון די אבער בראט, און בחןנט

 די אנגענעהמער פיעל נאך מאכען חיץ
 טיעפערעז א כייט ב^ןרלעז. גןאר רײךע
 נעפיהל צוסריעדענעדען א םים Mאטחי

*oovm ער* איז װארימע די אײן ער 
 םי״ ם*פסטע די אין לוסט מװיקענדע

לוננען. זײנע סון סעניסעז
 יעויז איז בעדעל אז ניט פארגעסט

 ־in■ א איז ער ירעס^ר. א יאהר 30
 צײםעז׳/ ״באראנדעס׳עס םון נאך סעד

 באדיהכיעז. צו אימעד זיך מעבט ער װי
 נ״ט גאי װאדימקײם איז איהם םאר
 ער סארקערט, ארטיקעל עיעכטער אזא

 דער־ זײ וױיל ׳טע: װאדיביע די ליעבס
 צײ־ א^טע גוטע די אן איחם םאאנען

טען.
 יאהר 30 די םון פארלויױ אין װארום

 פאר״שיעדענע םיעלע יפוין ער האט
איבערנעהאלטען. אײזענס ירעס
 אײזען, םים׳ן געירעסט האט ער

 אץ אױוי וואחצזען זיך םלעכם װעיכעד
 ; אויזועלע געז םאיז^אװערטעז אלמען

 א^יזען א םיט נעירעסכ! שױ\ האט ער
 אינ־ די אין נעז נעברענס האט װעאכער

 האט ער ; זעלבסט זיו שון געוױיםעז
 אײ־ עלעקמדיק געהאלטען און נקזעהען

 צעהנ־ שייז האם ער ווזןלכע פיט זעגס
 בריאזנ, א םיט םארהלוננעז שעיעד דלמע
 סלע־ ס נ ע ז י י א דיזע אט וראס

 מיט באריהרונג זײער דורך פאכען נעז
זײ זועלכע אויו• םעצלאך ׳שםאלענע די

i m i  . r i רוחעז•* nc אײן
 קד יע! *וױיסער. דער ביו אמדאציע

 וואס אײזענס נעזעהען אויך שוין האט
מז חאבעז אנ ענ זיימר סאריאחנז א

 אײזענס, אײזענס. שטוםע — יןלוגג
 דראםע־ א אױןי איפעד העננען װעלכע

 וועל״ און יוסםען דער אין ס»רוז׳*ינע גע
 אין ניט קײגםאהל קײנפאהל, לוימעז כע

 וױ זאה אגדער קײז מיט באריהרונג
 קנייםשען וועמענס מאנטלעה די פיט

 אײזאנס יעס, צוטרײיבג! היץ זייער
o דראטענע סויםע, פים y rrtfico, 

 נמהסען אונמולדיגערהײס נאר װעלכע
 און יותסמר. om םון ארכײט די אװעק

 געזעהען. פאמינען דאמף שוין האם ער
 פײיעכ־ אזא — ■רעסס װאס סא״פין א

 אננאסייט קעסעל לאננליכער דעער,
 םרובקע, א םים יארע, װאלקענס פימ

 םיט׳ז׳ קעסעל דעם פאראײניגט װעלכע
 אםוזעםט וועלכער און באק* ״ביגעל
 מאנ־ יעדען אויזי טוסאנען נאנצע ארױף

 אנריהרונ; אין נאר סוסט װאס טעל
באק׳/ ״ביגעל פאיפינאײער דער מיט

p זיך האט בערעל יע, ir גע־ לאנג
 ארום אמעריקא, אין אױסנעבאקעז נרב
 דער רו^עז, דער אײזענס! דעס8 ױ

 םון קאכען דער און זידען דער הוזשעז,
ע די עדענ א^י  איז אײוענס מאדעם ם

 נאםיראיכער א נעװאחגז איהם פאר
 זא־ יע, ברעז, דער אוץ היץ די קלאמ.

 אײזענס דיעזע װאס שװײס דער גאר
 איהם סאר איז נענעבעז, איהת 4האבע

מ, דער סיט  נויםווענ־ א געױאחוז די
 אכד ווארינת א ליעבס בערעל דיגקײט.

 חײםע א ליבט בערעל פאסםערע.
ח די םעםיעראטור.  םען3 דעם pc ח

 גא״ װי ■ונסט גשײעז איז ,1923 יזשון,
w אי? איהם םאר יואונשען n גתיספן 

בר*חנר. זײנפ א<ע pc טאג םײער
שםעוזעגדיג : דאר איז םאהם דער

 זשר pc pjn אויבערשםעי דער אויוי
דך האם וחנלמנ W דאסיו• נרײפעד

 חאדסאן, םייך tun אױוי תגליטשט
 אזא אם <ס1ם»תעשט נער^ל זיך האט

א איז — חאדסאן דער : זאך סארס
a סאניטארער גרויסער g r ריוי״ די ץ 

 םאדארנ^ר גרו*מר א — w גע
ט גאנצפר דער ; אײואן •רעס רי א י  י
v די טדײגט וואס v, אױסגעת־ חאט 
ת״ די איס פאגטאדע ?ײן אין חען מ  אי

 װאכ אײופן, גרױסען דפם pc ;יגסטע
ט און זידט און חאכם מ  נרױזט pא חי

 איחם כײ אײזען דער וױ ט לן נ ו ■
ag א*ן r ל א מ א , . . אסאי . . . 
n הויבע, דיקע, צוױי די און n g u r 

 די סאר אנגענוםעז ער האט קױפעגס
 אײזען.״ גרױסען דיעזען פון הענטלאך

 פא־ םיר : נעטךאכט י?ױ זיך האט ער
j r אכיסעל אױסירעסעז עמעץ הײנט 

 אויס״ ■לײצעס, אײגעבויגענע אונזערע
 -pg םון קגײםמען די אביסעל גלעטען

ען ^טעו^נסr זערע פ ^ װ ס ױ  א^יסאל א
 אכי• ן v ל ח י c — עפפות אונזערע

. . . לעבעז pc סארנעניגען דעם סעל
אױסגע־ טאתפ האט בעחןי און

 נענוײ זיך װאלם ער װי ױגקט זעהעז
 דײאיגג״ pg *■דפסינג א איז טיגט

 כעחול אז ניט, סארגעסם איעראציע.
p איז ir נפ־ אי? ער װאס דאס ניט חײגט 
 ארום האאר סאאר די אסאהל. ררעז

ר די וואס קא■, זײטעו די ^  האט נ
חם v* יי i t fv f \v y\ זײנאן םתנח, אלס 

f גרוי r ig id ; ד א געדכם דער ג  חי
ך נוײגע בדט ליכער, דעדלי  דו^יככע• י
 װי ױנסט — םדופעגער g pg יועבם

p א w ^מ די ■ארנמנ ײ ד ■י עגז  יי
 pg ,?itfgcyH"g בתסם n בױגעז,

 קגעכ״ די ong ^יננעבױגען — פיס די
י וױ ■תקט אאה  צוגױנס וואלסעז ד

סיזאז !ײ וואס כמוי דעד סון געװארען

 אוד און הובט ער זיך. אויף טרא;ען
 $ר איז אמפסיץ אין אזן *עװער העפט
 »אאד יעצטע די אין וױיל צרות, אױף
ipgi צוױי פיס גפהאס דך ער האט 

v שװעדע r l n v w 1« פראנלעסען 
D פר*נחחײט — ראגגלען o^r.g pg• 

 pg אדנײטסלאדגקײט יאדױןײט,
קראנקחײט.

 Wנער האס מאחל אלפ גיט אנער
w m v w m ר און חײנט״ וױ  נשו יוי

ו מ י ^ן נפחנ^ איו א fc® נעו im i

,
 «ג לפצסע די pg ילאץ א פאדליחון

 פאוי• א״גור יפחנד ■יאץ* א קרמפן
מ אין או •שטײט י  יאחחח אענערפ ד

מ♦ געױנםעד pg אינגער נעװפן פר איז

o אױס ניט ד^קט n 1נ וחנגעו אפיז 
 אין ב§רזי אסאי. סון קחגסטען ושי׳ס
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W *לײ\, טאכטפי רי אין 'n, א 
 אין כאקען קײלאכדמע פיט פױר לו״כע
טאטען: נײט׳ן דוקא האי*ט העגט, רילע

פא• ׳חתן דעם פוחל דיר נין איך ־
*פטינע־צ דאס כעסער זעה; פען זאי ׳פע

»רריממן,.,.
פיןחית... גרױסע א דאך ניסט דו

 ודיסט דו — טוטער די ביטער *אכט
את.... כילכער װאס טאלע, ־אד

 רימט — דיר, פאר קייגער איז זי —
 םאײעטײט זי טאכטער ,ד טאטע דעד
 אודאי בילכער^׳ איז װאס ניט, דען
 בילכע- א פארריכטען 4יעטיבפי דאס איז
אך דע ז

 װעט ‘עטיבע' אײטעי אזא אין
 צע* * - ארײנקופען ױעלען ניט חרזן ק*ין

 אפ*ײ עס פען זאי חײקע.,.. דך װײנט
 זעדזן כיען װעט נאנרעם סאידיכטען, י־זע־י־

חתן..,. א ײעגען
א־י אזא —  פײדעל די װי ־־,,פ י

- ד;דע:ט איז  דעי וױחני זי דיפט -
 טװאר־ דאס צוםרידען גלעטענדיג ׳טאטע

 אזא א־ן > דען װאס ־ - כערריל, צע
 די — ארײנפירען פחותדם װעסטי קכל

ארײנצױ א־־זע־ זזאבעז ניי־א דאך ועלען I I
'(.».» ׳״׳<

 ענדייך זיך לע;ט השערה לעצטע די
 נאכנע- אבער שכל. אױפ׳ן סוטער דער
 םור• א במיז ;יט זי ניט. זי װייי כען
:טעי

װילט.... איחר װאס אײך, טוט ״־
 האט מאן, מיט׳ן זיך רײצען צו אום א״ן
 :פרא;ע א געישטערט איחם ד

}'געיט און גו, ־־
 אױף אהרן חײם האט אםת׳ן אין

p זאכען גײדע p פארסאגם. :״ט גראעען 
 טאכטער, די סאכען צו חתונה אױוי ניט
 י&טיבעל. דאס םא־ריכטען צו אױוי ;יט

 כטוח. א געוועזען איז אהרן חייס אנעד
 א און אלטע אן rכאט ^טיכעל, דאס

 ״;P א װערט איז אי׳גכעזונהעגע, האיכ
 װעט רוכעל היגרערט אבער קערכ^אך.

 איהר אויף פראצענטניק יעדעד איהס
 א אױו־י עטזנהט שטיכעל דאס בארנען.

וױײ אײלען הונד/רט א :ירנסרדגאס
 האואי פארה. דעד מוין איז טפר

 פארק, צום ־7גער»ענםע צורוקען ד ער
 נע• גמקראנעז מוין איהר אױ<י ער װאלט

 וױ אזױ נאר געילט... סך א נאר בארגט
 איתר פיט ער פאלט איצטער, עטעהט זי

 זינ־ ניט זאל זי װען רא•.g גימט אוץ־י
 ליאלהע. א שטיבעלע g דאס איז מן,
 דעכעל דאס נאך זאל סען חנדט^ װער

 טינדלעז,־־־*ואלט גײע פיט איבערחמען
^..rg^gg g גאר נעוחנן עס

 אויסגעםירט־ חאט אײרן וזײם און
ווא־ בײם חונדערסער g נעבאתם ?ײנס,

 ארונ- prgo דער ״i'ig ארונטפרסוקען
 געטאן שוױנרעל g איחם חאם *ו, טער
 געפיהלם, האם ער אומען. די אין

 אוים״ן געשטאנען וואלט ער װי נונקט
 ארונםעמעסוקס און שטאק מחנטען

 היקם װאס גאנער א װי ארד. דער אױוי
i חאם נערשג^ א אױוי f .אױסגעועחען 

 פיס די g^rgrpiD'ng האט ער ווען און
 אוױ האט און סטענד״ ״■עטזננט אוים׳ן

 םוס, רעכטער דעד םיט געטאן פאהר א
 חאס געהײסען, איחם חאט מעז וױ אזױ

 שפרינ• צו אגנעהויבעז גלײר׳ מאשין די
 צו װאאחנ די צוםטעז. דער אין ג*ז

 האם צוגעריהדט ויך חאט ער וועלכע
g וױ אױסגעזעוזן איחם iיראס» gg• 
ה  הױכ א נענוכתז חאט ער וחנן •י

 זי איו ״בײגרע;׳' צום ■אלע א טזזאן
 ליגתען דעם אויף פאראאםמז גלײך *יוזס

 דרײ געדדעהט אדום זיך pg אקסעיל
 DPBtyg דעם םון האלז ארום מאהל

 גע־ איהר האט עד װאס הויב דעם םון
 ז ע ו ו ע ג ישוט איז דאס נפכען.

 דאס איהם. םאר אויבײס לײכטע «ו א
 סינדער א וױ אויסגעזעהען אאעס האט

 נעװאלם האט ער איהם. םאד שייעל
 איהם זאל עס זואס ארבײם אן טהאן

 אדבײט, ער ig ז ע ל ח י פ ס*כזן
נאדעל־םאדים. אין !יך שייאפז ניט

£ סך קײן ער חאט  איז נעטראכט ני
 סרוכ זײז האט ער אויפנעגעבען. עס האט
 ארבײנ^ רי נפלערפנט איהם חאט וואס

 טאן אנטטלאסענפם גא:ץ g אין ערקלערט
 קײן וועל איר ביט, דאס װיל איר —

ט א«ערײםאר י זײן! ג
 קרובים yf>g ג*כס דער אױןי ן

iggng3 g« געתױ זייגען און 
ו & צום מ x זײ rg של vm נים זיך 

n to n.\ זיר װעלעז וײ umo צמעװאוי״ 
»a it  V ,מדאנק g rg זית «ו •רעסער 

דו מ ו jr קיין ני u g r י»ת tg על  וועם מר
 D?g גליק זײן סריחק סױען חנריבאר
fck4̂דין אװזם חאם םארנען אױד ■רזןסאר. k44AA ■■A . lAtAAMA •AAAii te■■■■אייסםלוס אן נעהאס האס וזאס  p t t

px p ryo  pa |youyny . oya, ם ן סי

•) no iV o (ייטע
pe רײוען. אברחם
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 יאהר צװ״ אױף ציפעס, :«n כערדק,
 סיט רובעל א װאך א^ע אױכציצאליען,

נע* קױםען גענוסען דך און םעיטעל, א
ו /•ילץ.’

 שױ״ איז ארום װאכען יאר * איו
 קײלאכדיגע צעהן א כעאעכען הױוי אויס׳ן

 פאדבײ- פיזמט עס װער א-ן ברעװגעב,
:זאכען פלע;ט גיץ,

אהמ״ען■ הײם צו אייזד זאגט װאס —
 א םעדערען, די אין גוט ז״ן פוז ע• —

 אזױנע אין בייען צו דך פאמיגט איד
צײטען... שװעיע
 אגגעהוײ זיר האט איבײט די אז און

 ;ע- אויך אײ>ן חגח-כײלע שױן איז בען,
 אז אײמעזעהען, האט ארן צוםרידען, װען

 א פאר בעסער טאקע װײס מאנסכיל א
 איינגעסא• גארניט איז אילר אידענע.

 האבע; ד .ײעט זיך בױען בײם אז לען,
שוענעד. “םיעי אזױ

 ש*ענעי די זײנען חנל־בי^ען ניי
 זי• האט זי געוױנס. ;אנצע־ א געװען

אי*קעריל. א*ז געזאפעלט
 זי האט — !טריהעגען זײ זאי־ען - ־

 שטײ דאס השם, ירצה אם — געטראכט
 הא״ זי װעט װעיען, פא־טי; װעט בער
 אונטערצױ װאס טיט צײט יאהר א נעז

אױדוען, דעם הײיצען
שכנות. די פיט אוטגליס אן אבער איז

 שסע- אויף כפלנים גמיסע אלע זײנען זײ
 צוגעהן, פריה דעד אין זיי קוכיעז נעי.
 בעטען גוטס, אלדאס אגוױנשעגדיג און
:זײ

 ®אר א חנה־בײיע, פיר, גיט —
 אױ- דעם אונטערצוהײצען שפענדלאך

ײען״.
קאר־ הײן ניט בטבע איז חנה״בײלע

 ריכ ״א איהר איז עיענער די אנעי ׳גע
 בײ איז שפאן יעדער — הארצעך אין

 רופט זי און נאלד. טיט נלײך איהר
א:: ײר

 ׳צײך?״, איז װאס אביסעאי... הען —
 צאהאט טען גאלד.... לאסט שםיבעי דאס

איז װאס נאײ פ-אצענםען.... שווערע
 א זשאלעװעז דען אײך װעל אץ־ ^ײר׳
מיענער?... פאר

 קאײנע פאי א 9א קאײבט זי אדן
שכנות. די דאס גיט און ׳בפענדאאך דינע

- אװעק, נעתט שננה די אז און  פו
:בײז זי מעלט

 הארץ א האבעז יאד דאהיי פען —
!שיענער נעמעז און צונעהן קופען

 ־װאס וױיבער, אזױנע דא אבע- זײנען
האק... אונטער׳ן סון איײז נעםען

 דרײ םיט שױ\ זיך האט חנדדבײאע
צוקדיגט: וױיבער
 זי האט — איהר? טײגט וואס —

םיד קאסטען שיענער די ״־*־ גע״טעגח״ט,

 אזוי אוז אײזען. כײם אװעהנעשטעאט
פרעסער. א םזל סים געײארעז כערעא איו

 אפע־ איהם צו האט ארבײט די אט
 ;עגליכעז שטארה זעוזר האט ער לירט.

ם דײ ײ  האט ער װען פיעסען. םון ^
 דעם נעטאן הויב א מאא ערשטען דעם

 דעד־ ער האם אײזען, זודינען שוועחגן,
 ער־ דעם האט ער ווען הארץ. די טיהלט

w v\ אײזען דעם ארונטערנעלאזען סאא 
 םארזיכטיג־אויםגאצויגענעם דעם אױף

w :g o,̂ דער־ !רעם־ברעםעא די האט 
g o«g3 ,אפנעקלונגען חאט וואס הרעכץ 

ך v*ל אין ^ ק נ ױ  ער און .ggv םון ו
 ״ני״ םיט׳ן צחאםעז נעסאז קרעכץ g חאם

 אױס- דשר נעװען איו דאס נעל״באק״.
 ושם איבער נצחון םענשאיכען םון דתח

 אס האלץ. חארםען און שמאוזל הײסען
 האם דאן ערשט געגאיכען. ער חאט דאס

 ענדליך זיך האמ ער אז מד־םיהלמ, ער
 אין איז װאס באשעםטיגונג א צוכעפאסט

 תערפערליכען זײז מיט אײנקאאננ םולען
 איבם ער װי געםיהאט, האט עד געבוי.
ארבײט. דער בײ אברים זײנע אאע אויס

 און נענוםען ניט לאננ האט עס און
 אי״ באריהםט נעװארען איו נאםען זײן

 איוזם חאם מען שםאדט. iv¥:gj בער׳ן
 א• אלם ״םארקעט״ גאנצען אין געקענמ

 V5* םאעגען באסעם פרעסער. נאאדענעם
 אתים״ הענען צו איהם אנװענדען םיטלען
ag דיער אין פריגען r. די אין האם ער 

 גןארבײמ, הײזער נרעםבת און כעסמע
 האט ער ״סםעדי״. געארבײט האט און

 אין םאראארען ניט כדנוט קײן קײנמאא
 נע־ מאא אאע האט ער פאאץ. א בײטען

 כעאי״ םון בריף מים פול שוםאיאד g םgה
 :געלעתז זיר האבען וועאמנ בתים,

ס/ עם ווארק םו ס%ל ־»«יליעז, אנ  ער ווען וו
 אױו» אויג *ז נעהאם אסאי רgזאנ האם

rg?i ftfm m o g., האט עד וועאכען 
 אױך ער חאט אנאונעהכמן, נ*גלימז זעהר

 זײן ארויסצואוױיזעז נים אדיסנעםארקלדם
 — כלל ז״ז געוחנז איז מס טימרינקײם.

rg װײס ארבײט, דער ןװ כדך וד< כמז 
ז  טד איז ער ^עסינען. *ו סיך וואו מ
pm בור געוואן איז ער זיך. בײ שסאלץ 

מ־ חאם ער כחות. זיעע פים וואדםסזיגמ

 א איז קאנען, לײט ױאכ . נארטשט?.
;רױל...

א•• ײ*י£ טי; ;,טא? איז חגח״כײאע
 Tfi״.־ די הע;ט דיע־ע םין ארױס נעפט
נער.

 ד אײג־זיטע;;׳ דען קאן מען אבער
 ׳עכניז א און װײלע, א א» נאר זיך קערט
שפאן... כעטטען דעם געפאקט שױן האט

:חיים־אהרנ׳ען אױןי אן פא*ט זי און
 פא־ בױען איהם זיך וױלט הײזער —
 צו שכל האבען עי כא׳לם — !לײטען
שוענערי די היטען

 עגטציהט שטארק אכעי, אהרן חײם
 פורמעלט אהכײט, װאיזסענדעד רער פון

:אדױס גוטפוטי;
דא״ :*ט צער קײז טע־י זאלסטו —

 זײן :יט דארןי פען — חנודביילע, כע;,
 נעהאל- אונז האט ;אט אז חזיר.... קײן
 זשא״ ;יט פען ראיוי זיך, בזיען צו פעז

שיאן..״ קײן לעװען
 פרא־ דעד אן מטיק רײד די אױף
 כייט אייעל קלײן א ציפעס, ח;ן צענטניק

אױגעלאך. שװארצע קלײנע
 ערשטע־ דער אידזם זאנט חײם־אהרן

 שפײכעיר זיס א מיט און נוט־יפאתען
איהש: צו זיך עד דוענדט
 דאכ א־צט אײך געפעלט וױ נו, —

חנן?״. י׳ ׳לא — שטיבעא
 געקומען טאקע אין בין דאס אט —

 באטראכטענדיג ׳ח;ן עגמפערט ־ זעלן,
 קלײ־ די פארזשמורענדיג און ארבײט, די
 דעם פארקנײטשענדיג ארן אױנעלאך ;ע

:אן ברייטלאך זיך ער רופט שטערען,
 דו אז נעוואלט, זיך ײאלט פיד —
 װעישאק אי־ין אױוי חויבען זי זאלסמ

העכער,...
 שםל׳דיג אביסעל װערט חײם־אהרלען

 עפעס טאן. •ראצענטניק׳ס דעם פון
 פראצע־נטניק דער אז איהם, זיך דאכס
 אבער זינען. אין שאעכמס עפעס האט
 געדאױ שלעכטע די םארטרײבען צו כדי
:אן זיך ער רופט יעז,

דעם... װענען זעוזן נאך װעל איך —
דער־ פאלם בליק פראצענטניק׳ס רעם

 פרישע קופסע אנגעהאי^מער אן אריוי וױיל
 אפעםיטאיך זײ באטראכט ער שפענער.

:ברײטלאך גאנץ אן זיך רופט און
פע• שפעגער... שעהנע גאנץ

קאשיס... א םיט ?ינד א שיקעז דארוי
 רוםט — !כבוד גרעסטען מים׳ן —

חײם־אהרן. אז זיך
 זיך נעהט פראצענטגיס דער אז און

 חײם־ רופט אװעס, טדיט זיכערע כיט
 איהר זאגט און װײב דאס ארויס אהרן
:טאן ציטערדיגען א םיט

״  א חננ׳ם סומען באלר װעט דא -
 בײזערן ניט זאלסט שפענער... נאך ?ינד
ניט.... פאםט עס — זיך

:מורמעלט און אפ זיפצט חנה־בײלע
 דאם סאז ער שפענער, די תסא —

 יאה־ מײנע ורעח צונעמעז, אויך שטיבעל
!רעז

 בלײבט און ציטעו א גיט חײם״אהדן
פאדצװײםעלטער א אין

 סולען אין אומאפהענניגקײט זײן םיהלס
װארט. פון דן

כע״ געיט. סך א געםאכט האט בערעל
 יעדע נעלט. סך א נעשפארט האס רעל

 דאלאר פאר א אװעקגעלײגט ער האט װאך
ו האט בערעל בענה. די אין  רער םים זי

 ביסלאכ״ האט ער אױסנעגרינט. צײט
 אידײ אלע װי אױסזעהן אנגעהויבען וױיז

 אהן אײנװאנדערער. אויםגענרינטע vש
 די פון באזוכער א וואנצען, אהן בארד, א

 אירישעז אין װאדעװיל־הײזער. אידישע
 אזן באזוכט, בעלער גענאננען, טעאטער

 ד,א• זאכען אלע די אבער אזוי.ווײטער.
 צופרי־ געקענם ניט לאננ צו איהם בען

 ער האט צײט דער מיט דעגשטעלען.
 נאטירליכע די םיהלען צו אגנעהױבען
או בענקשאפט  בא־ האט ער .ע ב י < נ

םאדםול. לעכעז זײן סאכען צו געהרט
 אויח נעםאלען אויג זײן איז ספעציעל

 םיני־ א געװען איז דזשענ^ דזשעני׳ן.
 בלאנ־ שלאנקע הויכע, » שאפ. איז שעריז
 טונ־ באשײדעגע ברענענריגע םיט דינהע,

 אין געזיכט א םיט אריגעז, קעל־בדױנע
 גע־ זיך האבען זונען זיבען אלע װעלכען
 געליבט ער האט איבעדהויפט שפילט.

 װעלכער שמײכעל, ליבאיכען זיםען א'הד
 וױגק־ די איבער נעשװעכם פאל אלע האם
 ״סײן מויל. געטאקמען איהר פין לאך

 געזאנט, אלײן זיר צו ער האמ נאט׳/
האבען!״ חתונה איהר מימ קען אין־י ,װען

 זײנע לײגען אנגעהױבען בערעל האט
 פון בנין צוקונםטיגען רעם פאר פלענער

 אננעהויבען ער האט אנםאנגס לעבען. זײז
 פיטאג־ יערע טישעל איהר צו צוגעהן צו

 סלענט ער דינער. זײן עסען צו שטרנרע
 גע־ זיינען װאס אך,5קנעפ די אפשאחנן

 אויס־ טישעל, אויפ׳ן אנגעלײגט ווען
 אױח זשורנאל״ *םארגעז א שפרײטען

 קארנר־ דיקע צוױי זײנע ארויסלעגעז אים,
 פיהלען זיך םלעגט און םמנדוױטשעס ביף
 ער האט נאכהער אדעס. איז גאט װי

 גע־ םארברעננען, איהר מיט אננעהויבען
 װי אםערײמ, גלײכט זי וױ איהר םיענט

 לנ־ א ױ םאכם צי ארבײט, די נלייכם ד
 םי• םרײע איהרע זי םארבחןננם װי מנן,

)14 יויןי (*לום #
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̂קשאי׳ס פון שה־בימג רעד
 אין קלאוקםאכער די פון זיג דער

סמךפראנציםקא.
 אין קי^וקמאכער די םון סטרײק דער

 םיט געענרינט זיך האט סאךםראגציסקא
 כאט״̂י און סםרײקער. n פאר זיג א

 פרן סטרײיז א געװען ניט איז דאס
 »ון ארנײטער, טױזענדע צעהנד<יגע

 £<אוקטאכער די םון סטרײק דער כאטש
 ער װען אםילו סאךפראנציסהא, אין

 פאר זיג א סיט געענדיגט נים זץ־ װאאמ
 וױינינ ו.*נץ דאם װאלט סטרייקער, די

 אלס ?לאױךאינתסטריע, די אנגעריהרם
 אז ז־נער, סיר זײנעז ראך גאנצע, »
*unyר ־ ע כ א ס ק  ארבײטער יעדער און ^ו

 גע־ ה<.ט גארעל־אינתסטריע אוגזער םון
 צוםרי־ גרױםע־ םון געםיהל א מיט אעזען

 סטרײק דער אז בשורה, גוםע די דעגהייט
pc כאךפראנציס- אין סי^^וקםאכער די 
 פאר זיג א םים געענדיגט זיך האט תא
סטרײקער. די

V
 אאגעטײנער דער םון אדרזאכע די

 זוכעץ. צו װײט ניט איז צוסוײדענהײט
 הונדערט עטליכע די דאס םאקס, דער

 הא־ סאן־פראנציסקא אין קאאוקםאבער
 אלגע־ םון צײט דער אין געןואגט בען

 םחדנות און נידערגעשלאגענהײט םײנער
 שטעלען צי טרײד־ױניאז־װעלט דער אין
 אאגעמײגע די געגען קאמף אין זיך

 דאס פאסט, דער ;איעךשאפ־עפידעםיע
 ױניאן ^אוקמאכער שװאכע קליינע, די

 סוט װאונדערבארען דעס געחאט האט
 גע־ נאר ניט קאמף א אונטערנעהמען צז

 קלאױדמאנוםעהטישורער, ממיליכע די גען
 טשעםבער מעכםיגע גאנץ די געגען נאר
 — אגענט איהר געגען און קאסערס אװ
 ;קאטישאן אינדאסטריעיצ זאגענאנטע די

 דאזיגער דער דאס םאקט, דער וױיטער
 הױפטזעכ־ האבען מאקאבײער חײסעלע

 יװיאךפרינציפ, דעם פאר געקעמםט ליך
 סאך אין סטרײס דעם גיט אלעס דאס

 װאונדערבארע גרויסע, זײן םראנציסקא
 ארויס איהם הויבט דאס ; נאדײטונג

 ארבײטער־קעםפע, טאג־טענליכע די םון
 באמער־ ניט סארבײ געהען מיר װעאכע

 דא• די פון אײנער יערער כאטש קענדיג,
 גרױםער םון געװיס איז קעםםען זיגע

 דײ זײנען וועאכע די, םאר באדײטונג
איהם. אין פאראינטערעסירם רעקט

V
 אזוי געםיהלט האבען עס אויב נאר,

 סטרײק דער דאס ב^ורה, דער איבער נוט
 מענ־ זײטינע, מענ^עז נעענדינט, איז

 םאר־ ניט דירעקט זײנען װעאכע *שען,
 םו סםרײס, אין געװעז אינמערעםירט

 םיהאען געמוזט שױן האבעז גאיקאיך װי
 אוים־ האבען װעאכע אאײן, סםרײיזער די

 ? סאםױ בראװען שווערעז דעם געםאכטעז
 דאס שװער, צו איז שיאדערען צו דאס

 םארשטעאונגס־ דער צו איבער םיר אאזען
אעזער. אונזערע םון קראפט

v
מענ־ אײן םיז וױיסען מיר אבער

 איבערגע- וױרסאיר האט װעאכער שען,
 יצע־ זײן םון םינוט גאי<ןאיכסטע די אעבט
 דאנערשטאנ אעצטען ערדזאאטענוײג מנן,

 גא- װײס־סרעזידענט םון טעאענראמע זײ
 געװאױ איז סטרײק דער אז רענשטײז,

 קײן ניט איז דערײסענש געװארען. נעז
 אינטערנעשאגאא דער יוױ אנדערער,

 װעצ־ באראױ, אב. סעקרעטער־טרעזשורער
 מיט געארבײט אאנג װאכען האט כער
 צו סטרײק דעם ברײנגען צו כוחות אאע

 גע־ האט או; סחי, עהרענהאםמעז א(
 א םיט סאךפראנציסקא םאראאזען םוזט

 .דאס מײנענדיג, הארץ צובראכען װירקאיך
 אומזיסט. געותץ איז םיח נאנצע זײן

 זײן אוםזיסם. געווען ניט איז זי אבער
 םיוד שטארס געלאזט זיך האט ארבײט

 זײן נאך ערשט סאן־םראנציסקא אין אען
 אוים־ צו־שטארס האט ער אפסאהרעז.

 אז מײנוננ, עםענטאיכע די געטרײסעלט
 ניט זיך זאאען שפעטער אדער םריהער
 טעטיג־ זײן םיז פאאגעז גוטע די סערהעז
ײט;  ניט דערבײ איז ער כאטש און ה
 סטרײקער די םון זינ דער ווען געוחח,

 ער אבער נעװארעז, פראשאאמירט איז
 דורך גאיקאיך באמת זיך געםיהאט האט
 גע־ א האט ער אויר דא& געדאנק, דעם

זינ. גרויסען דעם אין חאק מיסען

 געםיהאען אין האט באראוי און
ה נאר נים רעפרעזענטירם  אונזער נאר זי

 באארד עהזעקוםױו דזשענעראל גאנצע
שפיצע, חנר אן זמםאן ירעזידענם םים

 װען איבערטרײבען, ניט װעלען מיר און
 רע־ האט ער דאס זאגען, װעאען םיר

 אוגזער נעפ״ר,אען דיזע אי; פרעזענטירט
 חןר- ניט און איגסערנע׳שאנאא. גאנציע
 װאאט דורכפאא ארער זיג רער װײי פאר,

 פון אינטערעסען די אנגעריהרט שםארק
 םיי וױ איכערהויוט. ?יאוקטאכער דעפ

 םון אנםאנג אין גאײך נעזאגט האבען
 בשום דאס איז באטראכטוננ, אונזער

 באאד וױ אבער, ;םאא דער נים אופן
 געוױסער א דורך אינטערנעשאנאא די

 זיך דזאט אומיטטענדען פון קאםבינאציע
 סטריײ די pc זײט דער אױוי געשטעאט

 אגםיהרע־ די אאס סעהר, נײן, ;קער
 אנ״ ןיו1״ זי האט סםרײק, דעם םון רין

 העכ־ די װי םיהאען, געקאנט ניט רערש
 אנגע־ איז עס װעז צוםרידענהײט, סםע

 סאךםראנ־ pc ביעורה גוםע די קוסען
ציסקא.

V
מ זײן אאמיר װארים, א אםענהער־ ;

 אויוי םארקאעגש־ען װיאענדיג ניט צינ.
 שטאנד־ די און בראװקײט די האר א

 םוזען סטרײקער, די םון פעסטינקײט
 זיינען םיר »ז ערקאערען, אבער מיר

 װאאם סטרי'ק דער אויב מםופק, שטארק
 וײ ײען ?ינ, א סיט נעװארען !עחרוינט

 םי־ גיט איהם װאאט אינםערנעשאגאא
 טויזענדע און טויזענדע םיט נאנסירט
 גענעבעז ניט איהם װאאט און דאאארס,

 ײע־ מאראאען גײסטיגען נאנצען איהר
 םון אנװעזענהייט די דורך סײ םטיזש

 חרך סיי גארענשטיין, װײס־פרעזידענט
 אונזער pc ארבייט אונשעצבארע די

 דורך סיי און באראןי אב. סעקרעטער
 םיר זועאכע, ״גערעכטיגיןײט״ אונזער
 כײ״ חלס איהר אויך האם האסען, װיאען

 אז ׳זײז קען עס זיג. צום געטראגעז
 אונ־ סיז אײנרײדעניש אן באויז איז עס

 םעקחד ביז אאעמען, נאר װײל זייט, זער
 סאן״ סון צודיקקוסמן נאראפ׳ם םער

t האבען םראנציסקא d זעחר געחאם 
 קאםזי, דעם איבער אינםארמאציע װעניג

 ״נערעכטיגקײם״ די האט םאאגיציך אזן
 קאמי דעם אין העאםען םיא געסאנט ניט

 װיאען םיר אבער װארט. איהר דורך
 תרך דורכרײרעדזיך אונזער אז גאויבען,

 סאאוק־כמר די מיט ״גערעכםיגקײט״ די
 םיט סאן־פראנציסקא םון נוםעקטשורערס

 זײ אגווײזענדיג צוריק, וואכען פאר א
 װעאכער אין און שקאאםישער וועאכער אין

 גע־ זיר האבעז זײ אאגע אעכעראיכער
 דער םון םיהרען זיר אאזענדינ בראכט,

 געשייאט האט ?אםישאז, אינדאסטריעא
 אויןי שםויס אעצטען דעם םון ראאיע די
 די םון עסשנות שטארין־צרטרײסעאטע די

 ניס א^שר איז עם מאנושעקטשורער.
 כדאי איז עם אבער צוםאא, א װי מעהר,

 נאכחום, באלד גראדע אז באםערסען, צו
 דער־ די סים ״״געחגכטיג?ײט אונזער װי

 איז אנגעתוםען *יז נאטיצען מאגטע
 נע־ חאם ױני*ז די אח סאךםראנציסקא,

 קלאוק־םאטםעקםשורער יעדער אז זארגט,
 ״גערעכטיגסײט״ נוםער א קריגען זאל

 באלד גראחו אז ״דזשאםמיס׳/ אדער
 סאאוק־םאנופעקמשױ די האבעז נאכדעם

 םין אפגעטרײסעאם גאנצען איז זיר רער
 אינדאסםריעק דער םון היפנאז דעם

 סםרײק־ די װיסען געאאזט pn האמישאז,
 סעט־ צו בארײםוױאיגקײט איהר האמיטע

לעז•
v

 ריכטיג איז השערה אונזער צי אבער
 וױכטע. אזױ ניט איז דאם ׳ניט אדער

 אינטערנע־ גאנצע די דאס איז, װיכטיינ
 םאראינטערעסירט געװעז איז שאנאיל

 םטרײס חןם אין אעבען און אײב מיט
 pם שםחח n און סאךםראנציסקא, איז

 שםחח די נוט אזױ פונקט איז זיג דעם
 דער םון װי אינטערנעשאנאא, דער םון

סאךפראנציסקא. אין ױניאן קלאוקמאכער
v c

 װי ערפרעהענד און באדײטונגסםול
i איז עס n םאר זיג און יןאמי דאזיגער 

 םאד-םראגציסהא אין ברידער אונזערע
 איגטער- גאנצער אוגזער םאר און גפרט

& נעשאנאצ  דעם איז אבער דא איז בב
 אוגז׳ װי װעלכער, זײט, א נאד םםרײה

מער דער םון איו זיך, דוכט  בא• מכס
 טרײד־ אמעריקאנער די פאד דײםונג

 סאדפראנציבמא. אין ױניאדבאזועטננ
 ק^אױד n איצט זיך םיחלעז עם װי גוט,

 פיח״ איצט זיך םוז שלעכם אזױ מאכער,
םרײד־ױניאדבאוועגוננ גאנצע די ען5

ט דך תאט ׳דארט אז ^ אוױ ג
w חנר וון ^ײנט h n n t*
אוד נאטראכט חאט זועיכ* און מגםח,
א װי קאאוקמאכער, קאסם^וסטיגע זערע

^ mm m* בינ v* ייו• שילאגען 
 טרױ• דער װאגד. חנר אן קא§ מיט׳ן

ט אז אין, פאקט עריגןר  די חאט נאר ד
ט טרײד־מדאױװעלט סאדמראגציסיןער  ט

 מינדסטע די סטרײק^ד אוסערע געגענען
 סנטאן חאט ױ נאר ערכיוגטערוט,

 limto ש^חרען וױ ענטרוטיסנן. צו זײ
 טר״ד״ מ^נכטיגע אמאל אט-די איצט זיך

 טא* דעם כאטראכטמן װען ױניאנס,
 גע־ ויו ראס װעאכער דוד, דערגעם
 סאדעמעם דער רי?, דעם נעגען שמץלמ

 טשעם־ אלםעכטיגע די דןפישהי, גילית
 סאךןראנציסלןא, םון קאמערט אװ בצר
v אבער נײנמקוסען,,. איחם און o 

ט עס רערסאגען  פון געםיהא א אין ד
 וױיט צו סיר זיממן נאדאילעמען צארן,

 בא- גענרג ניט און סאדםראנציסק^ םון
v או אומשטענחון, די מימ קאנט o -זא 

 ענט־ אונזער סננען צו עריױנען דך אען
 צופיא עס איז אנצר, אורטײיל. שידענעם

ר דער אז ערמארםען, צו מ אד  יןאםף ד
 י^אוקמאכער הײםעלע דער םון זיג און
ט נאנצע די ארױסרוםען ן$ןל ^י ע ט  טו
 טרײד־ױדאניסטי־- דער pc ענערדע און

w דעם געגען אין כאװמגונג
 > חירשתי ג?ית שטארק־סארװאונדעטעז

 גע־ שױן ער תאט ק^א• ערשטען זײן
 האט ױדאן חילאוקטאכער די ?ראנען.

 •*אץ םארװאונדכארען דעם אױסגעפונען
 האט זי און אחיילעס, םאדערנעם דעם םון

 גאנץ איז טויטיןיך, נים אױב איהם,
ט ׳אלזא ׳איז פארװאונרעטן ערנסט  ני
 די םאר מאםענט ריכטיגער דער איצט

 סאךםראגציססא, אין ױדאנס אנדערע
 כיעכטיג, אזוי געװען אראא זיײנען װעלכע

 טויט* נויםינען דעם איהם געכען צו
 פ^עין־ *סאאאר זאגענאנםען דעם קלאפ,

 אױב האםען, וױלען מיר באאו״? סוס
 ס*ד אין םרײד־ױדאדנאװעגונג די

ט וױרק^ך איו םראנציסקא  נאג־ אין ט
 נאך טאיעט עס אז דעמאראליזירט, צען
ײ םאר קאסזי םון םונק דער איהר אין  ױ

viy ,דער או — ארכײטער אלס רעכםע 
 װע- אויםגעכאאזען יוועם םמפ דאזיגער

 קילאוקמאכער רי םון קאמי דעם דורך רען
 און פלאם, סעכטמען pא העלק א אין

 ארכײםער-אר- די װעלען אםאל װידער
 זײער םאכען סאז-סראנציספא םון םײען

 די םאר שםאדט װאוגחגרכארע נרויסע
 אםאל איז ױ װעלכע ױגיאדפעסטונג,

^ n גוט״סאמן װעלען אוז סןװען, י  ם
 באגאמען דיגען װאס םעהלערען, םילע

 אדכײ״ די זועיכע צוליכ pא #געװארען
 שױדער״ אזױ חאס דארט טער־באװעגוננ

געלימען. ^יר

 װער• אפעגחערציגע ■אר א איצט און
 דער ססרײקעו/ זיגרײכמ די םיט טער

 א״ער םאר קוםם א^יך װאס קחױײם,
 געגע- אײר סיר האנען קאמי, בראװען

 איהר םעגט חארצ*ן. פולען םיטן׳ נען
 זײט :םוסר אביסעלע אויםחעחןן איצם
 אײער און איחר אז באוואוםט, זיך איחר

ד pmw זײנען יתיאן ^י ענ  צונע״ ניט ג
 בא- זיך איחר זייט ? קאטא צום טיײם

 סאםף אײער אח זײט איחר אז װאוסט,
 אונםארצײח- אן סים אריעג^טראטען

 גיט זעחר איז זתלכער לײכטזיז, ליכפן
 ציל-כא- םאר ®אסענד נים און שעזזן

ך איחר זײם ? ארבײמער װאזסםע  ד
 א געםאכט חאם איחר אז באוואוסט,

 אײג״ םעות, אונםאחױיחצימן גרויסען,
ה רײדענדיג תר דאס זי  קען סטרײש אי

 כאטש וחנחנן, גמוואוניז <ײבט א*יך םון
תן ער איו אםידען דער אין  כײ א מו

 אננעחא^טען חאט װאס קאמזי, טערער
 קילער א איהר האט ? םאנאטען 3 איבער
 אינ- די גיס pm אז דעם, וחגגאן נעםאן

 ״,c גתיסער איחר םיט טעדנפשאנאצ
 גאנ• אײער וואלט שטיצע, נאנציעתר

 איחר און געחאלפען, ניט בראװקײט צע
 איײ אין זיך צוריקקעחחנן געסוזט יואלם

געשלאנענע? אלם שעפער ערע

 דער אויוי ענמםזגרען קענט איהר
 :םראנע אגחנר אן מיט םראגע לעצטער

ם א געחאט ניט מיר האכען אבער מ  ח
 אינםער- חנד טון י1חיל ערװארטען צו

 א ניט חנן כדר זײנעז נעשאנאא?
 אט ? אינטערנעשאגאל דער pc סײל

 שסארס םיר ?ײנען דעם װענען טאקע
 דער נעגפבעז איהר האט װאס מסופס.

 איהר? םוץ טײל א אלט אינטערנעשאנאל,
 איײ םון בײגעםראנען איהר האט וױםיל

 איהר אין איחר חעלםען צו אום זײט ער
 נים אײר וױלעז םיר ? אדבײט גרויסער

 געזאגם מוז אםת דער אבער #טאז וועח
 מײל א געוומן נאר וײם איהר אז וחןרען,

ם אינםערגעשאנאל חנר םון חנ  זיה »י!.
 איחר pc געחאיםען האט איהר װאם

 איחר נענעבען אכער נעהםען, אײז אין
 אוגו און װעניג זעהר #זעחר איהר חאס

ה דאכם ם זעחר נרױס, אז זי תי  איז נ
 אוג• שולדיג זײם איחר <ואס חונ, חנר
 באמד ווארים, אינםעתעשאנאא. זער

 נעסאאט געקאנט נאר וואיצם וױ כענט,
 נרוײ איחר םים אינטערנעשאנאל אז דין
ײ סען ,pm אויפסואוגנעז, סון חןקא

n 0 חל'לח, i n m  W Hי)א^ס
̂נז 1B w געי^ו ט

 אױא װארט איגט^מ^שאגא^ די און
ט m ײון איחד. צו חונ א״*ר ה  איחןן ז

? ד*ם כאצאח^ן  אויף גאר חונ
*"*ר פעסט ויר חטלמ

^ י w נ m אז *W
ד  גוטשט^נ״ טעטבערט/ זיין pf>if מאנו
n m ,ר1אײ פון ט^טנערס| MPJr, 
Ifr ;יט «איי *ידאן אײעי אז זמחט, im 

 נרנ& וור*מ/ןר דער אין שדן אנקו^נן
 טA |00וייטיגער צו קאמף פון

ט אירער ױץ צו אױף  0פארנ*ד»ט? ד
 0 צו נויטיג m װאע ץ, ל א טיט

מ, דכערער פר1 אין און ס אפ י
jn* כאהארציגעז װעט איהר דאס tW 
מ, און טוסר פו; װערטער פאר  ײאמו

v באגריטען o ד  pnrn0,i גאנצען פון אי
 װאונדעיפו^אד©- גרױסען אײ*ר סיט

 mirr אייעד סיט און לזאר!״ געפאכט^סןם
דנ. נשר^ארדינטעז נחיס^נן, נעס,

ס דגסאן •רעדדענט ענ ט ס ױנ- א ו  ו
שאלח. טיגע

שרינין, *וערען צי^ען דיזע כעת  ת
 *װ״ ניויז :עװאחון איגעחא^טען זײגען

 פערטעל-יעחר^נ*! דעם pם דצוגנען
^ נאארד עווזעח-טױו דזשענעראל ט י  ס

ט סעהרסטע די אזן פןן איז צ״ מו א  פ
a סיט געװארען n חן״ פון דעפאדט• 

ר זינסאן, דדענט מ י ו ו  דורכנן- האט ו
ס, נרעט ניעטערט  חאט עס װאס א^

mv רער פון עבעז6־ דעם אין •אסירט n 
 -סא דדײ יעצסע די פאר טעמעשאלאי

r װעיען אנער דעם װענען נאטען. o 
 פױר וױיען דא װאך. נעקסטע נאריכטען

 רע״ זײן אין •וגלןט איין כאריחרען נאר
v וחנלכ^ון פארט, o באזונ- םאר דזאלטעז 
וױכטיג. דערם

V
לצו * 'v:"i v ,איס טעטיגגײכען 

 #דעמפד אלס אמאדיזער, דזשענעראל
 נרײ״ גאגצען דעס אױף אויפפאסער אלס
 #ל03איגטערגעשא דער pc ם*לד טען

ױס קודט  צו אפט ■רעדחנגם י
n  f ^ i r פסיז׳ענפן *ו ׳רנ א פון רא^ע 

 עס לא;ט סען וױ גענעז, צו #שאיות
 n יייז מייגג. א פאנססיטוציע, נלשון

 געסד כלײכעז פדעדדעגט םון רולינגס
 יאנסטי־ דער סון מײל א װערען וײ צע,

 גאגץ א םון זײ דינעז דארום טוציע.
שר אזו^ר  אינערהױפט, וױנטיגקײט, נ

ov pm זעחך א אוס זיך האנדעי״ט 
פראגע. וױכטמער

V  װעלכפד, אױ^ שאילה, די איז אט און
 דין געגעכען האט זיגכאן §רעױרענס

 i האם לאקאל געױיסען 0 אין ■סק.
 T? w^o no צײט דער אין טיטנליד
 י-0 נעוױסעז 0 םארקױםעז «ו גפנוםען
 זיי״ יזונים ?יעע צוױשעז און םיקעל,

 נופעקטשלרער.0קי.אוק־ט פיילע מוחגן נפן
 צײט, גאנצע n פאר םונדעסטװעגען,

 כיזנעסםין, » נעװאדען אין ער וואס
 יױ דעד אין סעמבערשי• זײן iv האט
 לויפט איצט אױםגעגעבען. נים ניאן

 •ידאדאסס, א פאר כיונעססאן דיתר
 מיס געװענדעט דך חאט 4לאפאי חנר און

 אױנ דגכיאז, פרעזידענם צו שאלח חנר
 בוד א דיז צו ראױ איז יתיאךסאן דער

 תאט זזר דאס פאקט, דער אױכ ;אםטער
 ד• צו ביד, א סיד זאגען ׳רקויםם0ם

 םאד איספאסענד איײם כט0ם #באספס
מניא^אאסטען. 0

y
 גע׳פסק׳ענט חאט ויגסאן ■רעזידענט

 פאר-א-וױילע-געװאחןנעם דעם נעגפן
 גרדנד, דעם אױף ניט און ן.0מ?נעס״ס

^ צו ;עגוכמגן דר חאט קר ווײל פ  ניזנ
 סענש 0 ניט. עבירח הײן איז דאם נײן,
 חאט ער זױיל נאר אעבעז. א םאכעז סוז

ד0קאאױן״מ צו סחודה ?ײן םארקױםט  ג
 טוזפן ווזןט וואס זאך, א םעקםשורערס,

ען לאזען זיכער ויך  פאג• ז״ן אין פיה̂י
 #נוםעחטשודפדט0ס דיזעיבע מיט טאיןט

 י0פ אט איז ױניאדבאאניטער. לס0
 בעאײ די װעלען ערשטע, דאס װאס.

ת  אײנפאכפ די ױגיאן, דעי סון ^אכו
 בא;יינחר א איסער האבעז מעמכערס,

 וױ כאאטטעז. אזא ;עגעז פארדאכט טען
 m0C ;יט ?איל iv ריכטיג אזן עהרלץ־
ד ארבייטעד, די םרעטען מ  דער בײ א

 דער סיט אוסצוסרידענהײט קלענסטער
 וועט כיטען00ױניאךב cjn פוז חאנדלונג

 10C דעד ערײעקעז דך םירלױ,0נ נטנץ
 ױניאד דמר א■ נדט דאס אז ׳דאכט

 m און טובה. א באה דעם באאדטער
 איו עס װעמען ;עגען אסטע־0ױניאךכ

 אין אז רדאכט,0ס מיגדעסטער דער דא
 זײ• אױך עד האט ױניאדסעטיגקײט ז״ז
 *10C אעטערעסען, ■עדזענליכע נץ0נ נע

v לירט ri דפר פאר ;יצליכקײט גאנצע 
 ױגיאךבאיסםיר דער אנשטאט ױניאן.

 0 אײף ארנײםזןד די אױסהױבען ?איל
 עהרייד po י,0סאד פון שטופע העמרער

 װידקוע די סוז דעניזען, און »-לפן0ח
 מא־- g זײן סטען00יוג״אךב אזא פון

0 ,vtrsvp .חןסאראליזירענדע
ד

o פון א«פ?עהן גאר n, חנד דואם 
 דענפמ סענ ײניאךסעמבער כעו0אײגס

0?0 jF3im סםע̂ן00ימ^-ב * ?
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im ,iinyii ^ y jy r v דעי i’M pob 

נ ־ ־ ^ ט ^ א  ivogP^MC m iim נערעכט, ס
’« ”mpit no nyj»'־ m .'y ט  הטאטען ;י

cm imvwr דויי PיMסyנMP,דוי oiM 
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 oyn o:MvryjBg |yv;MJ I’M זעי־זן
vjo'iM v; mj״oy;y3Mi»i 

ynyuiM pb ivqp*i ’יניטנס; Mכ  י'
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j־oy'VMi’JMrrflOMP of>M o;m, קענעז 
v o ניס im ,lyigvin •ד vMB־iy;;in 

iyr*nv *ד im vooMgrig’jv| די mo־ 
■;v ro ry c ז«יי*ען y11רy1 ן v * סייינד־ 

>”y9. ס* ט י  ״lg;־v דער tg ניט, סײ;
go njn iim ivooumbנוpyB^  סױ רyר1ט

 וועױ־ |”m |'M |yo?Mn nyo׳M ויר וען
 •;-m די וױי< |,”t oj; |yp ogi גען.
yD־.pv~< iib |yoy ;*ױד gBדyרy,ן ig 
M׳yin נMo pm yooMMנוBעpםrורער 

ly^gt ויר ivoip;yoMiiv osg ײ  imb“ נ
 j’M- די cm ypMO עןvנyרyBנgp y;yvt״

iyo״iib iyoy ;ד  דער i'M רyנg טריי
'v זעינעי־ ”o’ly.inMB y*.y*׳ i |y;yo ,a 

vom ויין ;nB“ i’>BBMe,>yiy' ^ ;  ,yB׳
 ױ־ g ig ,|nye׳y; ניט «נער ov רgט
 ״ ר m e iy>n׳B זיך <gi םערoMgן״נgגי
i ' נ ׳ o ׳i ט lyvtroPVEUgo g iv 

imb ײע־׳כעד pm oy סו;ה. ■ע־זי^י׳יכער 
tg /y v o g s  >goM iyp oy trogs iim 

gt pob o דורך n> אײדען g 7goM 
B pm oy iy3g ,iyj'7>iipoiM r w’> 

;M im נעסער, ׳ 'i n ” > >g» ny, ו ת ״  א
im ,ov'M ,oriyD'M .ig’jv  yv;M; m 

iy7■ o רו<י« די n  |is־pm D :n נ«ד 
y>yn ,o;m?ן ypgo ■די עהרליכע, ד 

*v m v n v v זיר ה־טזן ײניטדל־ים iib 
in נע^םמיכעילם y ii iv ף  סין *gig ^י

 oiv זײן נאר קען דאס iim ׳עטיינער.
pc ipoov3 pm Vimii ו ױניאן. ח

ײג ס 9ג

םאציאליםטישען דעם פון װירעתעבורט די
אינטעתאציאנאל

 ױגיטי אונזער פוו ערעפענונג דער צו
מרק, פארעסט סון און • הױז

m
r*

 ױױטיי-הײזער זװױי
ץ 16 ל*ק&י סון און א א׳ פי עי ד א ײ  פ
טער דער ®ץ עני׳ חױז. ױױםײ *יטמיי

 װמרט םרײטאג, דעם ,prolS דעם
 אין הויו ױניטי רי עדעפענט אפיציעל
 שפעסער טענ ■אר 0 «ארפ. פארעסט

 י4ל פון הױז ױניטי די מרעםענט װערט
4 ס*ל  װײסט־טײ- און דרעט דער םח 6

 ארום . סיאאדעלפי^ אין מניאז קפדס
ײס רערזעלבער  יױ די עדעםענם ווערט צ

ד מ  אימואיענישע אונזערע pc חױו נ
 גרונד-מא• דער שוחזסטער. און ברידפר

ד ניט איז ױניטי״דױיזער אע0 פון םױו  בי
פאקט דער געאד״פראפים. נים נעס,
 שעהנסםע און נדעסםע אמזער דאס איז,

 ■ארס, םארעסט םון די חױז, ײניסי
 פיא נאר צוריק יאהר צודי כדט כיז האט
 נע־ ניט אױך חאט און צמעאײנם, געאד

 די אין נעשעפםען נאידענע קײן כט0ס
אר לעדסע  יןומם םונדעסטװענעז יאהד. ו
 חיי• ,ױנים אוגזערע4םנ פיעמם קיעעם,

 אוים״ פון געדפגק דעד ניס זעד,
 יױ די אז ׳איז אמת דער דך. צדאײזזןן

 אוים־ די כפטרפכםען אונזערזן ניאנס
 א אאס ױנמד־זזײזפד רי סוז הפאטמנ

 טעטינקײם, ?ײעד םון סײל וױכטיגפן
דעככ^ פואעז מיט און

v
 וױכםע- העכסטעד דער פון איז עס

 יױ יעדער פיז געדײחוננ n פאר קײט
 זא־ וואכען ■אר 0 םאר כאסש ?0 ניאז,

 נוט זיך קענען םעסמןרס איהדע אפן
 קוםען פענען זאאעז חי כד* אזיסדדחעז,

 נץ0נ g קערשעדאיר. iim נײסטינ זיד *ז
 רהור0ם עטבערמדיא^ת רזר איז יאזזר
ע חאם און רסאז,0פ װעג^ ע ױ ו ר. א ג
in זץ• ןױי® v v r irmf דך פרזמען ױן;

— הארנוױג,
v װאס ׳דאס o אין דעראעבט האבען 

 ניט איז חארכורג, אין טע; yovys ,ד
 -אינ רyד אץ ואסירונג yooyi; ,ד נאר

ר רyfiיאנאיv0מyט ע ט  יו*גונג.0ב אינ״
oy א אױןי איז ;o^ynyyy נרוײ א פון 
yoײ “׳yט'•א^יט^yKMאין כאדײטוננ. ר 

מ שטחננומען די jyrM חאסנו  יױ״ נא
 טײי y;yonyv די lyj'j^wngc צו רyד

 סאציאייזם iy3^o‘׳yv>0 oyi פין י״ען
 jyngirys uy'ipvs סאס נרדסער א אין

איז מאל |yomy צום און ^*פאאנ סיט
רy*א:אאvרנאyאינט חןר ארויוי רyוױר

 v'*:2 וחןאט דער אדף סאציאאיזם
 קראפט. y3^o,*n;,*H אן אי׳ס ככשט

 אין מאס״ ״גרױסער א אין lyigt סיר
 דןי ;yagn ^אמבורג אי,־ וױיא /oyo3״

yog;yjc,i;tv| דער און וױנעױ ד*;ר 
rאי;ט יאנדאנ^• y'אײן אין >אציאנא 

o cg ^y iiy p, דעם טראנט װאס ^ :iy 
 א*:טעי- ארבײטעי ״סאציאאיסטישער

 א;- פין זיך י-אט ייאס אין ;אציאנאר״
v r אן ;csyory נאהענסםע יי אין 

 oc0c*׳p-,yv.y: □V כייט פאיבעדיננע;
^jyo אדפטער־ פון אינטעינאציאנאי 

דאס.
ט א י)א  פאראיײ דאזיגעי דע- פין ו״

 כיאסקװער דעי •yאר שטע־־ען ;יג־נג
 און א־:טע*;אציא:אל יארעיסטיצער

ע- -wpdh:• לע־־ ט אינ
-0C ײיכט•:; דאזיגע די נאציאנאי. , 

oyio א y:,,sr דעם פון סינאריטעט 
 סאציאליזם, *ועילט אינטערנאציאנאייען

:ny ױדער זיף ■דזאבילן האביבומ אין* 
fK) p n ^ 2y;cM;iv פדאצענט pc •ד 
 דער פ-ן ןyיפטfiאי,סאצ

o :yr׳ vrtvr א״נ- איז פאי שט^ען 
ŷ  yj^yvנדy,ד למשל וױ ר נ א י  או; ^

 און ׳מאכט yi:yo,H«3 א דײטשלאנד,
osh ly^yv א ^ די כי ס א  אר־ון קראפט ק

 #צײט רyנסטyנא^ רyד אין שױן ספק א
 אײ oyit סאציאליזם רyד אייחגר גאר

jyoy^y2 פון פיחרונג ,ד iy i ,ווזגלמ 
 פ־ן שיקזאל oyi iyD'.scj״0y3 שטאיק

i די v t fv t. ד איז דזאמבורג איןyצ רy־ 
yjyonאהגטעכטיג^• רעם צ.״י*יב און .״ 

 פא?- רyרנסטy אן נעדואושז םאציאייזם
פאליטיק. װעילט דער אין טאר

 צו־ דעיצר איבמר [yny: מיר אײדער
 סארהאנדלונגעי די רyאיב ןyנאריכט

 פאיא״ײ האדבורגער פון yo,fi,o**3 ארן
 ןycװאר צו כדאי איז קאננרעס ניגונגס

 סאציאריסטישע די אויןי בליק זyקורצ א
;pc yo3’ry י די<yצטy ^ הי א  אנ־ און י

 װאס אוסשטענדעז, די אױף ציאוױיזען
פאראײניגלנג. .־in צו יהרטcy: זyהאב

 זײ״ מלחמה םון סווי ovi זײט
ט נען כ ^  רשײדענע0פ געווארען ג

iy3ingc סאציאיליס־ די צונױפצוםיהרען 
 אין זײנען װעלכע ■ארםייעז, םישע

 פײנד- איז נעשטאנעז צײט פדלחמה דעד
 צו זײ און יאגערען, y^gjg^gj ליכע

iyD«o אתאניזטארישען אן צו םעהינ 
 פא- אײנחײטליכע צו אוז צוזאסענבונד

3 וױ װײניגעד ניט איזציאנעץ. ליטישע

 ®אדאייני• האמכודגער דעד
קאנגרעש. גונגפ

•1?«דע#«*נדע איידןיעיו״יעז ,•ניעי «ון
אן ע ש. י ױט חמזמנאו

rאינט yאi״אגאיf lyYijnycjgP y:  iy״
 ג^וארפן lyo^gnyjcg ציועק cyn םאר
ח/ יאנואר אין .1919 יאהר אין שױן ע כ ) 
 אױ• אין U (o\)רדאyטoo(א אפרד אין

 האט צײט רyגyי 1אי ).pyYi(< טסט
 אנ־ yn׳־0o«* lyogo onoy; מען

 גא• די דין צו גונר כדי #שטיע:גוננ^
 די און פאראורטײתן ציאנאייסטישז!

vgj׳y^yr ,;yocgrjyî f• ysgj0 -זײ 
y;; א'ױ מלחסח חנר דורךcגcyאק‘יyרט 

giiyĵ׳iy און i v t fw״jyjgoryj iyj 
 פון ננ 2y**cאײ וױדעל די פון jyn אין

j Moo^R^^o o n׳jy .אינט^־נאצי^אל 
 שי*ום־קאנטראחט ׳־yPHOiyti רyד װען

 און jyjMH די ojycyyj :ועלט די האט
 סאציאייס־ די ;עוױזע; באש״נפעיי־אף

yo; די פון nyijy4’ yon-R^R באוונ״ 
 װאס מךלגי^ אין פראגלרײך פון רעיס

 03ysy3 גאך וזאט רy־צyiי ז״עוש אין
 דײ• םyד |y;yj רונ;y£ארביט שטאיקע

yroזײ אז סאציאי״יזם. ן iy;Mi מיס״ 
 ןyגירונגyר riy״i pc jyigvy; ברױכט

V"t yאיטפ פאר r 'o o ^ g n yלV’̂ אין 
 נאציאנא- די װען אלזא, נטyטאכי cyiy׳
ט האט װ^כע װאנט, yל ל ^י מ מ ד אנ אנ  ס

 פארטײ^ yש,סט,ל’סאצ ׳־ױנטינסטע רי
 און סא־שװאונד^ איז אײראפא, פון
ov זאך קײן אז אייסגעוױזען, האט vp\ 

nnyo יט; yor־.iy ר-0וױדערם זײער 
 אױפ- זײט נײער א םון איז אייניגינג,

 קאמוי ברוחגר רyד גפװאר^ סלאקעיטyג
 ר;אציאנא-1אינםל רyד פון רײחען די איז
כאוחגגונג. סאציאריסטישעד ״׳;־

 1919 אנחויב ?יך האט yiipogo אין .
רנ רyקטיװ,c א אדגאניזירט ^ נ  צ״0אי

 קאםו־ די םון פאראײדגונג א יאנאל,
 איײ סים רוסלאנד pc פארטײ ;,גיסטיש

o:yoo''o — y ri אומבאדײיםמנדע — 
 ̂רyנדyל אנדערע pc iy»nj yראדיקאל

 y^yii ארגאניזאצי^ דאדגע די און
 ״קאמוניס־ iy3yiy; נאוכיען א זיך האט

 אינטערנאצ־ ״דריטער״ אדער טישעד״
 ;טערyכyרyאויסנ אן טיט ר.אט יאנאל,

ט סיסטעם כ ^ ^’,־iא נ ^jy30 שפאל־ 
 אינט^מאציא־ גאנצער דער אין טונגעז
כיאס־ אין ארכײטער :אלער

ypװy האט D^goyi jyo ג^לױבם 
y וועלט די או ׳שלמה כאמונה w ty p n 

 נד־yצ און יאהרען פון ;יט זאןי א איז
 לואבען. און :vv זיפ נאר ̂ןyיאר רyליג
 איײ אנדעחנ איז װאס פאקט׳ dvi און

 די נאף זיזי האלט יל^חנר yראע•איש
 iyo האט אדדטמ, קאפיטאליסטיישע

 םארראט׳' ״סאציאלען מיט׳ן ערקלערט
iy,,o^B רי פון  yr'oo^g 'vgo אין 
 אין לעב^־יג לז^ר/ןר. שײכות׳דיגע די
 װא־yר סאציאלע די אז אילוזי^ רyד

גוטען םון נאר א& הײ;ט o;;yn לוציע

 טו װאס ;ױניאן דער אין איך טו װאס
r מײנע םאר זיך, פאר איך o o y wאון ־ 

 ױ־ אונזער אז איך, מו װאס כרידער?
 װאס שטארקער, װאס זinyii זאל ניאן

0pמםםעהיגŷלר, גאנצע דאס ? ר  אין יא
 שםאדט, נתיסער דער םון הױהא דעם
 pc צומישט םארטױבם, םוח דער איז
y די jinnngc ,ווער״ * שלאג לאמנגען 

 אײנע yדyי ן1א אײנעד יעדער און
ע אײנמאל די בײ זיך האלטעץ ענ מ ^  אננ
 זיך טראכט imi״iyD^y? ן1א םראזען,

 זײ אױב אינהאלט, זײער אין ארײן
 װאלט אוז אינהאלט. װעלכען גאר האבען
^ יע שױן דאס אײנער  איז טאז, אלט1נ

 רט<ןײםyפארםאט רליכעyBרyp די אבער
 קומט .1דערצ שסערונג שטארקסםע די
 אײ• צוױשען איז ווא^ישאז, די רyאב

 אט־ העכסט־פרײנדליכער א אין גענע,
 פרנסה פאר זארנ די און מאסםער^

 צײט, די םאר pyi'K נאנצען אץ םאלט
 גײסט, דער ערװאכען no ערױאכט, דאן

 אײנער צי ן1א דענקזנגס־םעהינה״ט, די
 א אפנעבען זיך no רy ׳ניט צי ׳וױל

הנפש. ן1חשב שםיקעא
v

 ײניטי־ רעyאונז זײנען זין דעם אין
 אוץ ערציהוננס״ שטארקע נאר רyהי^

 יװיאן• אונזער אין בילדונגס-םאקטארעז
 םרן שײנג/ אונז ידױ און, ;ארבײט

iערזעגליכyערפאהמננ, ר jyio יר?־11 זײ 
 ערציהוננס־ rm:vy^ViD^n אױ«י ליר

 װאקײ־ ן1פ סענע1צוריקגעק די ארב״ט.
 קומען אפתה, ױאכעז צװײ jic *סאז,

pmv נעזינטער נאר ניט ysiyp־.n'S 
 דאס נאטירליה גײסטע. יך1א נאר

 ױגיםײהויד אונזערע אז ניט, טײנט
 איז םארװאנחגלט װערען וואחײשזנני?עס

 tg איז דעבאטאנטעז, אין נזער, ׳
ײ jyoyngc דעס אמױ צו זיך ו

 םון ר1:אט רײכע די iyo':ya 1צ זירען,
 *pm דאס ׳נײז טײך. ן1א לדyם ׳װאלד

 הא• מםא אכײוזמענטס די רyאב ניט.
iy3 די yooyn גיײ זײער אױױ װירקענ 

y;'oo קער^ אוןyרליכy .גענעזרנב
V

 און טט װי באטראכםענדיג, ן1א
 יװיטי די אין פארברײנגט jyo שעהן

 םאר־ צעז,1נ לכען1ח1 מיט אח חײזער,
 ן1פ ױעניג אזױ װאס םשוט, עס דריסט

 רyסטyשװ ן1א רyכריד איעענע נזערע1א
ײ םים זיך באטצען o: דא זאל ז ^ iy 

 זיײ נאנץ yםיל די ניט װען אז ערען,1י
 אין הױז מניטי דער אין ooy: טינע
p סטyפאר i*b, וy1לכiyno y באצאה־ 
 װי פרײז, העכערען באדײםענד א לעז
 ױניטי די װאלט מבערס,1ניאז־כמ1י די
 פײ רyרyנyלp פיל א נאך pniy; יז1ד.

 עס איז. ער װי •לרםאלג, נאנציעלער
 ;אר װאס םארדראס, א װיר?ליך איז

 זyהאלט מניאךמעטבערס די פון פילע
 בארריגג־ א אין םאהרען 1צ סערyב פאר

 אפס איז עס 1װא ׳ענג איז oy 1װא יז,1ה
 (!ױעל־ די 1אװא איז ציכטינ, :יט הרyז

 צוױיםעל־ זעהר א pc יר1א איז שאםט
jyofcgn ,אל און כאראקטערy שעהנהײ־ 

tyo 1א| c־^o״ys אײגענער זײער םון 
 1צ רyאיב זײ לאזען װיללא רyפרעכטיג

 דער אין אבער מערט עס םרעמדע...
 אין ivdvi יאהר יעדעז מיט הינזיכט
 אזנזער ים1א jypni םיר און בעסער,

 pnmi oy זאל הרr דאם אז ׳נש1װא
 ײניטי נזערע1א דאס אזױ, בעסער, נאך
 םארנד אױסשליסליך זײז זאולען רyהײז
v*" נזערע1א pc מעז m. דאס ן1א 

 טויזענדםאד םארנר^סערען װעם לײן0
 עםםעםי״ נרויסצן דעם ן1א שעחנקײט די

ס שען  ווא• װאונדצרםולע אונזערע םון מנ\
קײשאן־אינסטיםוציעס.

^ רyאד ײז  סאציא^יס• n שון װיל^ נ
n " u סאי די אז ״<לױגצנדיג פיחרעה 

v׳^־iD0i6״<yt רcyארמיסטyדא& ויינען ן 
v r n '  M, 4• װפיכפ»gp am pniyom 

 ארגאגידו ;yo האט סמגליך, טאליזם
 מיפ׳ אינט^־נאציאנאל רy11pמאס םyד

pynv רי פיהר^1אנצ nyn y^g^vgo 
v'vrt אח 30װעלט-מאסשט אין iv 

iy ro i,i די y ^ ^ o 'o ^ c y i סוו שטיצען 
סדר. lytroo^gD^gP סyד

^gnyoj^g ד^ר אין שטימונג ,ד ^ 
ד איז נאװענוננ *רבײסער רyנאל  ח

 מאפק• סאר גינסטיג inyi jyry; טאי*ט
oyvgo .yn האט רוסלאנד ;M ogny 

yô rn3| ד■yסטיזש oyi jy r’nv אל, 
ly װעלטליכ^• o ^ ^ g .חנה ארן קלאס 

 סאציאמזם oyi pc לyליגc רyאלpראדי
ק1לח yiy־î און אײראיא אין ל ט״ ט'  #ל

o און אנטוישט iy o ^ n c די. דורןי 
iv חנר און jy;:nnciy מיחמה ^ p^ 

 9ד אין סאציאליזם דער װאס ראל^ רyג
yjyiy^m gc לyגךyאון ר mv i איןף 
 האמנן רyנאנצ א אלס ט^מאציאנאל

 חא• ׳צײט. מיחסה רyד אין געשפילט
iyc ם א נאך ג^ארט ^ • ני א צי א ^ ט נ  אי

 הכגוןן יראת מיט האב^ fivo:]rt נאל^
opipyjc^ng, מאסק צוy11 ױאיטען ן1א 

p אזט‘יyנ גרײיאך זיף n v c ם־ן cm 
^ז די  זײנע ;yn רנאציאנא^^yאינט ד
 oycy o*nya רואילטען רyהyםארשם

 •סיכאלאגי^ רyד פאר רשטענדניס0פ
^ צװױליזירטע אין סאציאליזם פוג׳ם  ל
iv* דער. i די lynpogo ,אדונים yr•̂״ 

DPipyj \V2HP V2 אוימ װי זיד אױף 
 איבערםענש^, yסאציאליסטיש מין א

 פאח די אױסצונוצען אגשסאט האבען
 MV2M* |iw סיטואציע vvvo(': זײ

 סא״ נרייסע זײט רy?ײ יף1א צוצאז^
 jhy־ijg pc ■ארטײ^ז yליסטיש0צי

 וױ, כאמכיעז זײ ןy;ypojg זיר ילענדעמ
 רוסען די בעגעז ראלעזy:yג vvq'm רי

מ 03i?yi און בחנסט־ליטאװס? אין  סי
 ארױפצױ־ lyopiie 21 yoonng3 די

iy«'iiv ש א זײ אױןיpל»פישyיאןי« ז 
 ooa^yi מיט נשyמ i״p װאס

opjm אנגעהמען♦ גפהענט ניט האט 
 לך מיט ניט «יד איהר רװארםםyאונט״

מן0אוגטערײ זיך איהר oinv טע\,  ר
ען/ םיט ײז  ערהלפרפ^ y1וpמאס האס ב

 fijny־n* nyi נאף פארטײ אײז ן1א
 ב־אכעו1צז באפעל מאסקװער יט1ל איז

געװארען.
 דער• רםיטyד סאסקװע האט װאס
 גרויסע גארנישט. װי װײנעער V נרײכט
 כא״ סאציאליסטישער דער po טײל^

iycgn yD>yn ,::nyn אג״ געהאם זיך 
ן האכען טאסיזװ^ אן ןyןשלאסfנ י  ז

 חןר א«גע?ערט. איהר פון רyזויד נאלד
 איז ליזם0םאצי רyציאנאל0תyאינט
 שפאלםוע־ יסטישער1באלש^ דער מרך

 ,irigny: 03gnry;fig סזדי פאליטי?
 סאװיענד lie yשטיצ אײנציגע די אז

 דעם דורך איז ׳״ועלט דער אין רוסלאנד
שע די ן1א ןyארnyג רשיםערםyד  תסי

n^yn« א צר אנשטאטyEלירyאװף צו ז 
y c '^ 'o g : m האט םרײנד :&noy 

 חילזי גאך ooyng איהרע יסשטיע?ען1א
 םאר־• ?אפיטאל, אינטערנאציאנאלעז צום

ערפאלג. אהן זיף, שטעהט
 סא״ yשטימטyג ציאנער1װאל1ח די

 האכען לכעy1ו פארטײען, ציאליםטישע
 מאס?• אין אנשפאר אן כט1גע? כיזיסט1א

yr, ,םארבונדצן זײעגדיג ניט האבען 
פ גיט און iyo״nv םyד מיט נייט  םי
o n אנהויט אינטערנאציאנאל, דריטען 

 אינטער• באזונדעח! א םארמירט 1921
 טצן װאס רשאםט^yרפyק

 ״צװײ om אנגעתםען איראניש האט
 אנ- פון אינטערנאציאנאל/ האלבען און

M* וױנער רyד האט אן הײב vvy-*"** 
 אלס םעהר yראל זײן סארשטאנעז נאל

 און מאםשוע צװישען yנדyםארמיטל א
 האט mipogD אין nyc רyאב לאנדאן.

 ער האט ז׳yיער1א יבע1ט געםרנען ער
 בא־ אינטערנאציאנאל רyלאנדאנ בײ׳ם

Dיyעננלי־ די פאריטטענדניס. ל 
w אי־ האט װעלכע פארטי, לײבאר 

inoijynyo צװײםען דעם םון םיהרװנ די 
 דער זײט האט אינטערנאציאנאל,

 אינערע yטים א דורכגעמאכט מלחײה
 אגטשײדענחן *'[ האט א-ן ננ1ענטוױ?ל

 שטארחע־ א יס;ע״ויזעז1אר מאסענטען
o אוך ש1ח רעזyציאנ1אל11רע רען y r 'c 

 אנ״ דאנכע מי טאקט, סאציאליסטישען
תי לטערy iib חןרע,  םא־ נעזוארענע, :

 א אטאל. pc פארטײען ציאליסטישע
 סאדאיינײ ר1ח פאד שטױס רyםlעלvד

 ױינער און לאנדאנער דעם pc גתג
 סאר• די [V)W איז רנאציאנא^yאינט

 סאציאליסטישע בײדע םיז שםעלצעג
 ד0כrלד0ױfאDרהײט־yמ די פארטײען,

11 ,y'ompלאג״ ם1צ נעחערט האט עלכע 
 *יג״• די pM אינטערנאציאנאל, דאנער

 די סאציאלדעסאקראטיע, אסחײמינע
 פינםעתפציא״ װינער pc שםיצע חויפט

נאל.
%:)'14 ז״פ י1י1» ס1(אל

*יי
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a ד נײער ט ײ ע פרײגד א
 פאי׳י' אפעי־יקאנעם אױם׳ן ערישיענען איז

פארד. הענרי — גאייזאנט םײשען
 ׳װעלס רער אױוי םאן רײכסטעו דער
p בא״טעםסינט װאס אײנעי ,sa טױוענ־ 

 װערט ארבײםער, טויזענדער און רער
 קא״ גרוים געגען קעםפסער א אםאי* מיט

ײפע די סאר ידע־ מליץ א און 4פיטאי  א
ארנײםער. אונטערדריסטע און ז

לייבאר״! אװ פרענד ״דהי סארד דזענרי
אן זיר מען לען  לעכער״ א םאר?*טעלען נ

 עס pa דאן־ 1אי דאה און V זאך ליכערע
 אר־ טויוענדעד און טויזענדער אז ׳אםמ

 זײ װאס דאס נאך •לא«אען אאײן כײםער
 און ריידען. אנדערע געהערט תאכצן

 נינדארבײטער צװ״»ען irD* מיייאנען
 א pa פארד אז שלסח, כאסונה גאויכען 1

הע;־ אױכ און ארכײטער. די םון םרייגר
 פרעזידענט םאר אויםען נאר װעט םארד רי

 װעט ,1924 אין װאהאען, קומענדע די אין
 *■ראגרעסיװער״ א איס יױםען זיכער ער .
 ספעציעאען א מאכען װעט און קאנדידאט .

 ׳עטי־ זײערע סאר ארכײטער די צו אניעא
 םון ?ורײען העיען װעט איהר ״אןן סען.
 אאס באװאוסט איז םארד אז דעכער, אצע

ארכײטער. כרורער דעם םון םריינד א
 געקומען םארר העגרי דאס איז װי

 ארבײטער אלס כאוואוסט ווערען צו
 ניט איהר זאלט םראנע דיעזע ? םריינד
 םא- עולם. ברייטען נרױסען כײם םרעגען

 אײנצעאהײטען קײן ניט נעדענהעז סען
 םאר חישנון סײן אפגעבען ניט קענען און

 בא״ 4אםא־ איז אזוי דענהען. ארט זײער
fycar ריזער און •ייגדרו• אן געװארעז 

 פאסטען די פעגעז םארבלײבט. אײנדרוק
 דער בײ איז איינמאהל דאגעגען, װי זײן

 איז מיינונג די איגעםאכט מאסע נרױםער
םאדע• יערענםאאס װעט .עס םארפאאען.

 צײט, סך א און אנעטרענגוננ, סך א רען
 מיינונג דיעזע קענען װעט איחר אײחגר

 מאסען״יסי״ די שױן איז אזױ ענדערען.
כאאאניע.

 װירסאיך טאהע װעט םארד אויב און
 וױא, הױרסט רענדאאוי װיאיאם וױ אויםען,

 זאגען טיסעט׳/ ״אינדעיענרעגט אן אויזי
 אוײ וועט ער אז נביאים, •אאיטישע שױן
 ■אאטפאר־ םארד *סטריקט א אויוי םען

 *סםריקט א מײגט ער וואס •ונסם סע״.
 קײ״ כײ איר קען יאאטםארמע״ םארד

 זאך אײן מיט אבער דערנעהעז, ניט נעם
 אן הייסען װעט עס אז זיכער, אאע זײנען

 גרויס געגען און ■אאטםארםע ארבײטער
 דעם האכען מיר װעאען דא אט יןאייטאא.

 רײכם־ רער אז סיעסטאאא, לעכעראיכען
 אויםען זאא װעאט דער אויף מענמ טער
 קא«י- נרויס כעגעז •אאטפארמע א אויוי
בא״ נרעסטע די םון אײנער און טאא,

נוארד הענרי
 פא־ר׳ן ״עטעיען םיעא קעגעז ױניאנס די

פיעדדענט, פא• װעיען צו נאמיני־רט
זיך. פון הערען אזען>י װעאצן די אױכ

—פרעױדענט

םײםאן. ב. םון

 דע־ װצ־־ען זאי* אדכײטער םין יטעםטיגער
ארבײטע־. די םון ^איח־ציכור

 אטע־ אין ! מעגאיך אכער אעכעראיך,
 סאײ אאעראײ זײנען פאאיטיקס ריקאנער

 עס װאו דארטען פעגי״יך. מ״צוגעת׳ן טען
 מאסע אונכאװאוסטע אן םאראגען איז

 אדדשצואװאר־ אזוי גי״אט עטימען מיט
 אריין, װעאט דער א*ן ׳עטיםען צו םעז,
 אדעי ״טרצוי אמערײזאנעם רעם אױו•

 אי״עס איז דאיטען סעהא^ירינצי•,
טעגאיך.

 װאס טרעפע;, זאא דאס אז אנגענומען
 גיט די םון V טאן ארכײטער די װעאען

 צו םיעא ניטא איז ארבײטער ארגאנידרטע
 די ױגיאנס, די װעאען װאס אבער רײדען,
 אםעריחא־ םון אינטערגײ^אנוןאם גרױסע

? טאן זײ װעאען װאס — ױניאנס, ־1נע
 אז וײן, מודה גאיץ־ דא דך װיא איך

 פארד הענרי אז ניט, זיך גאויבט אאיין סיר
 פרעזידענט. םאר אױםען 1924 אין װעט
 איך כאגעגען ארבײט מײן םון אױוי אין

 פיגורען יאאיטי׳טע װיכטינע טאג יעדען
 טיט האב איך ■ארטײען. גרױסע בײדע פון

 םון מעגאיכקײט די װעגען גערעדט אאע
 האב איצטער ביז און אויםען צו םארד׳ן

 איעצי- אײן סײן כאנעגענט :יט נאר איר
 זײן ואא װאס פאאיטישען וױכטיגען נען

 אוײ קאײנע םון מאכער גרױסען רעם םאר
 פון סײ פיהרער, אאע כמעט טאמאביאס,

 רע״ דער םיז סײ דעמאקראטי^ער, דער
ײ זײנען פארטײ סובאיקאניישער  זי- זיך נ

 פיצעא קיין ניט האט ״הענרי״ 4א כער,
 טי־ דעם אריןי װערען צו נאמינירט ^אנס

 פארטיײ צוױי דיעזע פון אײנעד םון קעט
 פון טיקעט דעם אויף אױםען װעגען ען.
 דאם האט רוזװעאט װי פארטײ, דריטער א

 אזױ דין ניט זײ [v:vv.,ioi2 אין נעטאן
 װמט םארד אז גאויבען, זיי אבער זיכער,

 זײ״ נאר טאן. צו דאם נאר אזא ױיז ניט
 נים טיסעט דריטער א האט מײגונג ער

 אי• ערוועהאען צו מעגאיכקײט •יצעא קײן
 ער װיא אויםם, םארד אויב און טיצען,
 האםגוננ מצזיפעא א האבען יזענען כאםמ

 איף נאױב דערםאר וועחנן. צו ערוועהאט
 װיכטמער א זײן נאר װעט ער אז ניט,

 אכער וואהאען. ?וםענחנ די אין םאסטאר
 קײן \m נים קען איר װאס דעם טראץ
 חאאטען םארד׳ן הצנרי פאר שאנס •יצעא
 קנא• אײן אין צייםוננען די םארט אכער

•ראיאגאנ־ פארד׳ם און איהם, וועגען תעז

ט נעהז, איעס װעט עס ווויכ  נוםעז דעם ױי
אס סוז ווירען מי  םענעז כרײעז, דדשעניגס װי

 קר דעם סון חױ«ט*איטו די אז ערװארםעז, םיר
ן חנ  דער זײן װעם קאם«ײז *דעזירענמיער מנ

 דער זײן אםאי װידער װעם ברײעו אוז מנעאסער,
 רעם^קראםישער דער םוז ■חנזידענם־לאנדיראם

 ;■ראהיבימאו םוז ס«יאזyro ד?ר ארס אארםי/
 נאװערנאר יאסירעו, אױך ?עז ראס װ*ס אדזןר,
 םון •רעזידענם-קאנריראם דער זײן ײעם סםיםה

njn באגער׳ דער «יס אארטײ, דעםאהראםי׳שער 
 ?עהר ?יר װעט דאס נאסע. די סוז םרעמןר

 דער 1זײ װעם עס װער דעם, אז ױענדע? פיר
 רעױברי?אנער רער סוז •דעײדעננדקאנדידאם

 ווער* הארריננ״ ירעזירענט וײן עם ױעם .,■ארםיי
 ■ראהיבימאגיסט, אױסנעעאראמנער אז איז כער

 דעסא־ דזןר סון ^אנדיראם ראנימזןר דעי ורעם
 םםימה נאװערנאר זײו מוזעז «ארם" קראםימער

ו וועם ן נ  דעי םון ■רעזירעגנדקאנדידאם דער ן
 די װעם נאםעמ א זײז •ארםײ רזניובליהאנער
 םשעמ־ א האנעז םוזעז אארםײ דעסאהיאםיעע

 היג־ רער איז לען װער איז םריהעני^ םוז «י*ז
 וױ כקיאור, 1 ברײעז םים זיר םארנרײכעז זיכם

 ■ארי־ איז ראלימ בריתנ׳ם איז אױם״ זעהם עס
או םיה  דארן• dp נעענרינם. נים אוםז Dirn נ
 כרײעז, אוז מאמענם״ נינםסינער דער קוםעז נאר
 דאןי העז ירעזידענם־קאנרידאס, אײבעזןר דער

■רעזיחננס. וועיעז »ם*ל

 דער ns אוו ״םאמיעס״ רי no וױאיינג דעי
סז/ ײ ם  זזנתר א אסאל זאנט ראדועערס וויר •

מ ײ ל «י. נ vtn< וײו איו ו r? מל םיי ר איז •י  ח
ײמט .*ײסו״ ר  •רצײחננס •וו װארם א ער נ

j זזאדדיננ׳ט n n חנגירונג די װאס דעם, וחננזנז 
מו ?*< op *סי איו me וחנם סברי  מידער אוי

m m « ו חסה.9ס מ א ז ו  m» נאיעס די םים י
n m  49Jma וחנם !י־קתר©, חארדיננ •רעזיד?גם 

m םלחסח קוסונוןו ךןו vm מוחמםוט *W

תז, וױדקלױ ד*ם אױב ליסטעז. מ  דאן מ׳
חן אױוי סעז רארף ראדזמעים, זאגם  םיסיא׳ מ
 גײ״ »װ ריג דער םים -גאורט ״װארלד די טי^י

 װעלם די םארהיםען עס דארםעו װעלכע שאנם,
מ די סלחםות. פוז אזי  קאייםאל סא• נעפאחר ד

jn װי בזןסעי, ותם n m  tm ,מ סיטלעז «  Iט
 סאהע ראד איז דאס אוז אוםםענלױ• םיחסזז א

 לזומתז דעם םון םלמפות די גאײ. וױ ריכםיג,
ך מודעז זײנען יאהרהונחני® םלי  פלחסות אױמלי

 סאכעז פאר נעקתפמז, נוםזג םאד אראפים, סאר
־ וועז םיליאכעז• ?נזגל מ  זו•* זאל פרחםה די א

/ וױרלונג, םארקזגרםע די כעז ו  נאר נים אז אז
עז ניט איהד סוז אוז אין סעז זאל  ■ראםי• מנ

אי ׳מ*.־עז «י זיף זאל כתז נ  *ז ריכמזנו, מוזעז נ
 איי״ אונעחגתז נזם *זױ ױנלט קעז רעגירוגנ רי

^ עס נזןהסם זי וױ האייםאר, נעם׳ס ע תז  ״כוד א
 דאן עלאכםפזגלד, אוים׳ן זײ םרײבם אוו יעס״
 וועלען סלחםות קײן אז זיבעי״ ױי םעהר עס איז
/ ־גאר איז *דח אײגזינע די םארקוסען. נים  ד

 קאייםאל tyotr-T װענעז פזגדױז נא:«ע די \יאס
ער א װי סעחר ניט איז  װאגמר ױארם׳ מחנ

 •וג?ס װירהליכקײם, » ויערעז ניט הײנםאל ױעט
 פאר׳שידע״ םו? װערנתי p:nvv אנדע־ע• םילע װי
איצפ. און אסאל םוז רזנדנער נע

 הױרמפילד ראסיזיאגעד םוז ם**גונג דע־ לױם
 איבעי םעהסם־נימןר «*הל היב־מ » גדגז דארי

n»»ryi] זײער םאדביענןן. אוז נעחכתו \xvr 
 װעדם זײ 1אי װאס איז םאראןםעה, איו ווי

 פח D9D»e אונזעחג ווענעז אםוז דער געזאנם
ם גים וחגרעז וײ רעאובליש. סןר ע״ לי פי  «לס ננ

מ ודם׳^ באר ווי נאר סלאכינ^ ל ת  נזד חאגעז ו
 נאריזר פילע באגאגנאן אוז םעות׳ן פילע םאכם

 חױר׳ןד איז אביסןל ױםרזנבםזנו tut קײםעו
 םפוחל־קעדער די זאל נתז אױב גצרעכם. ■יעלר

ײ i^njnnjn גים תרל  די ווזנמז באבזדםידיױת •
תר ^ סח אויפכו נ ו ז וױ סו לאגד״ א ז מ  מ

תו וײ »ז נרװארםזגו, « אױפוזיק• ותדצס־איז ז

 »־נ«ר'| ןונגעם־ה־ט טהעט־ג ,״ע־ט דע
 אור״ *וז׳ןאכ^ »ונט«ר ד»;ד. ;yv:ניו

 י■93'1 «ו זי•( ;־ט ה״נע־ ij׳p ׳שטענדען
*n*e ר• ־ר.>ר*ד א־ז איעס

yס*סי»וט•yד דער םין *y•־ r* ארטיי• I,,‘ 
,Bn׳K ft tifiיו״נישטירי; גרעט vriw נען
 װ׳ריו־ «ס אױנ }װ״סט װער אנע*

 סענט•־ גרױם׳ןד א װעחןן opyiry <*ך
^ פ»ר ר¥נט נ «ו i ״ m,"  ח*ט װי '

v’l̂״ סא־ר׳ן  pitטyגעגענען ־ H ,נ^ר«ן 
jyp ואיט׳* די אז טאכעז, ‘יוסאי ד«ד זיד^• 

o;yy זןוי׳ען •itf) t tw n w iv  ly 'P 't •p 
n ;vsirypv ױנ ס»רל»«. «א«וא«רען * 

 ױ• *jfPyn; 1 ױ(יה ,iryvV( 1,זי• ר־עזעם
? טאהן נ־אנס
ס די או ״ש״נט, ,־,ני ^נ  ט^ן iy;yp ײנ

k *,pyt סף iv !זײנ׳( »־ן ם(ורד'ן ׳עטערע 
?•py;y. ״  ?ייז ה^יב׳נן ניט אט-טר קעגעז ז

 יז8 פ^רד׳ן <«««וה«אט¥| נם?וס,א־ ׳שיפ
טyנדy»y•נדH״ »ן יוו־וי יו׳פען *ו  ט־• ;

dvp,נןור־נײ׳שא; די הרינען «ו אנע־ ״ 
 lyjyp ט׳פעט iy*-cirpi׳<pyp Dyp אױןי

 סיר, ״.״*נט דאס, ׳*טעי!. ־<« ױנ־ןונס ,ד
 די װאו ,y־v׳B y'■טענyז ד־ סז; pyr*• א־ז
 m Dunyj װ«רט ױגיטנם ,ד פון דע’׳*ט

: פא־ויאס »ט או; װידמונג, ישט־ק^
 ר״נ־ pyp »יז פס־ד װאס nyp ט־אץ

tn ססער v i אנער ‘װ״ ױעיים, דעױ אויוי 
 פאר !VBm ניט א־דם ?אי־טא^ גרױס

p p .א־ז עי פ<ור׳פטעהעי y• •א־ר«וא 
 ״ י ד נ * א pp«>r צו איז זיי, םא־ ס־װ

ע ׳ י ט ס י ל א ו ד י .t פאי װ  איז py ״
yo'yv* נ׳יע ד• םון  iv yjypipyjp'i 
ט נאך האב¥ן די  וטױ*עז.7 םייעז דעם נ׳

 א*ז אוישדרימן, אזוי זיף טענ רען אײב
 '0א«־טאא•p א ר־ם t;״yo א ppi>o הענרי
עי כ״טעא טי׳שע!  • א P א ן ה א אנ

ע פ ׳ י ט ס י א א ט • ״ • ו ו ו ו ! ) 
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 פר״גד״ זײן װענעז כיױו א&־או זעװען
 א־ז סטייט װאי .pyט״ארב די iv ׳פאםט
 נ^ומ־נ׳״ט װערען “זאי םא־ד אז Dyp נעגען
m ש*רד׳ס •רעדדענט. אלס m -א ט «  ׳
P קען עד װאפ דאס דארום איז קי־ט r»  ,I״

ד דער ph ער אז ^ינ  ר,yכ•יטpא די !,ם. פ
 וױ־סען *איטי־»«נס1 די װ*ם ד*ס און

 און "prw דיזען גיוינען פ*לע דאס
ען מי  ווען, איחם. םאי שט׳םען דאתם ו
 ארױס אייטער ז*אעז ארב״ט׳זר די אלי*,
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 קען py ווטס ׳אאנס תיענסטמן דעם אםילו
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T» jy< פ«,*ד רענרי

ר תי ■•סריאטעז, *זצלכצ »נז א  AW'n מי
ד ל מ חיי ױ ma m זוי אוו 1ונדו*ח ח  m-
עז ל מ א י ק רי מ • m מ ל tm *זנ n e « B, ♦ד 

תן סאסע ײ מר na ז מ רeרrו ציוויליזאווינ? וו  י
ו ן נ ר די « כן מת־ני  סאראידןגו די פון נעמי

י «ר*סצסירעו מ *jpb מ  D]n i t fn rn jn ר מ • 
ײ ױמז ו i זיי אױג ■ײצי/ אױפץ ס r e ניס 

ו מדערט װאס י חנז און וײ, no ז מ א  ניס ח
• די אין יאםריאטיזפ djh אדײו  אוגזצי סון מ

ױנזנד.

מ » איז עס רוי  לפחר״ רטזינע די »? סכרא, ג
ר מ י מת איבמר נ מו געטי ל  צד ניט קײגספל ױו

מו /0ט?וחל רי איו נעױטרנז נעלטזעז  די גיס ו
תי ביז סלחםזז.  צס איו כטקטגס, ווי סלחסה, ו

 ציקײרצז *ו סינזןגד » אלס נמיוארעז כאסראכס
 רעאמיטגער מלקכס, פאר רענירוגנ ץנגליעע די

 יאת* גזןהאלסצו עס האט װעלנן דעספאסי^ אוז
תי צײם לעגנעיע א םא־ רי?א  יאי, איהר אונג

ו רטנעז םיר ותלכזנז סוז אח י א אזױ ז די ל  מ
 נעסאכס או;? האם «בער םלוזטה די כאפרײם.

 עננלאגד• פוז הױטט־^ומםים די םוז אײנעם םטר
 גזדד«מ*גי• םריה^ריגע די ta ױר, םא־עםעהם

 •נגעמוי־ האט ניעז און נעםוינס, גים האבוו כעי
 נזדפיכםס־גימי, נ״*-נ ,•y*nrio פטנריציחג! כעז
 ijnaviw נעטטלס ניט איז עמלטנד ױצלמ איז

מר דער אלס טי  1סזי זײגעז נסילא םײוחנל. שוו
צ  װאאיגד r־jn;m ״מגװילוצי«גערעו/ אונזזי

מ ארױ«זמוסעז ;ים ׳מ»:ס ל מ ס פלאגים• »  איז
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 גצ״ ״גיאגי״ ד* איו ^ז1עיייטאדצ ר3(א

אסע־ pa נעסטע n פון אײ<צ ̂ען  
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i אז אאזא, וז^סט, עס סדת, r״ 

 י*נע- א גאר נ*מ גצ״וארען איז חמ׳עט
 א־ד די אמטע- ואמ צ*יט»מ,
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,  װ**- pa *ו**טער י״ואס וו^ן-ט אוז תז
ר איץ טצר ח ^ pa ,מ*טעא א רעתד 
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 a — *•ױיטע די pa סאמצחוײסימ
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 און נאציאנאאער זײער אין סאאיט״ס.
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 :־yia-oy**j גרויסע די פון קאגםיאא*רט
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 האנ־ oy :yp אסיאו אדער רעדרוגג,
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 נג־v די כיי^ייא, צום םיר, נעהמען

yםדאנצױזי און א״פצ r אין •אאיטיק 
 סענם הױם עד דייטיפאאנד. צו נאצונ
 ארויסקריגעז נים yoyn• דער םון א*הר
 רי דא. זיףי האנדעאט oy יואס װעגמן

pנריב־ צו געדואד און ציים האנצן אם 
װע־ אדער מאנאט־׳סריסס^ אין זיך יעז

,נאסיא;•״) בוד פ״ז «פדז

 צו:, דעם מארזאםט מארגען-פריח גרדלען א אץ איינםאל כ׳האב
 אױסצואװעקען. נדך צײם אץ געדוען ניט קיעער ס׳איז
 פל־נ אין אלין כ׳האב ? װאם איז :דערפון געםאכם נים זיך איך חסכ
שרעקען. זיך פארװאם און באדױערען *ו וואם אייגגעזןןהן, גים

 :בעט םדן אראפ ניט שױן דערנאך איך כץ •ארזאםם, «ל*איינס
 * נען,1קיא נעפיהיען, אלץ, וועגען איינגעןןרדענט ,*נעלעגעז

 שפעט, נים דאך ם׳איז :גדר אין נעטאן תף א ה#ם •לוזדם אץ
דערלאננען. עקםטרא־צונ נייעם א *ו כאװײזען נאך כ׳קען

!װאגזאל דיין צו אייל איך עקסטרא־צונ העי, נריים, איך נין אם
 ? אנרענען איצם דען םיך איהר וױלם נעצעהלםע, איחר, םינוםען, ׳

 שיקזאל טיין ס׳זאל דערלאז נים פוהר־געלט, דאפעלם קוםשער, נעם,
באשםײגען. צו עקסטרא־לעצםען דעם צוג, דעם םיר שטעח איצם

 פלאמט, נאך האריזאנט טיץ זיך, לױםערט םיינער םארגען דער
 !אױםנעלײםערט איז װייט םיין ? זעחסט פוינעל, פעלדער ם״נע יף3ו

 פארזאםט? עקםטרא״צדנ א״נציג nyp אױך כ׳האכ זײן, םענליך קמז
דערוױיטערט. *יל ניט צונ דער ם׳איז פוחר״געלם, דרייפאך קוםשער, העי,

y f
 דועג״ םי־ז א*צט םיך ם׳פירט װאו ארוםקוקען רעכט ניט ויך כ׳וועל

 —!דעריאנען דורכארים איך םוז םיר פאראדים שדױנדם וואם ד«ס, ווײל
 םענ ם״ינע םיר פץ םאנען עם !שטעהן בלייב עקסםרא־צת, ׳העי

םראגען. זיר דערוױיטערטקיים דיץ אץ אזױ שדץ א״בינ ב׳זןןל

פו קענען ושורנאל^, נענטלינע fy נ rv 
כאלײנסיונ״ שטיקעיל א נעפינעז 1ייא

nyn •^דורכ׳צניטריכ ytys,* אצזער דעי 
 עד נאד ראט צייט־ננעז, yנאיכyט פון

 •jai רצי ליעגעץ ניט גונגna חיץ חױם
p ננען צײט y^a יכטע.K׳yג צעי a 

ona:oMa ק,ר־yדי *יאס יאכ ן -y- 
‘ y;;a yy*’-:v^**a •איטדעגטס a t״ 
^ ט ״ ה ^ ^ t אין צ/ זײ ;y’יyטl*> י r m 

r^a ;yrcy; nn*a oyp עיט, דער :,א•• 
y:a‘ דעם גיט .noa

 y-ifvyj| דןוי זײגען צ״טוגגען די
גדעיער,a דער צו אײנע עלניייך אדי

 ניט די צוױ״טען כםעט תענט איהר אז
jyT’i r ^ r a. ט איהר װען ^  נצח- ז

v םון אויכ׳עניטעז מען i'^ov צײט־ננצן 
iy^yp ד א*ן ‘אײנעyניט זײר ־'בעי,רזע 

njyzifn,? י,ז זיך םאיyיy ,נעכיען oyp 
״ן א״ר  ס4ײ וויוי ׳צייסעןב• צו שװער ז
טa דער lynypy; דרוקטyנ איז  י*-yינ

י י ו  ״צ-יפט ‘דצ אין נאר דץ \yr< י
אינ-א^ט. ;,א ניט ןוכער

ציפצי־ינ. ניט •nyi״y; א*ז דאס
וס  • נאך געױזיןיען דע״גר״כט איז ̂ד

 אר• סיפטעניאטי׳צע* פ*ן י^״יי;ז ד״הע
כײט.
‘jys ysa א״ז עןילי*אכ yniyrnyn די

 אײסנעיע- זיף יאנג ״עױן ד^בעז דער
d:vi אפצי׳^אצען oyn פון ױעיט iyn 

osa yoyna צו ד*ט^ו jymyn, ןײ 
cyn jyi^syio’ia jy3ivn ,דער אז סיד 

 iyn pc ניוחות די ?אנטי^ויירט װ^ס
 זײצר קאנטר^יירט ׳'yn באפעלקערוננ,

y:yonac| אין לעבצן, זײער אפילו און 
 #נפאננ פון ■־.ysnyn njn איז דער

 דעם ;y:i|npy3:*,na זײ וזאב^
 פיע״ דער םלן נ׳צטה רyד *יבער טןורל

yoאנ^נסעז, דורך ׳ nyna כיים •מוט 
 זײ געחען איצט און יחרץ־געי״ד, לא

iyDny:ny2*a דאס •אק. און האק 
y iw w אז אײנגעזעהן, זײ האבען ov 

׳ קאפטעז, איבעריגע סך א איצט דא איז
טװענדונג.ינעיד*פאר סך א

 צײסיננען •לע אויב באמת. אין
ly^'sir אזו* לפאי דורקע, אײן אויף 

 אדי דאך סאילט דאס ? צײסונגעז פיל
 ,o-yp^nypia גרױסע די לאסט צו

 צײטיגגעז. אלע אין אנאנסירעז װאס
ט זײ פאר ױ:  װעניגעד װאס זיכער ז•• י

 ארויכנעכער די פאר אלן צײטוננע;.
 צ־יייב לוינעז. nyoy: אױף דף װעט
 צײ- זעלנע די Dyo3 iy3y:o*na וואס
 נא- אונטעד־ מאל פיי אדצי דרײ טיננ
 טאן דאס |yp |yo אז ,tyoy; yרyזונד

גאמען? אײן אינטע־ אײנסאל
 אמת׳ער דעי א־ינ^טליך איז דאס

 ־ny זײן און כיאנסי פ־עגה פ.ין מײן
 אימנמ- האט ny פארוראס עררונ;4?'

 ״ני־אב׳״ די אמת׳ ״גיאב׳״. די כראגט
;yDD:,n־ac תיססארײעע דאט  אפרז, ;

 ׳oiyoo:*3yp טעננ״פ איז, "a^s,:׳ די
 אין ריינמר אלז ישעהנעד סך א נעדען

 y^y: ציאנעלצai:yo די טיט פאדגלײך
 קײז נ*ט איז מאנסי אנעד עטאסעס.

 **o;yo קײן ניט איז עד פײנ׳עמעלוצד.
 יענמר וױ איז ער מעני״ן. מענטא^ער

 ״װײניעעיל o'p^oyrD אין יױער־סוחר
 רזאקם און האק די :ע־^ט װאס גארט^״

 היססארי״שע אייטע, די רחמנות אהן
די וױיניטעײב־ימער  פיאץ מאכען צו ג

םאר׳מטאדט. ;רימארעי: א פא־
ס/  •ױער־פוחי ט׳עעכאױ׳ס ײי טאנ

 דער װי מעהר ניט אײגענטרי־ איז
 מאדעמסר העבערער דער ווערקצײנ/פוז

 נאטען דעם טיאנט ־יאס הײלעקײט,
 טיט ניט זיר יעכענט עי נעיטעפט.

 פאר- אין ניט קיקט ער ט־אדיציעס.
 ער צוריק. יףיא ניט יזייזט און ^אויס

 אונטערגראבזונדיג אז נ*ט, פאייטטעהט
 פון זײלען טעבטינע יי פין א'י:ע

ny איצמיגער r,oo,s8D,3sp ארדניננ 
 אלײץ. ארדנוננ די אונטער ער נראבט

 װײג- דער — זאך אײן רנא װײס ער
 דא־יןי װענ, איז ״טםעהס מעל־גאדטעז

אײסהאיןעז. איהם כיען
 י1 געפאלע^א־י nyn'nyn איז האק די

 צו ארום, חוד׳ש א אין זיא ״נלאב״ דער
 םאלען זי ױעט ׳א־זם יארר א איז

 פאד- איז, עס אנדעריט. איטיצען
 צו־ טראגעדיע גרדיסע א זיד, יטטעהט
 אזוי לוערען זאבען רעבעדינע װי צוזעהן

אימנעביאבט. גרױזאם
 א דא איז פלנדעסטיוענען אבער

 צו״טטע־ רער אט אין מרײסט נרויסע
 ציי־ אלטע די א*מברע:;ענדיג רונג.

 װענ א טאנסיס די 5א רײנינען טונגען׳
 צונעפאסטע טעהר כיאדערנע, נײע, פאר

צײט. דער םון בארערפגייט דעי צו
 אטע־ דעד פון חפרון גרעסטער דצר
 זוכט זי זואס דער, א*ז היעסע ריקאנער

 אינטע־ די טעזyפאיטר צו כלופר׳יטט
 קלאסעץ אלע םיז א^עביעז, םון יעסען

 דער געזעללשאפט. דער פין יטיבטעז און
 א*ן איגע׳טאםט, אנער װעדט חסרון
 זײ איײן. קאפיטאליםטעז די פ*ז נראד

צט •ראדוצירען  רײן־לןאפיטאייס- א ^ו
 זיבעד ײעם דאם זיא פרעס^ טייטע

 זא< װאס ■רעסע א פאױ װענ א עפענען
 אי• די םון אינטעיעסעץ די פארטדעטען

קיאסען. בעריגע
 א דא שייץ איז ורעסט רער אין

 ארבײמע־־»ךעכע. אז אץ פארטעײ
ױי םאיקוכיען םיזען oyp זעלבע דאם  א
מזרח^םאאטעז. די איז

׳ 1 י
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&דעסע דעה אז אינטערנעשאנאל אונזער פזן ןןנינים

Mi׳ypj«i ר *ון r,|»

 ס*ד אין ס&ו״ח לןיאירצ♦יוכעד דעײ
 ד*ס &.svuvcvj p® איו •*יוגציסת•

im *יו w רעי׳דישער * ועוזר #•)©•? 
ר סנ מי  געשינטע • «(’jv געמוןנט ח«ט ו

 ״(¥*״ ד*י אין מ*יסט, p<r«*® אױפ׳ן
 יאגג װעט סמרײמ דער *ון ױעסט׳/ חןנ*ר

ט יליוגג f ד fo y rg i .װערען
o אין n נאטײ• דף ה*נען סטריײז 

ױו {יגט י א ני ן  *רנײטער, הונדעיט ן
o פוז ג-ױס דער יױט און n ,פטר״ין 

j ר«ט n דעפ װעגען ?p כ** ניט סך 
 מ״ מישטײגס װארים רעדען. ד*דפט
 א ה^נען jgp נאטיעף ױ^הארא ו«גט,

מן oy װעיכען *ין סטױײל, מ״יי  דף בי
 לאנד א אין *רנ״םער, הו;דעיט «*״ א

p אי? רען װאו r וזאנען צו נעװאױגט 
 טױ- צעגדליגער עטליכע םון סטריײזס

®רנ״טער* וענדער
םארעיטניססע־ דער ח#ט אפעױ, ד*ו

מר סיג  די סון סטרייין דער סטרײי!, ®י״
ד אין יןלןוױןמאכער חונחןרט ואר  סי

 גאנצע די אױטגערודערט סראנציסס®,
n •רעסע גאגצע n !װעסט״ ״כאיד®( ip 

 ספריײן, דעם ס*ט נעװען םו{ איז טען
 באטײ״ דןי װאיטען איחם אין וױ •ונקט

 ארבײטער. סױזמגד צענדליג ימט
o איז װאדוס n 4 אזױ נעװען 

o וױ»ל n םון קר#ױןסאכער הײםעי 
 אוגטערנױ זץ־ האכעז םראגןויסחןו ס»ן
 סך א װאס ׳קאמוי א אױכצוקעספען םען

 ניט עס חאבען דארטען ױניאגס ניעסערע
 נרױםע אי״ע כםעט כאוױיזען. געהאגט
 וױ״ געח«;ם ניט חאכעז ד^רםען ױגיאגס

 ״א«ען- די פון אנדראנג דעם דערשטעהן
כד3 דארט ה«ט װאס מגפח, ש*®״  י

 זועל- אירגעגד *ין וױ ׳טטאמןער שעװעט
 די ארן גד,0ל דעם םון טײי אנדער כען

o אוגטערגעגעכען. זיר חאכמן n ביסעיל 
 * נעזאגט האבזןן קיאוקסאכער סוטינע
iirooyD וסעגעם און  און — !גײן עגסמ̂י
m n געשטעיט קאםזי אין חעיד״מ דך 
 די פון חוצ«ה ^רגאגיזירטע די געגען

 האט עס קאייטאליסטען! ׳שא•״
 כא״ אייגעגע זײערע ^•גע^ראפען גיט די

 *•נע״ דט אױך זײ ס׳חןוט און יעבאםים
 םיגסםערער דער םון םיחנר די ^ידאקען

 ײעיכע אסןוסיאײשןנן׳/ *אעדוסטריעי
 קלאוק״ די הינטער געשטעיט זץ־ חאסען
 דעם פיהרען די געהאיםען איז נאסעס
v סאמוי m\ ױגיאן. דער

 סאן פון פיאוקכיאכער כראװע די און
̂ובען םראגציסקא  קאסף העידישען זייער ה

געײאונען.
13 די דורך האבען, זײ נאטיראיך,

עי דעיי »#• װײוס סןנ ^ סמײימ ^ןו
iyt'» *t$ »ז9 וון

ײ/'וי ן ,י - ׳ י דןי י
י0| פון פיניז 0/, ױויןו וקסןנעי#1?*
ijfi 11• IH01M1 די — ו

rytejni י#רט«^•0ד
 נןאיד iDj’0rn אין י*פ0ח0י יי י״1 ײי

ג|.0ייי? 1וו

*1®IP •̂גל■ ?*?יין •ין ®יי־ײ? 0 טי  /פ ס#נ
• איו  יןלןו? לן0 ס»^יל. גױיסזי ק״ן וי

 ׳,O0P אין ט#?ע יײגעז ׳•«ןד« •יף סיאזי
 נעי0וקס0לד* וױויל ,e.i0tyi סיי»«יעס #נ^י

י ן0ס אין iputjj'ii טיר חןבען  ?*:0י1*0ו
̂ך ױן  און ס©יײק טיט׳ן עס ?ץ• רודעיפ ד
איחס כיט ןאכט עש

 אין אידען די #דײ*״•ען דו?א ני• יוון
לדעגעי דעי i ״̂ג f i r״**ײעגעי ד̂ע פ־ן *״ 

 וןיע אין - ;וײס די נײ מאקי גאי װעס®״;
 •ןפיוילן פ*ן אינדוסמ״יען #לע אין ׳*רײדס
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 צוצ־ו־ שװער איז עס אס1 חזיר״שמאלץ,

 אלע י1 אט אבער — זײ, 1צ מען1?
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h ,c:i”jy ז״ז sרן c*yn ״ זיך  ױיל ון)• די;י:
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י ע ו ע ר נ ע ר ד ק ס ע ר ו
>t t “ rון f’®7 ־<

vry tg  -)g; pit ,tyiflj ,ויעי־נע פ-*:ע־ 
 •:יי־*“*ג יוען אושבאיזאגטע* »;

rvcu נאט**ר*ו, *יןגט, ;y?״ pit ־*# 
jj|te נזןכי**״ און גיייכגייע־יח״ס א ט כי 
 י״ ניי אינטן־׳וה, נ־טע־ ;*;•( k סיט

yr'TVMi ;yagn; ׳ ״א*־:;ע־,ן *r״#Jr,־ 
‘y די ;y א• :ס v אײין *‘התנ#ג דא־ : 

lycvy * אין i ̂ג׳ ״ונועית גא* ״עבת  דןאכ
 D נע-ע" איו *זױ גע-אט. ווהיד־ די
^hc jy* א v׳*iyi y* גיעדע *‘ג״יק״יכסטע 

ײעיט• -דע אין
*"* אײן ;•ט ן?וכעױ t^yyy עי״ןן די

ט ר• א״ט א»ין ,א אידד א-ן דא״ט ^י ,* 
 !,דן• םא~ ז*ך *זגטעיט אין ניא־ט״.* כיג^

 כע־ע׳ או גיט ftyj״r פא- אלן זאר
 חײן jyvy; דט וויגדנמ ריאג• אין איז

 ;v-M דע- אויסגארדע.
 *yjr'H האט •י*ײצ׳*ס, ?•יגע נױנע;

 ‘אױס^ האט ניוסט, דין *רוספפט
wfivry;c'־K יאט ן א מ*ה ד־;ע דר*רט

ל’נעל ז-ין ......ניס־אכ ביסיאניױיז,
 אירבארע־ח -y; א״וזם ygn * נאט ,ד

 י-א. פ'ן ‘דא ך• אי׳סגעציוט ט^רהײר
iV אי־יס agp און 'y y ry rt ײי״ע׳גי• ‘י 

t ,צ־נרא:. א כירעל,.!^;*
 ג׳ד ניט ;,,א'* ,״ t עי ף#ט #גטאגנט

 .ע“ פא א*ז C* א אי; א♦ >־1ר׳,,ר.י* װאי־ס
ז ;;.v y-;y א; אל ;ט־ הרכ״ע;  וט ר א-.

 M?j *jn א־־ן אין -y אז געראנט. ךך
 ד^יט נאט א װען .gcx •*אש נ?רעי
y צ־ש אירם a j-y, ייא־ ;Bpyty, א-ן V־ 

̂ונ* lyo'py; נ*ט ױ;יאן ר־<* • א זאגאר  ‘יו
 Vi b?Py׳j*yj ‘;א דך -אט -y י*ײ;ע;.1

 דעפ - בעיי־ען, ~ב, • א אז דעדזועה־־זן;
 y3,‘'Tjry׳i האט ױאע פ״עסעי־, גוןיידענעש

y»yr* ̂־  1׳£' לן־־אמ רעס יי־ט יגגעז‘שו<*־
 גע־-א־ אדעט־^־-ע־עיהט אי; ׳אײ*ע; ןיון
 ױ<ט דאס אל :<רעגרט, *יאט *y רע;.

 ̂*y3 א װאכ כיאי, ״עעטער דער זײן זיכעי•
 “א״ונטערצ נא״י־ט אדי זײ; י*עט ,תירב

 ראט “y אכע־ ןי־א״ל. ם*ן א־ד.ם יטיקען
 דאט *y טעות. ;,זי אײני.ע?על; נאיוד

 יי ׳ *ל א ר b צדײטען א סאריא-ען
 «’א iv־«r האס -y■ ניז דדיטעז,

^ ארײן ױגיאן דע• אנ  די זי־את. א ט
 ב^'נע איד׳ם צירינ ״עױן האט ױגי^ן

 ״רי׳ געגיג און געױרסען סט־ײקש
 איהד װײסט ׳דאס אבע- אינסטײטעד׳/

ט לען #ד^ך  די איסע־. אי•^ גייט^ן ד
 ¥״ט דעי טיט רפיא ה^ט אינדוסטדיע

 א א־־ס *יט2״: ים א וױ אױסגעיטועען,
yp lytt'ioיy t^
̂יז אנהױבען געמוזט האט כעדמי״  ט

 •v: ניט ןײגנ^ל האט ער ױאס ״ו^ס
 טאן צו אױםקומען װעט איהם אז גלױכט

 יאהר אין ט^ונאטען (\ דז^יאכס. זוכען —
 םײהסארגען ®יז דדטאב. א בע־לד זוכט

 ^טyג ןין די וױ אװעגט. אין ״עועט כיז
 די װען אין חױז די ער םארי^זט אויף,

 צױ דך ער יזוסט ׳דך כאודיזעז מםערען
y§ypr| .צודיק y• אג;ט£ it די םיט 
 װע־ ױגיאן. דער סיט עגדיגט און שע«ער

 דזשגאכ׳ א עד בעט כאכעגמנט ער ם*ן
 עװע־ טער6 איוגטער און ארױןי םאר^ירט

 ייז «יאץ *שטענדיגען זײן םאדנערמט ׳נױ
 צו it ער װענרעט םיטי-ען איע ■ארק.
 און onjn ער װאו וןנעד דדטאב, א קריגען

 : עגטםער אײן נאר ער האט סוםט ער װאו
 דארף סען ׳גיט דארף מען ׳ניט רארף ^םען
 אױס ער יןרעכצט םײנער׳/ ״נ^ט ניט״.

 וומיען כדצוגע דאך סעז ״ממן אליין, זיך צו
ט׳/ ?יארף טען דעם םון  ׳ניט מ׳דאחי ני

 ס׳דארוי ! ניט מ׳דארף ! ניט ם׳דארןי
• גיט םיר ביױז דאדף מען \ יע ד^ך

------------!״ טראנטע גרויע *יטע »;
 צרות. פאר נעװארען הראגס איז בעחני

 אר״ צו גיט חחטים 18 קלייניגקײט, אײן
 גאסען. די#םעסנתן צו חד^ים 18 בײםען,

ם 18 ^ ד  דעם און אײן ג*ר הערען צו ח
 ער ניט״• דארןי ״םען — ענטפער זעלכען

 אלעס זיך, םון אױפגעגעסמן העסד די ח^ט
 ער ה*ט חויז אין געװען איז עס וואס

 ײ^יט איעס דאס אכער םאר׳כלשכנ׳ם.
 דער אױכערגעטר^ען. מילײכט נאך ער

̂»ט ער ווען גצקוםען אבער איז קלימאקס  ה
 נעהסען געסוזט העגט אײגענע זײ;ע םיט

 און אױבער־חנקעיע וױגטער הײמעיע׳ס
r״•* pit טראגעז איחם -n״•* png. 

n עד האט דאן r .דמר צוזאמעננעכר^כען 
 גע־ אײגטאך איהם אין האט נערולר
 איכעד״ איז וואס קעסעל א רױ ייאצט.
 גע־ צושאסען ער איז ׳■אדע םיט געםייט
תז זאל — טאםמ א — ער ײןירען.  פו
 אומיטול־ זײז םון םאנטעיע דעם םראגע!

AV םאר׳םמכנ ^סעטער״ צום קיגד דינען
 חױז איז געווארען. קראנה כערעי״ איז
 ד^קםאר ^ײן אויף דילות. דער םײםט

 ני״ חױז אין איז ברױט ק״ז דטא. איז
t$o. אױםגערי:״ האבען ?ינדערלאך די 

מן און קרעכצמן און בעם זײן געילט ם  ד
ל איז אז זיך, דאבט איהם וױינען. און  י
 -®אד י ער הערס זײערען קרענץ דען

 םאםע, א■ גיט זיך יל*ז םאט^ :וואורף
t דינעז ײאס םאםע, דך. מםארה o 

*jn M ,דױיפ* נאך זײנען םיר םאנת 
וועמען אױף טאטע, סינדעריאך. יאזע

ס----------r איבעי־ אוגז ילאזטו א ו סדם י
ז # װאס ״m מ

i IK I!1J L J L

I ״׳  
g

h 4»ייי> i  fflirtM? i  m r v t 
y j:? נt•װ<fט T f ״מר. י*#' e l 
oyn װיד^ױ fg ^ױגצן, g ׳צ^נט

5 ■ סוט נ«וכי«י ונ»י.  
“ ־׳ i d r  

נונ<
־ ־ ״ ■• 1/ ח״ס נעי׳ני״ס יי־ן ‘יי יי   tv;

r v a- וו*ד* *ויס׳ן דויינס יץ־ ־צ־#ט 
m .ט־־ך r* ו«הט ־פ *bmK b it ו» 
»i ס^דטא־עי d י••; r ; די —

O ד*ר ; ivf-'W-fr# ר-ז-גע « lhlltg
n ;ערע-ב ,ד  pe• די ($111״ 

vv״ v irnn r ח<;סײר די — ײ־מנס 
 -ך,1 סראגס נ«ר<י .‘Vi*׳׳ דעכ פ־ן

f* י*ט‘• י«יפ r די Yuriy h p iv װווו 
iv s h ic im •ד יוױסײיוײר׳נן ׳;׳(-,,נ ר, 

 ovo oyi ן y ל ח • פ •i - ;•*סד
יענע;... «יז

ס װ נ מ ד ע ד ד ו ן ־ ו  ו
ס ו ע ע ש י ס פ ־ ל א ד א פ

ל א נ א ד א נ ר ע ס
e-if( ן>» f» «) ״

 p» װ׳ניגע ;;,,/••;ײפנ׳ס. יגע דןו -י
i>B;־rv״ 'v; 6 א־ן o o n nי;׳ם •  »ו

 » בי ?ודס tyuv; איו נ#י;ע;«ס
P'i יוינ<ר«ר ר«י פרן יטזוט רעז 'b jv״ 
p רומ i •6 *«“ט’‘•*• ר«VD’;o*>vnii 
iv ד«י 1®י 1ײי ד״ט־צ^אני א•; i;n n T 

 ׳פיײן .1װ*יו¥־׳1?*נטר־ר׳ דער ; t טבנח
 ־B?P *>ז;«װ׳נן פא-א־ינמוגג יענע־ נ•׳
m;׳ ־למננ ;•ט יזען עס אז u ד «ון, 

P w r w w ' j r K; |»ייך װ«י 
«v ין’» »•( צ־ני־פנ־נדע; ivp*׳*.oe

v״i ד• i יא<ע)8 נ׳ןדײזטע נ־ט פין 
 סנ;ה ייי־ז ס׳ניי פיו יעטעיעז •■עי׳נע

n»n פר«נ« די ^וע״ט״ע״יס, דעם  pc* 
i א■; יאע״עס i i i־rpn,»'»« ־11 ניי'» 

f א־נטעמיו«'«;*י«ר רע־ כע־ i n e■ 
 חייפ״ ׳if* *רױס;«וױז«ן ז־ף an״ <-זס
 ?פנפי׳חט «;;יי׳»־רוסי׳*«ר ר«- א«וז.
 «׳«p*n ;ט«־נ»»«י«נ«י«’א ד• און

n ד«ם יו־;ט«■ 't; ;•0 פf*rn8 o n, 
 *ון העזח׳דינפו pin װ«*ט ױ»ס

pניחודסוןר׳פ נדייס׳נן דין «ו זיך יײנט 
ץ ד*ס — װ«'ס ד«• א־נעי י  ה*ט י

m ני;ו;;ס”פיוי* ד«פ i v פיןרד־ 
i חס«י ׳פספרפ *ןזײ נ«רט. n ין  m י

ס די ;«פילס «ײ« י««ט«- ד פ תי  ני
ױו דס »ז םיו־יוייניגו;;, *ין  נײ׳■ ני

*י0יוינס«מ*«י «װ״ם«ן «»יו ; * ; i n n 
»;»;j א־רר P'P ג«ר «*«,’»•«» ׳*וס 

״ אפייו o נ n ינס«מוי«'*־ <פ;דפ;«ר* 
ו ofn װ«ינ«ר נסי, י w ו n u n jiy* * 
מ ■*יטײ«ז, י«נ« פון מי ו t»3fn ו י  ו

פין oiymtnפארגיספרמג און נ«ס סיס
P *וױיט«ן f Jf^ a rv o rH »סמ־ די אי 

;o ta n v אויןי <י«ז0*מ«מ«׳»ס1>װ $ 
סינסריספס. וױנ*ינ«ר נאנץ
r;n?« די »o n סון o n מר ױ ע־ י  י

כ« ט«רנא«יס;*י, מי f ו tn y m  vn- 
ן ג«װ*ר«ן ס«ן י o «רנ חאסגומ י n 

eon ,on«O פאראיידנינגס P דודמד־ 
o נ*;ץ ■ פיחרס n  n w m i 'N-■ 

מס סראמ יסייגסד רn וחמ«ן ס«  ״
m,ן ספרחייס ■ סיס »> ויסאס* 

מן 6 ג«ג«ן סי ר n חסס מ  סדױס• זי
 ;«נ«ן סאראײנעומ. m סיר נעזאגט
מ די ג«ותן «ײמן ג י  חד ססוױסי י

in w o ’*i>on די חסיימד, פון n n* 
ס׳ייינד, 1« נמפ« ניד ײ  סויי״*■ די ד

 ססרסיי ס*«יס<יססיס« »ונ*פהיי»ימ
מפ« ■ און  סס«י*ייסס«ן רסדיקסי■ ;
מי m פון <יט«. פון סזי  סיײג׳נר י

 די הסמן ס«ר»ײנינו«ע«נג«ר «■<
 ■וניתימ״ דןי אונאפח««י;« פײייסע
o װ*רפ«ן n ױי«ן i ו r i  po ס  מרחיי

 פארא״ניממס אינ׳ס נאסײרינס זיו ייון
;;■?o n, די נ«ת ;■n n ייונ«ײ«ן• 

 ■',■יניתמ■* נײ«ס ■ po נרינמנ; די
in ;■י«ז w o ’»i>oiin סזזן — מנכהר 

 «ו- יף1» אױסזיניתן איז «ס וו«ינ«
סס<«.
m אינימתס״ װיד«ראױפנ«י«נט«ר 

 און סתיחת po פרײ נים א*ז «יסנא<
 נסוױהונג נײייסנאיפר אין סײ הפוכיס

 •נסוי׳ ותיס סון פיסמן א־ן ס״ און
in־oot»oa»p ס־ז יסוי אומ. n  o i, ז■ 

 הסמן ווסימ ■סרס״עז, ד־־סטע ד♦
 סרינ״ נייס סג;«ת»<ס«ן ויר יסמ *•יס ■

 דיפסססיד •־סי«סארײ»«ן פרן «ױפ
 .oBonn נ״נסײסעס פיו ײן אינ׳ס
 -’uoipoon «װס «וריסנ«ל«דם זיינון

y v• ,*אז *ײי, *־•;«־ in ממײס׳ו־
- in איז ס;סי’:אירא'נם« ךןן פ ל  י

 ■*moo iwr'onpoon פינ׳ס *יסנסי
 מנ״ tnon זיים יגחד־ m פון ייזס.

מ פאמדתן, «מיסע. מ  ײסמן מ«י
 ײרן 1»י ■■סייססיום 1»' נסזינדינם

 ויד, ,tr*meo נו־ז׳פיאזז ם־ס חניותא
po א ;i»ov אױסנקניכנמ־ס דאס 

חי r; ײ w ארן «*פ*ר.מ;;«ן »l»p \r
ײ ■ו חסססן, Xiefc - • — - • - - ..-.... - —.-- ■■ניו ס«ד ניס מ׳ויסן ז

I'vn ^ yrg י in י  w r i 
ר «r« ח io  it• , § < m m r t״in׳<j 

ofo» in *ןיי  mo M ir, »י׳וי ײס 
MMOi'i* w r y  ly t r 'M + t 'm,,•*

*1»*Jr• o Myiyt vi

W M V T iM
*•r »׳י«'נ n Mfg mo׳po r

vpo iy tn y ) tn w M  in׳o»o 1סדײ 
n׳r איג0 און}<» *mo iie>» on po 

 inpor* o»i po mi ס«תס«־ס;סל
o<n»i t»*«*oeoop<i.

ד ע ײ ם א ס י ט נ ע ד
rv)n»ot?y חן *״חן, סײערע* ijjmvo װעינען oop,» אײער גײ

oy»yM*o »ס אץ חןג«י

ו1 א י נ ם ו ל מ ר ח $ ס ג ע ס
m ט ס ע7 אי ט ט, ל ױ ט נ. ס

 סין חס« םענסער וזעי#ח ױדאן דעס ס>| דע«סרס«ע(« דעגמסי ו/*ר
e יסחר n y j ifria !סון סימגלידער ח>יס«, יסס סרג*י«ער, ססס״ס 
דעסאר«סענ« דענסאל דער פאכײיעס. וי*ערע סון י, ,11 ו, ל״ א. ד;>ר jny**f im .דער סאסילי/ןס

mo דיגעז «ױ א־יסגע׳טטיזטעט
®אטיליעס דיעדע און ױניאן דע־ פמ מיטצליד יעדען

 ר ע י י א איז סענ»ער חעיט •ודאן סון דעסאדטסענט דעגטסי דער
 יױס נערעכענט ױערען ארכ״ט דער סאר סר״זען ד• ט, ס י ט נ ע 1

ײספיט. װעינען איתעגד סחן קססט, חןס
y חסט rt mo,) א מײנט ח״נט, סאחן א אין יענעיע קי*ץ א 
א־יס^מסמענס. ססוון סיענטער

P 0י00 e r)•/! : א־ן 10 פ>ן ט«;<ױ n<io i» i »<נ S אײ«;ט. 1»>ח
נסנסיטא;. 5 1כי פײח in א־| 10 פ>; «וגת:

רר « « • • » » ■ ; « כ

illדאלארס אסעױקאנער שיקט
רוסלאנה קיץ

דער ד״רך ױרע?ט

אסאמאמ
נירארק אזז כאנק

to a ט ס ע4 אי ט ט, ז ױ ט ד ס ע נ ־ אן מו ני ע־ יו װ ה ש ר ע ־נ ^ אן ל ע־ ץני װ ק ם

סיסטעב. רעדירװ פעדעראד םעםכער $1,500,000 איבעד רעסאריסעס
5 •eiyytn ססיגענדע ד• נ»ך געע־קם דמימרס פאר געמןנענמ 

m שפעדט, i כרע;טשעס אייגלנע אונזערע חמכען ס*ר:
upon,* ;*״»»»i* i, ,ראספאײ חסיקאװ i;*i'W( ,װא־נ׳^אא^װסק■; 

o ױיגי*■, ס׳מרנינאמ, •■יפסיו■, ,n»<p ת,1י«מס«רי;נ ;nnp׳;,ie 
n»<o>fp<; ,on•, ,יעפ*ם«דינאס<*װ, מיםןנספ, ;■מ<, סינסס r i־״ 

rooe, ,ד,1י«טנ1י«<יסא מרססו, גפײיס׳מװ, סוסי* *‘,rovmiJBOpv 
7% HM* עקשםרא. 12.50 •ידערס קײכעי פ«ר ׳טטעדם. •נדערע «יע

ס ן ת ד ק, כ. ®ת כרי(» ן א ע ד לן ר װ ע ש ת ע נ ע  ®ון מ
״, ס ט ער װ אר ט ר ״ ע כ ל ע ט װ ד ע ר ר ד ®ן ץ י י ל :ו

n

N HM 0T« M♦©•a n או׳is •••?מוייוןו r  (ומײןן ffWniד

1'
•000 *יאד0י

n נײ r, לסעז pm

_ » .10 crtyj א*»ד to «  ?yro m ,יו ױולמ דטיטד• 
| » 0נ •1 f• לגןנדן ײ נןאי יימיצדוימו•• vרופיוכד אין ס*יס: mo י ייסיו*ד/ סינסת ,5 מסעי ;®••4נ*;««דין •דיןד, חײס «וז ן^מל מ

י »0 ̂מגד. ,nirryro ׳ויוײ, e«»roov״”*o V071 ריפ׳זיץ, nro 1• 000• א ררס
r •  ♦n ♦iff כיײ • עיהייסמז וײר •וו װןי oe• מז און ?יעןל די ^י jn*r 0!" 1100 כמיד סיייד ייל ױןי ,ojrytn»ro •יגן

y• װיסזןן, זו 1|»י;טמ-ןסיר זיכע״ ױןפ m ײיוט נ<רט די ס?ג. זינןז אין גןװטרןו •וײמןךןחרם ייאס איו ו״נול, ■ז־ וייוי חײם דןסזזנינזןו זו r♦• r.n o?*rfi ןײמןי מוב »יו
ק, ע ד א י ו וס״ןרך, ןרנענןנסם

״®•יײע״ססי מענמדײזער

שיפסקאיטען
 ysg נאך מיפסקא-טען םא־־קױפט יאדק נױ אװ כא;ק דyגאטײטr̂,4כg די

די םיט ׳דאמ#פעד ׳ענעלסטש איז כעסטע די אױף ותי*ט דע• פון טײילמן
איז^מאדײיע^נס. כעסטע

ם *ױיט מ ד א * ע ק און ד ע ש ס ט ט נ או ק א
םיר װערכע אויף פעהד, און 1 פון דעיאױטב צײט ;g ;yoyi מיד

מן ר איגםע^סט. ^דזי אחאונטס. טיזזעת און קאטוד־׳עע״ל it אױך :עדעז ד

ײ^טס אוהי 8 כיז ;טאנ8ט ;נאכמים^; א״הד 5 כיז ״שבת : ;א
אװענט. אוהר 6 ביז טמ; »:דע-ע יאע

The Amalgamated Bank of Nfw Yom
ICVTM(W. Fourth Aimvr 

end Union .SfoareB tw ifli tun
»i >i » i״ «i j i ; ; « }

n

/

• • • » • » ו• ן י י י

מה פרעס
p נײי *  (ywya-, א*חר אז »D**t 

^ iy;y •דivi מױט יעטעי y;yct ,אוימן 
אײער ואדהיטען ודי^ן ריר װאדיס
o w n.

ײ  W"V-, די דיס ורבען, «‘gf אי
iro #יי ניצטי״ױ fu ײ »ון װעמועט  ג

r ליוױיע o  ogv ח*נען pa יעןוט vi• 
i י' טאנט m v, געםאבט דעצן 

)irg v y /יוזו ogi די וולן jyrtrgo 
jyvyr נאדסט װײער די •ױץ ito סיט 

a סר * v o w סיט צו קיעים סען ײין 
« oitt «ארױס־ דט ז^י וױיער ד

צור״ק, לײנען
D דיזער i^vg געכיאכט איז po א 
 • זעהר נאןיצט װ*ס ngwr נרענעניע

 סארעט איחר װען און געדוו, ^י^יעז
ogi סיט און װיססר ריט iyo"n איײ 

Vf,| ״ו ג^ט  אין גזגרוך דער ארײן א
T דין iirp ogi ogv דארצען, {nyr״

ig ig f אוגזער סלן •רנײמער סיימ 
r ?  ivagn q*i חארץ- א אױ.י נטק^גט 

 ק-8י g םון אמטערזוכוננ 1» ׳טױאנת^ט.
ngo ׳סטארקײט די ד^ס ;עצימט, ט8ל 
 און המרץ ogi oii$r צעכיענס דעס &ון
̂נה די  רופען ארכײםער אתזןרע אױנ

it  ogi ?״urDV-n-igroogoig.־'׳
 גמױסען צײט יעצטע די lyagn דיר

 אויף וױיער״כרעטיאך די ציילײסעז
 i^gn יעדע :*ר .r^gn ׳עטײזער •ראסטע

 און פעך, Mgv ;עוױסע g זיף אין ט8י
yv| צ די צעװאריכיט א*־ויyםyםון נט 

א*ז יי און וױיעײנרעטעי דער
r̂׳ n.nyf ;עדוך י־ער n y אײער פאר :y״ 
 רטycgyג |y2gn טיד !זו;ט
W:* צו דלי־גי 'W iv זײ IV'j'm : ;y^gr 

ט^ א yo״'n א iy:go צו רי y^ 'iy ̂
u;yoyv r t אלן r>gn jng׳ y ny3g□ 

r; איז  ^yr ;yvyװyאויסצוארבײטען. ר
ovy* *.y2g קענען t o אײך y;gTig|

 ovy' |y3gn סיר ogi #*צסחה ;רױסע א
 וױי א אױף נםyטy■ Dy^; g נאהוכי^

Dgv ^yoy^ny קיץ און צעסענט קײן 
 — ^רצו OD’n2y; ;יס onyr יאי״ץ

t o ^דאכ y i;’(c',y; *?* סgײ״ רט> 
 און יןויער, פון נעסאכס איז Dgv #װעגט

iy2gn t o םאעינ^ אײגגעפיקסס ogv 
 קו־ די צו םע^yכר וױיער די ט׳^עיעדצו

 גוט ארױס קוסט עס ^ין פעײיײװצנט
הארצעז! אין גצזונט א — ציכםיג אץ

 און װײך זײנען וgסיyד״נרyיױי די
 די און וױל, ;yo וױ \v:"z וײ זy*’ מע;

 »נ פוגם 2 ־igi יועגט סײז נ־עשס*;
ogr ogor די rטיקyר pgn 16 װענעז 

 צו־ די רעזyבאװאונד װעט איהר פונט.
 ■עטענם, נײעם אונזמר פון םדירענדױיט

i וואונדער * r* װעיכער n  pc צײכג 
v אדן iiy i איז ogi ׳שטאדק, אזוי ogi 
oy פון ב^םיאך 10 איבעײעכמז קמן 

 אן אײך געבעז מיר סטײי. זyיםg יעם
rvy — װארפס ^  אר־ אײער פון אי

y די כײםס״ט^ y v r ברזד הילצערנע 
yאר אױך װארפט טער, ry io r  n  Bg, 

 עקעלט oy y^yv לײוחןנם, פוןי־פעכםזן
iw: צו האגד איז v. אײן אין שרײמ 
 כדם ;יתןר ! r5gn די סים ״;ירער :קול
יײותנם!־״ yo2yiyi די

 א Etr אין אײד בײ דאוי טזזז אױב
 װעילװעם, פדעסעז צו דײשײנרעםעיל

g rg^sךyנײ־ אונזער קויפם נילװױיע, ר 
yn די Diyoy■ עס y rp .לײווענם

 דע״ איז ירעסער אלע אײן יא^ן םיר
 זײ ,oyoga yiy״K אויך װי זיעשרס,

 װאונ- נײצם רyאונז |ynyr לןוטען iy״^
 ווקיל״ װײפר־בחוםע^, נטyטye דשדכארען

 דעם הארצען אין נעוונם א זיין װעט כער
 אייער ■אקעט אין נשזונם און פרעסעד

ר ניט סטgp oy וױיל בצס, ^ ײ  1פי ט
.oyogor איטע די

oy איז rn g itt: o:mnyjt די אין 
pc i גרשסםמ v tv r י נױgרp די פאר 
געװען. ווען איז og™ בדעםימד, כעססע
̂גז צו  rg^E אסעריתען די בײ באקומ

 123 •־,jgssgp ■רעסבאדד װעלװעם אין
 Igcyfw ״png« ;ױ עזתןנױ, פינפסע
.222U א״עלאנד

 ivvv5 דיזען ;יט פרײגדיליך, ביטע
אדװ. .cg2 אײעד צו

ם ע ל ר ן ר ה ע ע טי ס לי א צי א  ס
ל א אנ ש ײ ק דיו ר ע ע ם נ ע ס

 םםריו*, jreioe איסם 68
jorwםינדיסאן און pun *װי׳פען

ען צו ן ן ®ארדינג ע ס י ח ל נ א ה
םעממןן eoo ארימנעםען קאן

. 1פא מן ד מ אנ ת־ נ«י?ד. ק סמי סאר׳
וו. אז און חתונװז

ע םיםינכ און ססיסעס אױן ט  ח
m r  m v ניז סאנ ew v ע מ יינ נ

)soso wfinm :iew>n

2441 נרזמעדסי םע<«פאן

ד די ר א אנ ע ו ל
מ 42 ם ע23 אי c ם o.

ו ע נ ם נ י ר
 רמדיקמיער שטארקסטער און גרעסםער דער אין

ער אידישער ם ײ רנ מ. דער א-יף ארדען מ ^ װ

ט # #ג מ ר #  $2,500,000.00 — מ
ר ע ד לי םג  83ססס, — מי

ס ע ש ט ג ע ר 740 — ב

 יע־ ®1טי0 ריגג ןדב. דער
 עקןנןםי• װינ«יצען דען
yr| און •gליyr1Bקאסיי• ז

̂ר איז רינג ןיכ. דעי  קול־ ר
אידי־ דעד *ין צענמער ®•ר  

כןזוענוגג. ןרבײםער לי0

ר ע ר ד ע ט ײ ב ר ר איז ריננ א ע עד ד צינ ײנ  אידי־ א
ר ע ען, ש ד ר אס א מ וו א ר־ א״־גענעם אן ה א ט אני  ב

ר ױם א ע פ ײנ ױו ז ט פ ט א ס אנ מיטגלי־דער. ק

ע־ א*ן אר״נגענ־כ־ען ױערען כעםבערש ב ־' ביז 18 פץ ;
יאהר. 45

! |tf ך’',־נ ז־ך יצא־םט ס־טנל־ד, קיין ;•ט ;אך ז״ט א•־־ א־־ב

:װענדען זיך אײסקינםטע נאך

THE WORKMEN’S CIRCLE
17S EAST BROADWAY, NEW YORK, N. Y.

ם ג ױ ר ק ח י י א ״ ו ס ײ ס נ י פ כ ע ר מ נ ע ״ ד ע n י g i i
טע אײערע קרינען מנ  כעק

ײטונג די ? װאך יעדע צ
ב ט, אוי ם ני ת א ט װ י ? נ

ם ר בי ת  לאקאל אײער פון אויםנעפינען ד«ם פ
ם אדעד םעקרעםער, םריינ דעם זװ דירעקם ׳

Publication Dept. I. L. G. W. U.
3 We»t 16th Street, New York City

ם ר ע דינ ע םון ד

ו מ י ו ו ך פ ח י ר ען ס ר ע ו 8 װ ט ס נ ב א ל ר א פ

ע א מ ו אז נ סי ע ם א ר ד ם * ר « ע ענ ע[ אוז ט ר ר I פ
 םיסעם פרויען, פאר דעזײנינג אין
 קזרס, א קלײדער קמחןרשע און
 באל• א טיינט םקול םיםשעל אין

 גתיסע « און פאזישאן דינע
געהאלט.

 נארםענם אװ סקוהל םיםעעל די
 נריי• םייקיננ, פעםערן דעזייניננ,

 קליי־ םחיען 1םא םיטיננ• און דיננ
מר ם1יבל8« דעד.  ׳■י< 60 אי
j>0Di« גרעסםען דעם כיט

ע ײ ען נ ע ד  אי
ײע ען נ מ ע ט ס  םי

ע ט ס ע ־־׳ ב ען ד א ט ע  מ
ע ט ם ע ען ב ט א ט ל עזו ר

 און טאנ אוגםערריכט. יװאט1«
 נאדיננ־גגע;. נוטע קלאסען. אװענט

 קוםם אדער םעלספאנירט ערײבם,
 םולער םיט בוחאעם םרײען א םאר

.1םאצ־א1איפא
 אין דעםאנםטריישאז פרייע

םקול. אונזער
מ ענ װ ען א ם א ל ג, :ק א מ אנ ך ם א װ ט אג און מי ט ײ ר פ

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
15 W EST 37th STREET, NEW  YORK

*nr**

ntc

ר ע כ א מ ס או ל ס

ס נ ע ב ע ג ל נ רו ע כ דזי א  פ
ר 20 ה א ט י ענ מ או ד  ענ

הד 20 א ט י ענ מ ײ פ

מעטץ
i טיט איצט n

ק :ױ ר א ס ליץש י ענ ר שו אינ
ע אני ם מ א ק

lio סשריט טע23 א״םט 
.4224 נראמעחפי :טעלעפאן

עװע., דײלי 2008 אדרעס: זויז
.7619 דאם1םא :טעא. :ראנקם,

ױגען ט א ר מיני א קז ט ע  די מי
ע ט ס ע ײ ען נ ט ענ ט רו ט ם — אינ

 אפיםעם אפםיקעל בעקער׳ם דר. אין
 ם־שענםעס. קײן ניט םען נעהפט

 כע- דר. אז זיכער, עם איז דערפאר
 חילןז אםת׳ע אן זײנען נרילען קער׳ם

די פארשטארקען זײ :אוינ פארן
 אויג דאס באפרײען און זעה־קראפט

אנשטרעננוננ. פון
 אונ־ געטאן װערען ארנײטען אלע
 פערזענליכןןר בעקער׳ם דר. טער

 פאר- גרעסטער דער טיט אויפזיכט.
!יכטינקײט.

:םאנהעטען
 עזו. זיבעטע 2313 בראדװײ איכט 213
םע130 (צװישעז עװ. סעקאנד 131

סם.) םע136 אוז > סט טע8 (ק«ר.
i l l סס טע23 איסט

 עװצנױ לענאקס ioo עװ.) ט׳;4 מעבעז

:בראנקם
י סא-רספ איםט 282 עװ. «.־>ב»«רם 8בס «י ר

:ברוקלין
8 i:ooעװענױ. יז)*טי

Dr BARN ETT L BECKER
OPTOMETRIST OPTICIAN
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 שאומשט אץ הח m װײסטמאכער
m יזני סען16 שודיטאג, דעמ װ עפנם

) r 1׳i וון (י«לופ

 אילע lit וױרקדנג, די האט דאס •לאץ.
 זיינצן װאס די אפיײ אהין, קוכיען װאס
 דף ?א*ען עי-טער, ;,קאייטשק א שױן
 דאס כיונטע-. אין ױנג מיחלען אױך

 וױיט עס און אגגעגעניע*־ װעדט <בעןיל
 די דארט. םון אײעיפאדן-ען גאויגיט דך

̂אץ, דעם פון שײנקײט  רײניןײט די פי
 אגגע״ די און נאטור ארוכעער דער שון

 טיט צו א^גמען צי-ט געזעישאפט, געטע
 אױ לזיאפט, טאגג^טישע-יי כיענט־גער א

 דאר״ װאס די אן עכ קוטט שװער זעהר
 זא״ אװעחםאויזױען, דאיטעז סון םען

 גע• די דורכלאזען ניט קיינעד דעריבער
 אנ־ זץ־ ןין,1א אדױכצוםאיע} לעגענה״ט

כחות. פרישע ׳בײע כױמ צושענען
ט אױך אפ״יגל נאך דארו• עש ^נ ער  ד
 זא- גוטע אלע די חוץ א דאס װערען,

 אנגעװי• פרױזער האנען ריר ױאס כען,
 יודטי דער אין באקוניט כיען װאס זען,

 גוט, עסען ראס אױך דארט איז רזויז,
 העלפט דיאס װאס געשטאלו, און פרייע

 זאצ דארט זײן דעי אז צו וױיגיג ניט
!גוט וױ בעסער נאך זיין

 אײנענטום דאס א*ז הױז ױניטי די
 און װײסט דער םון באארד דזשאיגט םון

 װערט פלא״ו דער און ױגיאן, דרעפטאכער
 אדאר כיונעס פא־ אױםגעהאלטען ניט

 גע• געגרינדעט איז פי־אץ דער פ־אפיט.
 און יסודות, קאאפעראטיױע אױף װארען

 פילאץ דער :עשעםטען בעסערע װאס
באחװעמליכקײטען Vs* סאכט,
 באזוכער, די פאי־ אײנגעפיהרט װערט

 גע־ כסדר װערט פילאץ דעפ אין אל״ז
בעסעד. און שעהגעד מאכס

 די הײסט דאס הױז, ױניטי די אלזא,
 ניט איז דאס װארים אימעניע, ױניטי

 היײ מיט קײט נאנצע א נאר הױז, גײן•
 גרױסער א חוץ א גאטעדדעעס, און זער

 ׳רום דיינינג א כייט #חאטעיל מאדערנער
 הונ־ פיער פאר יי*אץ דא איז עס װאו

 אט — באקװעם, עסען צו םענ׳עען דערט
 דזױו/ ״ױניטי די כיען רוםט אלץ דאס
 ־עם זיי־ עפענט הױז״ ״ױניטי די אט און

ױני. טען15 דעם םרײטאג,
 אױך װערט ׳איז ?זטײגער דער װי

 א געגעכען עפענונג, לכבוד־די כיאיל, דאס
 איז מאי דאס און ,סאנצערט. שעהנעד

 בא״ צו נעילוננען קאריטע הױז ױניטי די
 קלאםע ערשטע קאנצעיט םאר׳ן קוסען

 דרא״ און פוױקארישע די פון קינסטלער
 דעפ בײ ע־ולם רע־ און וועלט מאטישע
 *;גענעם גאנץ זײן געװיפ װעט קאנצערט

איבעראשט.
 װעט פדאצדאש מוזיקאאישער דער אין

 טענאר, באװאוסטער דער כאטײ^יגען ויר
י ע ג ר ע , ס י ק ס ט א ד א  אױף ר

 נעהאט האט פיעסע נאנצע די װעמען
זזאט ער װען ׳זא;ען צו גוטעס בלױז

ל א אנ ש ע רנ ע ט ע ר א א ד ענ ל א ק

 םקולמאן. ה. פץ

םיגע ײנ צוריק יאחר 12 מים װאך ה

םארשירע־ םוז קלאוקםאכער קריװלענדער
:v וואהי׳ איז םויזענד אכט נאציאנאליםעםעה 

 םטרײק• איז ארונםער מלירארימ זיייבעז
 דײםש, סעקיעםזנר ראזענבערנ, •יעזירענם

 ױיר םײעם, אוז «*?י*ק*װ װײס*ירעזידענם
 רײחע גאנמ « אוז ראנדאז ®איר נענאסע

סטרײט דזשענעראל דער חעלמו ארנאנײזערם
 לאםוי. חיסטאדישעז דעם ®יחרעו קאפיםןנ

* * י
 אגם־ ווערם ארב״ט״ ,סקעב מיװתנדער

 א•1 איז ׳ק*. קלאוס ■אםײק דער נײ דעקם
 דזש• יארקעי נױ דער דזשוירזי. גױ סײק,

 םירםע• דיזער נײ סםרײק א ערקמרם כאארד
 חאבעז םונם אוז כרוידי פוז ארבײםער די

 דער* it נים צװעק רעם סים ארנאניזירם ויר
װערעז נעםאכם זאר •אםייק אין אז ראזע?,

קלױולאגר. םוז סוזעכ-ארבײט
0 • ♦

 װײסם פענסי ■ירםע דער םון נתםבער »
 יע־ װעז שאפ־םשערםאז דעם t« orcsi יא׳
אזזןד אלס רעכםע זײנע מפאדערם האם נןר

כער•
 1אי ארוים נרייד וײנעז ארבײגמר די

v חאבען און ספרײת t דער «ו צוריהנעמרם 
 2S אחלט1נא האם סירםע די וועו ארבײם
 אוחגפנעשיקם איז געלד די י.1מםרא דאלאר

 פארםײדינונגס׳! סזןקנאסא-א דצם צו נעװארעז
פאנד.

 זיײ םוו פראמגם is •וועק ניס 17 לאמל
 it דאלאר 1660 גאטרעםענר פארנתגעו צר
 קליװראנד אין םטרײמר די

0 * *
 ארײמומצ־ן אז פאננמ גאארד דואועם די

 צרלײ״ •יצר צײםוגנ״ איםאייענישע »ז ממ
מ די טאר ״מר״ תגי׳ אל ס קיאוקאאמנר. •י

 א ציײל טי,צ א טיט נעכעבען
v אי; i .רי יא״ל 'w * v  סאו־אגא, 4

כ י כ נ א ר  ')ײ K ד ו נ y נ פ
 א*> ;ע׳צטאל פײגעפ פון חינכטיע־ין א

 *וצנע; טא־אנט, א־טיהטישע; פע; גײ
ר in א־ידצט־ט*;, איז rjre די װעטע;

 כאײיטענדע א ‘גא א־ז
ױע^ט. נ^דרא^שע־ ־y:? א

א ל-אפט

׳פ״א;*אם y.‘•׳“ י־יטע׳א א טט ױ דא;
רע- איז !.V*“״* אינע :טען ITK װצט כ װא
נא־ Mym גען,4יי כאט״ דך ױעט י פ־א;יאם

טעא• אידישען םין -ינסטי־ע ין י״ינטער
רױ ג. . ן י ב ו ר * ע ה טע־

קאייע-ע ױץ אנגעפאננעז ראט ;,ב
יװ נאכדעם ;ע נ•־ יישע• דער ױ אײ
יאיל־ע; ריט ך נא ע^ב, ײב ב איז ד

םאר״ איס ;עװע, כאליבג• ־ זע־ #•י! j * ״
*r, אי• ײיזען s ,ע^־כם <M1 t • *י % y- םון ?y־'

אידישע בעסטע די םין ««* אגדע ־ 1׳־״- y י
אעטעי״יגענטע- אוגלע־ און ״גער« f• ן * י •»

 האכע״ ל;אח ;יזיפ געױיס װעט עי־־ם
פא־^עזען. דין פון

אײנצי־ דע־ זײן גיט װעט עי אבער
 פ־ײנר דאכען אױך װ^ען םיר ;ע*־.

 א*ן רראכאטו-ג דעד [, י ב י י ז.
 לזןכען; א״בייטע* פון כקיצאדשדײנער

 ױטאי־יפ* :עיזי פיז פא־יעזען װעט ע״
 ־״,,אנג- ז־ך רע;ט איהר או;׳ זאכען טישע

ײא:ען. צימ זײטען טען
 H זײן װעט עס װארט, אײז כים

 #לױז ױדט* די םון עפענונג ג־אנדיעזע
 די געדעגקען. ילאנג װעט עוילם דער ,ױאס

 רע״ ניט נאר דך האבעז װאס יעגיגע
 זא?ען ארױסצומאױען, אױוי דזשיסטרירט

טאן. גלײר עכ
 צל םארען װאס םון רערסטע די

 פרײטאג םאהרעז װעלען עפענוגנ, דער
 א« געהט װאס טדיץ דעל :ליט ׳נײטא:

pc יאויקער נױ דע־ אןיו׳ 2.20 האבאקען
צ״ט״

 ילא־״ דער טיט אדא;דזשטע;טכ דורך
 װעט לאמפא:/ רי־יאיאור יאײאגא
 א«;עהן פא־גאכט, אדיגע״ 5 פ־ײטאג,

 ביז געחן װעט ו.״אס טרייז, שפעציעיע א
 ״ױגיטי״נאס׳♦ דער װאו פאזס, נױעיױל

אנקוטענרע. די אפװא־טען װעט

ר די ע כ א מ ט ס ױי טי ו  אץ הױז ץני
א, % ױל מ». ארו

 פייצאדעילםיער די פון ױניטײהויז רי
 יענסיאװײ- ׳ארוױאא אין װײפטנלאכער

 דעם זונטא;, עפע;ען ליד װעט ;יא,
 ױניטי /אחגי?פיעריפ רי יוני. טעז17

םא״ ;,א די וױ ;רויס אזױ ניט איז יוױז
 דארט חער״עט עס אבער ׳פארק דעבט

 דארט איז עס און ;ײפט דע-זע^גיגעד
 א פארברײגגען צו אנכענעם אזױ פונלט

ױאקײשא;.
 אד״ פייאדעילםיער רעד כײ אויך און
 א געװארען עס א*ז באױענונ; בײטער

 מא- וױיסט רי פון עפענונ; די טוב ױם
 װערט דארטען אױך און הויז, ױניטי נער
 שמת״ א געגעבעז געלעגעגהײט דער בײ
 הױז ױניטי יענע אויר קאנצערט. נער

̂ץ וױיטער װאס װערט  יאיוילער טעהר אי
 PN עולם אינםעאינענםען דעם צײישען

 ערווארטען, קאן םען און םילארעלפיא,
 אדויססוכתן דארם װעט מאי דאס אז

 איצט. כיו ווי עולם גתנפערער א נאד
 -ױניםײװאך^ "[1 װעם עס קודצעז, אין
 םאר• פ^אדעלםיא. און יארק נױ אין

 ױם״ דעם *וױשען זײן צו נינ״ פעאט
עואם. טוב׳דיגעז

מ מ מ , ר ע נ מ ה מ ח ה ע י ד ן נ עו מ ר ח י * w
עו * ר ע װ ו ש י ו ט מ

.)1 יײ« «ױ («יו«
i  pn ,Y itfw m v n>די װערען «ו»״ 

in-no o* ׳«««•* r  ■nii
\ jio׳* n r  o r  m e די o׳n*

, yn(,׳ o y v r o m• ח«ונ«ן n״o•») 
̂ו••# yt»i*o*n "in% ןye׳ r^

o m  n n ifi«n  t*n ג»ד m  ;n-
״ס^וס״עט• סידרע דעד ;y>yj סט־־יין

s w o w  •<yn י־י I ’in o*-r
n imfiiyy ir.ny-ry|די פטי״? ־ 

n«tnn r״ i'i? •  o o i r o o.די ;<״ *Yo 
 ivoipno 'v י/ו־ט סון שרימן רעפ

o:ype, ונ»yניט ד<וס קענען די ר iy i- 
n״i*n oy .;yi *ם היין נ־ט ענ - סז - 

זיך! צו-״ם .־״נ»ט
ע;  ניןונט• א־ן טי׳ף rn לאסד״נ

 ׳עאס• ױני«ול די ס־חרט דא Yin ־עא־-
 פא־ט״דיגע; וין רטרןי )in כט־ײקס

n די געגעז r n»׳Djnrp;n.
ly j^onino ;*די האט םרײט 

i>'p־iy5n8P נע• צ^ונט־ע*? סון ױדןן 
«ino n -יוט  »'ין i*n זיג |yijy״

y'^o,̂ סטר n ,די ח׳סורי i i r n, 
ױ ה<וט  ״■'לעטמ; in ,o;y׳poi׳yi ;עטי

 l״p נ־ט vn סטיייהט טען inn ׳עאי א
 אנ• ר• נעםינע; האט jin סא-נרעכען,״

יע-יד-ג״. ״ניט ױני^ךלייט גערי׳אגטע
 דע־• ױע־ט נע׳עינטע די מי אט
 א אליעד״, .־viyiyp״ םyד אין *עהלט

 -V װאס צ״ט•;;, טענלינע א׳די׳עע
:טא:ט־עא< 1א* ׳עיינט

ױ פו ד ט ד נ ק׳ ס ג אז פ נ טי ע ק פי  ״
ט איז ען. קײן ני כ ע ר כ ר א ם

n

ynfl איז קאלרט כעגטש קינגס ׳דעם 
פאר געװאחנן אװעסנע<עכען ״טאג פ

 װעלכע טרײעיס, קילאוחמאכער היגע די
 דעפ םון נאכװעהעגיש א נעװען דינען

 קא. גארמעגט עמאײר דער פון סטדײק
 אדױסגע״ איז אינדושאנקשאן אז ײײי

v געוואדען נוטען w\ און ױגיאן דעי 
 אין אפעלירט יעצט װערט עס װעיכע

געריכט. העכערען א
 לינגס דער פאר אנגעמי״אגטע די

 און דז׳עייקאבס ט. געװען זײגען נענטש
 אײ• כיזנעס געװעזענע סארטע^ •

 ױנ־ דעד פון אמאגײזערס אץ דזשענטס
 הא־יס, א. אלן בעקסאן א. און יאז׳

סםדײקער. צוױי
 ארן פ־קעטינ; ;עװען איז קיאגמ ,ד
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װחילעי• ז. — לי«*ז)

 אדװערמייזםענטם. אםועסען. קודצצ .18 זײט
 אדזוצראײיסעג«ס. .15 און 14 ײם1

 ח. — קאלצנדאר אינאעתיישאנאל .16 דים
•1 וײ« ן19 שלוסען סיןולסאז.

 דאס #לױטעט נאשױס דער ווערמן. צױגצן
 דרעסטא״ איע םון אינטערעסען n צוליכ

^ן  23 יאקאל no דרעססאכער די מר-ו
̂וקאי א*ן ארײנגעחן ̂וס און ,22 ל  חנר ד

 ארונטער- ז^י 22 ל*קא< םאמחגסערטער
 דזש. דעס םיז קןנטראל אוגטער׳ן געחן

̂וארד ̂ר דער פון כ ̂ווקמאכ ̂וניאן. קי
 אויך כאשלוס דער איז גלײכצײטיג

 עס •רעסער. רי םאר געײארען געפאסט
 די אױך דאס געװארצן כאשלאסען איז

 און װעחנן םאראײניגט ?אלען •חנסמר
 ?¥״ 60 לאקאר םון דחנס״ארעסעד די דאס
 עס װאו ^5 יאחאל אין ארײנגעחן לען

 קלאמ״ אי דא, iynn® טון שױן ?ײנען
 «חנזײ און דחוס״ירעסער. אי ■רעסמר,

 » כאשטימט גלײך וזאט זיגסאן חונט
 כא״ דעם זאל װאס קאםיטע, םיעציעלע

 vpm און לעמגן, אין דורכםיחרען שיוס
 קא• דער םון טשערםאן דמר אין אל״ן ער

 נעחסמן בטיד. דך ותם וחנילכמ םיטמ,
טרכײט, חנר צו

 סמקרעטער םון באשטצחט קאכדטע די
̂אראזיחנננמנן די און ביראף אכ. י. װײס

 און יעםקאוױטש ס. װאנרער, ח. ם״נכעיג.
דוכיגסק/ ד.

 •רעזי־ האט כאשיוס דעם אט װעגען
 «רע־ דער צו ארױסגעגעבען דגסאן רענט

סטײםמעגט: םאמענדען דעם סע
דזשענע־ דעם פון כאשלוס ״דער

 אינ־ דער םון באארד עקזמקוםיװ ראל
 װאר־ גארמענט לײדיס טעמעשאנאל

 זאיען דרעסטאכער די אז יוניאן, הערס
 לאמאל אײן אין װערען םאראײניגט

 דרעם און סקוירט און קלאוק די אז און
וחנ־ םאראײניגט אויך זאימן ירעסעיס

 גאנצע די אז און לאסאל אײן אין רען
ע  מיט צוזאמען זאי דרעס^נדוסטרי

 קאנטראלירט קלאוק־־אינתםטריע חנר
 איז באארד, דושוינט אײן םון װעחנן
 באשליסע וױכטיגסטע די םון אײנמ

 אינ־ אונזער םון •ראגרעס דעם םאר
 םון םראנע די ױניאן. טערנעשאגאל
 אײן אין דרעסמאכער די םאראיעינען

 אײ־ בײ אױםגעקומען שוין אי'ו יאפאל
 ארגא־ אונזער םון קאנווענשאנס ניגע

)4 «ײ« «ויו (שלום

קאמןן מנטשײדענדען אן צו זיך גרײסען ׳ גא שיהא־ פון דחמםאמד
 וױיס• סון םיהרערשאםט די אונטער

 מעגעדזשער ךער פערעלשטײן, ■רעױדענט
 װעסטערן אינטערגײשיאנאל אונזער םון

 גוטע געטאן איצט װערט דעפארטמענט,
 דרעסל רי צװישען םארבערײטונגס־ארכײט

 םון ארבײטער די שיקאגא. אין מאכער
 אן צו םארבערײטעט װערען םאך דעם

 באלעבא״ די מיט קאמוי עגטשייסננדען
 קײן םון וױסען ניט וױלען וועלכע טים,

שא•. זײער אין ױניאן
 דרעס־מאנוםעקטשורערס דא זײגען עס

 זײערע אז מײנען, װאס שיקאגא, אין
 ױנ״ קײן און באםעסטיגט זײנען שעפער

 בא״ דיזע דערגרײכען. גים זײ צו קאז יאן
 הא• ניט גאר דעריבער, װילען, לעגאטים

 םײנען. זײ ױניאן. א מיט טאז צו בען
 פון געשיצט און נעזיכערט זײנעז זײ אז

 ױנ־ דער מצר אטאקע װעקכער אירגענר
 שטײױ. גאגץ ויך כײ זײגען וײ און יאן
 זײנען זואס ארבײטער די דאם דענקען, זײ
 גידע־ דעם םון זײנען באשעפטיגט זײ בײ

 םארשטעהן װאס שק^אםען, סארט ריגען
 ױגיאדקאנ־ אונטמר ארבײטען צו אז ניט,

 אין ארבײטען צו װי בעסער איז דישאנס
 באלע״ דאזיגע די אבער סקעכ־שאפ. א

 הא־ זײ אז אױגזעה^ כאלד װעלען אבטים
 ארביײ די חשברן. קאילשען א געמאכט בען

 נוט גאנץ םארשטעחען פאך דעם םון טער
ארי זײן צו זײ פאר איז עס נויטיג װי

.)18 זײט אוי\• (שלום

היזעה ױױטי מאכערוױיפט אונזערע &ון ערעפענוננ שעהנע א
הייזער, ױניטי בײדע אין באגריםוננם־רעדעס האלטען באר^ז םעקרעטאר און דנמאן ®רעדדענט

אנא פון געװארען געהאלטען אױך זײנען רעדעס — ארוױלא. אץ את *ארק
מיטגלידער

ט ענ ד אן י מ  ו דנ
ץ  ו ®ארעטט א

. ד ר ו מ נ י מ אןי. ס מ כ # ט און ה ענ ד עזי ר » ש־ רג. װי ע ב ם ײ ע — ר ױס ען גר ס א  מ
ען ר ע ען מי־ט ח עניג ע די ®ארנ ש סי א ל ען ק ט ר ע צ אנ ץ ק ע א ד ײ ר. ב ע צ ע ל פ

?ןצטמ
די [שעגם

*w ijrpii «יו חאבען װאך
 myrjin םון זוםער־חײםען די עסעננו
י װייםמ  און ־אדק ןױ po Pionomm 1י

 ווםצר• סראכטפוצע די — םיצאדעצםיע,
ױני־ אענתר׳ן געחן ײ«וס חײםען  נאםען.

 באריכ־ צו אונו סרײט bp im חױו״, טי
טי po «ypomp די דאס טען ױני  ךי׳

 ערפאצנ נמיםער א jpupj איז חײזער
8 pn״m ,פיארעסט אין סלעצער mno, 

p* pn .נאו ארױיצא pip סריחער םאצ 
 םון Miypomp רm צו נעסוםען ויינען

 םיםנצידער, פיצ א«י חײזפר ױניטי די
 צאצ נרויםע די pie׳ pn םאי, ראס וױ

»,ipyii די געחאט האט png נאמבער

 ױם־ נאך דיז זאצ ערמםעמננ די ראם
םריהער. נעווען איז דאס זוי נ׳דיגער1ט

יאר־ נױ אונזערע פון הױז ױניטי די
 זיך האט דדעסמאכער pn וױיםט לער

 םען15 רעם פארנאכט, פרײטאנ נעעםענט
 איז עסענונג אפיציעלע די אכער מני.

 דעם וענר,1א שכת נעװארעז נעםייערם
 האנצערט שעהנעם זעהר א תרן־ טען,16
 װעצ־ po ארטיםטען, ערשט־מלאסיגע פון
 נע־ הגאה םיצ האט עולם נרױסער דער כע

האט.
כסדר. געהן לאםיר אבער

הויו טניטי די po ערעפענװנ די אז

 פאה זעצט ױניאן װארקערס כודס וױיט
.• קאמפיץ סאנתאציאגארג חןם

 זי — לאקאל. דעם ®ון אתאדיזערץ אלס אנגעשםעלט ווערם גאף מערי
דעם אץ שםחייום איהר מארענמגט וואס נאר האם .

קאלעדזש. כרוקוואוד

 לא־ ױניאן, װארסערס גודס װײס די •
 ןיו־ חדשים עםליכע םים חאט ,62 קאל
 פ»צד ^תמניזאציאנס »{ אננעםאגגען ריפ

 טרײד. דעם ^תאגיוירקן צו בעסמד «ײן,
 א דורכגעבמכט נאכחנם ה^וט יוני*ן יי

 איי״ און סטרייפ, ערפ*לגרײמז קורצעז,
 ?ײ״ פאד 6דע פון שעאאר ױניאן נים ניגע
 ברו״ װי און נעײארען. ארגאניזירט נען

 םון םזננעדדעער דער סנײדער, אב. דער
 זיד געפינט איבמר, אונז גים ױניאן חנר

 צײ בעסערען א לאקאל-אין רער איצט
 אירגענד געוחנן עס איז ער װי שטאנד

 נרא- — ער ז*גט — אכער סריחעה ווען
n פארנד צײט בעסטע די איז איצטער 

 ״^רנאניזאציא;ס״האםיײז דמם צוזעצען
 טרײד דעם אין שעפער די אתאגיזיחנז צו

̂וס או זײנמן װ .^רנאניזירם. נים נ
o םאר איז n לןוסאי דער ח*ם צוחנק

 ארגאנײזערין, ספעציעלע א אנגעשטעלט
 נאר האט װעלכע גאןי, מערי שוועסטמר

 אר־ ברוקװאוד דעם פון גראדואירט װאס
קאלעדזש. בײטער

 טאהע מיטגליד * איז גאוי מערי מיס
 איז זי און ,62 לאקאל זעלבען דעם םון

 סאםע די פון אײנע געװען לאנג צײט א
 לאסאל. דעם פוז מיטגלידער טמטיגסםע

 אוים־ זי האם צוריס צײט געוױסע א מיט
 שטױ עק1או איז און ארכײט די געגעגען

 און האלעדזש. ברוקװאוד דעם אין דירען
 פארענדיגט רארט האט זי װען איצטער,

 האט נענומען, האט זי װאס קורס דעם
 אננעשטעאט איהר ױניאן לאהאי איהר
 שוועס״ ארגאנײזערין. ספעציעיע אלס
 םאר־ זיך קאלעדזש אין האט נאף טער

ת א ארבײט, דער םאר םערם^נט דעם ח
>7 זײם י1אוי •(שיום

 גרויסער » זײן וועט פארק פארעסט אין
 זעהן געקאנם שוין מען האט ערםאלנ,
 ,יארפ נױ אין דערםריה אין םרײטאג

 אײ־ לאקאװאהנא די םון סטײשאן אױפ׳ן
 שיט גלײך שויז האבאקען. אין זענבאהן,

 דער״ אין 10 זײגער א טרײן, עbערש די
 60 אריבער אפגעםאהרען זײנען פריה,

 באזוכער פון שטראם דער און פערזאז,
 גאנצען דעם םרײטאג געצויגען זיר האט
 ארײן. נאכט דער אין שפעט ביז טאג,

 נאך זײנען מענשען ביסעל היבש א אין
 אזיי און טאג. גאנצען דעם שבת געקומען

 ארום צונױםגעקוםען דארט זיך האבען
 געזאגט, בעסער מענשען, הונדערט םינן«
 v t א ל ג ר א ז הונדערט פינױ ארום

 האבען װעלכע מענשעז, , ן ע ש נ ע מ
 זיך הינטער דאגות אלע איבערגעלאזען

 פארברענ־ אליםעלע נע^מעז זײנען און
 קור־ א םאר כאטש געקומען זײנען :גען

 ברײטע די אין איבערגעבעז זיך צײט צער
 פא- אין נאטור רײכער דער םון ארעםס

 װײילע א םאר כאטש און רעסט׳יםארפ,
לעבען. פון הנאה אמת׳ע אן האבען

 ניט זיך האט ע־ולם גרויסער דער און
 דאס ערװארטונגען. זײנע אין אפגענארט

 צוםרידענ־ רי םרן זעהן געקאנט םען האט
 ברחבה׳ריג אזוי נעלעגען איז װאס קײט

 די םון םניםיער די אױף אויסגעשפרײט
 נשמודצד אעערליכע די באזוכער. אלע

 די דורך ארויסגעשיקט האט פרירענהײט
 ליב״ םין אזא באזוכער אילע די םון אויגעז

 רײכע, די האט װ״אס צערטליכסײט, ליכע
 און רײכער נאך נעמאכט נאמור ארומיגע
 רי וױרפליכחײט. רער אין װי שעוזנער
 םארװאנחנלט בלופחגן אין זײנען מענשעז

 נע־ און נעשײנט האט אלץ געװארען!
 געדוםטעט עס האט אומעטום לויכטען.

 םיט פר^׳נדליכסײט. םיט ליבשאםט, מיט
 בא״ זיך האט עס לעבען. מיט און לוסט

 סיכד נאטירליכע א אלײן זיך םון שאםעז
 שעהנסײט, םארבעךרײכער א םיז םאגיע

 ברידערליכהײט. ליבענסװירדיגער א םון
 געהערשם האט ױניטי םון גײסט דער —

פאר א כאטש םארברענג^ז צו !סופרים
לוש .)1C זײ« זוסף ̂(
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