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Pyr* דיס«ײ?ט דןם ידן tn#p פין 
i<׳i) די y r ,סטייסס *t *ד •■luyn 

rrn jryj ד*ט »n ivw m  iy e m*« 
iya סון iy jv a  w w * iy w  on, ,דר 

i*״ ז״ן נז־ט׳*<י, n  ,oi»jyi שט»*ט 
vn m y ניחיינ r ia  nr־yy| ״*owjyj, 
י ן ו ס ר י — ̂ד  AHtmwni'M *lyrtn ד«

n n *סת, n״iyo, י* i n יטזי׳ 
yi* איו יורנ״טעד רי פיט *ד־יר׳מט 

ײו חי ס ף * נ ^ V י1 1» ;ני B O in n •ר* 
 גע* גןרדט *ס׳*ר, ),yan נ״טע״
 אונטער, ׳*ר״נ«ן די װ*ס ױאוסט,

 ט*ר nyo » או סני*. * א־ו ey *סת,
m * *רס ז־ו, סא־קייס^ נ־ט p r, 

iy*• װי ס־ניזט r הויפעז ג־ט ט*ו M 
inpr,׳ װײל ׳ycnpif״  נע• סון *־ז ־

w ן•# #>u ,^וירסיט oyn ,iy i |m
ט ס ד ?וי *yט ד פ ױ ?- h ס»ר «»ך פ*

־ירײד
רןאלענדא־ אינטערנעשאנאל

סק׳יסאן. ח. סץ

צ־ריר, יאהר 1צ מ*ג• רואך ח״נטיגע

 סיט V* טד־כע; «״יוי גױ ין© יי־אײ־פאנע־
פ <*. ג ח ו י  ',,הע* ײ *hc ״גי״ורן זײע*? םיז ו

*יױיא;ר1 פין י**נדע
 יױ ם«ן״י/י»דע;ע yit אינ״ט־;• טױזןכד*•

 •ר«' א 1י* סא־׳עי־ען ילױויאנד אין ניטנס
 גד*ד9ל1קל»ו די jyar טעטט׳דןסטגטטרט^־ץ

r פאר ל^־נאסעס i* ײפ׳נ״חסגות׳ריגער 
 כעײ• טט-»»י?גדע jry«*f י׳ןג׳וו דטנררי;(
ס*אנימ.

דע* רי ױטס *פש־יפטעז,יא די פון ס*;נ?
ffo סטססיטגטץז ra, ;*ל»י*נ m m

,e*m• יאט־ול און טיןנס ד» ם*ר לענפ‘ 
§*י»מר״. די ןאי־ -fjfjjr״

*י *  טטרט דטס •*ײצי/ די נטטט״יט .
? סאנו^נשפשור*יס״ די «י

 דזוטעיטיײכ חטנעז סטנוט^הט^ר^דפ די
 נרוט־ ײיז רי*«ס*ן פא-אורזוס*! 1« אויןי

פא״ג׳סעג
0 0 9

אי• איז װ*לנ*י סטז, »ון דזמטו י*רי®
 *orvBu»o גרמססעי lyvyj יטח־ 40 נ^י

 נטנעהט טסעריקט, יויז ?יטופפ טון פור^ר
 פײי » סים נמפוג*! װפיט ער ז*ײסטס*דד.

ן י מו י  סע;טרטל «:? יײס, וײז »*ז מיו
.9WYI ••י?
 ריזמעו » *;געפיחרט ה«ס ױניטו די

 דעם אין סאגופעיט^רמי ריזעז יענןז סש־ײ?
• רױ וױ כסעט יויהם ר-טט װעינן- ח*ר יןי

0 0 0

 ״סעס די ••זופיפמז גזייגנט נ7 יטליר
ih »ון t t d וױי;* פידסע דער ניי םיםםעב״ 

 ד«ם לטסיײז « טז םיה,-ט יוון נדטם., ©םי־ן
 ריפער נעױיגעי» די *יז ■•ווומטפען זעינע

. ר » 1ײין«; •מ
 רײ״ 2 ■טייסיײם, h ■«יים*מטם״ז, •

 כײסיקלם «jm» •*ייס צ ••ליסיײט, םפנד?
ײ ױז pb»7 דעם נטײטכעז יײםענינם 1י  b 
njn ברעק 144 סוז ׳ פט ®•נומפספורימ ליפ 

̂• קווהזןז, עני אןדדע. י סײספלכוים״ סיי  ױי
i«® w r, .אוחןרכיר סילי *וז הירמליפ ס 

ף *רזןסמירם װירפז י ו ר י יימם-לײז. די
 •װעק נעחפז מלי־׳סלאכות פאלנענחנ די

מז מ  ױז כפראװינא ■•לאנ יפװיו׳ מסי :ס
 כטטפלמ* כראגזװיתר די טרידוס. ®*ריס

ו הטלס רוגג י  סםרײ״ די *ו סיסיאטימ זעחר ז
פפר.

 געגען ®אינרעכען י נאגעהט
 שון געזעץ םונדוןמעגטמי־ען סיוטע דעס

 גע־ םאר רינטיג איז ד#ס ^נע- •זנד;41
jyn װ׳ןיזדיכע vs געױעחנריכען מיט 

 »יג- און טיונופעלןט״עורערס מ#ר ׳עכײ,
DvrtuprfTHfWWtrn גים עוןזיסטירט 

nfM יױט יעקי״אשערײ. גע;ען געועץ 
 ארביײ די האכען איגדדעאגק^^ן דעם
̂וס טער  פארקויפען 1 רעכט ם־יסטע ד
 םריײ און רעכטע דיערע אי״ע און דך

̂וס דער ארן ׳יטעזיה  זײ קױםען טע; כ
 א קויסט סען וױ וינקט טארק אױפ׳ן
 ׳דרעס א םױדדט^יר, ׳עטיח K פערד
 דעד קג*ה דע־ נאף כארר װערען װאס

קױשעי. דעם פון איעעגטוס
 4םאי דעם אין ׳איזא ׳ח^כען םיר

̂ורט גײעם גא:ץ א מיט ט^ן ווו  אי:* ס
 די האבען איצט ביז

 איגדז^אנק^^ונס ארױסגענעכען ק#ורטס
 סטרײקם, םון צײטען אין יוגיאנס געגעו

 גע״ האט כאסעס די םין טעגה די װען
 כארעכטיגוגנ. ‘יעטיקעי א כאטיע זזאט
 אדביי־ די זײנען סטדײס פין צ*יט אין

 אויםגערעגט. אונרוהיג, געװעד»גייר טער
 װען ׳טאן ניט כיעדעע; יזענען װאס אין
 יא׳ קענען זײ יע־צארגט^ ו״יגען די

 די װאס ^אדען, א אנטא; איהם ר*ם
 נוט־טאכען. קענען ניט ק״גםטי ײעיען
^ונק״עאן. דער דאלום  אינגעיענט, אינד̂ז

 יױט וױיר ׳איז אינדו״עאגק״ע^ן אזא וױ
 טעגישען יעי״ען טען ריארט רא;*ק דעי

 טאמער קײטען, אין האיטען ;עלא־פט
 געגען פארביעכען א כאגעהן ער װעט

 ׳עוין זיך ה*ט מען ׳דאך — אײגעגטום
 איז צרה, רער צו צוגעװאױנט כאלד
 זיזי אויפגעהערט ג^ר ׳טײן ה*בען סיי״ע

 אינ־ איצטיגער דער װאונדערען. צו
 אינטערנע^^נאי דער געגען דז^ונק׳עאן

 אן איז דך דערוױסען סיר װי און —
 ארויסגעגעבען א-נדדעאנקי^ון ע^גייכעד
 אין אטאילגאסײםעד דער געגען געװ^רען
 בילאט גײעם א גאר עםענט — ישיסאגא

 אינרז^אנסשאנס. פון געיטיכטע דער אין
 װאס אינדזמאנ^אז, אן איז דאס

 עקזיסטעגץ סאטע די אינטער גראכט
 אי:־ אן איז דאס מניאן. דער פון

 או;״ אאס ערקלעהרט ײאס דז׳ןואנס^אן,
 דער םון טעטיגקײטען אילע געזעצייף

 בא״ איצט ביו זײנען װעיכע ׳ױניאן
 געזעצ־ םאלקאם אלס נעװאדען טיאכט

 װאס אינדזשאנקשאן, אן איז דאס ייף.
 ״אוטילא״. אן םאר ױניאז די ערקיעהרט

 ױניאן די ווען אז זץי, םארשטעהט עס
 דארוי געזעץ, דעם סאאגען װעילען זאי

 אויפ־ דארןי זי אױסלײזען. גילײן זיך זי
 װאר״ם ילעבען׳ צו אטעסען, צו העיען
 איז אדנאניזאציאנס־טעטיגקײט איהי
ױניאן. יעדער pc יע^עז דאס דאף

 זײן ניט ?ילער יןײן נאל דערםאר\ען
 סאנסער־ װי זײן ױ מעג יוניאן, קײן סאר

 אינדזשאנסשאן אזא םאיגען צו ײטטױו,
 באגעהן צו איהר סון פארילאנגט װאס

 אינטערנע־ אונזעי און זעילבסםמארד.
 דעם. װעגען ניט געוױס טראכט מואנ̂א

 אינדז^אנת־ דאזיגער דער סארהעהרט,
 נאנצע איהר ארױסנערוםעז האט שאן

 איז כחות איהרע אילע םיט און ענערגיע,
 דא״ דעם באקעמםען צו ענטשלאסען זי

אינדז^אנקשאן. דגען
ט דעם צוליב האם זי  די אננעשם?̂י

 אין לאיערס בארירוםטזנסטע די ׳גרעסטע
 דעם גענמן קעםםען צו אום שיקאנא,

 אין קאורטס. די דורף אינדזשאנקשאן
 םי־ א אויוי זי האט צײם זעלבער דער
 איחר איצושטעצען געדאנק דעם ניט נוט

 די אמאניזירען «ו לזוכמנס-ארבײט,
 אױםצוסילעהרען ױניאנס, אין ארבײטער

היצוי אײנציגע זײער אז ארבײטער, יד

 pc א«עטיטען רױכערישע די געגען
מדאן. די איז כאסעס דיערע
r זיף איז זי t ,װאס כאװאיסט 

 געהםט ױ יפ;אכע א גרויסע א םא•
 פא• םארגען די אז וױיס, זי זיף. א״,׳
 אבער ׳שװערע זעהר ?ײן קעגען איהר

 םרײהײט םאר קאמף דער או #פיחיט ד
 העכער שטעחן םוז שקיאפעײי געגען

 דעש אין אז גילויכט, זי און וויעס. םון
 אי״ר טיט שטעלן װעט האטף דאזיגען

 ארבײטע־־באװעגוגג, גא;צע די נאר ניט
 און דעגקען װאס ׳יעדע און יעדע• ;א̂,

 װעילכע און כיענשעה פרײע וױ ׳ען>מיהי
 פרײח״ט רי אז דעראילזען, ניט וױיען

 פא־- שענדאיך אזיי ז̂א אםעריסא אין
 איעךשא•״ די דורך װערען גװאידיגט

 אינדזשאגקשא;־ די דורף און באסעס
רזשאדזשעס.

דורך געװארען קלאױ איז ע«עס נאך

האכעו איצט ניו איגדזשאנ^אן. דעם
גיד איען־שאס P® םא־טײדיגעד די

 אטעריקאנער דעם אײנרײדען װאיט
 ״שאו א טײנט שאנ א*ען אז ׳עוים
 ױניאן״ — ע ל א םאי אפען איז װאס

 ױניאדטעםבערש, ניט װי מעטבערס,
 דעם םאר בקשה זײן אין םיטשער מה

 קאויש -ריסטריקט דער און אינרזיפאנלאן
 איג״ דעם םון באװיליגונג זײן םיט

 או סלאר, גאנץ עס מאכען דזשאנקשאן
 אפילו װאו /1שא אזא טײנט א«עךשאפ

 טאי ױגיאךארב״טער א פון דוף דער
דין. ניט

איגדז^אגק״ גאנצער רער בקיציר,
 ױי צװעק,. אנדער קײן ניט האט שאן

 ארבײטער־ױניאגס, די ערסאעהרען צו
 קײן ניט האט װאס ״איטיא׳/ אן אי?ס

 ן ש <א;ד אין יעכען צו רעכט נעזעצליך
כיאװע. און םרײע רי

אונזערע פאר וױכטיגסײס נרױסער פון עפוואס לעזןר םיראדעלפיער
 דעי פון ■יקניק דעם עס כדינען מיר
 יאחאי ױגיאן דרעסמײקערס און וױיסט

 אין איגסטיטוציע אן שױן איז װאס ,15
 װאר־ א״ע װעיכען אויף און םיראד^פיא,

אוםנעדויד. טיט טען
־־,פ זעכצעהנטעי דער שוין איז דאס

 דער םון פא*אנשטאי'ט װעיט װאס גי?,
 דיזע־ װערט יאחר יעדען מיט א*ז ױניאן,

 אכיו־ פעהר ארץ און שעהנעי־ ז“אי יק;יק6
 פײעד־װערק װאונדערליכע אין זאנט.
̂ען  םארשי״ װערען נעכעבען מאי* דאס דוע
̂ס, :יאגארא םון די װי בירדער, דעגע  םא

 נאטור־ װאונדערליכע אזעי*כע נאך און
 גרוײ א זײן װעט נאטירליך עישײנונגען״

 גרויסען דעם אין און אריןעסטצר, סער
טא:־ קענען עללש דע־ װעט «אוױ?יאן

השחר. msy עי אמוזירען זיך און צען
 אויך שוין יאמיר דעם םיט צוזאמען

 אר״ אין הױז ,ױניט די אן דערמאנען
 אפ״ גארניט זיך לאנען געסט די וױיא.
 םאכיים געשסאקע נוטע די פון יױבען

 םארװײמג־ איגטערעסאנטע זעהי־ די און
 איצט נאך איז עס האבען. זײ װאס געז,

 א האבען װירען װערכע די םאי צײט
 צו זיך וואקײשאן, װאכען פא״ שעהנע
 1018 אין אםיס, ױניאן דעם אין װענדען
פא. ׳םיאלםײאדע סט., טשערי
פיק־ דער אז ׳ניט נא- פארגעסט ׳יע

 זיף, האנדעי״ט עס װעיכען װעגען ניק׳
 דזשו־ טען28 דעם שבת, דעם פאר סוםט

.4י  זײן ש*ין װעט דעש נאך טאג א "
שפעט. צי פיל

נאנצען אין נאר איהס נײ מד פוסםהיועם ױניאן־שאפ הײן ניס װיל נאס רע־
 ױגיאן װאירקערס גודס װהייט די

 גע* סטרײק א ערהילעהרט טע; די האט
 בעד־ 226 פון םעיגארט פירםע דער גען

 א-ז שאפ דיזער ברוהילין. עװעגױ, פארד
 לעצ־ סטרײק אין געװארען ערקלעהרט

 באלע־ דעם װי דעם נאך םרײטאג, טען
 םארגלוסט זיך האט שײפער, מר. באס,

 זא־ זײ אז מײדלאך, זײנע איצושרעקען
ױדאךלײט. תײן װערען ניט לען

 װהײט־ די פיהרט כאװאוסט, װי
 ענעדגי־ אן אן ױניאן װאירסערס גודס
 װהײט אלע ארגאנ״זירען צו קעםיײן שען
 ביז נאף זײנען ײעילכע שע§ער, גודס
 ױניאן־קאנ־ דער אויסער געביליבען יעצט

 אנגעפיהרט װערט ײן1סעמ דער ט־אל.
 בריקלין. אין סײ און יארק נױ אין סײ
 הא־ ״םעיגארט״ דער םון ארכײטער די

 שא•־ •אר א נער.א^טעז1א שוין בען
 ארױםגעוױזע;, זיך האט עס םיטיננען.

̂- א הערשט םעיגארט־שא• אינ׳ם אז  םא
 מע; סיסטעם. סװעט־שא• שטענדיגמר

 װאןי. א שטונרען 50 דארטען ארכײט
 טרײד, אין יאהרען זײנען װאס םײדיצאף/
 און זואר, א דאלאר 10 קוים םארדינען

 באהאנדעלט אאגעמײן אין וױנרען זײ
שק^אםע̂ן װי

 זיף האט ער אז באלעבאס, דער
 האבען ארבײטער די אז דערװאוסט,

 בא־ און שאא־טיטיננ א אאעגהאיצםעז
 א םאר שאי דעם מאכמן צו שיצאסען

 זיך אױםער געוואחנן טיו ױנ״אן־שא•׳
 גע• און שאי אין ארײן איז כעס, םון

 אר־ זײנע סטראשען און זידלען נומען
 ארויס־ אילעםעז <ועט ער אז בײפתר,
 קײן םאר וחןט און שא• םון װארםען

זאא איחם בײ אז דעריצאזען, ניט םאיצ

 ארבײםער ד• ױניאךשאפ. א װעיען
 דעם, םיט געעגטפערט דעם אױןי האבען

 דעם פאריאזען אילײן האבען זײ װאס
 באס דער ביז געװאיט ניט און שא&,
ארויסװארםען. זײ װעט

 םטרײהער די םון װערט שאפ דער
 װע״ פארנאכט יעדעז און באוואכט, גוט
 דע־ גאנצע אפגעהאילטעז דארטען רען

 םארבײגעהענדע םילע םאנסטראציעס.
 ױנגע די אויף קוקען אפ זיןי שטעיען

 און שאפ דעם פיקעטען װעילכע םײדיאך,
רוה. סײן באיעבאס דעם ניט ניבען

 עם אנהאיטען. װעט פיקעםען דאס
 און טעקסיס הײ:ע העלפען ניט װעלען
 הא- װעלכע פאליסרײט, די ניט אפי<ו

 ארעסט אן םאכעז צי באוױזען שוין בען
 םארםנעזעצט װעט קאםף דער אויף.

 װעילכע ארבײטער, די וױייל װערען,
 האבען װילען שאפ, דעם אין סטרײקען

ױניאךבאדיגנונגען. כייט ױניאךשאפ א

ט ג נ א ל ר א פ
 װײ װפם םיוימז), ארער (םענער םענמעז ײננע

 נאנצע זײער *•נמבעז אוז *«,r םוו *רױס יען
 נוט » איז צײט זײער nc םײל « ארער צ״ס,

וננ.DרנעJrונטH כ»««הלמנרע
 םאר געלעגענהײט גלענצענחן א

םטודענטען
זעהם אויסלינםטע װייםערע ם«ר

הײמאן זיגמונד
.22T רום עװענױ, םינפסע m e. 

.10065 םפװער םעדיםאו םעלעםאז,
אװענרס. 5.45 ניו 4 םח םארנענם״ 10 כ»צ ס שװ
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אלעם פאר און אלעמען פאר אינשורענם
 חשענעדאל

בראקער אינשורענם

פארהײראט אױג
 ןוסהענניג זיינען ײאס די שאי צעכענם״אינעורענם םים זיר באזןורנם

אייך. םון

פארדדיראט ניט אױב
 נעװנם אײער װען עאטער, א־־ער פאר *ײנקונםט אן םיט זיר מזאדנט

קאענער. םארדינסטען *ײערע און טװאכעי־ איז

ד נ םו ג אז ױ מ ײ  מענעדזשער ברענטשה
לײןן עקוויטײבל

ר ש נ י א ט ע ו נ
 אײערע בארויבען סענען מאם עססידענטס, איז קראנסהײט נענען

סארךינםטען.

ם נ ע ר ו ש נ י v א
 אנרערע אצע און גנבה םײער, געגען םארמעגען אח הויז אייער םאר

נעסאחרען.
געלט אדער קינדער, אײערע פאר בילדונג קאלעדזש א װײדזשעם, ליכע וועכענט אייערע פח אסשפארען קענט א*הר װי ציינעז אי־ך םיר לאזט

ײ ווען זײ פאר יעבען. אוםאפחענגיגעז אן ןמפאנגען דארםימ ז
i סיר רוםם n *  »y אייר• פאר בעםםען אם איז װ«ום אינשורענם די <ןױםען אײך וזעצפען און כאזוכען *ייך וועצ איך און םיר, שרייבט
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פאראײניגט קלאוקמאכער און דרעםמאכער
באארד דזשאינט אײן אץ

Vol. XV. *ia. 31.

 אדױץ8 אונטער׳ו דזשוליי, טען26 דעם דאנערשטאג, מיטינג א אױו* פאר קויםט אקט שלום וער
דרעסמאכעד״ און קלאוק די nc באארד דזשאינט ״דער — זיגמאן. מאדיס פ־עזידענט פון

קערפערשאפט, דעד פון נאמען נייער דער זײן װעט
̂וך  מיטיננען פון רײהע י׳אנגער א נ

 די םון צדדים פארשײדעגע די סיט
 איז דיעסמאכער, די און ןןצ^וקםאכער

 געװ^רען, אײסגענציכען אצץ ענרצין
 איגטער- אונזער פון באשצוס רער )#ון

 מיט תיאױזמאכער די דאס נײשאנאצ,
 פאראײניגט, זײן זאי׳עז ררעסםאכער ךי

 ענדציך איז באארד, דזשאינט אײן אין
געװארען. ךןרכגעפיהרט

 קאן םעגשען זײטיגע רי םון קיינער
 םיט באגריןי, ריכסעען א האבען ניט

 אנגעקו־ איז עס שװעריגקײםען מיםיעל
 דורכצופיהרען, פאראײניגומ די מען
 איל פאראײגעומ די ױען א*צםע*, און

 עס איז פאקט, א װי גוט אזוי שױן
 אוג־ םון אצע די םאר פרײר נױיסע ^

 דזשענע- פארין באװנדעיס ױניאן, זער
 אונזער פון באארד עקזעקוטיװ ואל

 זיג־ ■רעזירענט טיט ‘אינטערנײשאנאי
בראש. כיאן

 טען26 רעם ראנערשטאנ, יעצטען
 נע־ זיגפאן פרעזידעגט האם ׳זשוצײ1

 םון קאמיטעס די םיט מיס^נג א האט
 און דרעסםאכער רי שון טײצען אצע רי

̂כען אױױ ,קצאוקמאכער,  איז עס װעי
 אײנצעל- ע;א די געװארען פארענדיגט

 אפגע־ r# נאך האבען װאס ךײטען
 איצטער און םאראײניגוננ, די האצטען

 םאראײני- רי םארטיג, אצץ שוין איז
 פאקס. א ײי גוט אזױ שױן איז גוננ
 קאם־ זײן װעט אי״ץ און װאך א נאו

גציט.
 האט אנגעאעגענהײט רער װעגען

 ארויסנע־ טעג די• זיגםאן |רעזידענט
 אצע די צו מעצדונג אפיציעצע אן ^יקט

 צװײ באארדס, דזשאינט און ^אקאצס
 קוטט >אראײניגונג5 די װעצכע

 צוױשען װערט עס װעצכען אין םאי,
:געזאגט אלרערעס

דזשוצײ, טען26 דעם דאגעױשטאג,
 םיטימ א געװארען #■נע־־ואצטען איז
 קצאוקטאבער םון לאטיטעס, אצע פון

 22 צאקאי׳ס די פון באארד, דזשאינט
 דזשע־ םון קאטיטע די אויך ארן 89 און

 אונזער פון כאארד עתזעקוטיװ נעיאצ
 נעהאט האט ־ װאס ,‘אינטערניישאנאי

סאראיײ די דאס זעהן, צו אױפגאבע די

; : גו  רי און דרעסכיאנער די פון ני
 שטאט״ גיכער װאס זאצ קצאומטאכעי

טינג דעם -אױוי און סינדען,  סען איז מי
 םארשטענ- םארגענדער דער צו געקוכיען

ג גו; : די
 ארײנ- זאצען 89 און 22 אחאצס>י די
 דזשא־גט צום דעי׳עגאציעס שיקען

.)10 זײפ אויןי (׳ילוס

 איכער קאנטראל דעם פארלירען לינקע
יזדאן קלאוקמאכער פילאךעלפיער

 דער א*ן צינהע די פון מםשצה די
 איו םידאדעצםיא םון ױניאן קיאוקםאכער

 געװעצ־ נעסאנט ען1הא זײ געעגדיגט.
 גרויסע די וױ יאנג, אזוי נאר טיגען

 גצײכגיצטיג געװען איז םיטנצדערשאפט
 זיײ מיט אינטערעסירט ניט זיר האט און

 ססשצוז זײעי־ איז איצט מעשיש. ערע
נעעגדיגט.

 די דארט איז װאך צעצטע די ביז
 הענד. צינקע אין געצענען ױניאן גאנצע

 עתזע־ די קאנטיאצירט האכען צינקע די
 צאהאצס, אצע די םזן באארדס קוטיװ

 בא־ רזשאיגט רעם צונויף שטעצען װאס
 און ױניאן לןצאוקסאכער דער פון איד
, גוםא. באארר דזשאינט דעם אױך

 גע־ h זיך האט דאנערשטאג צעצטען
 םאר־ דארט איז עס געענדערט. שיכטע

 צאקאצס אצע אין כםעט װאהצען געקומען
 און מעמכערס כאארר עקזעקוטיװ םאר
 הא־ צינקע די און באאמטע צאקאצ פאר
 האבען זײ םפצה, גרויסע א געכאפט בען

 נאך איז עס קראך א םיט םארצארען
צי:״ א געװארען ערװעחצט װאו ניט װאו

 נונטעװען טאב־מאנופעקטשװעום
חשאכערס קלאוק ר געגעז

װ

 אי־ קאנטראצ דעם אכער קאגדידאט, קער
 גאנצען אין וײ האכען ױגיאן דער בער

 כאאח־ס עקז^ןוטיװ אצע פארצ^רען.
 מאיארי־ א איצט האבען צאקאצס די םון

 די םציגעצ, רעכטען םון דעצעגאטען טעט
 איגגאנצען װאהצען די אין זײנען ציגקע

געװארען. צוקצאפט
 באצוג אין אױך איז זעצכיגע דאס

באארר. דזשאיגט רעם
 דא באארר״זײנען דזשאינט דעם איז

די װען צײט רער אין דעצעכאטען. 30
)16 ײיט אויף (שלוס

אנדזשןלעס מס אץ מוױסש מ»• ודס־ורןדחןס
ir סייא־קרזןנע• די ;V סה o n ־;« 

" ייר, געס־נט דזשערעס ?i y i, אן ייו 
 סיו oyoy איז ווייעטאנד, אסנס־ואבטען

inyoyngo |yiyii is»yj i s»a 
 ויפס *!,,יונ רyד סיו צושטאנד דעם
 *yoyange יו א״נענטי־ר, פײנט דאם
 װ«ס ארנייטער, די פין יואנע די רעז

 סוו ײד1#סי^וק* אץ OJ־Dtyrya ז״נען
o ל«ס y iyn u s.

 נא• זינמאן ורעדדענט הטט װ#ף די
 ryvovo נטyד^y־*רoװיי דאס ׳עט־דט,

 אנ• יטס אץ lyinso ז«וי לעסקאוױט׳*
 דארף *רטDfM 1 1זעײ אץ דז׳סערעס

 די א־ועק^שטןיען אוס װעיען נעטאן
 און jynyoya » אױף ױנ־אז קלאוקסאכע־

lym נאדען. נעזינטע^ a רעסקאװיט׳ןן 
 ויעט «ר און inn*evJM ר־טװ*ו א־ז

 «ו ארכ״ט דער צו נעלזפען זיך ;יײף
 די סון *תא;׳ז*¥יע די פאר׳ןוטארלען
 .oy?yrn» לטס א׳ן קלאוקטאנ¥ר

 כיקיגט נוט איז יעפק«װיט׳» נמדער
 און *•קנ־אכע־־אננעיעגענהי־טען‘?׳ מיט
 זיין דאס ע׳־װארטעז, דכער קעז מען

 ̂,yזולטאטyר גוטע בײענגעז װעט נאדף
 *ו כעסער נעליננען א*הם װעט עס דאס

 ליס פון היאוהמאכער די אמאניזידען
»;דזי«ערעס.
 ויין אויף װעט יעסקטוױטש כ־ודער

 ויטס זעהן און ס.־אנוו־ס?א ס»ן זיא
o נאר זיף, ט-ט ר*רט n לעצטען pt»>p״ 

 האםען, סיר װארט, א׳ין מיט סטרייה.
 •טסיםיק ̂ום ר״וע זײן דאס

)7 ז״« אויף (אייוס

 חשענעראל א צו װ גױיט 91 לאקאל
אובײםעה בעטהראכ ױ פזן סטױיק

םון קצאוס־מארהעט אין
6

יארח נױ
 םארשפרײט צײט צעצטע רי זיך האט

 סאב־מאגוםעהטשור־ די דאס קצאנג, א
 די םאר ארבײט די מאכען װאס ^רם

 אומצוםרי־ שטארק זײנען דזשאבערס,
 טרײד, אין צאגע איצטעער רער מיט דען
 סטרא־ און זיך, בונטעװען זײ דאס און
 שע־ דיערע פארםאכען צו זאגאר שען

ער.3

 סאב• די אז שאדען, ניט טאקע װאצט
 מא־ װירקציך זאצען מאנוםעקטשורערם

 דער־ צו ניט םארזוך, ערנסטען אן כען
 ארבײט דער אויױ פרײזען די דאס צאזען
 וחד ארונטערגעשניטען װײטער זאצען

 םאב־מאנוםעק־ די פארקעהרט, רען.
 אנשטרענ־ אצע מאכמן דארםען טשורערס

אויפמאכען םאר ירײוען די דאם גונגען,
)16 זײם אויף (שלוס *

 טשיצדרענ׳ס די װאס קאמ«ײן, דעױ
 מײקערס הוידדרעס און בעטהראב דרעס,
צו אנגעםאנגען האט ,91 צאהאצ ױניאן,

 םון מאכער בעטהראוב אצע ארגאניזירען
 גרוײ א זײן צו שײנט יארה, נױ גרײטער

 װעט ארבײט די אױב און ערםאצג, סער
 קאן יעצט, כיז װי אננעהן װײטעי

 א אינניכען האבען צו ערװארטען כיען
 כעטהראוב אצע םון סטרײק דזשענעראצ
יארק. נױ גרײטער אין ארבײטער

 ה. ברודער האט אװענט דינסטאג דעם
 צאקאצ םון מענעדזשער דער גרינבערג,

 בעםה־ םון םאסמיטינג א אײנגערוםען ,91
 איז םארזאמצונג די און ארבײטער, ראוב

 גרויסער דער ערםאצג. גרויפער א געװען
 איבערםיצט געװען איז האצ ארציננטא;

 האט עס טרײד. דעם פון ארבײטער מיט
 םון ארבײטער די דאס ארױסנעוױזען זיך

אנצושציסען זיר נרײט זײנען פאד דעם

 צו גרײט אויך זײנען און ױגיאן, רער צו
 4שא* אץ רעכטען דיערע םאר קעטםען

 אין ארבייטער די פון •ראצענט גרויסער א
איטאציענער. זײגען םאך רעם

 נע- אד־עסירט איז טאסמיטינג דער *
 אר־ אינטערנײשאנאצ אונזער פון װארען

 יו״ דזשיאװאניטי, ארטורא גאנײזער,
 םון טענערזשעי דער אנטאניני, אידזש
 מענע״ דער גרינכערג, ה. און 89 צאקאצ
װעםעס אונטער ,91 צאקאצ םון דזשער

.)7 זײט *ױף (שלוש .י׳ , .

a
אינהאלט־פארצײכניס

ם.31 נוטער ״נערעבטיגק״ם״□
װנםאג דעם םםודענםערסאונסיל פון עסססוירשאו

פרייה. דער א״ן זיעער א 10 אפגעהן װעט פעיר״ ״לײדי פוײװאפדיאכט די

 בא־ גאנץ זאגען ניט האנען מיר
 אזוי וױרסציך איז צאגע די צי שטיטט,
 — ?יכער, איז אבער אײנס ערנסט,

 צײדען סאב״מאנוםעקטשורערס די אויך
 סצאוס־ אין כאאס דעם םון וױיניג ניט

 גע־ האבען דזשאבערס די װאס טרײד
 איז זײ פון סך א און זיך מיט כראנט

 דזשא־ די זײן. צו מקנא װאם דא *סור
 אר־ זײער הייגען צו כסדר זוכען נערס
 ביציגער װאס ״אױפגערראפטשעט״ בײט

 װאס א םארשירײטען צו זוכען און
 צײי־ קאנקורענץ גאדגעצ־שנײדענדע מער
 װי און סאב-מאנוםעהטשורערס. די שען

 דער איז וױםיצ ? נעהן עס האן װײט’
 די פון דריקען צאזען צו זיו שי;ן_ור

 צײט זעצבער דער אין און דזשאבערם,
 צעבענס־ דעם ארונטערשנײדען ̂וויר

טרײד? אין ארבײטער די םון סטאנדארד
 סאב־מאנוםעסטשורעחש די נאטירציך,

 אײנצױ זיך אויסען ניט געוױס זײנען
 זײנען װאס ארבײטער די םאר שטעצען

 אבער, שעפער. זײערע אין כאשעפטיגט
 האן אינדירעקט ראס, ״מען זאנט ווי

 שטיסעצ א ארױסהומען רערםח אפשר
עס און אײך ארבײםער 't םאר מובה

 אוינוסט, טען5 דעם זונטאנ, דעם
 אראנזשירט עסססױרשאז, דער זיין װעט

 אינטער״ די םון סטודענטען־קאונסיצ םון
 אונ־ םון קורסען, און קצאסען נײשאנאצ

 ארבײטער און םענטערם ױניטי זערע
 װערט עסססוירשאן דער אוניװערזיטעט.

 די אריװאט־יאכט״שױי, א מיט געמאכט
 באשרײניד א בצויז און םעיר״ ״צײדי

 באטיײ זיך קאנען פערזאנען צאהצ טע
 פערזאן, א $1.50 איז, פרײז דער ציגען.

 נאך סוימען פריהער װעצעז װאס די און
םאהרען. װעצען יענע טייזעטס, די

 אונזערע אויםםערסזאם מאכען מיר
 טישעטש צאהצ געוױםע א דאס צעזער,

 דא נאך זײנען עסכיזױרשאן דעם פאר
 עדױקײשא״ םון אפים אין באקוםען צו

 ׳סט. טע16 וועסט 3 דעיארטםענט, נאצ,
v וועצען װאס די און w\ ,יע- םריחער 
f נע t fw אויסצוםאוד גציקציכע די דין

 !,אמת םיז טא: א האכען צו און רען
 פאהױען ײעט יאכט־שױי די םאמענינען.

 זיך װעט און ריװער האדסאן אויפ׳ן
 פצאץ. שעהנעם זעהר א בײ אפשטעצען

 אויב טיקעטס באזארגען מיט זיך אײצט
 וועט שיף די מיטפאהרען. װייט איהר

 וועסט סטריט, טע81 פון אסםאהיען
 אױם׳ן טאנ גאנצען א זײן װעט און סײד,

רױוער. האדסאן
 בא־ קאנען סען װעט רעשרעשמענמס

 זאצ צאנטש אבער שיױ, אױם׳ן קומען
 אויך םארנעסט מיטנעהמען. יעדער זיר

 אפע־ דער איז װאסער אױם׳ז דאס ניט,
 און שטארם אין װי גרעסער נאך טיט
עסען. גענונ מיטנעהמען דאדוי מען

 װעט מעז אז ניט םראנע קײן איז עס
 טאנ־ װעט מען םארברענגען. נוט דארט
 םארשי״ זײן וחנצען עס און זיננען, צען,

גײמס. דענע

ט ײ י«פ דעניש. ד טאקס — װאד די .2 ז
 סטרײק נןנעיזול דעי םוז װ*יס לעצטע

.“כזןיטיכי* אין קווםיםע
ט ײ אכ. ״־ יזנייז קרױ?ס*כעי־ ףד^י^ר םירא• רעי םה כא־יכט םי;אנציע-ער ג ז
ט ײ  נעשיכטע סווצ׳א״ע און ■אליטישע לי .4 ז

?ארכיאן. י. רר. - שמאאםע; םוןראײנינטע די םוו
ט  ציױי .5 זיי

 22 ל«האר
ם»ז צו ם«דט

ט ווינוןניזאצי^ס־םרא׳-ע!. און םדײד .6 זיי
ט ײ  בוירן. דאן - זיג סח ךורכםיל דעד .7 ז

ליגחגר. ב. נ. — אידיש
נאסיץ־כיכעל. רעדאיטא־׳ס םוז .8 זײט
_יני,״זײט י ! יפי , ^ ״ ^3,7׳<8' י׳ני י

TV ~ י• ג ט םײםה אדעי נ׳»יחײ4סן ױי
 ישארף אוז קודץ זעלדין.

ט ײ סאניםארױ אידישע די .11 ז

T O־• .־־׳־
ש1?*ד$ןרד*1~דר יסא אסער

—׳ (נעדיכם) װאנדלוננ
ט ײ  ל. — סאנאג־א׳ רער .12 ז

«םע*יעטאז) פארניסמנער דןר

ט מ .13 זיי  שסועסקז. ?ור
ט ײ  «דוחןרםײ!«נס^ •1» »יז 14 !
M ױים

J r S T T -

16 t ו 190« 9ס»ר*י וזײסנויס חןר 
90 nmr>wo* 4 שלוסיז m m
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«ר-8 ״*״;׳[• * * די },M s־t‘v דעד

■■■ -n r  •mi־
w  v j, ל׳ונ׳יו r f •ל״ײ^ן־כיאנני•״ ד 
v|״0 דט נ׳״;«דס די #ון n 

n;< <ד e;«־.nr ן•# lie » w n v ;«  i r i 
 סיס״ ״ט׳אעין־*!*״ ד** «>ן |0*•ד ד*ר

 ײן נ«ב«ס רי *יד׳ס׳נן נױןי ד«.* ט*כ.
«f >ן0 נ״יסןרק ד׳  ש«ןיחוו;דיו«ען jn״

i»׳ י*ן r f l ססי » «ו,?  *חןד «י"|י ׳
*יש־גשט. ו״ונס«ד0« ד*־ זױן

i 0* 01ר״«« - r r f ״v ^ p״ 
 *מוו־ $ן »יס גי״יו דט ־ע׳טך׳״ט•

y»»ii «» ,K80i- S ; 0 W j| ,ס0י טן 
butt 1 א־נייט׳ןי»• Dv'rn 'vi imyv

n vuyt-Kj׳i n ארנ״• סטרװטוגדעט 
ס די ר״נס, די א־ן טאנד׳ג «»נ  און י

 א• ה׳ומט oiy׳*;9 וי שין נ«ײו>*«’« ד•
 ז״ם נ•׳ זייט ארג״טען 901■ ד*, פ-ן

j*0* די ן׳י, ליט i| 0 דארוס פאד׳זיט 
e״*wo001 טיע אינער מאנטראי וסK• 

 יע״ D0i דנעחןן109 «י י1נ נ׳יט׳ו־.
 ס״נס, •1 אין אינ״טעי ד* «י; נ«ן
 נען0ז *ו nyi וי נ«ן0י־. |0«׳i* יי 19

iyn ׳0 «סf טען”נ10 «וו חאדיעטענט 
i איז ;ים, uni ין0 ס״גס די אין n 

0» "t n n  jyv *vrv א־ז m 1וז0״חל" 
§!)(•<

 אין רצ״גט2אינ jpy't לײנ׳ןרס די
u'wooyfiv) iy i פאדערוגג זײער פון 

״ יון ijro^nwy fy ז i"i געוױנען צו 
ivw די iy iift p y iii. ברוןי חור אױנ 

fyniw סיײ די און ווײ^נטיכוער די 
רק m נחןמ*ן &yn ̂נ y i, רעגײ די אז 
ly* סך אל4 המ n o r n דעם אין 

 זײער *ז סײנמרס, ד» ®•חיעז סנסוך,
o פא«מרימ n סהען m v m w וחד 

j r ,סײדסיעמגסיםער ךי נאגדרייר 
w X n m ״וד * ס״נס ?לאחו-שא• י 

i» $ך&$גא»איי y r קױחל^״ירא- דעד
n;yo «?* (| | W יעכער• אבער *יז 

 ס״ךאיעענ- די פון ?וסס ד ודע; ייד
vo»o^ ^גוםא דןי מים ססעיען וחניכ 
 סאנ*■*״ גדעסםע H פון אײגע פפר
j r ילסגד• אין

n רײנער״ספר• די פון פסדעדוגג 
 ״טסעק־אף״• די *"נ*ופיהרעז סחןסאך
 אין םראגע, pp גיט אױך vn סיסטאס
 קענען ױדאדפארטרעטמר ,ד װ^ימר

 איז םאדערומ דאדגע די וױיי #נאכנמנען
ורען ארױסנמסטעיט  ארבײ• די פין געי̂ו

fo-. םון טענות די גופא. סעון די אין 
n ^’דיעדע-אנענ״ און •ימךסאגנאטעז 

 ״אונאמער־סא־ איו פיאן דיועד »ז טען,
 כיויז און געכעוײױ גאטיײיר איז ניס׳'

צײחן. די פאדרעדזןן ריטעי א
 אסאסײ קאויל ״ס^פט די וו^ס ד*ס
 אין ארײנגעמיסט דך זזאט א״׳עאך

o n ערגער ילאגע די נאך ־־:*ט ס:ס,יך 
 אסאסיאײ־ קאויל ״כאפט די לעסאכס.

״  םאר ער^יגען װא׳י הײגטיגע איו ^ז
i n און קאםיישאך קאוי ״פעדעראי 

 װיײ לאנד דעם ^צ^זטעילען מ^יגעי*עגט
 װעם עס פאל אין הױהילען כע

 האר־ דער אין סטרײק א אױסנ־עכען
 האט זי און קױחיעדאינתסםדיע, טער
 װע״ םיטנלידער איחרע אז ׳י'יר*כעז7פאר

 קויהילען םאר םעהר יעמנמז ניס עןל
 וועט רענירונג די וו*ס ׳•דײז דעם יױ

 קױהיעךמאגנא־ וױיכע די נא^טיסען.
^ א איגעיעקט האנען סען נ ײ  אין ב
o פון ¥ײט דעד n פאר״א־יאהרינען 

 וואונ״ <זײ\ איז עס איז קױהיעז-ססר״ש׳
 דאס װעלען װןויטען די ויסס דס חןר

חר. הײנםינס אױך סאן זעיכע  װער־ ̂י
 סםרײח א אז ׳זי:עד וױילזןן וײ ותד,
אױסבדעכעז. ו$ול

n מאשיזם. מון זיהך״ ״בעסטע
 נע־ אלט װאך יעצטע איז טוססייד

in^Tt יײ די וױ און, יאדיה פעחוינ» 
מז םומאז  באקומעז ער האט איכעי, גי
 אי״ דעד נאגריסוגגען. סויזמנד פופ*מ

 דיקטאי* סוואד׳דהעסדעילדינער םא^מנער
 ״ונ־ םאדהעיטניסמעסינ א נסר איז ס^ד
 גע- איהם האכמז װאס די און ׳סאן נער

o r r דעם אויס דײקעך כאגריסומען 
 נאד ײעם ער אז האפנומ, n און וךאדנס

א»  ט-בה דער ̂םאר וױרקעז אלז יעבמז י
מענסהײס״. דער און איםאייעז מו|

 איטאליען איבעד סאכם סוססייד׳ס
םדיהער אוננאג^יצם. אי״ז גאד א״ז

o כייט עי חאט n אין ניקס םון נח 
 נע״ און סאכט די פארכאפט סטייעטא

 רn סאר סאסיסטי-פאדטײ די סאכט
 איטאייעדסען אין סאי^דיטעט־פארטײ

̂וט אי¥ט און •אײאסענט^  גע- ער ח
 אנצונעהכיען פאריאטענט רעם צװאומען

on םא־ די װעיכען דורןי געזעץ, דיעם 
 כיליײ םאקטיס זאיל ״ציסטי־סאי^ריטעט

 אײ אין הער^ערין סאיק^וסעגע די כעץ
o איצט פיהיט פרעסע די טאייען. n 

 ער מזסאיינ/ םון חנאםעי אײזעינעם
 צײטונגען איטאליענמר פארױעהרט האט
ונען אין ארײנצויאזען ?ין  אדער דיסקוס̂״

 סראגע, וועיכער אימענד װענען ׳פרײכען
 פארקילענעױנג א צו פיהרען קען װאס

 װידערספעגיגונ; צו און רעספעקם םון
 מ״גט דאס סא׳עיסטײמאכט. ד/ןר נעגען

 פרעסע איטאיליעני^ע די *ז פאקטי׳ש,
 א זאגען צו רעכט דאס פאילארען האט

 פאיי- װעיכער אימענד איכער םײנומ
סראגע. טייעער

 פאיעיס- די זיף זײנען װאןי יעצטע
 צוזאמענגעפאה״ איטאייען גאנץ םון טען
 אין ק^ונםערעגץ איגעםײנער *ז איז רעז

 נוט־ א״ג׳עטיכייג האכען וײ װאו רוים,
 רע^רגא־ צו פיאן םוסאיליני׳ס געדױיסען

 כאװא״ די םא׳שיסטא־סי^ץ. די נידרען
 העםד- ״׳מװארצע די םון מאכט פענטע
 — סטארק׳ 300,000 איז װעילכע יאך׳/

 — *ארםײ׳/ דער פון זיחן כעסטע ״די
 .פא־ א אין םארװאנדעיט יעצט װערט

 װעט אױםגאבע איהר פאיליצײ. ייםיסער
 אונ־ זאי עס אז געכען, צו אכםזנג זײן

 צו װעםעז אירנענד פאר זײן םעג׳ליף
 אונ- זאל עס אז jinno חןם סםמרען
 װאס אימענד״װאס טאן צו ײ\1 סעגיץי

VV\ םא־ דער נענען םארראט צו פיהרעז 
 װעט אוםז אזא אױוי סיסטײתנירונג.

 בא־ •אליצײ״ ״פאילים^ע דאזינע רי
 אר־ .*איליטישער םון ארמײ די םרײמן
 פא־ דאזיגע די וועט גאםיחלין, כײם.

 אונטער זײן זסענדארמעריע
w j n o r דיסציייליץ. םייליטעריסער

 װי םאראויסצוזאגען סװער איז עס
 אנהאיל־ װעט דיקםאטור דאזינע די לאגג
 װײזט אויבערם^עכיליך װעהרענד םען.

 טאנצען איטאלימז אין אילע אז אויס,
 ם^יסטײזיג, דעם פון םוזיק דער יוים
 איז אל״ן אז םעניליף, קוים אבער עס איז

 זיף גלױבט עס איטא<יען. אין םוים
 האבען װאק כחות, די אז ניט, ■סוט

 איטא־ און געזאמעלט יאה.יען ס»ר זץי
 יע־ נײעם א פאר נעארבייט און ייען
 ס$ול א מים זײנעז איטאיליען, אין בען

 דורך געװארען םארניכטעט איננאנצען
o n טאר מען באנדיטיזם. םאמיסטישען 
 איז אילעמעז נאך אז פארגעסען, ניט

ווארצע זײנע אין םוסאיליני  העטדילאך ̂*
 עחשײנונג. גאןײס^חםה העסליכע א בלויז

 םארט־ נארמאילער און יעבעז נארמאלער
 אי־ אין אױםילעבען צוייק װעיען *שייט

 אװעק נעהען מיר װײטער װאס םאליען
 םא־ דער אויף װארים מלחטה, דער םוץ

 אײנע אילס װערען צוגערעכענט מוז ״פיזם
כלחמדדברוטאיליםעטעז. די םון

״רעװאלוציאך.. ם׳שםועסט אז
 קװעילען ענטנעגעננעזעצםע צוױי םון

 װארנוננ, א נעקוםעז װאף לעצטע איז
 נאהענטער nn איז ײעיעז עס אױב אז

 ענ־ סײן inyn געמאכט ניט צוקונםט
 און עקאנאמישען אונזער אין דערוננעז

 די םאר םאר סםעהט יעבעז׳ גײסטיגען
 אינ־ און פא^יםישע א סטײטס ױנײםעד

 ווארנונג אײן חנײאליןייאן. דוסטריעלמ
 דזסאהנסאן, מאגנום םון נעקוםעז איו
 מינעסאםא פוץ סענאטאר נײער דער
 דעם אױוי געװארען מרוועהאט איז וואם

 אנתרע די און טי?עט, פארמער־יײבאר
 װי אנדערען קײז גיט םיז נעקוםען איז
Dpy*03־n’t n .װיילסאן

o זײם :n ,t n i יזראנין איז וױלסאז 
 ארויס- ערסםער דער דאס איז געיוארזח,

 װיל־ וױלסאז. עסס־ירעזידענם סיז םרים
 דער אויזי אונרוהיגקײם די זעההט סאז

 וױײ דער אז ״זעהם ער וועלט. גאנצער
 םונקעלע םים םול איז ווענ טערדינער
 םילע, םיז דערצעהיעז וועלכע סאטענס,

 אורזאכע אטת׳ע ״די נעםאהרען. םילע
 אונרױ אלוועלםליכער דאזינער חןר פון

 םון קװאי חןם בײ טיזי לינט היגל,ײט
צײט אונזער םון לעבען גײסטינמז דעם
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 !רױ״ די ^ואלוציאן״♦ צו פיחרט און
yo טאסאן yon} זייגען iFMiow )v w 
 וײ םון ס׳חאט וױי< חנוואיוציאן, אין

n  uroupint רyכסy ר און•vױלyגיy,ס 
 שטחן- jyrjyo נ^רנ^לע אלע וחניכ¥ צו

 דאס. וױ רnyo נאןי זעחט וױיטאן כע?»
 וזא־ םיחרער yr^oii ״די אז זאגט, ער

 קא־ געגען אטאקע ױיער נעריכטעט כען
jyDg?p y און פיטאליזס; jy i^ iv j iB  n 
 קאפיטאליזם, רעס אן קלאנען איכ¥ראל
 גיט זאי ער נאםען א פאר װאס אונטער
m ^איז געהן׳/  oy גיט non,/ סר¥גט 

fiy באטראכטען קאפיטאליסטען ״אז 
 אינססרױ אלס ביױז ארכײטער די אפט

פראםיטד׳ פון סענט
 םאד גיט וױלסאן שלאגם נאטירליף

o קײן ir ¥גענען רפיאה קאנססרוקטיװ 
 ארױס• באױז עד סכות. yrtMi די
 ער טורא. און צוױיםעל םון קיאנג א

fy װאיט Jn, ״¥םא• םאראײניגטע די אז 
 די ראטעװען נעהםען זיף ?אלען טען

 רא־״ םיט נאטירליף מײנט רy וועלט.
 איצ- די ראטעװען — װעלט״ די טעװען

o דורף ארדנוננ, טיגע n װעט םען װאס 
 דאר־ אזן דא קאנצעסיעס סלײנע מאכען

 אמעײקא אז װעלען, װאיט ער טען.
 ״צי־ דער םון סיהרער דער װערען ?אל

 געפעהרליכער דיזער אין וױליזאציע״
םארניכטונג. םון איהר רעטען און צײט

װאר־ װילסאן׳ס סיט םארגלײף אין
 װארנונג דזשאהנטאן׳ס סאגנוס איז נוגג

 נײער דער קלאד. און ■שוט װירקליף
 פראצענט 65 אז אז, וױיזט סענאטאר

 באיאנגס לאנד אין אײנענטום רעם םון
 באםעלקערוננ, דער ®ין .יראצענט 2 צו

 װעט לאנד סון רײכטום דאס אױב און
 צוױשען װערען פארטײילט כעסער ניט

 רעװאל־ פאלקס־םאסעז די וחניען פאלק,
 דזשאד׳נ־ טאנד.6צו? אזא נעגען טירען

 אויסלענ־ אין ארײן ניט זיך לאזט סאן
y rn .וועגען רעדט ער רעװאלוציעס 
 אונז בײ דא זיןי טוט oy װאס ׳דעם

 אז פאר, שלאגט ער נאז. דער אונטער
 די אויו״ טעקסעס ארויםלענען זאל מען

 סארמענענס, אונפראדוקטיװע נרויסמ,
 הויכע אויןי און פראםיםירערס די אויף

 אזא אןיןז אלגעמײן. אין •ראםיםען
 מעסס־יאך דער װײניגסטענס זאל אוםן

רײכע. די םון װערען געםראגען
 אינדוס־ די אז זיכער, זײן קען סען
 װעיען אמערייןא פון העחןןער טריעלע

 סון הארצען צום געהםען װאס 8קנא זיך
 םויא װילםאן׳ס .װארנונגעז. דאזיגע די

 זײ אויױ װעלען װינשע םרומע זײנע און
 ■לאפלערײ א אלס אײנדרוק דעם מאכען

 זײן שוין האט װאס טאן, אלטעז אן םון
 דזשאהנ־ אפילו און אפגעלעבט. צײט

 זעהר ניט אויף זײ װעט װארנונג סאן׳ס
 איבערהױפט איבערשרעקען. שטארק

 ניט האט אלײן דזשאהנסאן אז נאף/
רעקליכער6׳צ זײן נאף גלײןי םארגעסעז

עס י̂ 

.

״ן ײאתוע  •יעםען, באחחימן «ו גי
v ניס ח<י<^ ס״נמטי, װ«ט * 

ovu:0P u 91 10 סען, n> זיד yi 
 עס«ן1איגטע די פים אויםעױ־סיזיו

 10 ;1ע01םא ין0 1טע”רב0 י1
H עס1גנ0יז 0 i ריס ענענען1 זיו 
■אי־עםען. םיז עסען1'נםע0

i אלכאד. אק קאנפערעג״ן די j
 אד-2 אלנאד אין איז װאף לעצטע

 מעי2םאיטי פון קאנםעיענץ א געקוסען
 גרף םארםער-לײכאד םוייד־ױניאגס, םון
 נרינרןן צו כדי סאציאליסטען, אח ■ען
 אינסטרוםעגש 1א עפעס סטײט דעם אין

 #אלציאן פאליםי׳פער וראגרעסױוער םאר
דעלענאםען, די םון מאיאריטעט די

 קאנסןןי דער אױוי געחיטען זיעען װאס
 i נרינחןן געקוםען נים דינען רעגץ,

r; האבמן זײ פארטײ. פאליטי^ע y 
 וױיסמן, זײ און ערפאהרונג צופיל
 געגרינדעס זאל פאי־טײ אזא jyr, אפילו

 נלײך הענען ניט זי װעם װערען,
 ארנאניזאציאנס געדנ ערםאינ. קײן

 נעטאן נאד דארף כילדוגגס־אד־בײט
 גץ אין ארבײטער די םארצזברײטען רען

 הא״ די פארטײ. אזא פאר סטײט יארק
 יצו זינען אין נעהאט אײגענטליך בען

 די טאן זאי װאס קאםיטע, א גרינדען
 ארגאניזאציאנסי• און כילדונגס־ דאזיגע
 די מאסט^אב. גרויסמן א אױןי ארבײט

 אי״ — דעלעגאטעז די פזן טאיאליטעט
ןגאטען די כערהויםם  אײזעג• די םון דע̂י

 האבען — ױניאנס באהךארבײטער
 W ניײך •ילאז דעם אץ נעהאלםען אבער

 וחנל• פארטײ, פאליטי׳עע א ארגאניזירען
 ג¥נ¥זאי איהרע ארויס^טעלען זאל כע

 כדי וואהלעז לאקאלע אין קאנדידאטען
 קאנדידאטען, אזעלכע באסעםפען צו

 ׳עינאים אלס באװא*סט זײנען װעיכע
ארבײט. די םון

 טרײד• פילע און סאציאליסטען די
 נעוו אבער זײנען דעלענאטען ױניאז
 און גארילא־פאליטיק םין אזא נעגען

 אזא פון צוריקגעצוינען זיף בען
 אזא װאס שױן װייםען זײ טינהײט.

 און פרײנד זײ ״באלוינען םון ?,פאליט
באדײט. שונאים״ די באשטראםען

 װ¥למ אײזענבאהךארבײטער, די
 אדבײמער־פאלי״ אין ״גריך נאך זײנען
 ?אױ הערבסט הײנטיגען װעלען טיק,

 זועל א*ן מעטאדע, זײער פרובירען
 םארזו^ זײער םון לערגען עפעס געװים
 איבעת מוזען זײ װעט ערםאהרונג זײער

 או| ״באלוינעז פאליטיק די אז צײגען,
 און וח,8םכמ הײז ניט האם בא׳שטראםען״

 ארבײטער־פאליטיח זעלבסםשעטנדיגע אז
 וחנט עס װען ערפאלגרײך זײן נאר לען

 באױנדעימד א דורף װערען אגגעםיהרט
 קאנרי״ אײגענע טיט ארבײטער־פאיטײ

דאטען.

 גענעראל׳ ךער פזן װארט לעצטע דאס
נאלטימאו אין קאמיטע סטױק

r

 הלאוק־ געלונגענעם דעם פוץ ענלע צו
 די האט באלטיםאר, אין סטרײק מאכער

 זי אײדער קאםיטע, סטרײק נענעראל
 א ארויסגעגעבעז אויםגעיצײזט, זיך האט

 דער פוז מיטנלידער די צו סטײטםןגנם
 ױניאן לןלאוקמאכער נײ־געגרינדעמער

 סטײטטענט דעם אין באלטיםאר. אין
 מים־ די צו אפיל אן נעמאכט װערט

 ױניאז־ געםרײע בלײבען צו נלידער
 די װאס אלץ דאם אפהיטען צו לייט,

 לעצ־ דורכ׳ן געװאונען האבען ׳ארבײטער
סטרײיןן. טען

 דעם אין װערט אנדערעס צװישען
נעזאגט: סטײטםענט

 4 לאקאל םון מיטגלידער אלע ״צו
באלםיפאר. םון

אונ־ איז אודאי, וױיסט איהר װי
 גענוא^ נערוםען סמרײק זער"נענעראל
 ארגאניזאציאנם־ פאר הױפטזעכליך

 סטרײק דער אײדער װארום צװעקען.
 געװען זײנען נעװארעז, גערוםען איז

 קלײנע א בלויז ארגאגיזיירט ריכםיג
 באצ־ אין שעפער קלאוס די פון צאהל

 גע־ זיך האט סטרײה םאר׳ז םימאר.
 ניט זאי ױניאז די אויב דאם פיהלמ,
 ארגאנײ צו שרימ ענערנײצען א אנעםען

 יױ די אםשר װאלט םרײד, דעם זירען
 אונטערין אונמערנעהז, נמםוזט ניאן

 דע־ זיינען ױניאן דער פיז קאנטראל
 און שעפער זעקס בלויז נעווען מאלם

 150 ארום בלויז נעהאט האט ױניאן די
 אין כאםש םיטגלידער, :ום״טטעהענדע

 בא־ זײנען באצםימאר פין םדײד קאאוק
אדב<יםער. 500 איבעד שעפטינט

 דאס באריכמען, צו אונז עס״םריים
 אג״ אונטערשריבעז מיר האבעז איצםער

פירמעז. הלאוה 26 מים רימענטס
איו, סטרײס פון רעזולטאט דער

 ױאױאר־ עםאבלירט האבען מיר דאס
 ארביימס״ *שטונדינע 44 א און בײט
 צו באװיזען אויך האבעז םיר װאך.

 םון װײדזשעם די אויזי רעיז א קרינען
װאר, א דאלאר זעחס ביז חולאר א

____ !
 ױני*ד אײנגעשמעלט האבעז פייר און

אלגעמײן. אין קאנדי׳שאנס
 דערגרייכ( אלץ דאש האבענדיג

 איז דאם מײנונג, דער מיט כייר זײנען
 אונזאר נעםעז צו זיך צײט די איז

 k,tj באםעסטינע^ צו םעהר נאך־ ניאז
 ארנאניזאצין אן שאפען איצט פוזען
 פארטין* צו זײן גרײט איטער זאל װאס
 Hf ארבײםער די פון רעכטעז די דינען

 נןסן שטארק זיין זאל װאס ישעפער, די
 5א אויםגעקעמפםע די באװאכען צו

בײטס־באדיננומען.
 0ױ דער אין דאס װינשעץ, םיי

ען זאל  גײ< ברידערליכצר א הע̂ר
 ברידערלי און סאלידארישע די דאס

 צוױשען הער^עז זאלען נעםיהלען
 יוניא?, אונזער פון מיםנלידמר

 ני סידער אלטע זײנען זייייי צי ענאל
םארשוױגז זאלעז עם :מעטבערס

 אײנינקייט און צװיסטינקײטען אלע
 אונן איז הערשען זאל הארמאניע

ירײהעז.
 כדנד( דעם ניט האבען םיר

 נעלו אונז איז עס דאס צוױיםעל,
 ארגאניזז שטארקע א אויםצובויעז

 <n שטאלץ סאנען מיד װעאכער מיט
 ני נאך זיך מעז דארח דערבײ אבער

 אויפג די ציהעז to אפשטעלען.
 מיטגלידער אונזערע פון זאםקײט

 זײ שצפער יער8 דאס פאהם, דעם
 או? סטריײן, אין פארבליבעז נאך
 עם וױ םיהרען, זיך דארםעז םיר
 אונזער םון יאחאלם אלע זיד רעז

 א ייעז נעםאיך, טערנײשאנאל,
 טאר אננצהױבען, אײנםאל װערם

 וי ער ביז װצרעז, אויםנענעבעז דט
 םיר נעװאונען. פאלשטענדיג
 אלע ביז קאסוי דעם םארמזעצען

 זײז וועלעץ בא״סימאר איז שעפער
שעפער. ניאז

דרי< סאםיטע סטרײ? נענעראל די
 צו דאנק אינערליכאן איהר אױם

 דעם םון מיטגלידערמאמם גאנצער
מ״ז װאם צוכױי^ז םאר״ז קאל

ע י
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 ד$ס האפען, מיר און נעשיינהט, ווונז
 אזוי זײן װעט ױניאן ל$קאל נזנזער4

 אינטער־ די דאס מעכטינ, און מםארק
 גאנ־ איבער׳ן םון םיטנלירער גײשאנאל

 ברײ אזוי אונז האבען וועלכע לאנד, צען
 אלנע״ אונוער דורך נעהאלפעך דערליך
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 םון 4 לאקאל אונזער מיט זײן ,$טאלץ

 געהאל־ האבען זײ װעאכען מלטיצןאר,
אױםבױען. םען

גרוס, בדידערליכען םיט
 קאטיסוע סמרײק גענעראל די

באיםיםאר״. אװ 4 לאק. פון
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וי פון נעשיכםע סאציאלע און *דסישע8 ױ שסאאסען מואײניממ
- ׳«טי »י י-< ** • » ז < I

 אין ;עױארען געגעבען סיזאן דעם זיא ױאפ הורס יט״.־ד1יי א פין איטייי• (דעי
א־נ״וערדטעט.) אדנייטער ו־נטעי^צאניול« אידד־

 — רעפארמען א*ן ד״־יטיל, פלן צ*יט ,־י.16 נימ. לעסאן
1870—1923.
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 קרי־ געװארען פ#לק אםערײןאנער ד*ס איז -,ר*; בירגער דעם נ^ך .1
 די באצ״ג אין נאזונדערס — יאנד, re א־נםטיט־ציעס די צ־ טישער

אינסטיטוציעם. עדױר״שאנאל ארן פמליטישע עקזזנאמישע, םמציאלע,
 א״רגענד ־וי שארפער נאך ה״נט איז װ#ס קריטיר״ פון גייסס דעד אט

:םארדאנ־ען *ו האט פר־חער, ווען , י
 אלטע די פון א־טפעדייגק״ט א•; '•,איפציאן סיסגענר״ך, דאס .1

פארםייען. ,
א־ דויר *נגעלעגענה״טען עפענטליכע די קאנםרטלירען דאס -

רענ״רונג״. ״אוםזיבםבארער
׳טאליסטי־6ר,א דעט א־נטער סאנאסאליזאצ־ע אינדוסםריעלע די ו;.

אל*סי.8 עקאנאסישעד שער ,
די אוים נוצען פינאנםירען אץ ■מליטישענס די ױאס דעם דורך .4

אײנעךנו*(. זייער פאר אננעלענענהײטען שטאדםישע
םאםעז־ די צ־ױשען ארימקייט פץ פארשפרייטונג דער דורך ./ ’
j זיד זוכען ױאס פארםעגענם גרויםע ד• פון אנואםל־נג דער דירך

טעיןסעס. פון אױסצ־דרעהען
n ױאם איבלען א-ע די אץ אדנ״טער ד• פון עקספלואםאציע די 

זיך. םים נרעננם דאס
JS אוסרווזינקײט. א־ז קריםיק פ*ן םאגיםעסםאציעס די

 אנטי־מאנאפאליסטעז ״גרינבעקערס״, די ארבײםער־רעפארסןןר, די .1
: געפאדערם חאבען וואס אנדערע נ*ך און
 װערע אפגעצאהלם גיכער ױאם זןןלען עס א.

;חוכות
;קאםםאניעס טעלעכרא־ און אײזענבאהן די רענולירען צד ב.
;ירושות אױף טעקם א אײנצופיחרען נ.
םענאטארען. פאר ווזזהלען דירעקםע און *אפולערע ד.
פחיען. פא־ שפױםחןכם ר.
 לאםט די ארויפלייגען זאל ױאם םער,ם אינק#ם יאסענדען א ו.

 אם עם קאנען װאם פערזאגען די אויף רענירונגם־קאםטען די םון
 קאנען װאם פערזאנען די אויןז הײסם, דאם מראגען, נזןסםען.
צאהלעז•

אייזענ־ די געגען קלאנעם איהרע א:; ״גרײנגער-באװעג־נג״ די .2
קאםפאניעס. נאחן ,

 כאװעגוננ דער פון םיהרער די כאװעגוננ. ■אפוליםםישע די 3
ײ דאם דערקלערענדיג, צײטונגען, נרויסע די אםאקירם הטכען  ז

4 .ן  װערט עם דאם ;שטדם־נעטאבט דערפאר און געשםיצם װערען 1
 ווערען הײםען אונזערע דאם ;םײנוננ עפענטליכע די פארשםוםם

 לאנד דאם אז און פארםארניידזשם םעהר אלץ װײטער װאס
אז... ;קאפיטאליםטען ־* פין הענט די אין קאנצענטרירט ווערם

 פא־טיש ודערט מענשען םיליאגען פון פראצע דער םון פרוכט די
 פאר פארפעגענש קאלאסא^ע גרױסע, באשאפעז צו נע׳ננב׳עט,

* גבירים. אײניגע
. : געפאדערט האבען פאפוליםםען די א.
געלט״. זילבער ״םרײע .1
טזןקם״. אינקאט ״גראדױאייםעד א .2
נאנקען. סײװיגגם פאטטאל .3
 די א־ן א-זעניאהנע; די איבערנעהטע; זאל רעגירוננ די .4

םעלעגראפען.
:אר5 נעשםאנען זיינען זײ ב.
רעפערענדדט. און■ איניציאםױוע .1
ארע;.15סענ« פאר װאהלען פאפולערע .2
 אין םיליטער פעדעראלע פ־ן כאנוצען דאם פארדאםם האבען זײ נ.

ארבײטער־סכםוכים. *<ץ וױים
 דעה ארן פארמי״ לײבאר ״פארםער די ליג״, •ארםיזאן ,נאז די .4

בלאק״. ,אנריקאלםשורעל
ארגאניזאציעם. ארכײםער אוךדי סםרײקס .5 ן

 לייבאר״- אװ נײםם .די א.
לייבאר• אװ פעדערײשאן די-אמעריקאן כ.
װאירלד. די אװ ווארקערם אינדאםטריעל די נ.

 ראדיקאלע אנדערע און סאציאליסטישע די פץ ענםשםעהען דאם .6
פארםײעז•

פראטעםם. א — באווענתנ, פראנרי<םיװע די .7
שמימר^כט. פון אויסברייטיננ די פאר פרויען פון אניםאזדע די &
מראסטם. די פארפאלגען צו פאחו־ דער «

□J רעפארםען. אונםעתוםענע די
ע:1•אליםיז .1

רעפארם. סױרווים םײױל א.

 כאדאט״. ״אײסםראליען אן םון ידמפיהרונג די ב.
j פרייםערי^ דירעקםע די
םענאמארען. םםײטם ױנײםעד די פאר חאהלען פאפולערע ד.
שםעדט. די אץ נאודערטענם-קאםישאנם ח.
אםענדםענם). םער19( פײיעז זװ שםיםרעבם כאוױלינען דאם .ו.

:עקאנאםישע און םאציאלע .2
 איגטערםטײט (דער אײזענבאהנען. די פון רעגוליתגג די א.

).1887 יאהר פון אקם קאםערס
רענולירען. צו קאםישאנם םויהוים סיוױל פון עםאבלירונג די ב.
איינריכםתנען. םוניציפאלע די

אונערשי•״. .סיוניםיפעל נ. *
_ דזשיסליישאז״.על .תאזזיע ד.
נעיזןןנעז. קאםפענםיישאן״ .װאירקםעגט ה.
 פענסיעס און װיידזש״ ״םמיםום א פאר שרײבען וואם נעזעצען ו.

םוםערם. פאר
אםענדפענם). םער16( םעקםעם אינקאם ז.
עדײק״שאן״.. ,אינדאסםריעל ח.

fל

3t ױדאז.לאקאל םײלארס יידס דעו איז
אץי ןױר וױ מעד׳ר י׳יינט,

 כײט׳ז צוםרידענהײט ;רױס אױסדױיקעז
 *נצוהאל״ ארבײט אונזעי ם*ן ״יא;רעס

 ױניאך דטע •צע&ער אוגזערע אץ טען
 נאטירליך, ;אנץ איז עס באדינגועעז.

 זאיעז קוכיט סלעק־צײט די װען אז
ארײגמד װדאן אונזער pc אין
ײגטס כרעז  כאיעכאטים פין סײ קאספ̂י
 קאט• איע די ארבײטער. םין סײ און

 מד געכראכט דינען װעלכע פיײנטס,
 אדדעאסטעט דינען ^פיס, איז װארען

 צוסרידעג־ גרעססער דער צו געװארעז
 אז אױס׳ קוקט עס - אילעםען. םין הײט
עבאסים די סײ  ארביײ די סיי און כא̂י

 צו צונעװאײנט ״טויז זיך האבעז םעי
 ארב״ט די צוטײילען םון סיסטעם דער

 ׳פאי פיז ארבײםער איע צוױ׳טען גרײף
 װערט נעװעהניליך עח־טײם.לס דער אין
 ׳טאפ־טקזער־ שונ׳ם צוםײילם ארבײט די

 אר־ אי*ע םין גוטהײסומ דער מיט פאן
 םיף־ דעיפאז איר יצאפ• םון בײםער

 צוטײ<ען פון סיסטעם די װען ׳צײט די
 אײננעסיהרס עריטט איז ארבײט די

 מיט — טדײד אונזער אין ;עװארען
 ארבײטער די אוםצוטרוי פאר װאס

 באנענענט. רעפ^רטע די האבעז זעיבסט
 אננענופענע אז עס איז טאג צו היינם

 אפגעיטטאנעגטפטע די פאד אפיילו זאך
ױניאן. אונזער פיז טיטנ^ידער

A
 ׳טיעכטער דער אױף ר-;קענדיג:יט

 ט>ןכען כיעטבערס אונזערע װאס ׳צייט
 פון אפיס איז ד*ד זײ קוםעז דורך,

I ױני־ זײערע גוט מאכען לאראיל, אונזער 
 װענעז פראגעז ^םעלען אךביכלאןי, *

 דיסילטירען און ױניאךאננעילעגענהײטעז
טרײד*פראגען. זיר צוױשען
 אין קומעז װאס סעמבערס, אילע

 אםמאס־ דער פון צוגעצױגען וועדעז ׳אפיס
 הערמט װעילכע םריינדיליכקײט, םיז םערע

אפיס. איז אונז בײ
 דער אדגאנײזעד, * סעקרעטאר דמר

 די סים צוזאמען שורות, דיזע םון ״שרײבער
 אכטוננ נוט גיבען באאמטע, אומבצאאלטמ

 און אנגעלעגענהײטען ױניאז איע אױױ
̂ע און ילײב מיט זײנען  די איבערגעבעז זע

איגאניזאציע. אינזער פון אינטערעסען
 אײפ־ ארבײט ער^טע די םון איינע
 אד־ אן אנצוםאגגען געײעז איז צונעםעז

 טע־ די צוױמען גאגיזאציאנס־קאםפײז
 װעיכע װארקערס, קאסטיימ אסריהאיל

הונדערםער. פייע צעהלען
בא׳טעפ־ זײנעז ײעילכע ״טנײדער, די
 קײנםאיל האבעז טרײד׳ יענעם בײ טינם
 ארבײטען אין ױניאז׳ א צו באלאננט ניט

 װע־ װעילכע באדיננוננען, אונטער ז־אר-ם
nעך^א.פ8א׳, אלס באצײכענט ז,<. 

 זײ זײנען ױניאז, א פיז ארנבאישיצטע
 פוץ ניטהצרציגקײט דער פון אפהענגינ

באלעבאטים. זייערע
 ארבײטער די אדגאניזירען צו אום

 זיגמאן, ברודער האט ׳טרייד, יע:עם פיז
 פרעזידענט, אינטעינע^אנאל אונזער

 ברודער טים קאנםערענץ א אפנעהאלםעז
 פרץ ארגאנײזער דז׳טענעראל פרײנע, ה.

 לײבאד אװ פעדערײעאן סטײט דער
 ענ- םרס. און ל.) אװ פ. א. דער (פון

̂שעל,  ביז־ און םעגרעםערי םינעספאל דז
 זוארדראב דער םיז טעענדז׳פער נעס

ל. אװ ם. א. פיז ױניאז אםענדאנםס
גע־ אעענוםען האט סאנםערענץ די
 א איז ביז איו אוז בודפליםע׳ וויםע
̂יסע די אז זאגעז, צו לאנע  וועלעז בןףפ
אין וועדזזז וץרכנעםיהרם ניכצז אין גאר

לעבעז•
איז קאנםערענ״ן יענער נאך נלײד

 צ־ױ׳טען קאנפעיענץ צװײטעד א כײ
 על,8ע:דז׳ן םרס. און קאריטע א איגזער
 דעד כיט כאקאנט גיט איז װעלכע

 קאסטױם ־טעאטריקאל דעם אין לאגע
 גע־ אסעזלבאש איז טר״ז/ װארקערס

 םון סאס־טיטינג א פא־רופען צו װארען
טרײד. יענעם פון ארבײטער רי

װעל• םאס־סיטמג, צ*ם אױפדוף אז
 מאנםאנ, װעדען נעהאיטען װעט :עד
 האל, ברײענט אק א־וגוסט׳ firoti רעם

 אין סטריט, טע4צ איז עװעגױ טע6
 אלע צו נעײארען ארויסגעיציקט יפױן

טיייד. פון איכײטער
 רײדעז װעלעז רעדנער פראםינענטע

 קלאר א*ן דאכען8טי םאר״עײדענע אין
לאגע. די ניאנעז

 זײנען בעלמע ״פודות, די פון לעזער
 *ענעם פון ארבײטער מיט נאקאנס

 ערקלערען צו גענעםען דינעז טרייד,
 םונ׳ם װיכטיגקײט די ארבייטקר די

 קוםען זאלען זײ זעהן, און םאס־מיטינג,
 אז פאד טיםיננ דעם סאכען און

 אײגענער זייעד פאר איז עס פ^לנ.
װע;ען. טיבה

v
 נאסעכ^ וױיניגע רי פ.*ן אײנער

 איז ,4טראבעי ניאכעז צד זובט װעלכער
 םירםע דער םין אײגעגםימער דער

 גע־ האט םירםע די לאינעגי. האטסי
 װעסט )3 אין ?&אפ נײעם א נרינדעט

 איז ׳טאפ נײער דער סטריט. טע48
 נעגרינדעט איז און יטאפ נאז־ױניאז א

 די אפצו^זאפען אבזיכט מיט׳ן נעװארעז
 דער פון מאפ אינ׳ם ױניאךבארינגוננעז

 און םםײט ivoSH. אויף פירכיע זעלבער
 זײנען םײלארם לײדיס די בראדוױי.

 ארביײ ארױםצוגעדיז ניט אויםגעפאדערט
״טאפ. נײעם אינ׳ם טען

 איבער קער גוט נעמם אפיס דעד
 פירמע די װעלכע #לאגע נאנצער דער

 און גע^אפעז, האט קארנעגי האטטי
 דער, איז װיסען לאזען װעט אפיס דער

װע״ װײטערע די פרעסע
לאגע. דער גען

 ,38 לאקאל פון ־מעםבערס
. !אדיפמערקזאם

 םיטיננ מעפבער נעהםםער אונזער
 םצן7 דעם דינסטא;, יפטאטפיגדעז װעט

 סא^עליסט האילעם אין אווגוסט,
 8 סטריט׳ טע10י) איסט 62 סענטר,

 װעט םיטינ: יענעם בײ אװענט. אוהר
 ורענען באריכט א װערען אפגעגעבעז

 מיםיננ דער אפיס. זום ארבײט דעי
 אײן נאך ערװעהלען דארפען אויך װעט

 ־עקזעסוםױו אונזער פאר כיעםבער
 סעםבצר, א םון פלאץ אױם׳ן מיטע

 ^מאדם. די פארלןוזעז האט װעלכער
נרום, ברודער טיס

ן, י ז י י ר ד . ב
סעק\#רגאנײו*ר

פארלאנגט
 װ»ס םרויעז), *דער (מעגער סעגמעז ױננע

ח זייער irsvn* nit .svr no »רו*ס יע׳ « אונםערגעסוננ. באמזתיענדע נום * איו וײט זײער סון םײי * »דער ז״ט, נ
 פאך נעלענענהײט גלענצענדע א

םטודענטען
זערם אויםקינסטע װײסערע ם»ר

דדימאן דנמונד
.1116 רום *וחנגױ, םינמםע מצ

.1036R סיווחןר ם*דיס*ז
•װןנד* 5.4C ביז 4 םוז סארנענם, 10 ביז J( פה

שאפ אץ שכן אײער פרעגט
 ׳ױט אױב ׳װאך יעדע ״נערעכטיגהײט״ די ערהאלט ער צי

קףיגען. יא דאס זאל ער אום טאן דארח ער וואס ׳אים זאגט

זיד צוליב דאם טהוט
 ״נערעכ• די גיט לײענט אײנער װען ײייל

 װאם ניט נאםירליך ער וױים טיגקײם״
ײן אין זיך םום עם  אלע אין אמ ױניאן ז

 אײנעם אזא מיט און יוניאנם, אנדערע
 פאר־ צו זיך שװעחןר פיל אזוי אוץו איז

 ארנםענליך םאל םאנכעם און שםעהן
אויסצוקוםען.

 קריגם אײנער אויב
 .נערעכםיג־ די ניט

 וואס אלעס איז קײם״,
 ווע־ געםאן דארף עם

 צו ומןנדען זיך איז רען
 פון םעקרןםער דעם

 שרײבט אדער לאקאל.
*ו דירעקט

Publication Dep’t, I. L. G. W. LJ
3 WEST 16th STREET. * NEW YORK, N. Y.

חו א אזז מנ מ פן מו ײ פד
a m װיפאמו, iq  «nr

 םון באארד עקזעקוטיװ םונ׳ם זיצונג א
איו ,22 ױניאן, דרעסםאכער דער

 אװצנט, דיגסטאנ געװארען ^פגעהאלטען
 ״21 װעסט pw 16 ,1923 יולי, טען3 רעם
 ברױ םון םאמיץ דעם ,אונטער סטריט טע

בלוםטיק. ם. רער
 ארײנגןנכראכט חאט קאםיטע אפיל רי

 וי װאם םיטיג^ איחר םון באריכט רעם
 איו צד און ױני, טען30 רעם געהאט האם

געײארען. גוטגעחײסען און םארוזאנדעלט
 און פינאנץ יער םון באריכסען רי
 צוױי לצצטע איחרע םון קאםיטע אפים

̂וט וי װאם םיטינגען,  דעם *•נעחאלטען ה
 זיעצן ױלי, טען3 דעם און ױני טען26

 עקזעקוטױו דער און נעװארען אויפגענוםען
 נאטראב״ געהערינע » נאר האט באארד

^ז.6גרטנצחײ זײ טוננ
 צױפריםט א געװארען באיןוטען איז עס

 םון כ^וארד עסזעקוםיװ נענעראל דעם פון
 םיטטײלענרמ אינםערנײמאנאל, עד1

 דעם אוױי חוכ דעם װעגמן יוניאן אונזער
 און טעקס אנאלrאינטערנײ 1922 יאהר
 כאצאהלען צו גלײך אױםגעםארערט אונז

 מולדיג נאך זײנען טיר װאס סוטע, רי
 בײ איו װעלכער םעקס, דאזינען דעם אויוי
 ארוימנע־ סאנווענמאן ?לױולאנדער רער

םעםמנרס. די אויױ נעײארען לעגט
 דער םון טמערםאן בלוסטײן, ברודער

 אײ־ אז ערקלערם, האט קאמיטע, םינאנץ
 דערהאל־ איז צושריםט ער5אבי דער דער
 אויס־ קאםיטעס רער איז געװאו־ען, טען

 א צו גצװארען געצוינען מערקזאםהײט
 םון סעיזרעטאר באראוי, ברורער װאם רװי,
 ארויסגע־ האט אינטערניימאנאל, רער

 ניט קאן אינטערנײמזאנאל רי אז ׳עיקט.
 פעלט עס װײל ארכײט, איהר םים אנגעהן

 גאך האכען לאתאילס םילע און געלט, איהר
אסעםםענטם. זײערע אפגעצאהצם ניט

 כאםרלםעכי דערי^ער האט קאםיטע די
 גאך אויםצוצאהלצן סעסרעםאר דעם טיגט

 אינ״ דער צו חוכ אונזער pc ראלער 3,836
טערנײיפאנאל.

 דעם םון םארעטעהער א עפשטײן, א.
 איז קאסיםעם, הילםם ארבײםער אירישען

 באארד עסזעקוטיװ םאד׳ן אויםגעטראטען
 איעצירט רעדע קורצער א אין האט און
 די אין סינדער אירישע די םון נאםען אין

 רער םון געליטען האבען װאס לענדער,
 םױזענטער צעהנדליגע מלחםה. לעצטער
 רע־ א אלם זײגען קינדער אידישע אזעלכע
 םאר־ אהן און יתוםים געבליבען זוצטאט
 קינ־ רי־ םאר װיכטיגםטע דאס זארגער.

 טעכ־ איז םאםענט איצטיגען דעם אין רער
 מעגליכ״ א זײ געבען צו כרי שולען, נישע
 זײן און מצאכח א זיך אויסצולערנען סײט
 זײן. םםרנס צו אלײז זיך שסעטער בכח
נוי־ שוצען אזעלכע װאם אין *דאס

 אויםגע־ סאנעז ואלען ױי בדי ױך, טינען
 אנדערע און געצײג איז וחגרען, האלטען

 נוײ װאס ״צאנד דאים םיטלען. טעכנישע
 איז דעם, אין םעהרסטענס אגז זיך טינט

״ רוםלאנד. סאװעט
 ער װעלכע ארגאניזאציע, די װי אזױ

 םאר דרײװ א אן איצט םיהרם םארםרעט,
 עקזעסוםױו םונ׳ם ער םארלאגגם געצײג,
 םי־ העלםען און נעםזח צו אנטײל כאארר

אוגטעדנעםוננ. די נאנציעל
פאד־ זײן געװארען באשלאסען איז עם

 און נדנאנץ דער צו איבערצואװײזען צאנג
קאמיטע. אםיס

 אויך האט כאארד עקזצקוםױו דער
 פאר־ די פון טארצאמען די יפארהאנדעלט

 זײנען װאס קאםיםעס, אנחנרע
̂שיצען. נאכדעם עו

 נע• ערוחנהלט איז וועצכע סאםיטע, די
 23 צאסאצ םיט סאנםערירעז צו װארען
 באריכ־ האם םאראײניגונג, רער װעגען
 דעם מיםיננ א געהאט האס זי אז טעט,

 אויוי זײנען עס װעלכעז׳ בײ ױני, טען27
 “הא פארטראםען נעװען אײנלאדוננ איהר

.89 איז 60 לאקאל םון מיטעס
 דיססױ און באראטונג צאנגער א נאך

 ערװעה־ צו נעװארעז באשצאסען איז סיע
 בא־ אויסצוארבייטען הסיטע סוב א לען

 םאראײנינונג רי כדי פלענער, שטימטע
 סלאוקםאכער רעם אן אנשליסומ די און

 ברענגען וזירסליר זאל באארי, דזשאינט
 ארבײטער. די פאר רעזולטאטען נוצליכע

 מיטנלידער ארײן זײנען האםימע דער אין
לאהאלם. דרײ דערמאנטע די םון

 און טשײקין םרידכיאן; שװעסטעי רי
 קא״ אונזער םון זײנען האראוױץ ברודער

 שאנםערירען צו געװארען ערװעהלט מיטע
 רעם פון סאםיטע א און 23 לאסאל מיט

 אינ־ דעי pc באארר עסזעקוטױו גענע-אל
ױני. טען28 רעם טעדנײשאנאל,

 ארײננע־ האט גאפיטע אביגע די
 וראס באשלוס, ענדגילסיגען דעם בראכט

 האנפערענץ בײם נעװארען אנגענומען איז
 עהזע־ גענעראי םולם קאטיטעם די טים

.23 צאקאל און באאדד ?וטיװ
:פאלגמ װי צויטעט באשלום רער

 1923 אומוםמ ערשטען רעם ביז .1
 וועצכע מימגלידער, 23 לאהאל אלע זאלען

טראנסםעײרט דחנסעס, ארבײטען

 אמאד- ואל ov יון 22 חאל’לא צו װעחנן
̂ון זיים ײן וחנר ̂ור י ואל װצלכ

po אינדוסטריצ דחנס ,ד קאנטראלירען ̂ורק, נױ י
 אלס װצרצן גצגוסצן W ״»י« רער .2

 ערס. ו סע די טראנסםצריחנן צו באויס א
 װאס שא•, \mv' אין אז םײנט, דאס

 וחנט 23 לאקאל םון תאנטראצירט ורצרט
̂וגווס א ווצחנן גצסאכם  װעצצן עט און צ
 ױלאן״ די און געטען די וחנרען נענוסצן
 ivv'1 װצצכמ •רבײט?ר, די מון ביכלאר

 נײ״ נאשצםטיגט. שצ«צר דאזיגע די אץ
n ̂קחנטארס יאסאל  סר. סיט צוואסצז ס

 אעטצרנײשא״ דער ®ון אױדיטאר װאוצןי,
 אינטעמײ״ דער םון צ6קאסי די און נאל,

 נאזיס, א אױסארנײטצן זאיען שאנאצ,
 זאל׳נן טיטנלידצר ד^רמאנטע די אווי וױ

 פצטא״ וציכע די װערצן. טראנססערירט
 כאצוג אין װארען אנגעװענדעט זאל דע
 ארניײ װעלכע מעסנארס, 28 יאקאל צו

 אוגטער שטצחען װאס שעיער, אין טען
.22 לאסאי פין קאנטראל דעם

 אמצלצגענהײטען םינאנציעלע אלצ .3
 אױטנצנוסצן זייעז לאסאלס צװײ די םון
 •pvס כײדע פון װערען אויסגענליכען און

 נענעראל םולם קאםיטע דער סיט רעטארס
 אוי״ װאויו•, מר. און באארי עקזעקוטיװ

אינטע^נײשאגאל. דער םון דיטאר
 אינעמעגעבען אױך האט קאםיטע די
 באציהונג דער וואגען איעדרױןען איהרע

pc פאראײנינונגס״ דע־ צו צד צוױיטען 
 23 לאהאל םון םארטרעטער די םראגע.
 זײערע אז םארלאננט, רורכאױס חאכען

 צו טראנססערירען זיך זאלען םעםכערס
 יעצ״ דעי װי דעם נאר ^רשט 22 צאקאל

 היאוק״ דעם םון טײל א־ וועחנן װעט טער
באארד. דזשאינט םאכער
 גע־ אוינען די םים פארכינדונג אין

 ברודער סאט באריכטען, צוױי כראכםע
 אײנקיאגג אין אז ערקצציט, שעהגהאצץ

 די וועצכצר צו םארשטענדמונג, דער סיט
 צוזאםען 23 ױן 22 צאקאל סוך קאםיטעס

 WPV געגעראי םוג׳ם קאםיטע דער סיט
 דארמען געסוםע?, ?יעען באאיד הוטיװ

 טראנסםעריחנן װי אײנצצלחײטצן, אלע
 םיגאנ״ וחננצן פראגע די או| םעםבערם די

 אױסנצארביימ אנגעלענגצנהײטען ציעלע
 לא״ בײחנ פון סע?רעטארס די םון װערען
 גצ* דעם װענען דאריבער האט ער סאלס.

 אכער לינד, ברודער 6מי יננ15מי א האט
 נע״ ניט וײ ?ײנען םארשטענדיגוגג סײ( צו

 צו וחננחנן יאריבער זיך וועט ער פומען.
 גק־ דצר םון סעקחןטאי װאניצר, ברודער
 און קאםיטע, באוורד עקזעקוטיװ נעראצ

 כדי מיטינג, » נאך אלאנזשירען צו וקהן
 דרצס־ אלע טחונסםעריחנן פון ארבייט די

 אינעיעגם ניס זאל 22 צאקאצ צו מאכער
וחנחנן.
 םון באריכםען כאארר דזשאינם די

 אויפ״ דינצן ױגי u«20 און טעז13 דעם
געװארען. םארהאנדעיט און גענומען

v
 םון בארד עאועקוטױו םונ׳ם זיצונג א

 איז ^2 לאמוצ יוניאן, ררמםםאכער רער
 אוףנגט, רינסטאנ געױארעז אאגעחאצטען

 סע21 וחנסט 16 אין יוצי, 1ט?10 דעם
 ברידער פרן םארדץ לעם אונםער סםריט,

בצוסמײן. מ.
 אויםגע״ זיינצז קאטיטעס םאשײדעגע

 און באארד צ^זעקוםיװ םאר׳ן טראטצז
 םארלאמען זײערע חאט לעצמער חגר

פארחאנחנצט. און אױםגעהערט
 נע• ערװעהלט איו וועלכע קאמיטצ, די
 פאר מענשען מאסענדע נאכצוזוכען װארען
 ארײנגצ^אכם האט אײדזשענטס, ביונעס

 בנוגע רעתאםענדאציע און באדיכם איהר
 עכד דערםאנםע די םאר קאנדידאטען רי

טער.
 קײן תשיאי״ט ניט האט קאמיטע די

 םאראינםערעסירען צו ענערגיצ און פיה
 צו איהר מיטנלידערשאםט גרויסער רמי

 םענ־ םעהיגסםע ד< אױסקלײבען העלפען
 דער דורך ביזנע&~אײדזשענטס. פאר שען

 ארבײטער־ װעכענטליכער ארן טענליכער
 םעמ״ די גערוםען האמיםע די האט פרעסע
סענשען. אזעלכע פארצושלאנעז בערס

 דינען ױל•, סטען דעם ראנערשטאנ,
 דעי פאד ערשינען אפלײזאנטען נײע אלע

 זאנען, צו אזױ ׳ז1דורבגענא:ג? או| קאמיטע
 ערשט צו האט האםיטע די עקזאםען. אז

 באטרזר די פין װעלכע םעסטגעשטעלט,
 ארן װעהלבאר זײנען קאנרידאטען פענרע
 באקע:ם דיז ד האט דאן און ניט, װעלכע

 ?אנדי־ יעדעז םח םעהינקײטען די כױט
 עס ײעלכע געװען זײגמן עס אױב ראט.

 א האנדידאט, א געגען אויסזןצוגנען איז
 הא־ די זײ האט אלטען, אן אדער נײעם
םארהאנדעלט. און אויסנענוכמן כי/טע

 אײדזשעגמם ביזנעס אלטע די װענען
 די מיט באראמעז האםיטע רי דף האט

 הא־ און ראכםאן ברידער מענעדזשערס,
 צע״ א צונעשטמלט האבען װעלכע ראוױץ,

 האנדידאטען, די םון נעמען די כױם טעל
 מצהעססע די :םעהיניןײטען דימרע צױט

רער אדיוי עישטע די נעשטאנען זײנען

 די — rrnM וױיד^נר די ציםטו,
fi iiit W. .וו

ך -אט דצכווטצ לומערןר H ג^ר  ו
̂ןן |ארד5 עקו^וטעו פאי*־ ־־ גוטגץלײס

j jrsm
pc קאנדיראטצן ליע די; ?ryi M 

וױיפבעמ. א. און
lie ביונ*ס אלטע די '*tto u  iv :

P * נערנסטײן, א. 'M, נאי״דהטיץ, ס 
 א״ט־m 9 ׳״ויהאראװ א. האםטאן, דוש.
.1•̂^ נ און שאו*־א דזש. רײך, ײי'6 נאי,

 י־אט חאריטצ אמאניזאציאעס די
 די װע;ען נאריבט איהר אר״גנעכראכט

̂נצטע  4גענע״אי פא־׳ן אראניזשמ^נטס ל
̂ר  דצם דאגערשטאג, םאר טיטמג סצםצ

ivttiW חןר און ױלי, טצ| 19 W כאא־ד 
נוטגעתײפען. כאריכט דצס האט

 או; םינאדו דעי pc כאריכט דצר
 ױ ײאס מיטימ, דעם pc חאריט? אםיס
 איז טצן10 דצס גמהאט האט

.iinmm iW'fWVto און חאנדעלט
 ארנאדזאציעס, םילע די צװישען

 געשטיצט קאטיטע דצר pc ו״נען װעלכע
y די ויר גאטינען נעױארען v y y 'M t 

 פארמעי״ די נצװצרקשאפטען, 1אידיש^
 א*״ אידישעי דצי און •ארטי־, לײבאר
 דאלאר 30 קאםיטעט. חילסס בײט־צר

 ע- דער צו בײטראנ דער געװען איז
̂- געהט װעלנע לןערומרשאפט. שטער  סי
 -py •f crt יאהי טצן35 דעם ערצן

jy גע^עגענהײט דער צו pא דססירט r• 
ושימאי*. סממצי^ען א ארױסגענען ױ

 געגעבען איז קאטיטמט פסלז:י צום
 געציע ?ױפען צו דאלאי• 50 נעױארען

 פארטער״לײכאי דעד צו דאלאל 50 אין
 אילי פין ?אסטע; רי דעקען צו פארטי

חאנװענשאן. לעצטמר
 קאסיטע חנר fie פארשלאג דעס לױט

 ערװעחלט איז װציכ^ לא׳קאי, אונזעי פין
 אראג- נו״טינע ,ד סאכען צי געװארען

im דצר fviyn דושצסענטס v n rm 
 אנשלי- די יין 22 סיט 23 לאסאל סון

 דושאינט ?לאימטאכצר דעם אן םוננ
 צו נויואדון כאשלאסצן איז כאארד,
 pc סיטימ געסײנשאפטליכצן א חאבען

 PM 89 ,60 ,22 לאפאל ®ין ?אמיטעס די
 באארר, דושאינט אונזצר םון קאטיטע א

 װע- נאריכטעט חאט סאסיטצ אונועי
 כאשיוסמן n און אױסגאננ cjh נען
אלס 1ײנע1 דארט סיטינג. •ענעם פוז

jik ג*״ו* ^גג^דט^ן“|* 
ר צי נאצמ ן4י טצן  ̂ד
^א-יטאנ^ר טיט׳ן ®ײצ״נד״מ יח ngw.-

yi* א ון81>אסנר1וןר נאײכט tvti•fifpy rt't wwi ivmr 
אא״ד ^ נ ױ נ ט ״ ן י מ א w י v v tM t, אן 

y fr*י אנסנט הויוט ־ ״ fie י' iwj אוצױ סץ ײ
לא- ואד#^דצ(צ טי( די •ין

h m vh  j f r « r # M V\ טיט
*1 Pוצחן, ו4או 1יי •יס

 דיצר ר^ט רy*כf ד*ן יy‘איf ״f י>י
מ׳יווג,

y״c י* אגנאייאגגט *יאס w  vih\
̂נצר א

r e n  omכאשטצחן ••י וי^ד
pc ̂א ®,r אױו•

 ארג״טען זאיצן ®4ײמאי דרצםראמי
איגדוסטר^. דיעט דער אין

y' א נ^יר * o w i v ivu v רי ח^יבען 
M טאיאר^צט P 1 W סעכד נאארד 

Dijff או אײסגעדל^ט׳ דך ro זאיען 
 געט^^אסטייכצ n צו רצחאטצגדימז

IV̂ די fm ייז קאריטעס, VH אנאארי״? 
ii«im ראיyגŷ סיט׳ן רצ; m כאארד 
 די אױזי כאשטעהן דירכאױס ו»י עןלוא
yרראגטvד

 נאריכט on טיט םארביגתמ אין
 אן צײןלמיט, שצחנהאיץ ברוחןר לאט
 נאןי גצחאט ער הא• טען1« דעם

 ס<מע- ליגד, נרודצי סיס yרעגycאגP א
װאג• נרוחןד אח 23 *אחאי פון

 צק״ נצגאראי יצר tic סצוורעטצר דער,
ivrwrf סאם כאארד m סו«י חנר ן1א 

v* n m n w  fie אנחױ״ אז
 23 יאמאי יחנט װ#ר געססטע כעגדיג
ס.1צמד דצם טאכען

 אױסגעפאדערט איז האפיטע אוגזער
 די וױ שנצל אזוי אז ,fnyt צ-י ;מװארען

 מזעסוטיװ געגצראי ד*ר pc טיטגלידע•
 pc צוייקמסען וחנילצן מאטיטע כאארד
 אײננא״ טיטיגג א ואי וואשײשאן וײןר
 כצ־ א צ׳ icoip צו כדי pnyr חפצן
 ד» נאצינ אין סאח»טענדידמ סערע

טראגסשעײרומ.
 גע־ דצינג די דך האט דעס סיט
׳מלאישמז.

.pyo ,ץ ל א n נ n v ס .י

? טאן צו פארט איז װאם
•רייז״ ׳ממ׳ס נייןדר ןנס§?ר 1(»

 אין צושטאנד סm כאטראכםענדיג
 צים שעחן ברודער קוםט םרױד אונוער

 ״•עסענט״םצדי״ p'p אז שלוס, ריכטיגאן
 הציפען. ניט איצסצר pir וחןם ״צין

 זצי״ on אץ tnyr בתמר אכער קוסט
 irm yn אנטוױקצאט און ארגדקעל ב*ן

 וױדער איז סיר, שײגט װאס זיאן, א
סצדיצין. •צטענט א וױ םעחר ניט

 ער כאטראכטען. גאר עס לאםיר
p« m אלנעכױימ אן פאר ^לאגט i n 
 סארדינס״ די םעסטשטעלצן א׳יז סרײד

 םאר״ די אין קלאוסםאכצר די םון טען
 אױסצתלײ״ זעחן דאן ש***ר. שיחונע

 כצלי״ רי ױשען1צ פארדינסטען די כען
 נראד דקמעאמר און איץ סון סלאמת

 זצ^נצ! on yiw אײן אין טעחיגקײט
 ארביײ די אויסנ^יכצן גאכהער שאס.

 שצסצר, אלע צװישצן טער־םארדינסטעז
 ױדסארם״ א 1צ קוםען װאלט dp בי?

 גיײר, קלאױזסאכעד איצ פאר װײדזש
 איגמשאםס לאגישערװײזצ ט5װא װאם

 נצי״טיאכח אײן צױישען קאנקורמנץ די
 איץ ױשמז1צ נאכחער און אנ^ען םיט׳ן

 װאים pm אנרע־צר. חןר םיט םירםע
 קאנ• די איצושאפעז געלומען נאר אונו

 פז?טשױ1סאב״סאנ אײן צוױשען תורענץ
 אדך אונז ױאיט אנדערען מיט׳ן רער

 םיײ שעהן׳ס כרידער לויט נעלונגען, נלײך
 r^n 1האנת די אויך א«צושאסען נוננ,

 און טרײד אץ מלאמת בץל די צוױשען
 נא״ װאלט, איכלען איצםיגע אלע די פון

געװאדצן. ניט גאר םידליר,
t אז זיך, דיכם d געחאל״ שױן זיינען

 אין ארײז אבעי זיר טען מיאכט םען.
 גא:ץ א גאר זץ־ כא?ומט פלאן, דײזעז אט

 רעוױדע א אז אנגענוטען, ביאד. אנדעי
 אײס־ צום צו טרעט כיען און געטאכט איו

 םאנ־ נעוחןהגליך וױידזשעס. די ןyנלײכ
̂טע בעסער די pc אן כדר גמן  אר־ באצאה

 זײערע נאך קדמען יועלכע די םין כײםער,
 80 אדער 70 זאנען אאםיר ®דייזען, אלטע

 דאלערד״גע 50 די pc וױיל װאך, א דאלער
 אײס״ װאס ניטא דאך איז כעלי־מלאכות

 ?לענסטזג, דאס דאך איו דאס צוגאײכען.
 א אין קריגט איעי״םאר קלאוקס א װאס

שאי. ױניאן
 האט ױידזשעם1 די אױסנלײכןן pא
 נע־ דט זיכזןי שעהן, במדער דאך, איהר

 װאאט עס װײי ארױוי, אונטען |ic םײנם
 איןר נײ געהאט ניט דנען קײן •שוט דאך

 איז איז יאנע n ײי לױט צײט, טיגער
העכער. א-ױוי נעוזן 1צ טרײד,

כדד זײגען זאנט, איהד וױ מיל,

nפ•ראינט שטאר? yסירD̂ ני״ דאס »ו 
 סאר״ נאך ז»ינמן װאס במלי״הנתיס סע<

 קײן חאגמן נים זאאען סרײד, p» נאעצן
 |p>pii דושאכערס. mim צו אױסרײד

to שא« » אין זאגאן, יאםיר סחען, דאו 
7 •רנ״סאן op װאו 8 אדער 0  דאאצר״ 0
Pin נעלי-םיאפית pc « גר»ד געוױסמן 

to"pynvo אדסגאײכtp געאי- די ס»ם 
 סעחיגקײט, גראד זעילכשן דעס pc םיאכות
 אר- צײםען, שיעכסע ד» דאנק • וחניסנ,
 העכסטענס אדאר 60 סאר נילױו כײטען

̂ pi on און אײן אין װאך א דאיע 66
 אוױ עס, חײסם ״םיר װצמן »«*r מס

7 סו( oprrrpi די ארונפתרשנײדען 0 
8 אחנר ^ 50 אויוי וואןי א דאלצר 0  א

יחיה » דאיער 66 העכססענס
 זײמרע ריען סראג^ די ויר שםציט
 ווצרען רעדוצירם איצם זאיצן װײדזשצס

 ײן1 וחנט האם דאלצר, 66 אד*ר 60 אױף
 כצאי״ דװיכשניםאיכע די po שיקואל דער

 on נאױז איצס ?רינען חואכע1 סלאכו̂ו
 דאר רועאאן #נאטירליך ? סקײא סיגיסום
 חנדחױרט םוזאן יר1» װײדזשצס !ײעחנ
 ?י־ •רא#ארציצ. זעיכער דמר לױט ווערען

 די סאר געסאכט גריממ־ דאס יאאט1 רpכ
 כיד זייצרע סיט אנצמעחן כעלי״נתים

 ברױ זאגען, אכער נױר איהר קאנט נעס.
 און נעװארען װאאט עס װאם שעהן, רער
 קלאדהסאכער די געםײזיט װאלטמן עס וױ

? רעדאהשאן אזא גאר
 אונזערע אין ש:יט םיםען אזא מאכען
 נע״ פשוט אונז םאר עס װאלם וױידזשעס

 כיםעל לעצמע ראס א*צוצא*מן הײםען
 בלוטלא- אױך אזוי שױן אונזעי פון כליט

הע*«עי זעז
רעדאק־ אזא אזא צוגענעבען, װײטער,

 וױײ די אום ױעיען, געמאכט מוז שאז
̂עז דזשעס  און װעען, אויסנעגליכען זא
 אלע אין נאר שא•, איז נאי נים טאהע

 אױח ווענינער אדעד מעחר דעסארמםענטס
 אבער דאס דאך א״ז באדס. נלי־יכען א

 שטע־ ייאס שעיעי־ די װעגען גערעדם אלץ
 דער פון קאנטיאל סולען אונםער׳ן הען

 קארפארײ״ די סיט איז ױאס און ױניאז,
1 שעיער סקעכ אנדעחן יון שאנס

 נאף או שעהן, ברודעי איחר, דעניןט
 אױס״ און רעדוצירען ױעלען םיי מי רעם

 שע״ ױניאז די אין ײידזשעס1 די גלײכען
 און הארנארײשאן אלע די זיך װעלצן יער,
 דאך איז עס ? אײםל»יזען שעסער סקעב
oirc אזעלכעס. צתמרטען צו ױגלאז 

 מחד נדט נאד זיד ײצלעז די סארקערט,
nrn צז ײ שגײדצז נעםצן קאנ- ן1א ײ״ז



#ia,iyj*f |f׳t j״ w f i  |y>yn •יילו׳ני 
unit j 11 >1 ?רי^ן )■» #י#ןײ l r t w׳
1 |i# ,ova p # nי **‘id ׳*׳יי׳וי vn־ 

n m׳m* ׳•.ivnyae
6 rvovvia  myn Mymn it#י  י

me ysiyt <1 ma״m  ,m v n *p ; i
11 •if# I•# ,liC M i.1»■ »ס#ר •V11 MU

mר m #■<*#ו *pf «י m ׳#ic an  i'׳־ 
j״i i׳#b|» ,1 •י״ו urn M ivryn po 

wa ו״ן *ר1«יו«1א *iM׳Mivo־m y י־ד׳
 יו-געכ״ין, #•ן <yp*OMa #•>#ר דיט
 ד«ר #•ן ׳־ד ייײר ׳•«!#׳*« ,my׳# נחד#ו

a e#»• If• yi<#׳Myjlyn ,|yi ז־ו ד׳אט
p on  m rn v i•* ײסה י׳י׳וי«ײ׳ג iv

 v; חאט My w>vn,#1•«׳ גויס«״ן ס*ן
n u n מן *י״ #ו׳  .ovP'ioyo י1 #ין ן

am# •ty l*t ־1• 2 כ״ט ןאר׳#ר״ג«ן* 
Of ovn W D ד# ד*ו ivrio פאר , 

 ״•Mina• an#׳ «ר ז*י (•»*«•#, ד׳ןר
 ״;■*׳!נט #•« «יט«ר י*חר ג סיס ג#ן

 or•# o$n mkvo#• ניז •ריויוז״ ס#ו'ן
iH # ) oatpivoona ottoyj, <# דע־ 

 v ivtvnyj e>#n jyno'ia• »ייג«יו#ר
iv r ’nnao ׳#on •ד ivin*• vt'OS'M.
ta n n* ,1 איו» taא״עי יו 

װ, ;יס »•« •<*)  vroivDV• א *n מ
p v i, סיס #נ#ר Myr;yn >yo גמנד 

 פריהיד y>a פ#ר װי #(ססלד׳טמ, »ר8
yposas vm ת,1א1#ר ii>״ urn א־ו 

 הונט רןר װאו #ל*ו, |yov#< פאר דאן־
 |i# ידנד יייסטova .|ys*MJas 1 ליוס
 yrova וי אין Myj»i>ir Mn ta #ייס,

 אנדערער p׳p ;יט #•« טר״ד אין #ינ<#ן
איו Mvsarn דפר אז ,My)«rn ד#ר מי

 ד; ויו ivovn ov ivs>yn p■# ווס• ד#ר
nao״y )n ססענ־ און ה#ר»#ר״׳»#[ס

)n# ; |yopf נײט ;ערען יין־ אנססאס 
ysia yo ryrvrM> ̂יטריקענען  אױס

t*M on׳oy o#ii ,•on ivi מאייט ;•y 
i n  tytyn ט־ריינסטפר#; oיטyי #no 

lie mvn nr די >#iyנסעקםען, <״•# 
ro  tripoiif^ ״ די אונטפר ויך#yjyj 

 on re ■yp, רי ■y ivmvp pa סיס,
oan ,ifiyi ro  D#P אזױ נײט, א?וי איו 

s• ׳*נ״רס oy ta «#רף, ir אוינעז רי 
״זוכקן זיר איחר <#זט »יד#ר און ;yi y- 

םןןנ«ד«רי«ינע;.
or װירסיױ ד*ך #•ז w ■p ' mvsvP 

i# ,ivoMMiiif סיר װ*ס דפרריט |y>yn 
ir r * n n די n״pc oyrn קיאװן* די 

 סיר ivPyi ,Mviyiri*Mi' די #ין נאמר
•*ivoar פון סאנפוחזנ׳דפעתינק״ט די 
 מי לאננ אװי ן1א ; ס#ר##רי״»#נס די
 בליי• אלץ נ#ך iy>yn ס#ר*#ר״מ#גס די

 נאט־ר־ זיי װעיזן ,mye־T]niM#p נ#ן
>m #r״yt ארנ״ט. די פר־נפז

 נרױסע iv״ די נים איז נ־ה די אלזא
 יר רי איז פמ#כער1#סי די סון װ״רז׳מס

i n r r w i”, דער א־ן א<נעס״ן אין נ#ר 
nyoonpy קאריאריי־ אלע די אט סון 

m ytriw o  p# ev$a. ז׳פע װאס
 כאזיי״ iv אום נעםאן סױ האכפן #מר
 ־״סטאיעדזש״ חןר אסת, ? «ײ טימן

#P מחפ#ן ]in#ny םיט׳ן iv pynv ■#ב 
n a tr\ די #ט >#y ,נער סקמנ־נעסטען# 

 ״t סיט געקעניפט yp«o \nt$n סיר מה
 רוח. iv נעיפזט דמ#נ#ר on סיר ח#נ#ן

 נערוננען נלױז ויך סיר ח#נען איחס סיס
 װעלכער אנרינמנם, בפסערעז M װקתן

ivooyo p# pm >«װארים װערםלאז. ס 
an>#i< ס#סיא״־ ודפ»נ#רס די וױ« 

pup oyn |#r נע־ אגריםפנםם עםליכע 
 זיי־ נ#מן it פארזיכפתננפן סיט סימס

 ױניאדמפפער, אין נאיו ארניים פר
m ao װאז ד#רמ ארנייט וייער אויף זיי 

eo*p ov נע־ םױזענם אין בילינער, זיי 
 סאר• *<#רלײ סים אנרימנטס, סרימת•

 קנ״ «ו סימםסנד ניט זײניז זימדדגתן,
m n י«נ#. לסזינ• די

in- אס#ל אונז גפליננם נר «וױנ  iv 
ivptMP די סיז פסאינמ ivayenacm 
ivopan נ«<ל d' im #«אױוי סרײ t״n v 

n oy • iWjn■ • 0 ו1̂̂ל דוורום ijn »n 
o# no -voao m  pm pvaar n די v>m 

inrup ניפטינזנ ivoovorM ! פאר טא
tronyien* o»y a»w מים סאםױ א on

ivfjtai- א ̂ סר״ך l א ת v ן
#  : פראנען די אויוי *woonr un ייז

 נאנץ איז ?״ ס*ן n ס#רם pm ,װ#ס
 די מים pomp nvopnn m : ס<#ר

 ווילט, איחר o׳im ,no«p א ; ידיסמרס
 נע־ אונז נתט pM סױ» און <עב#ן אױף

on (מנפן  tvoovpao n ד»ן דזעאנער 
 זיי־ סארלירען ivoovrovpo די די <#ן#11
iy אליין ויר סון װעל#ן און נסחרונג #ר

«ם*רמן.
tnyfi : ז״ז דארוי לאזתנ ייונזער
 םים חסנדלעז איהר מילם ! דדממרס

 שעפער, אייפרע «ױף קפפנם סל#וקס,
D>yur אריח ivprao אינסייד #ovyt p 

pvpm יתיטדליים r« אויב ארנ״ם, רער 
!סרינען נים סלאוקם i״p איהר ומם גיס

a די נפנען מספלודנ אזא :אר m* 
 m אנאחוינרען ככח pmr װאלם מרס

m די ב״ נאנײסספדמנ po װ»ל# lp- 
r םסמר. n  im ,tn yrv סאםוי pm 

Hײי OMn»t |iM mי » w  M T זעהר 
 ארויפ־ #בעד פױר ותלעז .proenp ױל1

 חאסף דיזעז םון ׳פומרימײם די ןימפן
 וױכטעפיים די pm )#ל0#װ ״|M אױוי
pa אױ# דיזעז n> ,סנחנחנר pm

ן נױז® דאנר, עפענטדינער אן
.17 ר»*ד,»ל צו
. — ; -ער»יוטאי װערטי״עי
 דער דירך אױס*ודרײןען טיר עײױנט

 דאנק אינעריייכען סײן ט״י>;ערענטעיו)/
v, אױך און ,17 דאיזיוי־! ״״ יאקאד טײן 

 צו V’vvso'4 און ב#ארר דדעאינט ד/ןם /־י
̂ונען װעיכע נרידעד, ס^^עגדע ,ד  ה

 פ־ייגד* פיעיי אזוי טיר iv איױבגע^ינט
ר כין איך אז ׳;,׳אפט,  איט׳עט*;דע :יט ̂ג

 »ון װערטער. אין אױס^ודריי,ען ואס
̂וך *ועייען  * לינרער טײגע חאכען נ

; טײי גרױהען אין ?ײן ov װעט ׳טעי  ד
 : נעטי־יך םארדאגחען. w ;סרעד, די אט

 ; סעקרעטעי םינוונס דעס #העיער נױדעד
 סעיזרע־ רדיננ8רעק דעס <י«סק/ נדודער

 א״ע און סטאניןעװיט^ נרודער ; טער
וארד. עקזעקוטיװ דער pc ברידער  אין ̂כ

 רע־ ראטטאן, ׳״מילדי.רױט נרידער די אױך
 כרײ {[1*י און כינדי״ער סאםערכיאן, וױן,
קא. סעיל־װ^ ׳עא■ דעם j*c דער

 אין קראגק װערט ארכײטער אן װען
 איז ארױס איחם העילפט מען און פא#י א

 כרידער די טיט אכער ^עחז, זעהר עס
 אײן אין געארכײט גיט איך האב
p *פא• ir ׳דאך און יאהר א וױ סעהר 
 כין אץ־ אז געהערט, האכען זײ מען

 ברײ אזוי דך זײ האכען ׳כעט צום קראנק
 עס אז *•גערופען, װארים א?ױ דערליה

 נעםיגען צו זעילטענהײט א וױרקילין־ איו
מענעען. נעסטע די צוױ׳עען אםיאו

טים־ טײן pc אאעמען ױי וױנ׳ט איך
 ניט קײנמאיל זאיען ?ײ אז הארצען, סטען

 םײן אױך קראגקהײט. קײן pc וױסען
 ׳נאא#ערין ה. ברודער דאנס אינעחציכען

 אז אכװאה̂י ,17 לאיןאי סון טעטכער א
 אזעילכער אילס דאך סײנער סרײנד איטער

זינען. דעם אין אויסנאהטע אן ער איז
גרוס, פרײנדאיכען מיט

סילקין, ם.
טאסס. כאסטאן, גױ אין יעצט

דיױגע. דאס בײ זיך האלט ער
 גע־ דער אין געילעזען האכ איך װען

 דעם דאנער^טאנ, לעצםען ״רעכטיגקײט״,
 סענע־ געעהרטעז אונזער pc סארמלאג

 םאן צו איז עס װאס מעהן, ב. דזמער,
 אונ־ אין עקזיסטירט װאס כאאס דעם צו

א נענעבען זיך איך האב טרײד, זער

 וואיצט װיכטיגקײם די אז ניט םראגע קײן
 מוועריג־ דער איבעמעוואױגען םיעל סיעיל

 עק־ אונזער סאר סאסוי א איז עס קײט...
/ זיסטענץ.
;ע־ געםינען דך װע^ען עס וױיס, איך

 םאן סאך א ורעאען װאס סקעיטיסער, נוג
קאםף א אט : זאנען און האנט סיט׳ן
 ורען ע^טטענס, איז װיננדםיחילעז. םיס

 אונז םקעיטיקער, די אט ױי האבען
? אויסנעםעהלם

גע־ געהאט ניט דען זײ סיר ראבען
 םאר קאמי אונזער בעת ,1919 אין נת

 גיט דאן דעז זײ האכען ? װארארבײס
 געקוועטשם און קע■ רי םים געקזאקעאם

 דער איז דאר און ? •לײצעס די םים
 און געײאחנז אונםערגעגומן םםרײק

 םולמטענ- א צו כיז נעװארען דארפיחרם
^נז ווארום ויג. מנען  אזא איצט םיר ז

? אונםערנעחםמז ניט סםרײק
 עס טען איצטער, חאלט עס יױ טזױ

 דאן געהז. נים װײטער םאל קיץ ptt דאך
 װי סיםעל אנדער קײן נים חוך כלייבם

 גזד קאםזי םארביטערטעז א אנצוםאנגען
 צו זײ צווינגעז און דזמאבערס די געז

i אימענע זנםענען m r, אר- זײער וואו 
 ױניאן״לײט. םיז װערעז געםאבט זאי בײט
 זײן, גיט זאל ער שװער װי סאסוי, אזא

 םום דעם געשמארקט צוױיםעל אהז װאלט
קיאױןמאכער־מאסעז. די בײ

 זײ אז קלאױזמאכער, די דאך וױיסען
 א םארלירען צו וואס ניט איצטער האבען

 דאך וױיסען ; נויט כיטערער זייער חוץ
 וחןאכע יעניגע די אםיאו סאאוקםאכער, די

 אז סיןעמ־מעיער, די איז איצט ארכײםען
 אויםנעהאל־ סקעב״נעסםען דאוינע די אט
 זיײ דזמאבערס, די םון נעטטיצט אוז םעז
 זײער םון אורזאכען דירעקטע די דאך נען

 קאאויד די דאד װײסען ; נויט ביטערער
 דזמאבערס די נעגען קאםוי א אז םאכער,

 סאראארײ״ די געגען תאםף א אויך איז
r*אזrח ^ע•ער  צו רחי דעם חארענדיג י

 אײנער, װי אלע אאע, װאאטען סאמי, אזא
 אײזערנעם אן בילדען העאםען נעקוסען

 איחר וואיטעז איז ױניאז דער ארום ריננ
 עס װעלכער םוז באמיצם איבמאסט םים
 דיוען פון געמםארסט און געמאד.ר. איז

 געקר ויכער םיר װאאטען תאמי גרױסעז
זינ. א צו מען

בעסער. אלץ שנעאער װאס
קדאסעל, ב.

.11860 לעדזיט. ל*<ז. םזןסבער

 האנ א-ך װאױפ כעיזיי®, איבער׳ן י\עט
 ‘טײ p'O נאך אז פיי־דלר, ג^ך דל׳ער׳בען

 א כ-ר״ל-פרייז״ ״װאן געװען •ואי־ט ׳;.ינ;
 איכרען, סיילע פארטײרען צו מימץל ;וטער
T דריקט iyvny;vo אזנזער וױ אנער J 
 ״דורנםיחר״ דט איצט דאס איז אױס,

 ילײנאר היא דט האבען טיר װײיל נאר׳/
פאנד. אינײטס^אזען קײן און כױרא

 גיט טיר האכען װאס פאר איך, פרעג
 ? אינסטיטיציאנען .*וינטעע אזעייכע

 אײנ־ די גיט טען טרײעט װאס פאי און
 סאג- א וױ דאך װאלט דאס > צופיהרען

 ארכײטער איע צוגעצױגען ;עהאי״טען געט
 סאר־ דאך ט6װאי דאס ;ױניאן דער ארום

 אופד איגנאנצען ג*ט אויכ יאעגערען,
 געהם סען װאו טײד^עכעו, רי כרײגגען,

 •ילאץ א אין סענט״ עט^כע ״פאידיגען
 75 פאר טאנטעל א אױוי מאכט טען װאו

 דז^א״ די \ $2.50 װערט איז װאס סענט,
p װאאטען כערס ir ע* געקאגט גיט דאן; 
 קאנטדאקטאריאך, נ^יגע קײן סינען
 די װארום סאכ*םאנופעי.ט*אורילאך, אדער

 בי- קיין קריגצן געקא;ט גיט װא^טען
 װא?ט yלypyw ״דער ארכײםער.

p ir הינםעלע, דעם גע׳פלאגען גיט מעהר 
 די בייסען ניט װאלט הינטעיע דער און

vljnyp, אױם־ ניט װאיט קעצעילע די און 
צינעיע...״ די עסען

 בעסט דאס טרייעז םיהרער אונזערע
 האט םען איכעי. יעדען ערילעדיגען צו

 ״ארנאגיז״^אז־דעיארם־ אײנגעאררע;ט
 װעט עס יאנד. גאנצען איכער׳ן טענטס״

 איינ־ װעט דאס כיז יאד«רמז נעהםען אכער
m געארדעגט m זײז״ צו באדארף עס וױ 

 סאר־ קאן םיטעל נאסירייכער קלײגצר, א
pn*»r געילד. און צײט סך א
 אױםצו־ געילד געחמען מען זאל װאו
 אײנסיהרען און בױרא ילײבאר א האילםען

 די רעיזם ? סאנד ארכײטסלאזען אן
 זײן װעם ov פי< פיל, אזױ חױזט ׳דױס
אויםצוהאיצטמן. דאס נענרג

 ער־ אגיטירט, םאס״טיטיננען, רוםט
 תרכגעפיד״רם לyw וועס עס און רט,0ק

 אויך זײן זאא יתיאךבון חנר אז װצרען,
פאיציסי. איג׳טורענס ארבײטסלאזע 1»

אכטוננ, כרידערליכע םיט
ח. ח.

.6796 אעדז^ער

 די פארלארען ניט האט ער
 צוטרויען האט ער - האפנונב

מאסען די צו
גורײנד, גצערטער זעתר

״נערעכטינקײט״ דער סון חדיאקםאר
 צום גענומען זיך־ האט עולם דער
 אנגעוועהםאג־ זעהר דער איבער ?זײיבען

 נעםליד, םרייד, קילאוק אין םראנע םער
 ׳זוריי־ די םון פייע תמאבער/ *חגר
 היס- א געכען צו אונז זיד באםיחעז בער

 דעד וואנעז םיז איבערבלי^ ט$ריאאנן
 וחנא־ םון גענוםען, זיר חאט ״דממבער״

 און וױימער י1HS «1 אוסשטעגםגן מנ
מ ױי #1ו
r יעזען!ליםט$ר' &  w fillטױ 
̂וםיע •אליטימק ױרען  זצחר איז צתאנ

 תלאוק־ אונזערע וואימצן חלואי טיםיג.
 גצ״ וױינינער ן1א נצלעזען טצחר טאכעד

0«**r ווען נלו< איר $מנר -.1״■ינאקאי 
אין ניט קריכען איז םאנצז חנר
 אײנ־ יכע5װיסצנשאסם אאצ וײ אם קאי

לײטועען.
 אז אױס, זיר דריסם ^ײבער איק

 מאנו־ זעלבער דצר איז ׳דער^דדטאכצר״
 נא־ נײעם א אוגםצר נאר םצתט׳צוחו̂ו

 צום איוזם זיך לוינט אזוי וױיל םעז,
̂זעםט. נים, צװײםעילט קײנער און נע

 מאקע איז עס ריכטינ, איז דאכ אז
 טאנופעקט־עוחןר, איטער זעיבער רער
 גײע טיט נאמען ;ײעם א אוגטער ;אר

 סון ארױסצודרעהען זיך אום סקיסס,
 במלי• די קוטש עס ױגיאדקאנטראיל.

 די אײנצוריידען אן גרי;ג גאנץ נתים
 אז איבײטער, נאאיװע מעהר־וױיניגער

 ;;רעגענדױי״ פון יאנד ״א ►ין יעכען זײ
 גע״ האכען ארכײטער, די ׳זײ און טען״

 אױיםציאד־ דך ״ט׳טאנסעס״ װאידיגע
 דאס וױל װעי און די, וױ ®ונקט ב״טען

 װערען און ארויפארבײטען ?יך ניט
 קריגען :אך אזוי א-ן ׳ זעיכפט׳פטענדיג

 ארײ| ל״נעז װעלכע טענ״׳ען, ארײן זיי
 סקעב־ זײערע אין סענט פאר יעצטע די

 פאר• זײ אז ׳איז עגדע די און נעסטען
 אך• כוחות רי און דאי־ער פאר די לירען

:אכט. און טאג ביי$עגדיג
אםא״ די האבען עס װי זעדזצן טיר

 צױ זיך סטריט pנר פון באסעי*ער לינע
 סענטער״ ״גארסענט דעם איבער ׳*:ירײט

 זײ אפיסעפ געעאלדיגע א פאר װאס אח
 איצץ און סגעבױט. או דאס ז־ך ד«אבען

 סקעב־נעסטעץ, די pc #אייצעס די אויף
 טאג צו היינט בא׳ן&צפטיגעז װעלכע
 קילאוק־ אונזערע פון פראצענט 40 אס׳&ר

 דורף נעצװאוננען זיינען װעלכע םאכער,
 ארבײטען צו אוטשטענדען פאר^ידענע

דארטען.
צײטען, יענע גוט גאנץ נעדענ? איך

 האבען באסעס די ווען ,1910 םאר נאך
 אונועד אױף געהן װאויל געלאזען ויך

 אױס־ זײ האט צײט די אבעד רצכענוננ,
 קעפר בראװע זײנ<ן מיר אז געלערענט,

 נױםיג. איז עס נאר אויב ®ער
 ױניאן ריזינע א אױםנעבױט האבען םיר
 וועלצן אײנינקײט pc כח דעם מיט און
דערגרײכען. אלץ םיר

 זאיי טיר אז אי?, םײנונג מײן אלזא,
 םאוד צו זיך בעסער אנםאנגעז לען

 זאל טאנ זאנט אײנער װעז אז ׳מטעהן,
 אט וױיל נאכט, זאגעץ ניט אנדערער דער

 yn האכען רײבוננען םראקציאנעלע די
 סלאוקמאכעד דער אז דערצו, בראכט

pc אין נעװארען איז יאהר גאנץ א 
 אינסערע• ov און אפגע׳עטאנען נאנצען

 by וױ נעהן זאל ניט, גאר איהם סירט
 א האבען געדארםט האבעז םיר געהט!

 סיםםעם, אזא בױרא, אײבאר צענטראלע
 ארי אונזערע וואו וויסעז זאלען מיי אז

ארבײטען. בײטער
 צד דעם םארלארעז ניט האב איך
 סאלדאםען, אלםע אונזערע צו טרויעז
 דורכגע״ קעםםע םיצ אזוי האבען וועלכע
 ױניאן, דער םון לעבען דעם אין םאכט

 צו מעהר אנפאנגעז זיך דארפען םיר
 ױניאך אונזערע אױך איז םאר^טעהן

 אונן צו באציהען ױך זאא׳עז באאמטע
אלגעםײן. איז םרײנדאיכקײט טעהר םיט

ו נרוס, ביידערליכעז מיט
■ פאזנער, לואיס

.9 ייאקאל מיםגליד

 די םון רעזאלוציאן טרויער
ניטעלםאן. ת א. םון בײטער

— : רעדאסמאר װערטהער
 םריהצײטיגע( דעם באדױערעז ״םיר

 םרייןןןי און ברודער א אונזעחגן םיז טױם
ם ע ח ע ר ב י י ן א א ס ײ  \m ם

V טיזנםםטע אונזער אויס דריקעז םיר o 
 גרו̂י איחר p* םאמיייא־ חגר צו אאטיעם

̂ועהז, איז זײ װאס אוםנליס, סען  wo גע
 1אי מאז טרײעז זײער םיז פארלוסט דאם

םאםער.
! אנדענקען זײן ״עהרע

ם^ערמאן.״ םעידםאן, ״בארנעם

ע ג ו ל ם ק נ י ה ט ר ױ ו

p אין איםער האלםען in » באקם

ס ק א ל - ס ק ו ז

 פאמיליע גאנצער דער סון םאנענם די רעגולירט דאם

ײ םארעםארט און וניללם. דאקטאר ז

jjm ױראנ אלע אין נאסם, a סענם 60 און 26,10 #dd

n*ר u iM )

״ ד נדרן) ראן [#,- (

ל א פ כ ר ו ן ד ו ג ® ױ

f ^ T( אץ טאטצנט r j r  CJV1ן pft י—l— .׳. . -C 
ץ ״סטאד״־איטײס^,  ^ לעדער. ב• נ. ו

 איחר דױינט האט טעניסאן כיא־גאס
 •יעס^ גײער א אין אױםטייט ע־*»טי;;

 נע- איחר פאר ספעציעי איז פיעשע ךי
 כא־ א איז כיארגאט :ע'וארען. ערינע;
 בינע• כא^יבטע א אחטריסע, ריםטע

 ״סטאר״ אגגעזעחענער אן און עײניײט
 טעאטער־װ^ט, כ-אדוױיער דער אין

 איו אףסטריט ער׳צטעי אן םא-גאט׳ס
 אױןי געצעיז*דס װיכטיגע א טטענדי;
.,בראדױי
גאװעמ־ פײכטער קאצטער א א-ז עס

 איהר צו םאחרט מארגאט אוױגנט. בער
 ערי,נ רער אין פאר^ט־עלונג ■רעםיע־

 א*ן ניט איצט ייגט אי*ל אבער ■יעסע.
 איהר ניט און ייעסע נײע די נ־ט וינען

 איהר אין דצט זי אױפטריט. עױצטעי
םאזיר רײכען  פאר־ א ערנסטע, אן \י

 אױיס פא־טיאכט יןוסט און זארגטע,
כראדוױי. אויז

 דאזיגע די אגדער׳צ זו• ן ב־אדװיי
 איה־ אין אויס הייגס זעהט צױבער־גאס

 חאלטער, פון ים דער אט !אױגען רע
 אױעג־ די ;יכטו;ג>יבאי אוםפרײנרליכער

^r און עג^אסט טיגע y i io r אט פון 
 טײלוױיזע דאס ;הםון ציעל^אזען דעם

 ;אויםאטאנירס לוסטיגע םון זיןי־ יאגען
 ױך ׳ציעגגלען און קיחנװען קונציגע דאס
 קדי״ דאס ;״טעקסים״ יעדוננענע םון
 םעכאנ״ט-חלינ־ pc זיך שלעיע; און כען

 יעיעד א אהן די און ;טראסװײען געגרע
 ׳טיידען, עי׳עקטרישע״ צאהי* א אהן און

 יעפפ* יעםילאך, יעמפי־אך, און אנאיסען
 אט װעאט. אײזר איז דאס אט לאך...

 *טטעגדי; איהר האט װאס עס איז ראם
איבער קעניגין רי איז ױ — גערײצט
! י נארימ װ; !אלעםען דעם
מאסע, פיעא־קעפיגע די אט ו,־זגן אי;

 ארױוי ציעל א אהן דך ^עפט װאס
 דעם פון יענ: דער איבער אראפ און

 װאלט װעג׳/ װײסען ״נרויסען דאזינען
 מאר״ י, ז איז דאס »ז רערװאוסט^ זיך
 אױנואמאכיא, דעם אין דא טעניסאן, נאט

 אויסנע׳ אײגער װי אלע זײ װאלטען
 איחר, אױוי קוק א צאפען קע•, די דרײט

 ניט וואאט מאסע דער םון אײנער סילן
 סרויע; און ;טאן צו דאס פאיפעלט

 םים גצקוקט אננעעטעלט, זיך זואאטען
 אויטאמאכיא, איהר אויף נײגעריגקײט

 און בליק איהד כאיען צו באמיוזט זיך
 און ^טײכעלע, זיס א מיט באנריםען זי

^ װאאטעז זײ ? ש ^  א;• דעד אײנע :
כא- די טיעניסאן, ״טארגאט :דערער

 די ״סטאר״־אקטריסע, ריהםטע
!". בראדװײ םרן

נעהאל־ תםיד נאך עס האט זי און
 דאזיגער דער אז וױכטיג, אזױ פאד טען

 צונויםנעדריקטער און צונױפנעטימםער
 — איז זי װער װיסען דוסא זאל זסרן1

p*K די אויםגענעפיהרט. עס האט זי 
 יעדע פארגעטערען װאס טעאטיאלען,
 ביהנע; דער אויױ םיגור #רםאאגרײכע

 םארװײ־ זוכען \ואס געיפעפטטלײט, די
 די האנדעאס־שטונדען; זײערע נאך אונג

 ביז אײגגעםונסעז איז װאס חוידםרוי,
 און זארגען, ^ײנליכע אין קאס איבער׳ן
 דער אויפחגגונג; אביסעל נאך אעכצט

 יראוױנציאל, אר^םגעװאשענער ־ &רײט
 גאײנ־ זײן מיט אהער געקומען איז וואס

 בא־ צו ״באשערטער״ ,שטעטעאדיגער
 צויבער דעם און יאדלז נױ װאונחנמנן

 געקענט האבען אלע די — בראדװײ םון
 ורער געװאוםט, און טעניסאז, טארגאט

איז. זי װאס און
 דעך בײ האבען געדאנקען דאזינע דײ

 טרויע- א ארויסגעדוםען איצט אהטריסע
 נעזיכט איהר איז באלר שמײכעא. רינען

 איז איהר ־— עתסטער נאך נעװארען
 זי ;נעװארען הלאר עפעס אםאל טיט
 א:טדע- מעוײזװירדיגע א געמאכט האט

:ינב8
 םון טײל גאנצער דער אט װען

 װעדען אפגעװיעט •לוצים זאל בראדוױי
 קײן דערבײ װאאט — םאר^װינרען און

 צװיעען !:עװען ניט םארצוסט עום
̂-ערט  געשייצט װעחנן װאס פיעסען, וזונ

 אסשר זיר װעט בראדוױי, דעם אט *וױ*
 שױר א פארמאגט װאם איינע, געפינען

 בראדװײער טויזענט צװישען קונסט. <וון
 צװײ ,אפשר פאראן זײנען ,^וישפילער

 די און טאלאנט. נרויסען אםת םיט
 די אוץ הראמעז די דא, געשעפטען

 גארנישט. הוילע דאך !ײגען — סחורות
 א ציגארען, און טאבאק םון הראם א

 שאקאצאדען, און האנםזנקטען םין ,קראם
 און קאסמממיח אארםױם, םון קיאם א

 מען מאו ■לאץ א פאםארע״״<יפעד
 בולװא.^ א םון חנדאסציע א שיה יוצט

 םאמיליעז טעאטער־רכילות, פאר בלעטעל
 ־־- דארט אזארנדשייעל, און זיזאנו*אלען5
םיט ספעמולירם מען וואו וױנתעא »

קעגינין

 ר$סטארין, א דא און טע^טעײבילעטען,
א נאר מײן דט נאלוטט מע װאו

 כלוטרשטדיגצן pc אגשטע־* ;ען,י>,כ
 $ דאס אט — יוקצוס און וראכט
̂י־ארען פון ^ניע גאנצע  [votyry( און י
 pc ״Jim וײיס^ן ״נרױסען דעם אױוי

 כאט*» פאראן דא א*ז צענטעײבױאדוױ/
̂אץ, איץ  איו װאפ ?אך, איץ כאטש ®

 אלץ נאמישטן דין, נויטיג^ וױרקליר
 נארישער, ניליגער, •וץ# — דא איז

!סעחר ;יט •וץ, װעיט^אזער
 געטראכט אקטריסע די חאט אזױ

pn אליץ זיך צו געטאן זא; א האט: 
 נאר״ ;יט אױסגערע;^ הײגט איך ״נין
 איהר אין טיעוי גײן. אכעי, ״ דאײ

 :אטת דעם ;עשיהלט ױ האט הארצען
 נלױז האט זי ׳אױ£געוי*ע;ט גיט איז ר

 אב^ װעה, טוט עס אױסנעװאכט...
, ער״צטען צום  איז יאררעז, דנט מ̂א

 !נא־טא* עכט ,4גארמאי הײנט זי
* * *

? Kiyim ד#ס א־ז אזו• ױ•
טעייענרא־ ס’ט#כט#ױ איהי עס ‘זא

 oyi נ#ט#ן ריס וו־לדען #ז# ה#בען כץ
 םאר־ ח״נט ניז ה#ט מאס £ארהא;;,

 אידו־ ן1פ ט־:ק״ט1[•׳• די #״ךר ־ןם דעיזט
T״ 'V 'W P'{"

ט#כ• "y<״[p״ א־הי ! אזױ הפניס
 נ#ך טפכטער איהר א־ז #•הר וניי טער
 מודיע ה״נט איהר האט הל״נע) א אלץ

 ה#ט זי אז טעיי^רארע, א מיט נע־וע;,
נעדזאט. התונה

 נ#״ נעמ״נליכע, א — «יך דאכט
 ,nyoio א פאר |,1א •אסימננ, טיריי־נע

v{ אגנענעמ׳[ אן 1אפ־ל #סט, 'm v v v: 
a נה!1חת ח#ט ם#נםער #Mya פאי 

 װפנען ידיעח די n# iao;־yo מא־נ#ט
yn א ivrj:׳ חתו;ד D׳M>yc׳n#; איהר r• 
«ן זי ה#ט װאס ?לאי, רעד אנ »  •1V א'

 אינעריןע־ #ן #[;<מאכט און טר״סעלט
 ,םײז איהר אין האסוען, איחר אין רעני׳ט

נשמוז. איהר א־ן אח
 נ#ך ה#ט ד •n לאנג אזוי װא׳־ום

 װי לאנג אזוי ט#כט#ר, איהר נעהאט
 ע, ר ח י א נ#װען נ#ך איז אנח׳*#לא

 -ynv a עפעס נעסיהלט נ#ד זי ה#ט
 זי ;לעבען נארמאלען a iv נוגדענקייט

 אױסױען אן זיך פאר חען#1גע ג#ך ה#ט
pc אױםרענענדעי ראמ־נען, דעם אט 

 syii מאםענט in װען לעגען, טעאטער
 *IV״ מפארםיידליכען1א דעם םאר כיען1ק

 :yiio'ia דער איז םvא' ..ריחטריט״
oiaim ac. אלייז. נעבליכעז איז׳ זי 

 נלאנצינען tfjn י1אױ איינזאם pa עלענד
כראמויי. — גליט־ש
 אתנמ#טראנען זיך נעדאט חאט זי

.01חל a ריט
inyv p עט ir  pm זי זינט יאחר 

— a איחר אפנע׳נט האט  tab נט po 
 pur ם׳איז pm ,ffcum באסװעםליכהיים

 (איהר װאנהעז וינט יאהר אכט ב#לד
 חחונח נאכסםאל האט )jab נע׳נט׳ער

 םתי. גאכלצםיגער a עפעם מים נעהאם,
 רבארגעז8& 8 אין עתעז מארנאם, האט

 נעהאצ ,jynan איהר pa טיעוי װיגסעל
a ,האםװננ pm ia װעם םאםענט דער 
 די פאדלאזען דארםען מעט זי pm מע1?

 זיר 'סארטמדזט ניף, ׳na גיט — ביהנע
 האכען ױעלען זי זיכער ױאגהען װעט —

 ער תט1 נעװיט זיך. נעבען צוריס
 האכען, חתונה איהר םימ ניי אױם׳ס

pa יעט1 פײי נאכלעםינע א^םינע זײן 
 װאלט ער װי נל״ך װער^ן, פאמעםען

 נעקענט. נעהאט ניט קיינסאל נאר זי
 אייג־ ניט איהר אליין !ואנהען דאך האט
 ׳שוין ליעב, זי האט ער ta נעזאגט, םאל

 וואם רערםאר טאסע אז pa ליעכ, ^פיעל
 ער האן ליעב, שטאר^ י1א« זי האט ער
 איהר גיי ״|t iv על׳ן1פ ניט זיך ניי

a — ראד ״פינםטע div .י1אז װאנען׳ 
 ia םאדערעז pa םענה׳ן תםיד ער פלענט

i• ן זאל י ביהנע. Mn po prmvp’Miv ז
pa 1א זיו דערכ־אנט מארנאט on 

>tvovy היצ־נען «yj׳in»B,איז װאס ׳׳ 
 װאנהענ׳ען. pa m׳m |yis״iiv םארנעחוכיען

 pa זי ב״נאכט. oy#r נעמעז איז עס
 ,סאל־ a lie ;עסומען אחיים דעכיאלט

v״o" עםליכע מיט mo]  e'ro’M pa m״
n ״םאלצייט״ nn האטעל•  pmםאלם 
m[ נענעבעז any םאר pm) a pc nma 

MVMpyMao n. נאר נעװען זריז דאס 
a mvm.m' m ע באזונחט־סDMאלנMייכער 

m דאם נג.1^מיעו־םארטטעל a i מע־ 
i'a Myaa װילד נעװען po באנייםטע־ 

n׳a םדן גמ«ע a pa רונ^ n נאחענמ־ 
 די־ on כדם tvcanv ,Mnnnao סטע
ppMטאpa M םיט nn  lio Mabif on

 אפנע־ ג־ט טאלטn זי האכען פיעםע,
 סיט innao נעבוזט האט P — לאזט

jyo״oiv oytp ,t״na האטעל pa זײ

לינדער. .9 .1 1*־

lyunvt pa״. #r״f p# ir r fy j o■ 
u 'tfw ל־נאיאר ׳אױן e ttv אנצ־ 

y ז־ו האט וי ;f ia  o‘M-eyj;־״o 
 י־טא•..11י׳«ו»״ a [«־ו#ט תאט •f נאט׳*

ivm ĥ די האם•# aijyM־u v ’jm#] o 
u w n, |״? Miairac our^ דט ■yj 
 yjO'ra■ ו־ך האט זי ivn נאר ראכט,
— l#p ױא־ט a ריט ר#«ט a ;yjyn־ 

 rtrtt •m iyrjny»a דך האט וױיטאנ,
fuyo. הס האט זי•# )tn rtom : ״#ױנ 

 דאך ieoyn רינ, ײירפליו ריו דואסט ת
 ןיך ד*ר צױ־נ כ׳זא' ia ,ly^yn ;יט

po ;yjataa ד״ן M#u׳y־y״.
.i n ױאיסט מ iynyj אדת־ אן 

im;11׳ ,yO'MOP# voר אלס># o#m נ־ט 
)y:a .OMynacy• נ־ט ניסט דו p•p 

 ױטצ a בלויז נ־זט ,yo־Mopa נמיסע
yo'MOPa.״

o דאמאט irn 'n ,ז־ן «•o#>y; •ii 
ivwan #1 י¥ראלט האט ojatyiOMM• 

iaM)־y װעיטעמ a׳•yo#M iy)# MP
o>aon ׳ס1#ט איחל m״m *׳nyn nao 

i#oy[. זי M iyM#nyj lyMjivyjj# fa׳,t 
y] a*׳M" נ#טאן: .yman״ !) pa

iy, נאד v*a ,האט מה־ג n״•yj *yo
:זאגט
»iv זיר חאס #]iyM, דיד ? מרדז׳•׳ 
 נ#;זפ#מלי ניט ?״נמאל ק״נער ײעט
 .lyvaי # נפמוזאח־ט, a דײע, a מטי
pa מ״סט 1אל״ ח rm  oy טט.״

"נין *i׳a װאס oaM בין ״איר ( —
OMyobiyy; o>#ovm o, 1 זי האט ra־ר 

 pa oy pm״ — כעס po האכענײג
uo'aa;y m w״po o ז״ט ד״ן iv 

Mnלאy1ד״ן ז ivooic ׳*סאלץ yor iv״ 
oyM ipm ׳m lynnv oi>v׳pa m ״—רירי

 ׳סטפלץ. pyooic p׳p ניט pa oar ״
oy איז a אנטו» מין׳ס m#o ״ ייד>#fl 
pa נין איד i»ij ,i«a a )״# #*rap 
Maט’ypהאט — !״ ל Miva My ©#לט1ד 

 מאט •r jyii .pa אינעענטסערט. •עטאלץ
m׳e’^bva) •r ta ,o;aiy; dp חונ׳ 

ipjrjjma) nm a w a  ona, חאס mv 
ipoimpiopm, ׳put מיט )ov״ .־O'v 

)״ «#ן)1גאדינג ד״נ• סיט ט״ױעל
oyM pa יד1 ז״ האנ#ז טאג זעלבפן

■OM'TIV
» * *
Mna• a pa אמס — v׳ moהס ׳•# 

 Mr«a Mna( »״לחכידס, אױוי אפטאן
m(• זיך אלייז iv נאסר״פז •i n r  p 

OP’M iv נעדאנש jvp — י האס» fie 
 קעו, דאס jst a אמיסנאקוטען איהם
vנa זייעל rnלMן,׳ dan רירט דאס#) 

 PM ,oma iv אינפר(א(#נ#ן לפמאלס
 ־yoy) ivny] pa דאס .mm 1״ז

i'mmc .ניס זיף סאי־זוי ײאלם זי שינד 
oipoyi װי סינד טיט׳ן אפנפנען cv 

pit iv *im#m; האט «י m n ניס 
oanyi ױיט די ניט» pa נױסיג• די גיס 

)o4,P)’>oyiipa. ננלל וען iyny] pm 
איהס ביי ויין זןל הינר דאס ta נלייכ^

— Mn לים yoio pa Mjeao ivrmv־,
oyn ״ ניט»pia i ..^נמי

nתaהאט ו pa ivoi]y] ivnian
— oapyj njmn םיט n n ja  ta,ר •hm 

oyp ניט ויך זי חאט >e )n y חנ̂נ 
 װאפ ; ijanainy oiyovi Oy װאלס זי

a in  oyn 1«״ אולינ טאן ניט מאן 
 אינ׳ד זיד חאם mv 1 פטליכקיים1«8כ

a con שטילע ]yoaoMany ,םמי oyay 
a #נאכל#םינ )M׳a ,na׳y r װאס pm 

 הױדלפ״ a םיט m׳Moiv סאל׳סגמנדינ
ovn tan lia jown mvo ly r ’nv <yo 

 y«״[ אױױ איה^ «ma lyiy( ננ1אכם
m< ניט איהס pa ער,1י}ליי v rn  iyia 

lyo iv. זי oma mmo oyn זײן oaney 
 אינסי־ oanty pa דינסם a ,n נמחד

a •n ura ׳p .Myooynt״Myoa W> i 
ן. ניט mp׳m iv mv קאן םיח̂י

 oyn'o ta נ^וולט, האט סארגאם
pa טי«מ םײ Mn ,טאנ pm וי oyn 
 וי •iv'Myo’jyo װאנחפן pa גױטינ׳מ זיר

oyn זיד '«po oommp Mn pa iyro 
 liM אנטשלאסאנשײפ• pa סעססקיים זיין

Mn mpm pm m ian סאתו M n  jv b 
mjw>v can — אלץ .mv m m  Mpobyo 

r»a ,pa My, שײערלאך אניס$ל PM 
pa — Myonnao סלענם לאס ee# n 

PM tfan MV Myoa — lyiyicia זיר 
oyoy ,ניט װאט אזױנם >«ivnvD y 

ip̂ aoMao : זיח ]pivoa>y״i v  pa o 
iv ivpmo ,דך t]״o y)״m vtoyo y״ 

nys]״ms ])•nor t»a mv ;ivsji 
 סילז־ Myaa נלײמז, זייז po נמנ׳מן

po ny]y>p iv יזיף iv OMav nsei pa 
חױת. ynior pa Mn׳:p <וליינ¥

MW>M” OMaooia Myjy• pm pa 
pm ,im טאנ p oyn זי ovn נױ־ זיו 

« װאנמנ׳ם pa סינ#ז ״ ]My;n ,הילף

n׳•  ty־yyfij# i,!׳* *m c ii* vv
ejfhevi - רס y״r< •y •11 #׳״ 

יi״i ׳*vjf pk ר
d<j#־׳j i t f i  iyj ־׳m •d ׳״-#mv ad* j

,1*■ ‘1 w
i#| יט) y**■# v•# i- im M ״י״׳/

rH  im 
»*'«**!

1#• «r

,u-ysv
• m #׳ d״

* n  jy*/d•׳

iyidn ••׳f# t r y *׳•#yj׳y tj# i׳
yn,•)<׳ *yo#* ן > ‘V y i 

o jy i י#ט im rti >#) •f

d** ■*1׳ •(v־yt*•|״
ry ׳.,p׳ v ,אין m y i ך#] 

Od> *yi iyp pa,»■״ 
v#s r־y׳ o y ״y jy ״״*» m n 

;,ft•'/•• tiU rm  if)tf ,mm•# iy;y 
i#) t״ in t  ys4y **10 #׳§ 
 ׳*'«v )#)*(» v»•* yj^yn n# ,;yjנ#

fl • a * !1״• גי#ן «*"" yjyיay
 iyj#n דט

 id l׳i !יײפ1
f t Of"0 )־

m0 r v  iysd> iv ״a n vv
W,־׳«y p׳f יינ 'p W y t yo

oyi ־ ט#מ#ס>r y  •■» iryj t
p׳>f ,mt׳ s in# oyn־׳»#i>׳rtf• iy 

n l• 0 ט־ט per#•(( •#• ,o‘yj t l ' f
jy#׳ i oyi mm

• #yn r| דאס mH»y>•# ("f eyn,
jyi• *##4#גרו׳ yjj*«i iys oyn»*׳» 
*"/iv p# p im*r yre)#u#M *n#• 

m  r e  ivoae oyi esnsyscirv
oyn , i w i ד#מאס f0‘״ 0 iflyf i 

B,#״ tyn •t *דס יו״גלא ty>ann 
 tyn ((‘*#״(׳(My #0״t ••״.mc yjy״•

n, 0 ז״ן w r m t *  ia א״ ײ דגי  מ
i  * y t  p# ; y>n״t ovn e״a i 

P •1 p# ooyj iyrM#n?״pe jvo f 
on #״Mysaop״ t no״.iw n  >y

11a •a4) iflynv oyn »'MVa pa 
oiawis n ד#ו ca ima גריגנ.  •tta 
f ,lyoMftas o #•מר 'm׳pnovti p 

r pa;״y«a>Mac y״.| a ia• •an 
on  iVJim imp yt» port ra n n n a n 

a#׳)M״ivj׳ s pa״ pyjypyi a,•״(
 די p׳vi]o׳fl» ypao *t ovn ,*vovtv׳

y«ye y j'tn, ירד# a׳pa ,ivsy> |yp 
Mrja״••,nyj .yeyi a p m  ivs 

ivMn •t oyv ׳»ivvuw ivtt •ײילו׳ ו 
iv»r a pe ׳r v m n v ia ו׳יףגוױפיח״ 

ivm די f yrMSya׳*mm Mn •a p• r 
s — נ״ט in״ tan ׳» •y> osmmv a 

»MyPm erMr iv»i• m  ta ,ia ״ur 
ama׳ m nao, »• 1«״ w  iron ו1א  י

ta mvn #>viMW]«fria׳,v*v• i n  a 
pov a on• a r o  ivsan oyn •t pa 

*iys זי r t  oyn *׳a pi׳n on•# o׳ oy 
a*״נ#ן.4ס#מ ׳ a m#o edn pa *׳•״ 

ryt pa oyiר t in * ]  a tm rtn׳ eon 
m#o ־*yoy•• *y : ״a pa P 'l'v׳Mfl 
ooy[.״

)ae׳־)b t p  ]]iyvyto

־ גױיט 91 לאןןאל א w י
 די «ון סטױיק דממןגעדאל

אדכ״טער בעטחדאכ
«••«() 1«י (*יו«

 [#;״ mvm o,־moy»a DMyi oy המנחה
ly rn v  p-ooaroia'vatMara *yv 

Myo.״SM# sifMnoys די
n׳ oy y t i*p pro ל״כט yomao״

pa iy׳[M*s״oo״SMa ׳m זײנסן ׳ל#ן ]rj 
 לי .yosvPr Mnyt Myoy׳* siomdovs די
ysנתיס <׳ on  po פסד i n r r חױס די 
po די sMa״Myo אהן iM׳o#m •11 ,m;o 

Iys y>a r>]nvnyj iyio• ,נתיס oyoyi 
smm״o׳mj ״»iyj אתאנידמ^ ניט oy 

a׳p n w n n  t״nsian i* ניט oan •די 
sMM yt׳man Myr טיט זיד -lojy ata 

i91׳ *<pa> Mvtra iy i ,ivoimvj•# oim 
t iv oan״ iMa»  זיר חף a op׳ry׳

vsa׳.r׳>ia iyo די M,״m po ivr־״ ׳.* 
a[׳;t’־,smm vo״o#m .ap’Myoa pa m#o 

'vo האט imj i n  ivt'nas m#Pp*׳ *io;y 
oan o trt האס ]o n  mia emvny 
 o•׳(m האל אלליננסאז pa ניאםסיט־ננ

n טאנ n s  m .o;ynaנליננסמ ה. ־ 
 ivonv) dm oy ovn ,mvs׳m dim ניט

SMa n  pM ,)]MP״t iv>yi Myo״i סאר־ 
mms״oo >#My;yj a mmo mvo־״iv ,P 

lyvjaj on  in 't ’sara .ש־״ד

 לעטקאוױטש וױיס־ידעדדענט
אנדזשעלעס לאס אץ

)1 זיי« סזן («*ו#

 סאי ׳yvu ;you ב׳תננען oyi סא־סט
.a׳r.ar>ao po ק־איחמאכסי די

)Mjypy]׳ t;ia ova on• oiv נמ־ 
vmלסססאװיס׳*, ־ o׳m ואל#ן t po״j נא־ 

t a lvsat ivo״y>a 1» Mmvr טיסגלי־ 
po i n 3 לאסאל mv תאס ]ooMMMy 

Pta ך•) innyeoa, דאס p pa ov״l 
v״o גיס a ivoimivp'm pmvs טיםיננ 

o n  po ,זיד לאססל Avmvm  tv ר ז  ו
a mv oyn Mao]״a ivon ;;•מים iv 

UMS״ivoyla iyo, ני״ד *iv oyn ry •n
.pwpp'M
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tnfbltd ittt fn eecfltffi J101, Acl ef
under llte art of Attgtf'f 21, J9I2 
fncrlal rata of pmHege ptotldid I 

October 3, 1917, auihotited on Januatf 15, 1919.
Acceptance for mailing at enerlal rale of

נאיח־ניכעל רעדאקםאר׳ס פון
ד m^י  oj ,ל*&ף?ס*• 

fyr«n to ,נעת דס M* v p i״
pg oy ogn ,ty װ*רען ל*ן riry i ס*ײ 

pg ifoipyj יוי״כוj i« •וודן wnigp *in״ 
yr'D'*g0 yrjjynsgiig igt Igr -טע

to  o"pro װ"ivo ,דם pg iyn ■וד,!
iyjyj m g  •go tyi"t oy ען דעס  גון̂ג

igo m §ל$ן. g  pg igr |"g ױגז 
ogn ,lyogivm n  rg ,ig*p m i ז״‘ 

IW"t ,Tgrivnigp i n  iy |yoWi |yj 
n  rg ,tyjgomgsi"g rm ,װען *״ט 

ogi Tg'jr b t$ ,D inlif) fjfign * " t 
igj דס Tyr'D'lgs oyi D'o igo nr 

ig em  rg pg ,•togp וויו ogi -נעזער 
igs yoo דyד yimg d tps ogn ,fg«jv 

vooyp vr'ogigpy yr^ytrigo, דם 
•v iy i pg p'O'lgs p'P i* irig lm 

n  rg — ,jg'j ״ס* iigo pg," סיס
oiyioig m g  ,om־, ,n  y»g m f

pig lyoipyiiyogny jyrv  yg^n• דyר 
pg igriyiugy 1נלרב י»כי351י,) rg ״*• 

f̂ g ig ŷyg y r’D’J גױט- ^סכפדיגגם 
iv " i i'g iyo’^ ig  n  igo jn;yn 

jyiyoya g igs •logy פgר g סרײערעז 
^pg rנyי ijy  pg f̂y ד,yן*יזי ר> w 

iy ד♦ קדיג^ 3’g ojgniya’ig קיפ״ פיע 
wo, ױ> נױס i’g iypp .קפמף

ig J oy iyo pg ז רyד ?g ריכטע, דיז *י
pg nogy lyr^ogjgyy נ*ד iyo’g ם«ר 

im רער  ig’jv װי *נער, ׳קפסף הױפט 
ang tmvi of, ^ד♦ ױע yoחרoטy פארט״ 
g y^yonryj"רנyoר r ig דyרםĝר tg 

n  lyoipyj Tf^jy pg of ,די װען ¥ײט 
ingb nyo^ang מיט 1כסנ«ענע דט זץ־ 

g inג^yינy(- וg1םy םון g3gpy׳^iyg 
iogy׳״ iy3’n3yj r ig  iyPb ngj װא־ די 

po פון •a w  tyr’D^g
v

h דאס  T̂ g םיז כמדײטוננ הױ«ט 
o:grJim;gp y*g םון g כ פאייט^שעןg־ 

iyopgi׳ g iy;^i oiniג•yהgגעװא־ יטעז 
ig• ywatf n ןyר  pg 1 םון,r iM־ 

y;yonry;^gg yjin ,ם מעג׳&עןgכט 
 זיך האכען זײ fyoyj y^yii ^יס, ניס

g n ז,yנyגyג  •ipgרpg cHgirjyiugp y 
>rjg כויט fyignyj ig^p ע• נרונד דער; 

rg ,pjgi ̂ילעז סרבײנזער די כדי  קאנען ז
ogiioy iy3^-,nn ,כרוזען סנמזות׳דיגעס 

 jyoyjfi’ig מפ^ןר אחןר סריחןר ?ײ
org^nDjy lya סים ŷr on אליטי־ דעם• 
 ״y;crng ov האכעז זײ וױ ,gogp מען

fyrpi כיז y>g pg ot’g זײעיע g:gpy• 
yira ,קעדםע

y
p g pg oy |igגyigװ רgונדyװאס ̂ר 
igo p:wvn i n טעםיגקײט ■^ליטימע 

r^g pg iy«nfirng jyrvryjjg ogn 
 םון סוחות. •דנײמר מחר pg סעחר
ײן  סיט rg #-ױסגעוױזעז, דך ogn ז״ם י
 '*og3gpy on *pig yrt סרכײסער *יע
fyr •^פ ig i r’g רעתרײבס פייעס ניט 

i n  iid ;ingnyj זײט ןװױיםער pg 
yr'og3gpy yogo n סי*ר  rg ,pngiiyj 

fy3gp yi»yp ניט pnyii Di’gy;jg אזוי 
p ifavn ךײ ומ D3gpy) fybJgn ,זײן 

i n  pg intfgn lyd^ng n  pm ועל׳ 
iyo ״ס* g• pigor 'irg pnwליטיש

err^gigo, עקאנאסיש. עס זײיגעז וײ וױ 
tg r נעמנ r  tyjgoin it די y:n'tngD 

yinjg.y^g tg pg ojgrpjgm j’g 
yan'rwitro את^תיתקוננס )y3 yvyry־ 

 ־gpy קעמסעז ״r ttii #iyo’’oig n געו
it oig ,rnjg3 םארמסזדזן iy i oiign 

 lyr'D'^g• 1אײנינסע1םא g פון נעדאגק
 tyfmgii טיפע Iyrgיyנ Dgi מסיג?ײט

pg פייזנ mmo ly tn n g. סון i n דרי־ 
ivo וײס Bg?i די ^ig r אין יארסײ 

 1מעה »יז םעהר סלז 1איה סים ,1ע;נאאנ
injyopgii אין באדײםתנ on נאנצען 

 אילס ענגלאנ! אין לסב& ןyייכoםgrיyזyנ
yivonjgi■ yo’ru g אםם,1ק igi 

 גע־ ךײ און באא״נפיוסט pigor םייע
iy^r tnn ry it oogo ,מיימננ rg די 

 ־f»gnpmt ױך tyoigi org^’ ^נײםע!
 -yo yr'D^g• ותילכע ljyn^g po נתז

Dgi ,T'g ogo'irn i םיגפײם״ n  tig
lyoPiya g זלזמענס iyo’'2ig  i n  pg

T’g gpnyog pg ipjyngo קאיך1וױ 
in װעץ װי מהד, n o  rg  ov, ינט1נענ 

vmwtiggoig po pjgiy: mt םא־י־ און 
.tg'tpg y r ’O^gi y o rr’g

 די איז גחיס װי ׳r’g y;gic הויפט די
iyoר פון **חל "ng  vv, ̂כען ה

g T>ijy׳־,;;t(iyry1 ׳ ryצוױי י ;yo'n 
ty” Dig» y i;y invn זײנען r ^ ; y r ’g 

tMg און iy i !זעיכע rigur 1יאה; ogi 
yo״Mr פין îm ױי טען1«אאט̂פ ptfgr ניט 

tyjgp ,tyogDigo זײ iga ניט igmy״ 
 אײכיג אוז 1אימע ןyיyװ זיי ogi ;טען

g yD̂ די ניײנען yrנ■yנlgטy נא־ און 
yo tyirn r, די וױ ?’tyr גע- איצט ביו 
y i tig jyn־,oig ,igc מ*ל א״ן yf»g igo 

lg igDױסtוp̂,כyםיז ז lynvigD  on־
 אײ- ךײ/ןר ען1ינ1ג זײ tyno ^yprv טען

vw i זײ װי ■ונקט טײ,1■א tyagi גע־ 
yiy^r o y ir i; ױגיאנס; ,op: i• pg 

y״r אין tyrg^^ig ;ים װעי*ען זײ װי iv 
 כעילי־ yiy^r oiyDoyo איס ױדאנס,

 ?אמןי, g tyii'O זיי tyoyn געגעז כתים,
Dig• iy אין זײ דועילען אזױ nrיט ״; 

oy:^p jyrgf’rn g, װאס :D-,yny ניט 
it אײניג^1סא סיט און סלסס, *ײער 

 די אין ty?nyinyD’ig זײ jltfyii כוחות
igo^׳DgtnyBiyp yijyiyjvyryj y:yiv־ 
vo\ פון o igor און ogor 1נא y' h־ 

;y r אין ײנען1 ,װ^כע :tig PJgiy אין 
tyoyiyoj'g מיט אײנס r,הא״ וועילכע ״ 

tyt,iig3 tyDŷ מיט בען  jyvjg; iy ''t צו 
 אינ־ י1 םאד tyo^ioo׳ איז iyooyp *ײז

jyoyiyD קיאס. *רבײטער םון
V

 עס װעלבע אויף םראנע, g איז דאס
 g בעזyג צו אוממ^יך וױדקיליר איז

iyco:y tyoo’orga. עס g i iyj''r 
iy סימנים, i  rg ^ארבײם igo iy i־ 

iyD, װארט אײן םיט—iyo:w  iy i- 
og>p lyoigiyisg iyopmחויבט ׳ tg 

 די באװיזען האט Dgi װי ׳ty:giiiy צו
^yצטigiiD'ig y^ םון lynigo oyi 

tgongrn ױנײ־ אילס מינעםץט* אין 
 אורטײ^דע .igDgjyo סםײטס 1טע
 fov שײ:ט װאהצ־?אמוי, ^tyf» oyi םון

1 rgאון ארבײט•! י iyoigD מי־ אין 
:gDgoy האכען r r  r^ u y ײט1באם 

 די םון igorgp ty^o^g• □yi םון
o״oig» n״tyאון ׳ y3g.i| אםען1באט 

oyi אומ םון װעגgבהy8נגינ lyאיליט*־ 
oy .ig'vpg w ניטא *ויןי• איז i n 

lyoou ’o ,^צוױים gDiy iy i  rg״;^
 pg קאמםײ! ארבײט^פארפ^ רײכ^

gogoyro םא ניט װעטlםyהצyצו ז 
1 tyag.iײן ;yr'ODH3g:gBgis yo 'n 

 lyoigc און iyD״nig די אױוי קונג1װי
̂ oyiiio iyag ז.yטg^טא yiyi:g םון

 ־gp יtg ,oyi 1 םון tyaini צו װעבעץ
'3ig oyong״vw  r'g iyo סוכן

 ־pgo־iDgp yiy״r tyoy:it:g ו^וכיז
 ־yנ pigDt? צו זyװyג װאלט Dgi טי^

 oyi םון D״p:yi3i3y;rt די װאנט.
oig iy:gpnyog״iyo צו r״Digs t״

̂גט איו  האט 'r יציאנ^;1טרא װי כם
p r הינטע! ניט r״t ׳^אגי? םון נתנד 
 g tmgiw איהם בײ 1אי 'r שכל. פיז

wngiiy3״?D״ yrtfyit דאס 1אי ly iy iir 
r'g ig און בא?צםםען. צו o in טאהי 

iyn r ,irg צו tyiycD:y טיט y״ ^ 
i : n״D *אויו yagiD in : צי yj 5gr־ 

tg tnyn Dyi:'ia אומא•ig yy::vni 
ניט^ צי ״,Digs בײנמנר־פארנמגר

**
r'g o'liy: םאסען צו יצײכט g רy־ 

oig tg rg ,yw>gr6״ iw5 ארטײgr 
ona'iaya .פונקט ווערען ug' ײכט^

r'g צו ya.iyr ng: g tyogDigs 
DigEDg^s םיט iy^g״^ y^gpngi 

 דאך ם*ר האבען Dgi iyag :,״סל^סס
Dgiy: tnr. די igs ynDD'^g^go- 

r it D■ אויד האט טײ rryD n״tg t 
3ig״Digs -i yo״—
ng״:iyD־Digs״ty םיט gp'igi nyr־ 
 pc yיכטryנ יr'g 1 מעז1ילאטםא8 לע

nig iy i33״i3imgaiyD רײך. נאנץ 
r ogi iyng״tyj נעררעז אילץ nig•״ 

iyD־Digs״g ty ז ה i י i  g י־ י ב 
 אוםבאדײיםלנ־ y^״:p g r»i^ .1 y ט

n טי:^ריטvםיז ט oig״iyo םון האט 
in !י igs •jD'Dsrya צײט צו צײט g 

Dig• VW',״ t'g 'r v i אויך to נy־ 
ig tiy i •tngn י1 איו :rg ,ngcy 

r r  ĝr yz ŷr Dgi ניט ty^gnn'ii 
i 3 מיט n״Digs iyD yiPTyr,״ g 

cn.igii ngi'^ iy סעז tn און ,yo״ i 
gom i^ םון on ״ :rngD jyDD צו 

g t n r i i וױplאיכnig y״iyD־Digs״ 
yr*D'>gs v* 1פא ru vn im ,אסציאז

on  tynorigo דאוינען ivn pjgiyi
יאגנ, וד אױןי װ״ס

A
B ogiלov פאר־ י1 געוױס חאכען 

tyDgry>yi yo^vogr נוט גאנץ געגוסען 
pg אנכאטראכט g״r i y iאנ״ חאנען ״ 

 געוױס בסש^יס. געוױסען א געגרמען
 נע׳ צו םעחיט1סא גיט אױך די האבען

 כאראקטע! oyi אגבאטראכט pg סען
iy אױף yo^yogngD רי םון i קאנװעד 
tg^, צי r ogi״jyj איץ נאך yolg h 

 yנגיגyבהgאומ igo lycoyp כס?סנטע
g*vpg ysrD^gs;װ^כע ׳ yryisyi־: 

g y״r און דןי ביױז ען1טי iy;  y:y״
tyn 1 צי וױג״צע, iwי yolyogrigB 

r״gi tyj חחפות, •דם tyo yD ŷn 
 אויף inyry; ניט איצט כיז נאף האט

osny .ojgrjyrjgp y^yrg ,אױב דײז 
 גרינ!״ pg ,Dlyijgnyj אזוי tyogn ז״

ױ yאינ י r yװgױגyאון דאםירס סלע ז 
j iy )'rg i iy i  pg D7y;yjgi״iy אונ״ 

 ענסשײרוננ, iy״r oyn טערנעסוננ,
 ״־1כא g tyngi ,t״r ניט ^gr ױ װאס

jyi:yD די אױוי •״נםיוס n״yiyo 
yji^p îiDjy םון pjgiy: oyi און iy i 

igo ;ji3ynga איײ8 אוטאכחאנגיג• אן 
 רyנgpריyמg □yi םון D,,p:,oyD טישע
ng״iyo.

 זyכטונגglטgב yr’i פון ענרע צו
i r  iy i tg ,tyiyn D3gry; no״iyo 

i  po״rg tyr^  yr אוםן ב׳מום :אך 
n איכ^צ״גט, גיט  rg ױניאנס ig i־ 

jyoiyjigD r r  tyo פאיליטיק. מיט iy 
r̂ g סיט אילץ נאף r״t ,כאט^ מ״נונג 
 ־yi צו oy'nyoyis yj״p גיט האט ױ

tyTDpyf»o אי איןlנyנDiB jy^yn l 
pjgiy; oyi םיז iy i ,אינט^נ״מאנאל 

tg דוקי Dgi םרא־ י1 ״ננען •!״נמ 
 קען ױניאז, יpg 1 אאיליטיקס םון גען
y״pigor »5 ױניאז די i.| 1נא ניט t'g 

pjyi iy i־i:y־o^צװימצן א״ניג ניט ״ 
8 r t,  yoingD yogo n• 1נא איליט̂י

r:*i r t  tvnyj^ yii'g  iy i ־1ינ1ג 
ty::ig'ir:g y.״t pg יליך r ’D’ ĝs yiy 
iy אין i ^1 צ״ט, איצטיג p:gi gי 

ngo״y :n ,^יכטונג! n  r'g צורי־ 
i3yo״D אין lyr'D'f’gs. iy i באציהוננ 
 tynya. 1אי Dy ויען װי #iyDyi: פי^
 םון איצט ױניאנס י1 ׳מריז יל״ד^ בזןגוג

in  |y3'Dt'g oyi Dg ,הם<גה lyo^yn 
tyo'in pg o n y i םון n .ױניאנס 

r jyo typ׳פוין יף ty^yDrigo, װאס 
g igo און כאאס r'jy^oiD עס Dyii 

oDgiiyaj’^g איז װערעז n ,ױניאנס 
p]'Dyo yאיטיgs וחגן r״D װעט tnyn 
Dgיציyא Djypiyjg, אאס g פון טײא 

r״gi ĝr .ogiagis iy אויף DJgoiyi 
1 rg ,tyiynי g. .פ ng .ל Diyor נאר 

 i.Tg, אוױי ,iyo'g װי ,oovo אזוי אאץ
iy 8״ םון אם1ראג6 r ,gnDigsoigאאײ 

 אװ׳א. ם. .g n און ״,D״pi'DyD טיש^
1 r'gדי חגמו״א אך DDgnysiyp, 

Dgi r טיט Di'Djyryisyi װעלכע t 
־yugD iyo״Dig wgpnyog yנצgג

 ינ1אכטענ ניט ׳ty3yiiDoyiJiD גוננ.
yii tyay3y:it oy no ,oŷ אויף g Dgi■ 
tyi, צי g״g t'g iy j״ty:gongoi 

D'Diyi, ניט, צי rg צװי־ טילנחןנץ די 
ng די ש&  yjyonryjDigD״iyo אין 
i איז t'g ױניאנס די n םון !יכטונג 

gigD lyj'ijy.iDgoig״iyo:'j פאאיטי־ 
yo ŷn ,tg'tpg w וועט iyig lyi'iD 

g tyiyn tyno lyoysr סון טײא iy i 
tg':r־p3'Dyo״r no oy iyig .D״t 

rg ,ig^p י1כ ly iy iםgםון אג gi □yi־ 
gr Djyonysopy tyj'r> װאס זײז nyo 

DiyD'ryj, ױגיאנס י1 כ!י און Tŷ r̂ 
iy״:'n װאס און tyi^״ וחןנינ^ װאס i 

:tyiyii Diyory איז r״ogjgpy yiy״ 
tyiyii tgoyj ogi no ,yooyp yr סיט 

g נאנץ iyiyi:irgD .םאמיכטיגקײט

 קלאוקמאנער די צר װערטער פאר א
א.1טאלי פון

 לורכ־ האט איהר Dgi ,tyo״n 1מי
DDgoy: א y^r i.iyrכטy ,1סי און צ״ט 

ongi tyagi ניט tyoDyT'o ayi 
 װארוס אייך, זyרפg^צואװgפ װאוניט
 tyoyngo און אאזען1פא האט איהר

g״iy ,און ױניאן Dtg ŷj i'r פאר־ אזוי 
prלgםyפיז ז g״itg ,oyDg2 yiy, וױ 
 יזניאך סײן ig: ק״נכיאא װאאט 1איה
 װאאט איהל װי ויrא ;בערועז ניט א״ט

 yngi3 װי ,DDoypy3 גאתיט ?״נמאא
Dig״nyD ניט אםט אויך און mv:c"M 

3 DBoypאגץ .r r  yom-:h 
 liigingo צום ניט א״ך מאכען 1מי
g״wi^ijgi iy, 1מי װײא n״rg ,tyo 

 ״iyo:ig א״כט ,irg ניט זיד האט א*הר
rg ;tyiyayj האט 1איה iyinD פיyל 

tyo' ŷa, 1איה אײדער ogi בא־ 
 oyi ־ tyoigugitiyoiig זיף שאאסעז

tyfmi tyogt'iii פון g״oyDgD yiy. 
 DDgmy האט ,tyiyi to װי איצט,

g״iy ^אסאלינ STDya באװאוסט״ און 
r״t םיז tg^r־o!g״iyo, זיא Dĝ D'n־ 
n״r אז איהר הויבט jyDy^D'ig l y i i i 

nyontit pgצו ן g״iy ,מניאץ tig 
 oyi םיט tyD'Tga נאל א״ף tyiyp 1סי

 זײ־ 1סי jjiDgmy iy״g סון םאקס
 1נא Djm 1איה יב1א ogi ,lyD'r נעז
n״iyo סיט הן8אנג g״tg'jo iy־yo־

f  j*
I גויעגק it wottm tig טינ?״ט r  m pg 

nyi נאר )ynyor ױעלכע סלע, מדאן
 גיי נאר 1איח oyn ,tyo״n םון װײל
tyo.iyjitD'ig iyT אין ז״ן ii ugor 

g״iy קאסוי pg אויס׳• בעסטע רי סיט 
j>gc־y tg rig דכטען

A
 Dgi ניט r'g oy rg ,tyom דיט

yרrטy ,1 מאי ognי y:'r oyoga| םא־ 
igDjyo, [1 אי tynי ng״iyo זײנען 

 אנצונעתטען צ״ט g םאר נעצװאונגען
 םון !יקטילט ,ty33*.jj’ig3 שענרליבע !י

האיטע! לאנג ניט רyבg .oyoga י1
yj,r vyu$i n  tg י1 פון n .oyDgn 

 iyTii באלד tyoip iyD״3ig טע1ב*ױ
 נ״ Dgi אויף כחות, yiy״r 1צ

rig: ױניאן׳ iy״r אױף  ly i'ii tyo.iy 
r'3 ,iogp oyi אויפ. אד1 םיהרעז זײ 

Dyii yitfyr Dgi אויך r״t אייף מיט 
 jy>yn נאר !ארםט איהר א.1טאאי אין

ly נאר !ארפט איהר ׳עטארק. i'ii 
̂טארק  םרי־ און ױניאן, iy״g tyDgo ׳

oyn lyDyBr iyig iy,i דאף אייהר 
1 tyoipO'iigי riyj'r ארסט איהר! 

ty:g«i rig אין tyn rg ,tyj't נאר 
iya tŷ זיך Dyii איהר .i'D״o צום 

jiyDrg n קאסף,  oyn״r ^g:gr״t 
Dy>g .tyay א״ב מיט א״ף םיט  ̂ pg, 
 זי Dyii ,ijgor אין נאר rg ױ װאס
 ןיף ty״iDgo א״ך ה^םעז צו Dig טאן,

lyog^pr iyD'^i:yr iy i po,איז ״ 
lyo^yn איהר r t  Dj'Dyj .איהר איצט 
lyony ,אױםטו g.iyj Dgn ,r Dgn̂־ 

tyo אין iy i יפלעבוננ1א g po״iy 
 yoDyn יp't 1 א״ף םאר ארף1 ױניאן,

y’Djgigj. ניט עס אאט11 זי װאלים 
tgDya, ניט װאאט ױ וחגן :D:y tyny״ 

tyDg r̂ ה 1צyאיז אויד אײך לפעז n 
 די מאכעז ̂עזgז Dgn ,onr װ״טערע

 ״yD־DijgDriyi'ii ן1א ־DDogp ױניאן
oypgog ŷ גענען היג g י1 םוץ oyogn. 

iy מיט ,yי i הילף nyoj'g iy i tid״״ 
1 <g:grאיהר ײנט rיכy.הױםט״ י1 ר 

 יןי1 װיאט אא״ן 1איה אױב את, זאן
tyô yn. פיר '^y' rg ,ty3. מיר yp״ 

:p ty״.Dy rg ,ty^yongo r t  D זאא 
 זאא Dgn «ייך, ttrnit iy3״g זײז
iy נאד typ:ya ניט tytig.i ז״ן איז i 

 ypigor g tynyj r'g Dy tyn צ״ט,
lyDfeopiĝ פרן מניאז p. א,1טאלי איז 

piĝ יlyo^yn 1 םיט p־iyiirDpyDUgo 
pigor onoy: i 't  jyng.i רyכyנy.ז 

Tyo פ ניט,tyr'iit y^y זײנען א״ך 
ŷ נאף  pg n yp y irרrלg,נעז Dy tg 
tyi'i>3 iv iyn זײ אס r׳ tg די ior״: 
yi האט באםרײאונג פרן ^ ג א ^  ג
ynyo3'g n יסען,1ר ״t ty:yo טא  tg־ 

Dgn ,^g:gr 1 גאנץ װײסט njyiלא־ י 
:y טאלידא, איז lyooyD iy i po t'g 

 בעם- n מיט קאמף g tg איבערצײנוננ,
 <•r כייט typ ןינ g יף1א tyoTtDng טע

myD״TDgj ,tyiyn tyoijynyong o 
 gopiglp '1 tg• , תנאי, on םיט ליך,
 א^ליםצז יףr זאלען טאלילא פון כער
jyagt igo איז איהם• אז in צו מיר 

ĝ p ,r'gוקמgכyר po ̂י  iy״g :א1טא
 1איה .Diyi yiy״g איז t'g ש'^*ל
ty נאר לארפט ŷn, גיף גאר און Dyii 

r tig ty זיך iyi'n איהר .̂i'o ty:yp״t 
 . ״y״g איז 1ב״טע1ניאז־א1י y״io אמת

iysyr yi, װי t Dgi:״g ty״yiy ברי־ 
iy i שיקאגא קלײולאנד, 'ארה׳ נמ פה 

igii ,oiyor yiyi:g ylg tig קי׳אוקם 
tyiyii .געסאכט

 דער פון ארגאניזאציאנם־ארבײם נײע
אינםערנעשאנאד.

oyorig 1מי ווי i t'ir tyng.i אין 
 Tyj״r /^״טpכטיגy^y״ג 1נוסע זyצטyfי

r איז  yjyi'ngoטyאונ־ איז איז ^ט
y:ag ty'iDon:'g yjyi'ngD  yiyr• 

rטyען1גער̂ר אט gng nyo״ :,tnyr 
Dyii yng:o'ig oyoyn אמאנײ צו זײז 

 !ענעיש1םא י1 אין iyo״ng די זירעז
t yo אינתסטרי^ ŷn״tyj נאך ':b 
 Tig שטארקעץ1םא יך1א אוץ אמאנידרט,

1 tyj'DoyDgDױניאנס, י ynלכD'tpy y“ 
tyro .שױן oyi po צו 1אי rg ,t.iyr 

t'g ĝ3gryjiyo:'g n פוז טינ 'oy:y 
TyiyDr y^yn ,oy'tgt'Jgng oigo 

tyi'iDit r t מיט Dgn ,nyi די -g,i 
 נאנץ ty2igr און ,tgoyjc'ig t'ir בען

iy 1םא װ״ניג i ט1סבי1א  ״1םא tig ננ1"
i'o״r po נג1םיט  .D"proyB iy •הא 

r א״נסאל ניט t'ir בען ig  tyrnyrg 
Digr py iyig  ,oyi ניט 

 iyr:ig □yi tg זyנgסly^ iv צ״ט
B'riyDoyo, כדי lypyi ogi ĝt 't 

tyvyrsg tig ty קענעז riv ii זײ'עך 
ig:gryjiyo:'g.

v
 D״n ם״לעץ iyo:yr'iD ! אכט1באט

po נ1אtעp vogo ylאp1gצ*y1נט Dlyיײ 
gi ]Vi צװײ Diyor, אנציסהא1ם סאן 

pg לאס Dy^yrriig, װאו r oy:״gi Ty 
nig o iym i yD'̂ oy11״ ,iyDעלכע

Dpiĝ p tyDgo ארן r .oyoyn״ ng 
o״oyi igo DiyDDiiyo tyo ה״סישען 

oypigo, איז r״typ yig* iy הא־יי ניט 
tyDoyi3'o oyi tn א״נםלוס i n  r ig 

so, די םון לאגפ n i in g  lyDgopig^p 
n' נױ אין 1^םאכ g  ,Pigאיתזננד את ר

 צװ״ n 1םא טאן it טע1םא ניט נאל
Diyor יף1א DDgp tyr'D'DgB oyi ? 

g:grynyo3'g n  Dgn^ האט )tgoy 
 אנציס-1פ סאן אין lyDgopigip י1 פאר
gp׳ t D 'oiyi״iy»y^ yiytrig tyj נא־ 

i' לאס doip איצט קאנט.  .oy^yrn:g 
 g Digi t'g lyDgopigip יpo y 1גgל

i  ,yiyogiyro' מניאז — Dgn o'ip זי 
 yjyj״g בעגוג ניט Dgn ױ אין זיך, האלט
i>yj און yr^giifo ים-1א אום כוחװז 

nogp tya'D'iJ oyi tyoyjiv נyנyי1 ן 
pylrליכaig y״,y'vgog^BDpy - iyD 

1 tigלאו?מאכ^ י? tio לאס gנy r t lלDy 
oyijyny: r האבעז r צו -ynyDrg iy i 

' rogD ^g:gry:iyo:'g עאנאל. i  ti.g 
 אוים- bb'^rgo ,01פאנ pg רײך צו ניט

nogp o n  tyoyjiv איױלאס y rn ;g- 
 inyo .^y: סיט איהס זyלםyה ס,yל

g lyp צו DDל'rבא n :נאך 'r״po oyj 
D"ii y ii 'g־f*gr ivDlyii ,tyD:yi'ryiB 

r r ^ ט yv אן ש 'ar iy i םון oyi 
.logp

l  poעlזyלבly ננ1״ט1בא r״jyj 
 ig- אן אנצומטעלעז ,yDליrgב .ךי ריאו
ga״ :iyr י1 1סא Dgii'ig־Diyp"Doyn 
igo ,'r 1ני איז ^לםיאy'לא^D אין i'irn 

 gi *יינעז Dy .pig' נװ pg 66 ,לאקאל
t'g rפ'ל r  tyrD'iJ y^yn ,iy^yo y 

g ,האנט r ĝr Dgn׳ןן1ב״ט1באא ״ 
1 doip.י gigryjiyo:'g^ און Dpyior 

rĝ אוים  nנ'y לףיה םון האנט tig 
 יtyn ,oniy: iyag 1 !(!מונט^וגג.

nig״t'g iyD די Diyor yjyi'ngo 
lgD tyvjgi pg r זyויעל rלgזyז r ig 

1 oyn ^gjgrynyoj'g iy iב״ט1א י 
r״t אינגאנצען DD'roig. סיט in'g 

ll tyDDyiל'yה 1צ ןy1לם iyig  typ ,tyי 
 n זyלםyה װ״ניג גאנץ אינטעת^אנאל

 חעל- ניט אלײן i'r זyילn װאס יענעע,
״g3ig יtyf'm 1 דאי1א םעז. :Diyt, 

gננryטyלטrig  y יד yjyi'rigo ~םעל 
yooya Dgi tyiyi ,iyi, װאס t'g r'g 

r.״ gבly כרי r״iy ז ב״ט1אgל :y־ 
tyiyn Di'iip עלםאלנ, םיט r tyno״ 

n י1 האבעץ  po iiipi'iiD'o yt^iD 
 .Dig'jn י1 אוץ iysyr î t'g 1בײטע1א

ony מיט nyiyi iv i״iyi'D צמאפמןנ־ 
' yo'iii העץ ?װנג1י11 i  tyiyii tgoyiD'ig 
g'גאנ^r'אצgנDא*l.זאנלעז ב"ט oy ג־1א 

tg':i' yiyt־tyrj t'g tyign DiyDoyo 
lyiyr'iiyiig iy i t'g typi'ii tig יכ־! 

r אן1 1נא tig טװנ. t  "t tyiyii 
tyt"iio'iig אלס po Diyioyo y i'ii 'ii 

^gigryiiyoi'g iy i

iy דועגען װארט א i אץ הוח ױניטי 
פארק. פארעסט

 זyגאנצ t'g t'g Dgn ,rnn מניטי י1
 -pgn א״ז אין האלט םינף, mg' * אלט

Dny ljymyn .tyo א םיס mg' igs 
t'g pnw ס געוחגן טינyםיילעז1אנצ גליר 

oyi 1̂1םיטגלי די טיס פלאץ i n  tio 
 ny:i*״ig געםחט Dgn tyo tig ױניאן,

 r'g oy m י1כ ,tyr:yo yj'D״r מעז
 לע- בײם r'in 'D'iv n זyלטgn1צDי1א

t'g ,tyi צטיא n נ'טי1י ynyn'g r'in־ 
Dpgs םיס DDyi, םיל inyo, וױםיל 'r 

DDyi yioyiD n  tig ,tyoyirng ty ̂
 oy צאהל. yל"נp נאגץ א איצט ז״נען

r'g קײז yigiD ,ניט Dgi א איז •ig 
1 oyn nyDysr ing'צאהל י pi po 

ynלכr tyii"imgo ty ŷn Tŷ yi> y״-y 
pyii tyign iga yi״t'g tgr ױניטי 

ig i oyn ,r'in״-yn Dinyoigo iiyD 
tyiyii i'o  .tyi ניט r״,Di'iony t 

pg tyn 1 א ^gr ong mg' igsי 
g tig — DDy: y i'iiyorלDiyDoyo y 

m  tvopgiiD'ig — tg'iv iyr:ig tio 
i  no w iyi iyig .Diyr'io' 'מניט 

,tyiyii biyoyiiigo iiyD"igo r'in 
pg ם'ל 1נאg tytio tyoigoyi y״yii־ 

Dy m 'itg .'tyiyii Din'o ,איז r'g 
i  t'ir' ניט'1י r'in לל״ז, צו yin'g tig 
v״r מחות i  opiyioryiig tyj ס1צ 

tyoDiyD'ig. י:ים1י י1 כלי gr r'inל 
-pgn ' i  D'o tyogrw typpgn tyiyp 

r'g ,tyiiiiyigo yi:yo ארײנצױ 'טיג1נ 
 oy:״ נאנץ א r'in ױניטי י1 אין ל"נד.ז

tyi:yo"ig i יטאל.8?א mgi ogi tig 
r געטאן  Dgn tyiyn11נעל i'b  .lyײ 

 tgoy: אױך oyn Dgi rg ,tyogn זyל
 *pTpini r'g r'in ײזןתמד־װ״ל־^י־ױניט'

yiyriig po yj"g נאנץ yi'DD'n אינ־ 
®tyony: tyoigi y^yn ,Dy'vin'D 

tyiyn גאנץ DDiiy. ,אז איצט i' אנ־ 
 oyi אז lyDgooyn י1 פון ^ליסוננ

t'ir r'g nggo o i'g rn באיטלא־ א 
i  pg ,igr y:ya' טיינ1י Diyii* r'in 

«g iyj"oy^g iy i toig grg r i:״y־: 
did רי סון nyDgooyn ־1?לא אין? 

iyDgo, יט״נט Dy ,אינז typ Dgi rg 
r Dgn n g i tiĝנyלtgDyi ly •ריעבעז 
Dgn ,Dgi o'lgn װאלט iynr timya 

lyDgooni ' i  igo tym'DWD'ig 
 i'oyoD'iD^ynigo t״r nigi אל״ן,
 ן1פ ת1כוח גטעיא״נ1פא '1 1םא ל״כט

nyDgopiĝ יד p tig lyDgooyn 
'Dig'il.

i'o י1 אין  ty3gn ty^p'Dig yrnyno 
 1צ Din'oyi Dgn oy Dgn DDgoya lgקל

oyi tio iiinyoroig iy i סאכ״סאנױ 
nyigrri tig nyuropyo. 1סי tyiyn 

r r יyצט tig yi"ii g *nig tylyorsg 
1 Dgn ,y'y'rgs ' i  tyi'r'lgig״11צ י 

iy i t'g tvigopgo y:yopgiiyiD'ig 
Dio iy i ,y'lDotii'gnglp־*pyDugo 

.tyonyngo ,nyogrri i n  tig ,nyuro 
g ,nyigrri iy i״oyy' r'g ,rlo iy i 

i n ׳oyi t'g lyuropyougb .טר״ד 
,Ig'iyogo yn'ii ogi Di'lgiDigp iy 

— 1' Dgn ,oyi DgDicog igi .yign 
r tyurDpyongo Igr iy״t אלב״ט t'g 

t״oy:yi»'g t »•«׳ Igr tig בDyrgט'גyן 
 ,׳tgoigo א tig Diniyoi'giyiiD א

 i'ig tnyro'ig oyi tyign tylgr מעלפע
i n  po tyDgoo'ig oyi ב״ט1א yii tig■ 

 ״DDvrgD Doigiyi nyD'r olgn iy םעז
iy DP'r — ,*ign tio tyi אמיס r״t ניט 

3gD yD'loy w yign yjyo'iryi״*go 
yDlyn ,oiyurDpyoii טאכען on'g igo 

1 ingי iig״r .D״ igo t'ir tyiD
tig tgOlgO Dyi tID ,D"Dlg '1 Dl'g

r .Diyiiyoi'giysiD״ rig t'ir tyiD 
3ig ' i  i'D'ii r'g Dgn״yiD'ig Igr D״ 

 DDD'liyo oyi igo pg tyiyn סאכט
i i  tyqpi'l'n״r ! איז r ig  D'i Dgi 

iyDgm oyiyonyj 'irg oyi־pyoiigo־ 
PD'liyo '1 lyuro״g tyolgnwig D 

1 tynnv riyupigp ypigorי *go'igo 
11 ,lyiiropyoiiייל pyDiigo'Dgo ly i־ 

no iy Dgi ,yigl i n  t'g r'g nyuro 
tyoip ם1צ oig tyoyo lyngrn״tig ,o 

*gioig |g Dgn nyDgrri iy i '11 'irg 
yliנyצטtyoir Dgn ' i  tio ilyo ty ב״ 

on'g צו Dig jyoipgn״on'g igo r'g ,D 
 oyi tyipi oyj״g ,ty^'iWD'ig ל״כט

is '1 i'iiy i":r iyD iiig  ,tyiyiig״tyr 
mg iy יױ1א i״.D

DDgoyi iy אױוי  Di'ip toig grg 
 oy m iyi'1'3 ly'o igo D״3ig ז״ן

iy דאחי  t'g .tyoDgp r l p i '11 on'g־ 
DgD tio turn  oyi *pig Igo tyor״ 

nyiiropyoiigo ; צ איןnיט'yז !,go 
p irn  o n  i'ig י1 םון Dg״Dgn ,iyD 

Dig״DgD t'ngo tyo־,iymrDpyDiigD 
r'g Dgi ן1נצח א •igiyigr i n  Dgn 

r T'g Dgn lyDgrri iyo״t יyצטינעl 
yoigo םיז t tgD״.Dyir'o t

ig i א ogn iitigo Tyi'DD'ii myt
iniropyoiigoiyDgm^ m,״ Dgi 

i  Dgn ,r'g' 1ב״טע1א, igo tyigo ogp 
1 on'gא איז ס״לט1צ ״נעז1 ב״ט,1א י 

Dgn iy סך  pg ,iysyr nyiiirgn גיט 
p״pD'loignDig!go t״r w D.״ iy i 

typ nyogrri 1צ 'in y ב צ״טyDrg־ 
,iyo"Dig d'd iysyr y i'liin n  tyi 

typ i f  pg 1צ אויר זײ'iy iy צ״ט *Diy 
iig זאנעז  i n  po״rD ט י נ אוז 

g p p'p t'g t y o 1 p 1 ם נ ' p ט 
o ' ט i  y i י נ 1 י g ן . r'g Dgi 
tyiyn vo א  tig ,Dpiis lyi'DTii inyr 

iglp rigi tyDgo tyno oy.
tyn, ״3 ם1צl 's r, א Dgn ny ig rn 
 go-Dgo 20 Dlyorgn tgr'D- אנפאמ

oinirbpyoii, איז איז 'r sgr tyiy״־ 
ig נען  i'yoio tyignyi Di'ooyrgi־ 

Dgi .iyo"o ,ם״נט rg אין ylg 
Dig tyogny iysyr״ig liyr'iD TyD־ 

-ysr " iw  in g  ,ign g D'o .iyo"D 
iy3g tyoip ,iyD 01צ tnyy lyogrri 

ii pg ,Diyiiropyoiigo-ogD yiyiig־' 
tyonyi tyi 1 איהם ב״' mg״g igo D 

is  ty iy i'l 'i״oonyi ,r גל״ך g rn  i n־ 
iy i  tio DigrDig Tig iyo ב״ט1א tnyy 

:r םון  DiynrDpyoiigo־DgD ymgo y״
 iysyr tnyv יד םון iyD"'mg י1 און
lD״tng tyn ב״ט.1א iy  ogn, ה״סט 

Dig id  g DigrDig ,Dy״iy i  tio iyD 
yiig- ב״ט1א  olyoryiig Dgn tig 

r r ig  yi״iign grg pg . im ls  yiy־ 
yi oy- איצט 1'ב r'g לװג iln y i 

tyign , םון 1אם'ל i n .ױניאן 
n״nyDgrri oyi Dgi typ lyn l ״נ־1א 

 iyiirDpyoiigo־DgD Tyilyn בײ זאגעז
m in g  — tyigo igr iy די D iy3gm 

tg Dgi tyon — ״r tyo'ip״t ב״ט"1א ?
gi r'g Dgn iyig באסת npyngo 

tyo ? מיט iy3grn iy i Dgn oyi 
ng  t"T tyigo osgDDyi Dgn״T'g D 

y:y' ^  א DDgoyi iy ogn iysyr צ
pgl־Dig 500 אױף Tg'iv־l״iy Tyn .D 

Dlgii אל"ז tyolg.iyio'ig א ',igopyo 
tgoyi ogi tig םיט iig״ig Dgn ,iyD־ 

on'g olgii ,on'g igo Dpyi'i tyo"o 
1' 'nrigc b'i D'liy: ogi tg'ii״,tyi 

ig; אםילו olyii yiyD'ig ' i װאלט r״T 
.DDyiyi D'i igo DDgiDgo iiiliign 
iyצyי 2g iy r'g D ״ אiy ''ioנע־ ״ 

Dgn iy i"p  tig tgoDDDyr 1צ. on'g 
D'i niiyo p'p ! 'ד ym Dgn iiipi'n 

yoglryio'ig n  r ig  Dgn n n n g is־

 דער אין *נטשטעהונג זייער
רןלאוק־אינדוסטױע.

דגסמן. ם«ריס »ון
יײדיס ■י<זױןנס

t װ^יריןונרפ נארסעגט i ' j r.

v: ,נײטער!• tig די י1'1א y y m jig אױ 
r'g m o  on  pg lyignr'iigp ivd " i 

lyoiig Dogii ov .r lp y ir מניאן די 
io יננוננען1נײטס״בא1א  pg״Tig i
 צװי• y'ygr'lgigon g אל״ן ענגט1כ

tg'ii' i n  tio nyi'liO'o 'i  \vv,
n m n  oiyiirDpyDiigo^go 'i״

r״r i״li לען g  yiy״r rg ,iyo״ -yp 
p inyo tyi״t ירכ״ט jib tyoipgo D'i 

r״n ,oiyBgrn yiy״ynnig l סאכען 
r igo1 בי'ט1א י1 ״ .nyrl'D' 1א!בי'טע 

tig Tynyorigo ,כ^ײםען gn "r rg־ 
n״r t״h א!ב״ט, t״p גיט כען y נרײ 

D"l*tg'ii' iy i איז iysyr Jnnig ' i, 
mg״iros tyD, ני<»מו/ 1פא rr•  pg 

Dr grg״olyp'iioiy iy i \״ ױ  וײ ג
rg ,pigiyi in צו בכדי r Tyslyn״iy 

jyoipgi ogn כ״ס,1א ognoy "T jyno 
n inyDinn'n Tyiyp Dyn ogn ,tgD 

rjynpigp די םון oig ynnig״pg iyo 
r pD tyBgn ogn ,iysyr 'iדי ״ -ig 

tyoiiyipyng. ב״ס
 g ogn ogi rg'1 דכער, בין איך

roon »'g Dlninnn og'g T'o ogn, 
.tyo'iDiyo'g ign g i'ig  D'i il'Dg 

on tig אםת ogi Igt oiign ,Digryi 
D'i tniyoroig yroy'g n  lyoiig 

r״il'sg tig ,lyogrri iy i ? 'irg t 
D'i iyO'T Tyi"! ,oiyuropyoiigo 'i 

Di'onyoi'gigD אין uniigi m  og 
T ii nn'g Tig ,yigl lyDiyDiglsigo״ 
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.Tg D'i igi "T Dnyi y i'i

 on D'i Dvy' ogn ,inm ױניאן די
on גייסיג^  iy i'g  IgiDigp דדפאכער 

iniropyoiigo pg, צו אוס f twyp" 
tyolgnsg םין io״y'looiii'g  n  tyo 

,ig B in  pg ogi jri'gn g iv 
n״ogn Tg'ii' h  l ניט Tyro'ii on 

n n  iyD'g IgiDigp״oyrn םון ig ' i־ 
D״rnlo lyopyogis Tg'ii' ' i  .iyD 

on סיניםום po,!"״ n h  pg״oyrn 
.oio'i'o on iy i'g

l״D ם1צ 's r : װעז oig tg״iyD 
ru g  onyi אויןי i g״no i« m  oy 

iy i איחם באס *'ii lyriyn D'i tying 
po oio'i'o oyi1״. iy i jyn ארכ״־ 

Tio Tyoipgo it jyr'ngo iy3g Dgn iyo 
on iyB'g ig lgi 20 D'o ,Dgo oyi 

is םעיםום  on  po Dgi i n  t'ir Typ״r 
i '11 אעirg ,tyonyisgig' 1 נים n אר־ 

D״iyo ב״ט1א iy3g tyn .oigi 70 א 
ly i'iig ig i 1״ז ט1'1פאר 1ב״טע1א 

iy i ogn igo in  ,tyigr i'ogl ,ogrn 
onig r'g ogo םון tyo in g  ,oyir'B 

ogn איהם -n ' i  pg ,DP'rynyoiiig 
yorp'iit Diypyi D'i ai'g Dgn Tg'i־ 

iy עז1 i iv ׳ב״ט1א n m n n  iyig״i 
lg iy Dgn Tgr'D pylo t'g״igo T־ 

n ,ogrfl oyriyrgl״ny l איז Tynyi 
tyiiignvyi 1צ Tyoir תרכ׳ן ארכ״ט pylo 

ong grg Tyn r'g .tgr'D״-Tg ooyi iyD 
 iv tyiiignvyi r'g pg ,rgls oy״i א

mg r r  fylyor״Tyo 15 10 םיט iyig 
nyrl'o nglgn םון r״Tyi'inyn'it T 

is״t'g ,r, אױב iig D'i igi r'g Dy־ 
D'iigi Tg'ii' '1 Typ ,1"PD □yn nyD 

 ־ngv Dg3 on זyכgo iv איהם, םאר טאן
 doip איהם ogn Dyrri"n יon'g 1 לעז

,TyD"Pi'.iyo yi״r יט11
ovy', װעז oylg Dgi !אי nglp T'ir 

ogn : y;gio h םאר  r r  Diyor ,mg 
' ylg געטאן ארף1 i  TyDgnvsg Tyiyn 

tyli'g, ארכ״סס־ י1 ^טמלעז11א און 
tyiiiii'ig i א אױף Tyonryi יכע־ איז! 

? tnga tyi
 TyDgn מיר tyn ,1919 mg' t'g נאך

tyolgnyi סיט ?אנסק־מנצען yiyriig 
oiniropyoiigo opiglp װעגעז i n 

g״tio iiim'Di 1'א האב כ״ס,1װאדא 
g on ty3yn Diylyiigo״,tyopiis y i'i 

D'i igi TiDiyi Dlgon r'g oy iyog 
tyoipyiD'iig. האכ איך igB olgon־ 

tyiglryi׳, irg' װי T"g Tylyor I'O 
 iyo'g ,oycrPni n סאטען א״ניגער

oio'i'o oyi־PD״igo l כסעט 'Tny 
mg״r ig  ,in iirg i iyD געוױסעז א 
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g ogi rg ,Di"o ogi ,sgr oyi tit״-i 

Dfg^ynyi'g D'i igr f"i•  lit ty^yDr 
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 on״ ר*%, יי• ספעחטאײען כע4א?ע
 תו־ יאײ•, יי; ;,א איצט א« דך טל♦עפ*
 דער״ אבע- זעיטען, סאי ג*ײעהנײך רעז
nr* דעד •ועיט £*-, יעיין ײכ״ע; ז״ װען 

פ״י;. נאג״ו בא*ױגט וױ״פױפ־־עיײש
ro ויאס לואד־י, דעב אנטקענעז זאנעז 

 ציױ• יא~ח נײ א*ן א־צט *kc תורט עס
 אדכ״ניסטראציע יצטאדס״עע- דעי שען
 באגדע ט־עקיעאן *jn אין דיט א״ז סון
 םי״ צעכטראי די דיט. צװ״טע־י דע* םין
 כיעיאי איז אדסיגיסטדאציע ijn פו; גו־

 *in םון פיגו• צענטיאי־ די און רײ^נן
 באריהרטע־ דע״ איז באגדק טרעהיפאז
 פראמ״נעגטער P# סיפי לכל אידי׳פעי

דאייטאי*. ײא*ס רעפוכלײןאנעי
 **.:טאדט״שע n װענען איז חאכי,* חןד

 עה אבע- ײ;יפס. ״נאס״ אדע• ״כאסעס׳״,
 זיי־ קאמוי דעם אין דאס. וױ סעהד איז
 קאנ* יעגאי״יזם, nr פראגען פוו־-כז״פט נען

 און אוטאנאכדע ?טאט יום,לסטיםוציא;א
 — ױערטע* אנדע*ע אין ׳פטאסס׳רעכט.

 א־ן ?אט,־•, ;ע*יע~טט*קלאס אן איז עס
 ■רוז״עיגעס אין םאמםאיעז ידע װערכען

 י־יעולס פד־ ?אפיטאליסט״צעז דעם םון
פארםיזזט. זיעען

̂ט ריאגרלען  װע;ען עס זיך האגדע
 לױס רעכט, א האט יצטאט די צו דעם,

 אפערײ צו געזעצעז, -יענדינע6עתדס די
 ניט אבער איז דאס ״באס׳׳-ליניעס. רען

 אורזאכע. אײבערםלעײיכע יד וױ סערר
 טיפע- סך א זײגעז סאטיװעז אסת׳ע רי
 זאי װער — די איז םראנע אםת׳ע די

 מאגאפאליסטי• אױף רעכט דאס חאכען
vr אדער ׳שטאטי די — •רױױ*עדעס 

 ארע* באנדע, טרעקיצא; די אדע״ כלל,
> ■רט

 פין טישעסייאז דער אלזא א*ז הײיאן
 פא״• דער א*ז סארמאל אוז כלל-רעבט די

פרט. םון םיידיגפר
̂אל, קוטט וױ  אזא כייט כיעדצ א טאר״
 קעגען ארױסטיעטען י־ע«וטאציע ט״גער

? אינטערעסען כי״ל די
 פאיענט־ יכט>יי מען קען ם-־אנע די
 לעבעז גאנץ זײן איז מארעאו סע־ען.
 םאר- ײאס יאיער, קאריארײשאן א נעװען

 סאר״ און !וינטעיעסען זײערע םײדיגם
 אין ? םאז ניט איצם דאס עי ואי װאס
 קאנסעד־ נא;ץ א ער איז באגריפעז זײנע

 רע* זײן האט דעם חוץ טענ^ װאטױחנר
 נעקענט איחס ניי *ראקמיק גאייסםישע

 גע־ דעד אז נילױבען, דעם אויםאיבײםען
 ?אך קײן אז און איערהעכסם איז זעץ
 אםילו ׳נעזעץ פון װענ אין זזטעהן ניט טא*

 אידי״ דעם פרן כילי. םון איגסערעםעז די
 ראילע, מאי^אל׳ס \vv ונ<זט8יטסא:ד עען
טדעק^אן דער פון םארטרעטעו־ דער *אס

 עס װע*ען. באדױעלט ם•* זעל־ ׳נאנדע
 און איחם פאר נבוד םעהר געװען װאי״ט
 ער װען ׳פאלח איריטען גאנצען פא*׳ן
ט. ניט געװען דעם אין װאי*ט  פון םארס̂י

 ^טאנד«ונתט #ערוענליכען ׳אימע;עם ױץ
 סײ אױפריכטיג זעהד זײן אכעי עד ל,ען

 יןאריארי״עאז osn סײ א׳יז טוער כי̂* אי־ס
׳ סארהעטםעי.

 ׳מע*א- טעסעני דע־ אכע- קוטט וױ
̂יעמ־ דקר זײן «ו הײיאן, «. דזטאהן  ט

V איגטערעסען כלי די פון »*אן
n איז ׳א״הר זעהט ׳דאס r םרא־ א

 עגם־ יײכם אזױ נים זיך יאזט װאס גע
פערען.

 אין מערקוױרדיג איז איבעיהױפט
 טעמע- םון יאיע די אנגעיעגעגחײט דעי

 רעפױ עםאבעלירטער גיט א סיט האי* ;י
 קארופםסטע די פון אײגער ס>אי טאציע

 אםעריקא. אין אדנאניואציעס פאלים״עע
 זאל האל טעמעני אז אלזא, עס קומט וױ

 רעכט סאלקס פון טישעטפיאן דער װע״ען
 טעכםיג־ די געגען קאמוי א אנפאנגען און

f אמעריתא אין קאדפאריײשאנס סטע
 דא אױך איז דעם אױוי אפילו אבער

עםליכע. נאר ׳אײנע נים ערקאערונג, אן
 האט םעמעני אז איז, ערקרערוננ אײן

 פוניציפאלע פאר תאמוי דעם אנגעפאמען
 אױס אױםאנאמיע שםאט פאי און רעכם
 קײן נים האט זי הױרסם׳ן. םאד מורא

 דעױיכער ױך טאר זי און םדײגד אגדער^
 צײטונגס טעכטינען סיט׳ן אײנרײסעז ניט

איױסנעבער.
טעםע־ אז ׳אי? ;:r,ysmy צוױי^ א

oyripm ׳:י n־r טאטיש די^y םאר־ 
nnyp כײםysוואלט הענט, איחרע אין ז 

 מא־ y«?^'^9 yכםיגyם אזא אױםגעבױט
 װאלט זי אז האילטער, דזישאב פון שי\

;mnny די yoc^yn אין נאי ניט מאכט 
לאנר. אין נאר םטײט,
̂• ׳yצםyי די  ערקילערונג vvovi אב

י אז ׳די איז ;^  'Vi ארויס איז ם
 דער וױ*ל טראסם, םדע?טאן דעם גען

 איוד מים האנם אין האנט נעחם טראסט
 רע*ובלי?אנער. די םים — געננמר yר

̂ן די אונטעד  טעםעני האט אוכדפטעגד
 געװי־ צו סך א און םארילירען צו גארניט

 אין טםעלתג •אפולעחגר איהר פרן נען
 צוױײ דער סון פראגע. טדע?זזאז דער
vv-\ דיט ipp װעז אז דרימען, אבער מען 
 אז אײנזעהן, וועט םראסט טרעיףפאן רyד

mם צו אנמוםען מוז עד v' און ^ty 
 אױסנעמלא־ גארניט איז איהר כדם שלום
pyo ןני אז^  ענ־ נאכם איבער זאל ט

iyiin זאל פרטנע די איז שטעלוננ איהר 
 נעוועדזנ־ װי ׳צװײ אײנס ווע^ן נעלײזט

טי,־ען. ŷאסענryנ הינטער ׳י*יך

 האלט ׳אויס װײזט ׳אב^ר #דערוױיל
א{> הטyג ?אמף דער און דערב״ ניט נאך

oy רעכט די רועבע? דא זיך האנדעלט 
^ ״כאס״ רי או-ןי גי לי

*דאג־ זײן אין האם דױילאן כ^יאר
 אין אײנענטום רyמוניצי■אל םון ראם

 םיט־ פארקעהר יעטאדט״עע םון באטרײב
 םון פראג־אם כרײטיל גאנץ א אויך יעז

 די אז ׳איז סעגה ז״ן >סyליגי ״באס״
 *yא■ג יפױן חאבע{ נאס״כאהגען איצטיגע

 פעהד גיט זײגעז זײ צײט. זײער לעכט
w א וױ ivo r רי אויף פארממהר צום 

yona] דאר זײ אוןyDא;׳פטאט נעהן. ז 
 y*נולyר װערמן אײנגעפיהרט זאלען דעם
^ (״באס״) אויטאםאכיל רע  װאס ליגי

 צױ סעחר און רyגליכyבאױ סך א זײנען
 גדוײ א םון נאדערפגי׳פען די צו אסט9ד*

♦טטאט. סער
 :יט זאך p’p קען אבער ^טאט די

שי׳ רyד םון צױפטימוגג רער אהן טאן ^  ל
 א*ז ורrלײטoיrרזyל די און סאײטטור

 װייס־ די ר^בליהאני׳ט. םאל y^n טyכם
yijynyt האב לאיערס טרעק^אןyאױס־ ן 

 םון oyoo'D yצירטyאמ•לp א געארכײט
 זאל^ זײ אז אזױ, קאנטראל ואליטישען

ŷ זײן n זיכ מאלyסיט ר v iv "i םאגא־ 
iאליסטי̂׳ys .^^אפ־ דורך ירױױל 

 yp- סטײט אן שטאט דער םון הענגיג?ײט
 אנצוהאל־ זyולירBמאני מאל yאל זײ נען
jyo די םון אײנ?ונפט דעם v r 'v w r 

מיטל^. פארה^
 Dy^^' ״באס״ די פאר האט שטאם די

 דזשיסלײ-yי דער צו זyומpאג ג^רםט
 ׳דך onyotyinD ׳yצטyל די און טישור
 אדמיני־ יטטאט די נטזאגט.y Dy האט

o־^y^n אנג האטyהויבyסאבאטאזע זy־ 
vv 'i oy pyp\ דא v "i סאבװײ־ליניy׳ס 

 ̂•טאט די און pyii כױטyג דארםען װאס
 שטאט די האט דערווײל אפ. זיך האלט

 ״באס״־ צװאנציג און yzi^y נעזנשענט
 די װאו ||,fbn: ycmw איבער סyליני

ש ?אר פרױואסע  ־yגyאויפנ זײגען לינ̂י
 ‘Vi ניט גאר זײגען רyאד געװאר^ן, בעז

 צײטווײליג, oy זי האט געטאן װען.
 הויפט די װאנ^ ביז נױט־םאל, פאר׳ן
ווער^. געלײזט װעט פראגע
 די אנגעגאננען. דאס איז אזױ און

 סאבאםא־ האבמן ןyסyרyאינט םחגקמאן
 ־Vi לעדז^יסלײנדטור רyד אין ײעטyז^
 שטאט די און פראגראם הײלאנ׳ס געז

 ־Kסאבאטyג האט אדכדניסטיאציע
 דער םון פראגראם דער געגען טyװyז^

̂ט  הײסמ דאם האטפאנ̂י טר^טאן סםי
טראסט. םרעקשאן נעגעז

'Vi רyאב איז טראסט טרע?עאן דער
־yג םyד זyארלירD צו ער?»טער דער װען

ת די ער׳ןוטעגם דולד.  אין סאבװײס. ני
ום דינען דעם  קאנטראק״ נרויסע םארס̂י
 אינ־ סםײטy ריזןל און ןyרעסyאינט סאי־

 'Vi ג^ועוזנלױ דיגען װאס ׳זyסyרyט
 םרעח׳טאן די מיט iyi:i3y: און חניפם
 די ypno צוױיטעגס, ז.yסyיyאינט

 אינטעחד טרעקמאן די .oy^^ ״כאס״
 די אויף סאנאפאל די זyהאכ וױל^ סען

v ״סyכאס̂׳ p m אויב זיך. םאר dv איז 
 ;y:np dv זאי למאי ocvrvi גוטער א

v* אימיצזגר iv a י?
 mVi אין ;y3y3y:jH האכעז זײ בקצור,

 האם oy אז זיך, הטŷטyאר1נ oy ריכט.
 האס װאס דזיפארז^ א נ/גםו̂נ גלײך זיך

 רyד אינדזשאנקשאן. אן זyבyגyארויסג
yא איז פרא^ס iדי און געװארען לירט 

 אור״ םyד האט אפיעלס אװ ?אורם ססײם
 אינ־ םyד םאכטyג און באשם^ג?ט טײל

 ־yל רyד אויף דושאגקמאן־פערמאנענט.
 די אז ,oy הײסט מפראך רytyגאליסטי

 ןyשטים זײ וױיל טרין*, זײנעז ס''yכאס̂׳
 שולחן זyלyאנ,יטוצDאנסp דעם מיט ניט

 אויױ □siy *yד סאר דyריבyד אין ̂־וך
םאהר^. ניט די

 װי )nvrp די jy:yiD איהר oyp )אײ
yo«j ŷשטאטי די ?Dy ?ומט p| באיאנ־ 

jya ד צו דאךyזאל פארװאס ^טאט, ר 
 אויף לריםעז iy^ ןyטאר ניט יטטאט די
? ט"yנאס׳̂ תײן זײ

 קאנ־ א דא ס׳איז — חירץ nyi איז
y^urno פאראנר אין פונסטען מיטyDKז 

 אויסט״נדשוננ רyןrראקטי9 דער לוים און
jvd אם ytn*, קא:סטיטוציiVD y בא־ 

 IHrpy^ ^vi נאר ״באס^' די ןyטרײב
^ynyi:« pp און טי־אסט

 D:׳pDB׳y( האט ג^כט דער אלזא,
 [nyi ניט typ םען פארםאלען. איז cy און

vivi\ .״יכט  טראסט אזrסyטר יyד ̂ג
 אדמי־ די טוט yrr װאס ג^יגם. האט

':y^moD? אויםג האט זיDyאדyרט 
Dyi א פאררוםעז צו נאוױלרנאר oפyציy־ 

 yii* ורrס^ײטידדטyי רyד םון זיצונג 1לי
iyi jy;* פראג^ ״באס״ Dy דורכ״ איז 

 Vi D'צ'לyג רyװyםאנ פאליטימזער א אויס
 אדער. ׳ו^רyנםװy ר.yאנpי̂>וביsyר די נען

yנטװyדyנאכנ םוזמז וועלען זײ רyבyז 
 די לײחח אדער ׳יאר? נױ שטאט רyד

 פאר װאהל^ yנדyקוכי די איז זyפאלנ
םביי.yDא דער

? שכנגד צר רyד טאזyג האט זיטע װאס
 אויב אז ׳רטyלpרy האט םארשאל מר.
yn*< נאװערנאר Dyii פאררופyל די זy״ 

 ארוים־־ גלײך רy וועט דז^יסלײט׳שור
y:'*,p| ג סוןyריכמ Dyi ארדyאפצױ ר 

 lyo'^n טyס׳װ ״באס^£״. די ^טעלעז
 מיט םיר דו ;פאםש א םאר םאטש א —

 כייט׳ן דיר איך און דזשיסל"טשורŷ דער
אינרדטאנמשאן.

דערװײל. םיר ןyהאלט ^רבײ און
Dy פארשטyניט װײס^ םיר זיך, הם 

 רyאב [,Vi'iiv זיר טyװ דאט ײאס מיט
 אינ״ אן <־ny? איז ׳גפאלסyדyי ׳שהyמ די

טער^ונט^

 איז *דבײםעי*ב*ױזננונג די נ«ד *יז דער/ײי?
 ®רכײםעי־ m rn •שיו*ד?, *זוי ;ים •סעיײמ

 םיז לוהסוס דעם פ«רגי:עז זיו לענמז ז«ר יוני*?
 ipc*?rw ד»ס זי װ*ס י»גםיאסס, » גדעמז

ר ד• סים ײמ«ענן  ןוו ערװ«רנתז נים אוז ון־:
 ה*נסר»קט־ ן»ז» סון הפנזעיזווענמו ד• י״דעז

 איז: דערםון ^*וס ל»נימע־־ דער כדעכערײ
 ד»ז )ק«נםר*קסען קײנע נים ״-׳ליםט פע: אדע־

״i סקז איז  װ»ס »דער וײל, סעו ױ*ס םאז. *ו ־
 סאמנס; נעױיסעז « »יז נוים*נ םאי הא״ס סע?

 ק*גםדאחם, א י« עויז שייסס םעזי ײזז איעי״
ז סעז טוז מי r איהם, ב*י ^ rכחנ ד»ס דוי ־ 

וײז.

 סאכיע דעי נעײיס איז ס-םאאםיע־סםיײל דע-
 איבײטער׳כארוענוננ. אונזקי סח ווינמ*׳*ם•*!

 ארויס נעםט א־הר אוז §רעצי§, י־עם סא־ױארפט
 הוןנד־ קענעז צו #גער, איהיע נ־צסד סאםע די

ם לזןז c ױי r ,•זיד ױניאז יעדק םוז ■ריגצי 
 דער־ אוז פי^ אוז הענט ביגרפז נים םײהעד

 אײגםארמםאנקז נארנים ביז איר כאםז םאי,
 יזגײםעד דער םוז •רעזירענם לואיס, םי סיפ

״ז איז ױניאז, װא־הז־ם ויסי  - *ו מםעלונג ז
 ••לײמנוגנ או איז וועלמ סיספאםיע׳ססרײהס,

 םדײד־ימיאניזם, םוז •רעזיפ סאגת cjn םון
 אז *ײ©, זע*בעי דער איו םא-־עגמנד״ אי׳י־ *כעד

 םײנער* דעם צו כא«ונ איז האנדלען *נדעיא
 נעמנם נים עי הוום נ»ײא*םק*םיא איו ססיײפ

י האבזנז מעז דארל דערצו גזסאדט נים אוז  1י
c« םיז םיה-ןי די דאס וינעז, r םים סםרײה 

ן זײע־ע מ ױ  דאנען םדאזעו רמװאלוזיאנערע »
c m ו ליאיס «רזנײדע:ם מזװאולנ׳נז װי» 

אײםאתי־אםימ ,,אז. וזאנדיזן

 #ז«גע? רפכם סים איוזי מנט װילם׳ איהי אי .
m םײן ױגײטפד דע־ םיז •-תײדענם חני נים 

*ו ױאיקנרם o צומנוספז ה»ם ױ;י n סאאריתי 
 נאר נאײודקיזאםין^ איו סײגקר׳ױני•? ־vjn ■יז
ז ה*ם נאײורסיזאםיא איז פיינזני־יתיאז, די י  ז

v אויי דציםים און אפנעי־ימ?, אלײן t *אוים 
fO*)wn] ס״ו יונײנתד דער פח uW Hiii ד י

 «ו רעכם דאס נענוםען זיר האט זי װען ניאז,
ײ *נםרענענדיג נים סםרײמז,  אינםפר- איחר נ
 האנד• «ו כאמלאסעז ה»ם זי וומו אוז גײעאנאר,

 ■אליםי. אננענוסמנע אלנעםײז איהר נענעז למו
 וועו כוראמחו, נים סאז ױניאז גרויסע יןײו

 אוז נים ארכייםפז םײלעו פאר׳פײדענ* ייהרזנ
 אײז נים האכעז ה. ד. הארםאני^ נים װירמז

פאליסי. •למסײנע

 געברויכם האם יוהז םעקרמםער םםײם אונזעד
 אנערסןגוננ די נענעז *רנוםקנםזןו אלםפ זײנע

מר דער םוז סי  צו בריוי זײו איז רעגירוננ רו
 די אױב דא& באנמרקענדינ, נים נאםפערס׳ז,
 אדער םעהר געווען אפ^ר זײנעז ארנוםענםעו

 צוריק, יאהר פאר א םים איבער«ײנענד רוענינפי
 אלץ׳ םוז װעז אי«ם, נים זיז גאר זײ האבען

 אםאל האם סאווענדדעמרוננ רוסײמ די װאס
 דער בלויז נעבליבעו איז םעלם,1פאינע״ זיד םיס

נווסעז.

 *רנומגםעז וייגע נאזי װאיגתו מאםע־ אוז
 רוסלאנד אין דעספאםיום איורסיגמ! דעם גענעז

 גראדע איז איםימז, n אפזןליר^ז נמפאנט יע
ר איז גאםפערם״ז *ו ענםםזןר זיייז וועז ראז,  מ

 םימ נעורעו פול ■דעסנ די נעײאיפז, עםמנםליכם
o פון נייעס די n םיליפינער די «ח רעוואלם 

v mװאוד, םר. דזגםיאם. טמריקאנער דעם ו 
מר  אסזד םון נאגמנז איו דארם צס בוש׳נײעס ײעי

מ די און ריתא.  דיטם יוחז סר. םוו nr־n נ»ג
 אין טאכעל, כאלאנסע די *ז אײנמם דעי־םטנם

 טעפעל, דעם םאר װארםט קעסעל רער וזעלמןר
טװארץ. »?ױ איז אר־ װאס

 *יבייםמר, דײנדפע די פארדענמו typ װער
םר די נים איז עס ? חנװטלםירען וײ װאס  מ

 ■רןד אנסניע יחולמ אירנענד •רער ניסםיעא
pm — יסנטניע,  Df י נױם׳ בימערזנ די  -pjrw׳ י

מ ײ םרײנם װטם פארצײייפיומ, לי ja ז n  iv 
 איןר די אונגתר ראס איו, אנ<ר םראני׳ײנ ראס
מ חןו ד»ם איו אום׳אמנר*ו סי מיי  אזױ רי

oy tjn״o בריימצ!, נאתימם צו typ ״נו«ל*ז

 האדעכ־ די םון אדעי הזנגם די איז עפילןז מז
 וו*ס דע־, אוז םראנהרײו. םיז אדער צאלערנס,

 רעװאלט ראוינער רער אז אויס׳דרע^עז, װיל
o באטײם n רע־ אלותלםלימר רער םוז אנםאבנ 

 נעסאכש איז עס םםזי ױעסעס אויזי ׳װאלו«יע
 אוםנליה־ באללתװיםםילת גאנצע רי געװארעז

מ  אײנס איז רוםלאלר, איז אינזגרמרמגיט לי
ן רי םון ו י י  אדער אלײן״ זיך נארם ער ארער :נ

 ער נארט נירעדםרקכםינ אוז באװאוסםזינינ
אנדערע.

yn^ או;־ םון םעסבערם די אז םײנם, עס 
 װפניגס־ זײגעז לאהאים דרפצד אוז װייסם וערע
r אוו דורד םאיאריטעס זײער איז םענס i n 

 א זײ אריוי אויסנעםראכם Dir• האם ״לינק״,
טי דפר אי! יעןום זיך נעפי! איר כלבול. ױני . 
 אדםמיםם־ וחנסקס «»רק, םארעסם איז חױז״

 דזנם -,אוסמרםײאימ אוים ארײבם רפצינ
 נלײכער א אין .פרײחײם״ די אוז ,.םאיװערםס״

 נאד tyo *ומ«ם .םארװערטס״ דעם איז *הל.1
ז ארוט. זיד זעהם םעז אײדער  נעמנט, װאלם מ

 םיאל אזוי סאל *עוזז פארקויםעז ׳םיר m זאנמ
 לינם נעכאזי ,פרײהײס״ די און ״סארװערםסעד.

 קמדעז. איהרע אויף װארמפו אײו איז האלט אוז
 דעם »ט איז םאל דער אזױ איז דאס אז הײנם,

o א האם װעלכער םארהעם, r .טא ״לינק״, םאר 
p עם םוז םרויפרינ װי ir די םאר אויםזעהז 

םארקעםס! אנדערע אח ״סרײהײם״

 אינזטײ נעװיסעז א םח סטאםיסםיס » ױים
 אדםיניסנד ענר נםyםrענעד!o• םענעוין נירפז

 װײדוזדפד־ אגזעריקאנער די םארלירעז ריײפאד
 דאלאר טיליאן הוגדערם פיגןי vיעהרל כײםער

 אײנלויםפנ־ כאפעז וײ וואס מויאות, די דורר
 באוױיז, קלארער א נלאף־סםאהס אלפרלײ דינ
 גארנים פאר^וװעכם •רבײםזןר־באװענוגנ רי אז

 באגהעז. םוז גרינדוגנ די דורד נארא^ןר ייהר
 רעד ם׳ט װעלעז ארנײם^באגקןןז די ניג^ םפהר
 »,־*־ יענינע די אז דעריו, iyxi<־0^' לyפי זײם

מ בײםער״  זײן וױ אנדער^ נים ווילעז װעי
 בא^וינ* אזוי נים rtMiD 1ז*לפ סטאמהאײזנרס,

 אויס־ זיך באנקעז זײערע פח און װערע?, דעלם
ו רואס לפרנפו גים. װאס אוז קויפעז ז

אלןןד• פארבאט רעגירוננ אונזער אורחא, אנג
פ לײ ל א ו ײ א pא וזערט חלילה nyovo ו  זי

^nyio’o סוננ ז אי '  פאד פ«פס ראפעלם מ
ם אוגםערנ^ננ, גפװיסע 4 מי צײםוננ די ו

 JV"t דעם םיט כלוםר׳טט פאםם, סון סארהאלםעז
 געטטרויכעלט נים חלייה זאל יעזפר• דעד »ז

 איז אוםזיםם. ספנט 10 םפענרעז ניט איז װערע;
 בא• ארבייםןר װערעו םםאק׳שװינדעי דעם אין

 דא־ םיייאן הונרערם םיגף אין יעהדליד רויבט
 קײן נים נעשינם נאר גיט רענירוננ רי אוז לאר,

 ניט טאכט נאר דערזוו״ *no א םאכעז צו םיט׳<ל
 דאזיגע די אפצוטטפיעז םארזוך םינרעסמעז דעס

.Droyo»2 ריזינען איא אויף רוינערײ

נערי, או נים, צוױיפעל יןײז א*צם איז עס
 םיםהעל־ זײנע און עטאלםראםט, םוו ?א• דעד
 טטאל׳םילעז זײערפ אין אײנפירעו װעלעו םער
 דעם אנטטאט ארבײםס־םאג, אכט־ממוגרינען דעם

 װעט דאם צי *רבײםס־םאנ. ׳מםונריגעז14 אוז 12
 עט צי ארום, װאכעז זעקס איו ׳גיו נאר נעעעהז

 *12 «בער_ךער צײם״ אביםעל נאד נעהםעז װעט
 צום םאראזרטײלם אױ ארבײםס־םאנ מטונריגער

 tirayi עס האם מטאל־טדאסט דער און טױט.
 ערשטענ^ הױפט־אורזאכפז. צוױי צוליב סאז
 מטאריד דער נאכצונעבעז און זײו צו םפצה אחם

 צוױי־ ׳אוז סײנוננ; עםענטליכער דערצארנטער
 די אז נעםאר, די םארסײדעז צו אום טענס,

 ארנא־ אםאל װירפר זיר זאלעז מםאל־ארבײטער
 אכצר י.1?אם איז ארוים זוירער אח ניזירעז

 אוים־ באלד נפרי װעט ח־פכוז לעצםעז דעש pא
ט טעות. ביטערפז זײן נפםינעז ^  די װעז ע

 אכט* זײער . נעװינעז װעלען עטאל־ארבײםער
ײן זpרyהB*ױ װעלעז ארנייםם*םאנ, עטונדינעז  ז

 איצם, ביו nmyi זייגע! זײ װאם לאסם־םירע. די
 • אין ארגאנױירעז זיף זײ װעיעז ראז ערעט

 »ג* זײ װעלזנו ראז ערשם און יוניאז, םעכטיגע
 מטאהידטראםם. דעם מיט ז ע ד י י ר הױבע;
 שטארש זײו װעלעז חברים זײ;ע אוז נזןרי נעװים,

 דאס ■ונהם זײ האבעז נעעיינט װײל ערשטוינם,
יע־ איכחגר: שייז !,א אזוי אבער םארקערטפ

 איינענפפ זײז נענעז אדער םיט רעםפאטיזם. דער
קבר. אײגענפם זײן זיד ניאבם װילזנז,

 דער־ אין אבער שפאס, א ־םילײכם איז עס
 נאר שפאס. טרױערינער זעהר א צ"ט זעלבער

^ ע ם > י ב ר א םתיע איז םוננ  ײאפ ר־צײ
 אגנעםירס יוזןרם אפים״ אוגוער איז אז ?וספז

 ■מנײרענכר די םאר •ראפאנאנדע שםארקע א
 דאר עס איז םארד! הענ־י פוז קאנדידאטור

 צײטונ* דאזמע די אדער :בײדע די םון אײנס
in, װאס v t  ty tn אדניימצײצײםונמה ty n t 

jn זײערע *דער אונסעינ^ויפס, ישוט jw w rjn
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קאנסאממטיװס פאר סאניטאױומס אידישע
אמעריקא אץ

 P'D’Dye צום ר״זע מ״ן אױף
 דער פון קאגװעגיטאן רyד צו קאיסט,

 ווסאסיאיײ טובערקולאדס ״געיצאנאל
 אסא- מעדי?אל אמערי?אן״ די און שאן״

 ‘V'Vi די געהווט איך האכ םיאײ״פאן״
 סאניט^־ אײניגע ביוזוכען צו ג^הײט

 iny-pTic ,nViVi רyנyי אין רױםס
 אץ• װאס געװען, צופרידען איך בין רyאב

 lyoitu□ צו oMnjy;ysyi די געחאט האב
yi□ ״ די סון טאניטארוםr 'M W i -חאג 

 אס-ל אין סאסײעטי״ ר^יױ סאטפטיװ
 איז דאס קאייםארניא. אנדזיפעלעס,

 בא* האב איך װאס ׳טאי yרשטy דאס
 האב איך אין סאגיטארױם, □yi זוכט
 כאטיאכט אױםכמנרקואסקײס םיל מיט

דארטען. אײגריכסונגען y>n די
 א•־ ױך איך האב ׳אהין גדיגyםאהר

 און קאלאראדא, ,iviMVi אין יטyטt״yנ
 סאניטא״ nvw' אויר באזוכט האב אין
 רע״ קאנסאכיפטיװ ״דז^ואײפ די םון רױם
 איך כין דארט רyאב סאטײעטי״. ליף

lynyi צום ״טײן ^jyD1 .מאל
 סאנסאכי■* פאי סאניטארױמס די
לאס־אנדצע״ אין און רyנװyד אין טיװס

 םיר די םון צוױי םאקט״ש jyr't Dyל
WטDyנר 't h  y ,װאס סאניטאריומס 

 yרyאנד די ייאנר. אין דא lyD^n מיר
 *y^i yנדyםאלנ די אין זץ־ ;vj'DVi צװײ

 נײשאנאל הינרו דהי׳׳ איז רyאײנ : רyצ
iv אין ברית, בני די םון סאניטאדױם״ i' 

y און װער, i*. ד איז צװײטערy״ רi v i' 
 ינטDyג װאס סאגיטארױם״ הילס םארד

י. ג. הילס, אררDדyב אין זיך
לאס־אגדז׳פע־ אין רןומעזyאנג בין איך

 טאג oy;y' אין און זונטאג, א אין Dyל
: דארם איז ^jyo^y װאס ׳פי?*ניק א 
" די ! '*pycn3 vt» ־  םאראנ־ האט ^

 סאני- םון םיטyנyב dvi םאר טyטs^טא
iiy 16 ארום טארױם. t ’io ̂ון  די״ ■ערז

פי?*ניק. תנם צו jyoipyi נען
 סאניטארױם oyi באזוכט האב איך

 פון ?אמפאני אין סyלy'א:דזשDלא אין
^iv דעם 'iiyjy, אונyרמידליכyסיל־ דר. ן 

h v 2ivm, דער rtyiB־D:y ד םוןyר Vi־ 
 מיט׳ן דך באישעםטיגם ײאס זעל״סאםט,
 צוזא• סאניםארױם. □in זyאױפהאלט

W אויך זײנעז אונז מיט כיעז W i 
 פון נטyנדyראיגטyסו« רyד בראנםײן, דר.

 מענ־ דר. און סאניםארױם רyנװyר דעם
־ ״םױניסיפאל dvi םון דעלסאן ^ ב  טו

 מיר ׳פי^ןנא. אין סאניטארױם״ לאזיס
 גאנץ און בילדיננס yאל באזוכט האבען

uvi" אל די באטראכםy ^אײנריכטונג 
 סאניטארױם רyד סאניטארױם. □yi אין

 שטאט. םון סײל םוםציג ארום זיך ינםDyג
 90 םאר •לאץ לא ןyדארט איז איצטער
w דארט בין איך װען כאם^ בעטעז, m 
 פא• 93 סאניםארױם איז נעװעז זיינק

\.voiVצי
 רyאוגט זיך גמםינט םאניטארױם רyד

 נאכ־ דער םימעל, דר. םון אױםזיכט די
 געװען איז װעלכער םי׳פ, דר. פון םאלגער

 DנyנדyרינטyBסו דער יאהרען םילע פאר
סאניטארױם. דעם סיז

 םארחעלט־ נאך איד אינסטיםוציע די
 תרכצוםאכען נאך האם איז ׳ױנג ניסםסינ

 םארלאנג דער װאקסעז׳׳. םון ״יסורים די
 איז ארײנצוקומעז אחין זy•אציענט םון

 זײ ערלויבם •לאץ דער ױי נרעסמר סך א
 א נאר םעהלען דעם חוץ א אויםצונעםען.

 איג־ אזא װאם ״עתווייםמנםס״ די םון סך
 איז, םאסס דמר האבען. ז1ם סטיטוציע

 םך א אויס דארט נאך םעלט עס דאם
yi'D 'ij א״ג־ דעם מאכט עס און זאכען 

o *יז דאס דרוס, n פעלט סאניטארױם 
 טאן ריכטיג ?אנעז זאל ער סך א גאר נאך

דארוי אינסםיטוציע אזא װאס ארבײט, די
טאז•

 סאניטאדױם רyד ײאו פלאץ nyi אױך
 אויםגמתליבען ריכטיג ניט איז זיך נעפינט

 םון ויײט צו ביסעל א איז oy נעװאחנן.
^ny א אויף ויך געםיגט און מטאט 'D r 

 אין באדען, באװאהסענעם ניט נעם,
 vovMOivri'H נים אײניגע מיט שכנות
 מטאל גרויסער א רy^ט'יג א װי שכנים,

 ליײ סאניטארױם דער אזעלכעס. נאך און
 אויסצױ i^vi איז מאננעל םיז אויך דעט

 צו זײ און בילדיננס נױטעע די בויען
 נויטינ. %פיז װאס אלץ מים אויט^טאטען

 װאס ,oyi םרן אױך לײדעט פלאץ רyד
 די װאסער. גענונ ניטא איז ארום דארט

 און הילצ^ע, טײלװײז זיינעז בילדינגס
נאך איז אויסשטאטונג מעדיצינימע די

 יא־ םינדעסטעז רעם נים האבעז ארויםנפבער איז
 רע־ גים שויז ארבײםער, אים חוש, לימישעז
 אוז ארבײטער. קלאסענבאװאוםםפ םוז דענדינ

 דענקע? נים זאים איהר װאס אז זיר, דאכם םיר
 װעל* לעזער״ זײערע און צײםוננעז די אם װעגעז

 נ•* א נאר אח אויס, װײזט עם װי• זיינפז, בע
מר, איז זאו אײז אבער צאהי דײטענדזןר  ?י

 זyרײד «ו פריח צו אביסעל נאזי איז עס דאס
 ענניײ דעם אוױי ■ארטי לײבאר א גרינדעז םון
םאסאז. שעז

«ר־*ס ס. דזעיזײז׳ג• דר. םון

ר «״«ט — ד*רי«ײן. יוי«ס גיט װ״ט » 
 IjroiPiH «f ח^נ«ן וןחין *ניויס׳נן רייו

in .ווןרווט*
 rn- די איז ,aysn ד«ם חו־ן n <ונער
 טיט און נױט־נ׳ז זץהד א דארט סטיטו^ע

J א-ד 0fH םע׳׳ערען איע די in אנמװי״ 
n א אויס דאו oil ם־יט זען״ « i -װ־כט 
 די ון6 נױט«ן די יינד«ר«ן iv «יאץ נעז

 oyi מו»יס«ןne װאס די »ון י״דו«נדע,
 אומ־ די אונט׳ור נןסטע דאס טוען rn‘■׳

 ״■r דארט«ן יאזיענטען די שט׳זנדען.
neiv r ז״ן iv נעז « i׳iy j, ד«י װארום 

in o יאס pe סל'מ*ס ve rru n טאר און 
i *ו נעגונ t׳n זיך j:  ine הײיוננ n |yj״
iV ייען ייי, tn סאניטאר־וס י¥־ pn זײן 

ז״ן, ד*ןרוי oy וױ דט איז אױסיעטאטוננ
 נא־ •א^־ענטען ד• מאס עסען דאס

pn P קומען to vn  fin eu pm סאר* יי 
 pn Bjyoyiiyjyo די iyB׳׳nV העי«״*

 pn דעםאלראט״^ע n i'n יאציענט^ די
מ, י ד נ ״ ו ן

 אנ־ יאס pn נאפעי׳קערונג אידי׳פע די
 ,Jiyr'W פופ^יג «ו דערנרײכט רז׳ןןעאעס

 omn^o נרױסוןי n tn ריינט, דאס װאם
 ,nou דארט םון סומט ■א«יענטען די פון
 יואנסאמטיװס סך n ײאס דעס חוץ »

 װי גוט Pin א־סט, דער |1ם אהין חומען
 ׳־cyj iv ערױוןרט^״נ װעסט, iyp צוון
 נאטיריױ, םאניט*רױם. pn ■י*ץ V נעז

 ארײנ־ םאניטארױם רyד ניט imp חורױײי
ארײנאױ ד«ורט זוכען װאס אאע די ;עםען
IP01P.

 y»M inyt iyiiyj• טיר pn דערפאר
IMP ן n,on ייז «םאי נאר p׳r iv נעם
 ■rn ׳|M םאנ'ם*רױם וראכטםויען זאנען,
 y׳yiD׳DD׳(M די ױרM ,MדMרMיMP װער׳
 די .nnv נענמ נעהאט אנפאננ pm האט

e n in jy j  pm  vyiO'BOPM ניײאדאן 
f ר׳־ט pmy jjnrג״ג יאחר n מיט j« i m 

 onpopyp די omii »«יטס<5 קא״נעם
 I'M iyoy׳M pm ^py״DryJ״j האבען

o ^ע1אינסטיט די m̂ ivoPMuyioPM 
'imo׳p׳M נרעסטע די iid איינער imo y r״ 

?•yi׳y ׳פעהנע סיט •,pnwon t׳M ױסם

M  iipjyjOPM jy;*p omp oyr-jyi 
ir a ir it t. י1י o vjfB ’jfo ה|ט f׳p 

M׳nypya yiyp,׳ M0״ pn ,enMo yjyj 
M oMn ,MJfwyflWW׳f ד• ״י’91י -oyi 

I’M VO ׳־,UM
ly-ypyj o נין ייד iv w t i נ־׳ sy-t 

py& iy'g*jyiרyטMר pe •ד *r-Mirfi 
n״  ivorsMoiM׳,‘׳! y” OMo׳״» #•■o .n 

PHWSffl ,WW די pe nwi חןר rM- 
ot on  v 'iw oo ס1י a n ru y i Tf

f wivrjm דר.  onn pmveo״m m  I 
'u iy iyjy» iv jpiuynyem ׳iy 1־״

ny \tfp PVBi'* |1M |M װ־ר^׳ד
1Md**“! 10 רי« זייוM * on

« דור » מ ר ט1»י׳ו » •no ovp pe
 -V־M f׳M ,op-ywa pi׳• ׳n ג־טאיױס,

n  •va, נד*נס”.| pm׳v e il ‘< oיוי’ ן• 
v v v *  lyignyi opoyiiy |yi” f

 jmp von' y'M• ר־ט נ׳ידימס, yל״
y»nyoyo,| יאס אוים "yovy פון ײ*-ט 

yryii|» V'H O'O ,otMiriyopi nvi 
in־D״y»ion»i.| די M־W’«i ,גילדימס 
 v'-t די pM ,o-yoiyo inr’’Mnpyi ד-

on lyjyn ovvnvotip ?נלי)• M pe 
oyor r« i,״׳ pm די «gn y’Vie'OOPM 

jiiMo M pM b• זיר t Mio’Oojmp r'p rp 
iv i *׳yoyd^ ס*ט M in״doge oyjyj 

 0P■ ״סאליסוןרײס׳/ ויו ױפט ײןס •סיס
M1MJM*’,״
Md'iMo on* די  lie lneMoroPM

N •fn m די pm ר׳וס n׳vm  n n  i\
מןM oi'PMtPJto 1׳ u ז«( yn ’M i  m׳

i n  M r * '* M 1♦« pm ijm׳|  )  נור׳ן 
-u • iw t pm lyojrvMi 1  pn dm״ ]

i .iw״ny»yo m  Vb  iiwyga iy׳n 
iM pm o jw» » m B״y׳ jn׳y>g i דויד

זיכט׳ט־
pm  By ק״ן n i  w n e מדו 

o n אי האט װאס סאניטאריום
1'iM

«י OPM PM ,IWMJT1M P$0 * 1M>n' Mni m י  fmm « t in n  offoyi* 
jmo pvo»׳m n  oiim׳i יסנד iy |im 

ra m i f i r  1 oynוס n iim׳n
jm vrrm  w t m  iyym  in  no 

1 pm׳ yopp'Mino •׳,tyuBo
tntwwtm «1 תחמדמ  n no

inyi ro ״ny די  on ,ooihmo' jmo

ב נ ו ל ד נ א װ ר א פ
י סון י ת פ ןס נ .גרן

h װוזרם א און קלאנג — 
 דערחוימןן, כין אין־ און

 *רם, דאס פארשװאונדען
גיױנען. דער האסנוננ, די

 לאן אסעגער אן
 ;סײכען סים סאיען, םים

— ש*אן א נאך ש<אן א
*אתױיכען. נעםם on אױך

* too ריז א װי • 
 אױגען, די ■אר אויס װאקסם

 — ױארם א און קיאנג א
 סי^ די כיז כארד ייק

אוינען• די כלויע סארא

 — ווארם א איז קלאנג א
 — *ײכען אזא םסתם

 ארם אויפ׳ן אױס יואקסם
חױכען. די כיז שלאם א

 גלאז, שטאם דיסענם םיט
 ;איחען אנשטאט נאלד סיט
 שלאם כיים נעםען עס

ווימען.. זיך באדינער

 — קלאגנ א נאך קלאנג א
 — םיםן א װידער שוין

 נעןאננ א םיםאםאל
שםיםען. טויזענטער פון

 — לייכם אזױ ווער איך
 ;געזאנגען pe קלאננ א

 ■ארוױיכם, חאם אלין און
קלאנגען. נאר באײנען עם

 — נעםיט םײן קלאנג א
 — ים׳ען איכער קלאננ א

 נים כין אמ בק איך
צוזאטען. אלץ בין איך

it itf *״) /׳• *«t i׳v
ii־«#i׳f p״ ui lift inn

yn r«n  r• in  a׳i e׳inant'i i
M1'1MM'/M• V V i

 nyn ,pyn • •1•׳ pm er ׳11
rm נייס  m m  pm • v rv iv  pm

03-1, m׳M i׳T 1 ‘י m in a ״״n
1< MM') I'M ev PM'• oyi׳VI v- . 

f i  iyrpiy rivvavivy-atvt
J1'1MIl')M99׳ I»MM8)MP '1 1MI׳#>P

1* inMMMPM *yMV’M iynMi yp)Mii 
”‘*e)M־«‘••• i יין a״MM‘)M* v n•ייוס

1 pm״ i״i n  fiyi iy w i-m m  ivi*
•f*  M•) - /M il If! PM ey IMP IVO 

IVOIVVUt Vino  0MP ,!■WO
ivm ף*# :a*r iyii)yi pM yynn 
n n ׳)f * tv rv i M|א״ל ״, n 

0*0 f iMe pm״ •)P ri m w  mi) m
1 PM MMH MMV1MO')MO y'yi)M I'M
)d1 י•® f,״ M’) I'flM (yogi |1M

yi o6jmt״yo : m) .i״vam  ,i
1 vimviiD‘f i iviifp
'|M Mi’1MM’)MM |"M |1# |yiyl)M11MiV 

nv n״n omi pn i»M׳iiy) t׳mvi M ׳)i
dp

n־i נ־ן «»mn om ,1 yj ׳(imn 
n pn ׳1 ••ר סאד׳יוסט *mm*)no nn 

1*091, IM in  |PM PN MM tn  PM
M ׳n• 1 «*'«•׳ ffnrrfjfriM  m e«

1 H  |1M :MOI'IMM’iMM MM'I'M ,MM'llf
rife ,׳1 חייס ny״ I im m un pe 

in•* ,en'vwmt oyi ne m ״» 
uy«׳*y| ױ  Mi iynMi (״ .iniume ׳

m m״e i׳iM im# Mn]״*mm |yewM 
M«Py׳MIT VMM m  fM <IW JIM ,|J 
im* ו*ל ,imm יױ ׳ילי״ס m ri 
n  PM• י״ס0סא(*ט pm fftf . 

imm M'Mynln doniypv imm 
vn■׳twoiMironm MfM .o)y 

IWMJT1M '1 MIMylMIM• 10) MU
pm •fU'rMMMjriM i ױ rao

im Mini oy nn)Mf ,iw nj׳n i
J'KMMJMM 1  |'M fM ,m 'lun__

. . IfPMP] MMfl |MM)yyMI '1 |"» in 
On I'M״ ׳•i I,יי•• י״ײי׳י ״ I9MM9 ,W 1M 1111 |"1M Tf

im nyu ay׳wt osnoyiM'in mu i
נ״פ iM*yMiy§MMP yM'nyj n ו״ן ישי
lp״mnMPM in  imm imye |yy];
1 pe׳ It• nyii iyo .moi’immumm 

im m o)ypy) on •׳״an• im ] .inn 
i  pm׳ i *m־׳*iyo• pm unynyeMe vk 

ypi lyolomyePM oyoyliiMo mm 
oovimmumm יו« ppm m  turn on 

rm װיייג)oiimii MM .iMdV ישי ou 
oo*fpy׳i»  yyMinyc m m די *B]*m 

oyyio'o ײי on* >mo in  pm on 
n סד c yin*M>׳no)M׳*yr *סנשססל 

v iyo
 moumo ypi iy*״(i }ye iy ה״נס

lyayimyojnM lyuiMiiyyj ooi'i ודױ״ 
pM IM r*M) pm on יייי׳מססרס יי ״ lyojyyoi• יײ  *ugony m ,\tovm* 

ior׳too uyo ײאס די iy**i inyj מלד 
ioe די oy .oywooPM סוורדדיסס 

•oopim iyo pm oir ייה r» m im״ 
onmn• iyo פת׳ס *otm o>y גיס מו 

dny יד״ן m׳iio oyjyoyp n i די -yp 
lyoiyiM iim• ימסארס

Ml'p oy זיד on ,)yen די Tfjyo 
ou pim ,oiyon ווי tynpiy• pm  n 

f W l׳*M1M I'M OTDnWM'MPMO |yr 
iP די האלמן n  ,oy'vwdO’M נ׳הד 
n ivd׳i בססראלס M oyn׳n  *yn i 

נ«ד nn ׳|m ,\trnn ״t pm נאזסנט,
nyojyn זקתסס*if ran ימג׳ א on די

n*e*ii יסל יןאסמיאייסו in א״נסד 
m n  owd, סײר n  no s w n  on

yr*TM nyo ylM 001 ססגיססרי.

 טדידלעה פאר הױו װעקײשז»
 לײ־ כמ אפען n װעט

כא־׳דעי.
3 onסקן iy*oyowo, ײנ*ר> n* 
oyi ויד r׳>yo| נר׳מ״ די סיזאן סאר׳ן 

iP,׳M סאר fin ײ׳וקײשאן ים rn *  i n 
oyn זיך נעסינס nn nyo)iM לייםתנ 

Mim nn po׳Mii r׳n׳j] נוירלס -yii 
p״oyo iy r״oy׳ l’M נעלססי־מ »n 

Dn'yoy) p ׳n איילזןנה ir pm oy 
inMiiy* חייייו י,0ס איינינז n  onn 

n uPn**oיסזשי נאח־, בקסטע ׳ Tim 
מן חכל סך nMo אינםןרחאלסוננ  n,* זי

p*p mnye iim ,im p » «כעלם*מ 
ooyp 6 כלויו .yniy pm pnM . In 

m׳pyp nn i׳*n  10] iPP't Pin |* r 
 no pro ,nyyylo you nnyt עטייכק

nooun U mo nyoy׳i m׳no i׳ iy 
im yn  mrnp״po o'cy nn •0 ]y r 

nn נאסינם סאסייקטי f׳pipy pm i•״ 
M >Mjyr׳*m n  dtrM 187 ,w y,״ 

jMonyoym nynyp ,ססריט pm  |im 
ivoy 6׳ po o jyiy )yom yjn  tny 

i iy* ofcwi po׳jyo



נאראדולין ר ם־ן

1,
 P® א״סנר ױנ/ןר V* פ*נ#גר*וי ר$ר

/‘עיפיגד *ו*ר*-נוןו־ס&ע1ו די !^ 
ר ד#ר מ ^י  ivcirnc ר׳*פ שנ< מ(
oy פ*ר '*&*יט y:frvt0 ,m w # n f>m, 

ט רען fjw ן *ו נ*שין, *0<ן*י  ד ײ*י
on*< 0>>»<י jyo *ן,  T r ױן ח»*רד 

9 w<) «ר ,» ד *רדס קוסןן מ
m• אידור פון ,jju#§y *»חי פון flfW i 

yo«f p&pf* y ״מױל״ v im i ntyin 
ff j" f  "f ♦ti DPjii ,lytftf *ארױס״ *פ$י

ns fjw ffj ♦ר »w * ff דעי^ ••wmh• fie
w ד• i יד פון ro r  w c ju h w •ארטיס 

t דערחערען ב״יץי * יד1ר י11 &*ן, o 
p* m ד#פ פ^וציס w ♦רידפ ד pc די 

 וױיט ,0ווי» דך געפעען 0911 *רטיםמאן,
w * po, וױיטע, אין *פ׳פר jnojnc 
 0911 *רט־ססען, pc *פיױ p* י^ד*ר,

y די צוױשעז <*מ *ױן וימ*ן y iv iW 
vtt f דס*, f t w 2 ; טױט p ir יאיזר 

m ד»ן וױ w דע• *ץ עמעץ פױ<ט 
 צװ־שען יעכט שטיסע f״f *נ*ר *רד.

*p* ,m ד כ>יד י־מצען צי»ט ♦עדעי צו 
ן ו ^ נײד ױן •©*י W מו ס ד#ס י

ץ  דעם סון ה»יןי רyר סיס T*)#o I*♦ ײ
פ*ג*גראוי. װאיגומרנאדין

און ם*נ#;ראף דעי *יו װאמחןרנטר
̂״מן *ווי ♦n f*> ױיוגחנרנאר האנען דענ

*ffcgrw  •TP, מר * pH ם*נ# דעם 
t♦* now •wni בעינאטיד?»כעסי# ין^ן 

 כין- גאגץ אױוי געכױט P* #ר דט*.
fw r» r ז1נעזע#*־ פיד^ע נאװאוסטע *ין 

 אין סארשרינמן ןn״i 0911 כ#*ס, *ח
סיוײןס. po יאחד-ניכמר יוגזעחנ
 פאר׳פטאוזז נעסער mvv ו*י ט#ן כד♦

i אזױ ױ1 n מד חניראדחוירט סאגאגראף 
f r '* w i סיר טוזען יןיאנגען *ח סענער 

y * מנען •דיחיד rw רקאעהרומ* mi״ 
 וױסיעל אדז• איגפסײז אין סלאגנ®! מן
of מאט « m c^r ־ פאנאגראוי. רעס סיט

̂- א חסנט p* owifנ איסד  גמוחנחנ
 סטדוגעס. 4 ט9ײ פידעי ס9י <n©♦ נפן

r o r  f'ons 9 ריהרט ס^נמד? n ,םערטע 
feopn ססמנy צוױי סאר קוסען דטן און 

tfe ir^ n f אסאיל סיט j ער^טענס 
 סו־ כא׳סטיסטען א איהר ט ר f ח ד f ד

I f r ^ p ’T עלכער1 דעד אץ און ׳טאן 
 סטרוגע די וױ *יהר ט ח v ו *ײט

 ײיכרירען. w זיטערפז, iv 19 חױבם
 איץ וױכרירען ס9י װערט ניסל?כוױיז

 דער אין און ; מװיכער און שוואכזר
 דער עװאכמר איץ װערס *ײמ אןלמר

 מטעיט סטמנע די 1כי טסז, סוזיקטיי^-
»P9 •9 T אס. אויד מטארבט 190 חןי

 שסיץ פים׳ז ז9 איהר ריהרט ר9חנרג
 סטרױ דינעחן ס9עסײ ׳דריטע די סימער

 זעיכע די י90 װידער היטט דאן p9 נע.
ןויטמיעז, ?9 הױכט סטדונע n : זטך

 צײט זעלכעד דעד if און וױכײחנן, דער9
 כעד9 ז.9ט ן9ליס9סודס א איחר חסרט

 םאיל דזימטמס ; ױנטמ^יד אן 1אי 9י
 מט״ וױכרירט ססתגע ד♦ וױ איחר זמחס

 סע- א יין סאא דעחי־ ״נעדיכסמר׳/ 09ײ
 באדײטענס ?,א אלײן 19« דעד און סוגדמ,

פריהער. װי דינמר ד*ר9 הסכערסר, א

^װײטע, ד♦ אן איחר רידרט דעיגאד
 זעחט וױדער po סטרוגע, דיגעיע גאך

 וױנ״ אדפר ̂ויטעדט, סטדוגע די וױ א־ױ,י
 '9סוד? א איהר העדט וױדער pא דירט

W 't צי־ <9© חײגטיגס אכער !.9ט 
 א׳/ ״געדיכטער״/ ך9ג סטרמע די טערט

♦^ נאך א*ז טאן דסד  העכע־ א ך9נ ד
̂ר.  ער־ די אן איחד ריחוט ענדליך po ר

 וויטערט װעלכע סטרונע, דינסטע ^טע,
 א 19נ איז טאז חןר po געדיכטעד ד9נ

דינער. ד9נ חסמחור,
 ׳אױגען א״ימדע גיױכט סיד׳י- אױנ

 חו׳עים סיבערעע די סון אױערען אײערע
'*m r, מו׳שלוס, «וס קלטען סיהד טוזט 
 ןויטערט סטרונע א װען סא•*, oy ty1 סז
 ;yo’nyj 0 סרויס ד דט וױכרירט דער9

po ^און ;טאז םודלסיילעען נא׳עטיםט 
ז וױברירט, סטרונע די רv^כטvנ װאס י

0911 nyo.- זי נ״אר fיטyסעקוד א אין רט
vi, סיץ nycyn, װ דינ^י ו>״סיyחר זײן ט 

טאן. ניוזיסטלי׳/יסד
 איהר iy3>yn iy נס׳עיוס, דער סז
 כסאכסכ׳ סײער סון נרוגד סוױו׳ן י-למט

iy טונסןן y y פון סטרונ^ש די 0 i’c>סיז ׳ 
 N* דורך כס^יטעטיגט װעדט ריכטעער, ס

vojyonycopy yn^i.: ודסע:* די אין 
v y *>ocor נא כזעז ט9ד׳ יסכ^סאריעס 

^jyco אינס־ און סססראטען צעוזגדליגער 
 זסך די ד׳אט ניען ורעלכע דורך ןyגטyoטרו

ט9סויסגעס  סױוי po iyD’*T y>o סון ו̂-
y?גטי גרעדליכ^ ס rאײ; איז עס און ר 

 גע* ט>יy^טyסםגyD <90 א<ע םסר ראי
כיא־" ojruM : כיל< נ^ןרy<ג9ס יעו9־ו
.jyv ׳זיך װארפט ארער ציטערט, זסך ס 

 כיז צעחנדלינ עמליכע וױכרירם יפר9
ע כ  סעקונדע, א po <90 טויוסגט ^י

 מוזירס־ כז^טיטטער א גע״מססעז װעדט
 קאס:; כססםיםםעי ס דער9 19® ?ימסר

 און .jy-ivnw די פױם הערען סיר װעיכען
̂ןהד 09וי —־  אדער oiyo’f זסך ס מאי־ כ

" ז^בער רyד סאר וױכרידט  <ץ0 ,0*
 ארער טאן דער איז העבעד סיץ דינער,
 אמסרס־ ססיסן <ויספ זײגען oy סלאע.

>yt| ניבען װעלכע אינסטרומ^נמן סון 
 וױ־ סיכערצוצײלען םעגייכסײט ס סוגז
 זאך רyנדo אן רyד9 סטרונע ס י9ם פיע<

 ׳זזסםט זי װען וױכרירט יער9 «יטערם
 קילסננ. רyד9 19« סנדער סן רער9 סזס

 אינטערעסאנ״ זמהר זײנען סססרסםען די
 דעד איז דא ניט אכער טיעפדניגע, po yט

כאמריעמן. צו די פי״אץ
 אנגע־ ראט איהר סז זאגמה םיר9ל

 סידעא א םין סטרונע געוױסע ס ריהרט
 סוזי־ א דערחערט איהר ט9ה דסרנ״ און

 אז אגנעהמען, װעאען דיד טאן. לסאיעעז
 354 געציטמרם דערכײ ט9י סטרונע די

 איהר האט ר9רנyד סעחונדע. א ןיא <90
 ,9סיאנ א םון סטרוגע v:v' אננעריחרט

 |ya>y? דעם סונקט געמססען האט ויאט
 די אז זײן, זיכער סיהר קענט דסן יל9ט

 נעצי״ אויר האט •יסנא דעד סו; סטרונע
 סנדערמ וױיל סעקונדע, ס <9מ 354 טערט
 ס po טאן. סנדער אן גע׳מוםען זי װאאט

 םאר״ אויב אז געדענהעז, מען דארף כאא
װסרסען אדער וױברירען זזסבען עידענע

י ע י ד ע נ ע ס י ב ר א פ

ורחילער ז. סון

 בסנקע- סויןי גט9ם׳ז וױ — װיא סץ־
yo| דער מים כאגו^ןן זיד — שסרסך 

 הארזוײ ס אויסדריקסן סון נעאעגאנחײט
 םון םיטעט9ה *עגטרסיל on רס;פ גען
 דמם פאר ססרטי״ ריזעדסי9״רי ח[י

סיד יזאט על ס9װ מנת״נחסו סםת׳ן
oeo tno D.

 po סימרגעא״עגט האכ .איר װען
 דעק״ רעם ^םרײהײט״ קזכת׳דיגער דער
o n, ט9ה מיסעט9ק צענםרסא ר$ר סז 

 ד ו ל ס ס כ. י. סרױסגסװארסען
 •ארםי׳/ יר?ערם9״װ ׳n̂ סון ן ׳ י ?

ro סרעהאי״ אמת סן נסיוארעז סיר בײ 
אי ניס סבת... כער ס  האנ יייר ייאס ^

on •עדזסגאיר חאלח  \vm ,סענשען 
סר נאר פ  סודה, ױך כין איך ווסס, ^
 פץ א נעםיהאס צײט גסגמ די האכ סיך

סענעמן״. דאזעעו on פאר סורס
9« ony1> סלעג איך װאס po כדין 

ען דך פסגטסדק טעי ^  םסרוױרק״ די ם
o פון ליכומ n איח»א, סאציסאיססיקסן 

 ייאאנטסריסס אמריקסנקי רער וױ
 ״9im ציסיס90 די דורכגעםיהרם ט9ר

 פאעגם — ססכט n ססרכספט סון אחױמ
t ססר תיכ^ o סס־ ל, י. סרזיפסוױםמן 
מי n הױסס דןר סאס לו  poסםסוײפס״ ר 

r״ס נמר «  .rw vm וסהן סיהם סלסנ 
i וד t פ  ,oon סוים׳ן סיס די סיט זיו

 ממגמר דסר םון סױא, סין לײלקסלס ראס
 דיט אממר דיר סון חנווסלמיד, ס דיס

ד א גסעי ם מממ רזוווא/וחןד, ס װן ו ר

 סרײן סיהם כרײנגם מען סז און — װער
in ציסאיסט9ס א o מיקט לױניסט, א 

זאגע;־ סרסײצעס, רױטע די ארױס קר
: דיג

 איססרסװען זיך־ סאײן װעא איך —־
אױג... אויף אויג ;איהם מיט

 מורא א בספסאען מיר פאעגט oy און
מעדשען... דעס ססד

 איז אײנדרוק דער סז זײן 19P עס
 סז סעגאיך זעהר איז עס פס^ער. 0

 ־in םסרמאגט וױרקגיסײט דער סין
̂ו  זאנט םען װי םענשאיכקײט מעהר מענ
 האט אײנדרוק אזס אבער ; איהם אױןי

. דין םיט געססכט ער . . ן ע נ י ױ ו  פ
 קײן סיהם םון צײט נאגצע די האם מען

 פארםײ זײנע בעת נעהערט. דם יוארט
 ר v נ ר ע סך א קאנען װסס חברים,

i און ערײבען n n נע־ האבען ׳ער װי 
o: סון עריבען in y םסר סון פײער םסר 
 םסי׳- ס נעזעסען ססאוציזי איז װססער,

 ניט ווארם ס געשוױגען. און עס^׳טער
 אנגע־ האט שװײגען זיץ po נסזאנט.
 פסר סורא האב איך סורא. ס װארםען

v א v m] און — ם ג י י ו ו ש װאס 
 איך האב טורא, האב איך וואס □n סאד

 װאס קאמוניסםעז יענע פסר םיינט~.
i n n ראב t o ניט. פורס קײן po 

 איך נאר םײנע נים וײ סיך האב גאר ניט
סיר םסדססםען ?ײ ליב. זאגסר זײ חאנ

̂כיןייט טןי א  א&ט אאך ייר : סרסהא
po ױי מחר זײ o n  po וױץ״. כמפטיו

 ׳n;ipyo 0 po סאא לאדזא yאנyז די ויר
o פונקט fyoor וײ װסאען n טאן זעאכען 
מאסנ;. אדער

 איהר סז םאר זיך o>yor איצטער
i האט ;y w״y^’>op’no 4 o סינססרױ 

f א :מסנטען iv i't 0 פיסנא, א yo^>c 
 האט וײ פון יעד^ אויף פאר;עט. ס און

o ■ונקט fyooryj סיחר n טאן, ?עאכען 
— ♦oyjy ,װערט װאס טאן ;t o  ,ifoory 

 א וױנראציעס 364 דורן־ ?אנען, וואאאן
y in w d. זאאט איחר ורען jyonyj א 

 lyDoo איחם און lypyor בעיועהגאיכען
vיטyרyא סין מאא 364 ז ruipyo, װעט 

 טאן. זעאכען דעם iy3yiO’iio אױך ער
iy סיז טאן דער — סאזא i זyאכyאויף ר 

m־ y אינסטרוס רי םוןyנטyיעד^ר און ז 
jic די וױברירם אדער :עצ&ערט האט די 

yc>yr א אין טאא צאהא n:ipyo. דאך 
 דסרוי מסן אוגסערמיד. אן iyo נטyfרלyד

yw האב^ ניט גאר m  oro) אויyצו ר 
vmד ny,\ םײ ס םון קומט טאן אײן אז 
 פיא׳ א םון — טאן צוױיטמר רyד ; <y;־

 םאײטע, א םוז — טאן דריטער רyד ; נא
i n  po םyרטyטסן ר —pc קארנעט. ס 

o :nc איגט װאו : זיו nאונטעחשיד, ר 
iyי סױכ iv האט אינסםרוסזגנטען די םון 

 א po סאא צאהא y3>y? די נעציטערם
o געמאםעז po סעקוגדע n טאן זעאבען ?
־ נ ו ס די סין אינם אונטעחשיד דער

 װאס ׳מאא צאהא די . ר v נ y 0 ר ע ט
i־ n y ציםערט סינפםרוםענטען די םון 

v 0 אין im v d, סיז ypoo די ?yn>y ; 
 י ו ו סוםן רyד װײזע, ארן סרט די אבער

 איז ^yo'y זײ םון רyדyי י ו ז א
n ’tnoc; נײ y:n'enoc סינסםרומענ־ 

אויף ציטערט סינסטרו^נם סײן : טען
^ אן po, סוםז סזס נ  סינסטרומנט ס

 ה'yאpער סוםן. אנדעו־ אן סױא ציטערט
m װ םים עסyמעגאיו נים סיז רםער ; 

 כיא־ םים נאר ןnהyאpרy זיך אאזט דאס
 ניט אײתד־ דא ?ענען מיר װעאכע דער,

 סז זאנען, נאר הענען םיר סיכערדרותען.
oy װאס סינסטרו^נט, סזס םסרסן סיז 

 בס־ וחנאכער ,,ססיאאג־סוי״ זיך רוםט
o סון וױיזס jyT 'noc װי פספיר סויף 
 אדער ציםערט עס סוםן זyאכyװ סױזי סזוי,

^ר סינסטרוםענט יערער וױכרירם סזו  ב
in רnא סזס סרויס גיט ער בשעת :o 

190.
 מאא א נאך זיך מטעאט סיצטער סון

 א הסנם סין גענוםען האט איהר סז י,9ם
 װאס ,190 יענעם נמסאםסן po אnםי

 מיר וױברירט, סםרונע די ווען ױך בסקוכיט
 po .niipyo 0 >90 354 ,iy39t װעאעז
9J i nסײנ־ 1ס הסנמ אין סיהר נעהמט ר 
 םוץ היאוי nn מיט po ?ןטע?ען ססכען

 צוױנגט אינסטרוםענט “.y«־9 איסראט 10
 סין א9מ 354 וױברירען צו סיהס אידר

 סוםן, זעאבעז דעם אויף po n:ipyo א
 םון סםרונע די רסyציטyג האט עס װי

n 'c.̂ ד וועם דאןyשט רvpyארויס־ ז 
 װאס טאז, זyאבyז uvi נאר ניט נעבען
 סונ־ yאבyז די אפיאו נאר םידעא, דאס

 ׳שםעסען ־in טyװ דאז ; סערטענער
נאכטס־ רnא in'BOP אyפי סזױ אױוי

 ס םסר כרײנגען ג^ואאם האב סיך
 ״בארקינג װערםעא ענגאילשע דאס רסיח
 הינם אז הײסם, ס9י כסים/ נלוחנר דאנס
 סיך װײס — ניט בײסען ifpiion װאס

ר9  נאך זײנען רסדי?אלמן yרytונo ס? מ
ד lyopomn ניס ו  נעה־ זאאען זײ סז חן
 בהםות, סון חױת מיט ססרגאײך ס כתן
 בײ טנהג. ס סיז נוײם בײ אחבדיא װי,

 ס מיס אײנעם פסרגאײכט סיהר סז סתז
iyא םערד, ס םים הוגט, i בהסה, א מים 
 װי פונ?ם בסאײדיגען, נאר זיך רy וועט
 סינטערנסציאנסאיזם, lyvjoa זײן מיט
 וועט איהר אז בסאײדיגעץ, זיר ער װעט

 y^''שl א האט ־־iy אז איהם, אויף זאגען
*א די ?אי... : "w ס איז סויסנאהם 
ניט זיך באאײדיגט זי : אyםײד שעהן

 ,yאyםyש ,y>y;'v ״קיד״, זי רוםט מען סז
...y^y:'iD קעצעאע,
, nnyi געזאגט, װי איז, ך ^  אז מ

 ־yנ א־ז ססאוצקי׳ן ודעבען סײנדױק רער
 זיך צײגט עס ווי ווייא םסאסער. א װען

 myo פ־ עא נאר סאאוצקי איז סדויס
;jyiony ד םון סעטבער סy״װאירקערס ר 

 סין ארײן אזוי זיך פססט ער פארטי׳/
 רn םון דיסציפאין רyטסקoסאלד דער

 po אypyםא רyיגpyר־yםי א װי פארמײ,
 זא־ אטת cyi און, א...yכyא קײאעכרינ א

 סיבערגעאײענט דאכ איר װען נענדיג,
 איהם שאיםט iyo װאס םאר ovnpn רעם

 חבר רyד איז פאייטײ -•n פון אױס
 א איעבער, סך א נזנײאי־־ען פ־ר ססאוצ?י

 I9P װאס סענש א — נאחענטער סך
m 'P 'rn ד זײן םון כבוד פיס׳ןyהויפם ר 

 בס־ po ״opyww אסערי?אנער דער סון
 ןיך אאזען גיט po זיינס, סוױי ססעהן

 סוצד... סן ווערטה ro ריסןױפאינ^ן,
 סום סעהר סך ס זיך םאדסרס פס װי^
וױחנר״ א דין «ו קורסזש נמהר סך א און

o כון n סון סאן t« f im 'i o n סיחר
P ניט װעט ’P poypin אמטערשיה 

o צוײ^וען n און שטמקען on םידyא : 
 on ױג?ט שאסעז װעט lypyo^ דער

 םוזיקסאיש־ םואער רn םיס טאן זעאבען
^ דעם פון ?ײט ד םי

 אויוי גרונד םידשער ח\ר איז דאס און
y^yn| דyדי געבויט. איז גראןי9םא: ר 

 ט9י׳ גרסח9ג9ם ^ װאס אויםגאנע,
 jyoy: צו געװען סיז נעתסט, זין פאר

 די םאכ^ און זסר הסרטע סיז oy yאכyװ
y r t9i װיכרירצן או־עו־ ציטערען צו זאך 
 po yuipyo 0 po םאא פיעא אזוי פוג?ט
ivitfyi o סריוי פוג?ט n ,וױ שטײגער 

y די r ,>op,no ,מיר כדי אינסטרוםענטען 
 ס הערען אויער^ אונזערע טיט זאצען

 נאכפסכונג אדער ,y'• 9P yגריגyסאאשט
v* די םון ty y y i טyס9וי ׳נער lyoip 

 העא״ רyאד אינסטרוםענםסן םון ארױס
זער.

 װי און i9Dy: װערט דאס אזוי װי
 ער״ װעט ג^וכם, inyn רעקארדס אזוי

 אר״ נעקסט^ םyד אין װער^ קאעהרט
א.ypטי

 קלאוק״ דעם פון אױפלעבונג די
ארקעםטער. םיטפאני מאכער

װאוגש, פױין איםער׳געוועז איז עס
n♦ אז y ארבײטyזאא ארגסניזאציע ר 

lyuon ײגא איהרyנyסיםפאני ם i9־oyp• 
 װיכטיג״ די באגרײפען yםיא ניט ט^־/
 אינ־ אזא װאס נוצען די אויף סון ?ײט

 הינזיכ״ y>o אין iy;:y^ ?אן yסטיטוצי
?ואםור. םון טען

 אז נעװאר^, באװיזען איו עס
<yrנאיכyװyנ די װאו דארט, r:ys y 

 ארײנצודרינג^ מאכטאאז איז שפראך
 סו־ די ?ומט םוח, ארבײטער׳ס םyד אין
 און הראםט, טישעyםאגנ איהר מיט זיק,

 yנסטy־גvםארבא די אין ארײן דרינגט
io>yp:'ii ד פוןyװאס און נשמה. ר iyp 

 אר־ טאג שװער^ א נאך ^yo'i זײן דען
 צױ שפיאען און ,iyDip:yDotiy זיר בײט

?lyoo אד סימםאני, אyאן ר y^ n y ii9 
? װײטער אזוי און

זײ־ dv אז זיכער, װי ־inyo בין איך
^ג םסרסגען גען  ו^ר אין רסyשםיא ג

 iy>yo^jyoony אום ױניאן ?אאו?טסכער
 זײן זאא רyאכyװ אר?עסטער, גרױסעז א
nyO גאנצער רyד םאר צירונג א ''no 

באוועגונג.
 דא זײנ^ oy אז אויך, זױיס איך

Dיאy ,םיט זיר װאאטקן װאם שפיאערס 
 אר״ אזא אן אגגעשאאסען םארגעניגען

iv זאא װארום סון ?עסםער. i •םוזי?א 
 ניט אי« געהן? ןnראאoם עאעםענט אישער

 צוזאמענברײנ־ מאעםענטען דיזע בעסמר,
 רער םאר נוצען סאגעםײנעם אן םאר געז

 ? גאנצע א אאס ױניאן ?אאו?םאכער
 די פאר נעווען גוט אױך וואאט דאס ארן

 שפי־ מיט ווארום שפיאזןרס. אײנצעאנע
 זעהר םען אע^ט סטערypאר אז אין לעז
n< דארופ סך. א o די סאע אײן סיך 
'v riv, סירנענד סױף שפיאען װעאכע 

 םע^ן צו זיך אינסטרו^נט, װעאכען
♦m y דינסםאג po ijyii9 חןר םון אםיס 

 םיר סון 17 אא?אא ױניאז רyריםערמאכ
iyo>yn ?סויםאעבע! צורי oopioPp on־ 

im סימםאני כער  ^^Dypn9 אסים 
i 2 אױו* זיר פינטyג nאר־ עװענױ, טער? 

סטריט. yo8 נער
׳ ארג. »לטערמאן, ה. נײמעז

p טיט געהן צו סײד^י שפעגיג^ n 
nסט o םרן ססרש נאכ׳ן i n דודפע — 
באריסארען... אויח סםיאו ױין Dy טמג

 (קאסוניט״ ״?אמאינטערן״ חנר . . .
 ניט צראויבם סינםערנסציאנאא) טישער

p'P רעראנירען צו פסרטיײםיטגאיד 
i אהן מיטסרבײטען, רyאד n עראויב־ 
 אר״י פאאיטישען א אין .P צ. דעם םון ניש
 ניט און אונאפה^ג איז װאס גאן,

 — פארםײ ויער םיז ?אנטראא אונט^ן
 פריוראט די איז דאם, הײסט פאאיטיק,

dv:v  םימגאיר א און פארטײ רyד םון 2
 אן אהן צוריהר^ ניט רצוyר זיך מאן

 דאם איז װאס רyאב עראויבניש...
 פאדטײ, די אט םכשפה, בײזצ סין א פאר
 שכא iyv^ םyד זיך בײ האאט װאס
 האט ווער ? חכמה גאנצער דער מיט
 אױו* מאנאפאא א iy3y:y: איהר דאס
 דאס זי איז װאס פאר און ? אםת׳ן אאע
 איהרע סויןי אםיאו אײםערזיכטיג אזוי
" *p v mינדyאויס, וױיזט מוז, זי ... ? ר 
 רי אין שװאך הרyו פיהא^ רfeבyנ זיך

2'osyD^ ציטערט זי װאס פארטײ, די 
אזױ...

 אז נעזאנט, iyo האט סאאוצקי׳ן אויף
 םון חברים זיעע געוריזען דאס האט ער
 ־9P רyד צו װעג םyד פ־ל^אציע רyר

 אםשר ער װעט פארטײ. מוניסטישער
צר אויױ :yn םyד וױיזען זײ איצמער

nי yנםoאD, צ^נטרסא דעם דאנ? א 
 האט ער םיי. וױ סײ פוםט קאמיטעט

 סון p̂ אוםזיסטע pd בספריימ סונז
^. . ױימר ס סין םענמסן ס נעװיזען סונז ס כ יי

J C O T I f אג,  ס ײ ר פ

” שסועסעז קורצע
* רעד«קפ*ר דעם וױשען

:ג לעוער די און ״

l u j u i n r /

u ,ױ. ס :* '* : :*  o r i  .lyTjy^D דעי
מיי,;  מיײ נרעסטעו דעם םאיגעיטט דזנ״נע ,י־י

pa אימייער «ײער *m v ד«ר fur ײי« 
 ro oil•״ אײגעם יריכט זי אז *'ס־גענ•?*!,

יייו אסח סיר ד* איז עס אז ^ונעגענען, האיז.-
 ױיד׳וײ ס״נינן ו»• װאס «ו *נער לייםיק, רער

̂-־עז,  אויס־י״נ־גד או־;״ •*וין עס קענעז »'ע rg ד
 די ?א /1«רא *ײער אננאטרעסט וױדע־ װאם

*י ױני*ן  ל*נטראי,ט«רס- רי ״אױפהוריחןד ז
 װעטעו צו קטנםרזוקםטר, רעי• ארײן ױערןן »ין

 ארבײמ, זײן נענע? םוזעז ;זט ד׳מאבעד רעיי
 די th גיײנער, ם־י ^ויז אוגי, זיד ראכס א־י,

י דו״יאנצי דער אז אויסםיחר^ו ז«י ױ:י*ז י  ז
PjnvjO וװריח אי״ן «דעןױ ryr.’Ho m |'א 

 m ארכ״טער, די נסעעסםיגעז די־ערט מויען
. no נויםיגע איע ז־• בעניינ i W H W i i u v 

״••זוקױסעד סאימ«$רעז ױגי*ז די ױעט ראן

»1ני«0• ורוייצ ר|י0י •!! 10י ,9ו  ניס וײ װוי
TVBÔ rJ געזוכם ניט ײיו K ״ רןסי(ג לאד די נ

•! קיסט ס־יוים^יס  יפט 1#ייני ,י סז ,9וי0 ־1י
ם •^וט יויז (י־ויכ׳( די ניונזי
n iro •בעי יסס nןז yro« r t  ov ”או 

י יײנעז  ^•פלעבו־ס ד*בעז ױערנע לי>יהט«ונע־, י
 ז־י ױײב סא־דינכמע• גױיכ׳ן די םוז •*ןיערט־ס

ן די •יו־ ^־נ־יטץנריג נ/נסאכט '*•נעו פ ד  טיד ד
 פ־יהעד >וז ז>נט יו־רר ? ־־ע־ס,ניפע־־ם-.•

 א־ױי־ ד#ט ני׳ סיזס:ס ׳*עננ*־/! ןע^־נ־יט יויהי
^ *'•ע־ no ••נע*»י»-ט ריס עיעס כ  ס*ז אי
 ׳וגיפדטוןן״ >ו אילי׳ י^גט װ• טי *ו-יטץ יענע־

 די םין מענר ג׳נ״/נ״נ^נע־ דער ס־ט איויסײפעז
 !־,כזן־יו: עוט‘• ז־• דסט ױגיפז יי אי בסכעס,

יי עי־ליעלט דאז ויעט.  סיז עגט־פטעחוננ די אי
ר יי א מ ־ ו ו י ײ ר ן ו ״  ײעז ױ>וס דמם׳ מ־ט א
 א־בײמעיד*נ א־יגעם נןכיויט וז»ט יי:*סז די

 דע־* 1וװנעײס* איי־ס נײ זי ט9י ׳*ט־חארבײט,
 א*א »וי(י גע^ױאונגעז אירס pm ױניודנימנר

 די אז ^ונעגענען, נטסעי א װערען w איסו
 *••ך, טיױ סיעגעז געחאנדע׳ט, ••וי ד*ט #זיױנ

 ניעזyr סויור 7 טפו נעז^ט זי Din דעז װפס
 *־הי־ נייז״ 7 טעדא' o*דענעiג K חברה־סאז דעם

 rא אויב^רםיעכ^ד, >װ זאד ג^«וע די זעהט
tooo ♦וױסקרײנעז . עצח אייעד ph דעיסא־

גוי• • » • < > ד ה, •וח־נו ײ פנן f וײ ײ •ו i i l f ײ 
0*r i  f ס o די ד*ו ׳ג|יו e il ־*0 1זי ד|ש»<

ײ fסי יויינזנו י ו V'rf p יפי־#פוד10 י o גיט 
״ו nv /e.’jfp ->־יס י ij * i j

rg* on ינ-ןדט/סנ׳ני *ןדער• ')Od P ’ f O־־ 
ט91“70ג,1י ro JPO 1’*• ־7י Pi* ײ i-Sר | 

r דיי •עפט? y j  </ m r 1̂ טןילר i• 
ty jro ’S ט .אז• רג• ס־־ער ם־ז י ו  fyvoדענס י

ri f־׳y־-i נוט vji־*s די t  p ־ ד דיpt ly jp j 
t ‘־,־I* אז י*ד, DfV’U־־H ניט Mi *וגי^־ע, in 

יyנoאױ• y סיגגוי oyT טrי i f p i- ר־נסיןןר 
 יויסש yj,95■־' די י$ט *ו־י־י דפס יוון *,,טכ

 ־y׳n* P6 •ייע ט*ט m די איהי. םאי
iy*־f ז־י ר$ס א־׳, מטכןייא•• 10*יני j ו•/ 

P" *רץ, זrנy'י זיכון״ i  o i »נ*ג ayn סר׳יי 
i ,,ל orio עס איו  0 'i 't i׳*t i  »i ,i ו7י rן• י, 

oin דןנעו זײ i ;;^נ־ײכ;! נ־־ױ r i  f y a 
י י רוסנאז '«ינען ו7 י ס (•ל ןFנiד ן y י iyr-i־ 

roi3 עוז ,,ל ז**דזס*כע־. יי
i סוגסעניױ r־f ovr oy ־- א. כ. i* ♦ארג

 ז#^ט ס־רד כי-רעו י^רזןגי•״, ',,i זע״עו *י
r< זיןי i  l y i i r u r n i  \mr ײנ-ט, vyn, יראו 
r a 3 רקכןנמזnio iv־fyj3F רי yj0״• f  י09

r רyבi ויאמו. i  o n « ^ס i װייס ו7 ני i3־ 
nn«i ו7 יי•?0 נד^ה ג־ט י^ם i  iyoyj ־7וי

QE
ft# &1 1♦ #1- ד#6י#י •׳*#!. 1 " 1  f19י
#n- ־ סיײ»f♦# M bfr i#fi#f ey 1•י

fr צײ־י־ יייו f n# /‘ H i«#־ ♦/ 
i ̂־•ינט סטו f f  fFir•’ fr i י

י״ן/y# filf fM# ילט9 “״i דןגי־ס, *י-ר
0-fn• n?rr#e • f*H 

no לןיי n ;r4f#3 #״ # גיטi♦ •־I f  fr
OM I N' י**לF3 i  fr־i  fF5,,4J ׳“״ !t i  FF 

מ y' r .^,־ד י* ro n i t j#j־nfi§  *#•“: r
v t ל#.״י i  ,'7 * i• *ל’ן *‘F*F׳ •  I|1 י

י• סעט^י 7051נ׳
o ן9ד0גרײ r  fi# *yi 1נו

t 9 ‘ 1010 1ײ־*;י ‘לןי יױיס y i ftft
r *י*ט, i ־ i  t r r•  e׳ff# ir»7 ii p

W  ,* " f iro n  »7:ii
TO ין#ט of גיט  t#> 0TF6FI ooroo

7 -yjיס -i  fro  1*10 e i־‘T
1 .ô futfi*10? ין f,i פי י Ifff•** נ#י (יט ו
‘10• •מי־ס ר#J ,wrrttia^rj ײי t«f י•ה

 9f fFn *I* &7*i ?>ד fF*'־re טיר יןןיט,
F9io r i  it«o יסד #p 1*־ .fFJF י en rfu f 

1 “i•1 י»|fi# I:1V'9 F r 9 07י f* i * F J^ F
•o o ti «i»i om ?Pi onyf nF .*Foir׳f

f ,r i i F a ד ט״ס׳״זט i  P*i o^ i VF ייצזן*
ipr^eivty fit ־•.n r  oxwp ,iroy

.,t .
Pur if זײ יס.iלטiר*;טר רי ‘ fm ירויס סרײו 
p טרײר, םין i עועס נסו כאמר^ם איצט 
J ; iע;וםF,ר או ז ־ין  פא- נוםער, א איז «״אז ן

v m>־-fאוםןרעז ײענעז אנןר אירר װעט װי ׳ 
p ארײנגערן וױיען װאס םעניצעז, ■יי׳ע i רי 

 דיז ?*נםראקטארסף ױעיען ץו סר*וק־ניזנעס
 ־1ר־ צװי׳עעו יזאניורעגץ * ;y;;«c•; זיר ov״

 מיר װעיעז לאנםיאסםסדכ׳ ד-ע די אוז ױניאן
 ח»ידי*גײרענדע דיזע״כע האנעז װירער דאז

p הײנם קורענץ. k ע זעלר איבעיהיייט ײד • 
it;־r די אז נןדאני, רע־  t i‘ ין אר־יי« 

 לסנט־ 11טיג׳7א' דעמ ביזגעס. לאנם־אקטינג
דעם םין עקראוי ״דער איר־ ריפט ראיטא■

 א ױערענדינ ױ;י*ז, די אבער ױעט רזיטאכער׳/
 7 יאגע רערז^עבר א-ן ז-ן ניט לאנםראק^ר,

 דער׳ איז פיאן בעסע־עי שיר א איהר. זעט
 םעלטאריס, איינענע עםענעז זאר ײ;**ז די אז
 נע־ tyoiaypi און שאי־נעיפי^עז איז דאס װי

VO'iV v אונזןרע אויןי ■רינציפ איז װא־עז iv 
 דןרוײיל פיאז רער אנער איז נון. לאנװקנמאגס.

’oi.i'eyao ניס נאד i i גאנץ צוי־־נ נעױארעז 
 צוױי די אין םעםים פאי־-ידענע וויכטיגע
d;f ;סארגענדע ז״נעז יםDFךוי•ם*ם d w, 

 זעחר איז ראנגעי עטאיימנ־ א זיר םיהים
 צױײ־ ;אונםערנעםמנ אזא פאר iFr;yo םעהינע

 מעס* אוגזער אז ארויסנעװיזעז, זיזי ראם ׳נסFם
 פאר ס,נרנFסrארi לנא*ע א גאר האט ר^י■Fנ

 געראנה דער אבער אוגסמרגעפמנ. נרויסער אזא
 סים אוז נונמי, זעהר א איז •ראן דעם םון

 א.י• װערעו׳ אויסנעפיהרם ער װעט צ״ט דער
p ארבײסער די װעלעז כיסיעכװײז אזוי ’l i 
 דער א*ן פאקםאר דFנדF•נםראיירP רער זFװער

F זאלען זײ אז ,nyoi קלאוק־אינדוסטריע. i n! 
 זאל אלײן ױניאן די אז קורץ, קאנמראלטארס,

 דאס — ״קארפארײ־טאר׳ביזנעס די אין פרײז
 רײגעז נארנים זיך לען װעיכער ,panya i איז

 ױ^אדםאז. צידבאװאוססעז .. א ?or אויס׳ז
 ׳■ראז אײער איבער אסאי נאר טראכם אדרכה,

 *apapa דעי איז עי אז .tnpTa»’i װעט איהר אוז
עי װאס אויף אלץ, םון זאץ יזם3סרײד־ײני« י
דעם.3נעגרי איז

 םיר אז ,33םארלא אײער ~ ז.yבריי אב.
 צי 3ויטי3 איז עס צי דעבאם^ א ipapoy 19ז»י

o » יט3 iliP T 'ii קייט•3ערעכטי3, דער איז 
 זײנעז טיר װײל װעיעז. באפרידינם ים3 קעז

tp״i לתתחילח a io ^ iia, װאיט ?איום אזא אז 
 ״גערעכ* זער3או איז איבערינ יט3נאר נעװעז

 םט.3ער צו אכיסער סױז איז װעלכע טינ^ים׳*,
 iwooptiip די צװימעז אז אזיו, נלויבעז מיר

 jpo?iit װעלכע ער,33װיצ?י atapa ד• זײנען
 בײ אםם. וױצעז. וײערע סים םאר^טעו אונ?

arvonoo^ ׳חײםזג?3נעלענע tppptp זיד‘ םיר 
jnp םיס אלײו ’M מונכע papaatipa •וױמז 
i t i i, ניט ה§ם p ’p א סארסירעז *ו זיז 

poiopi םכח ittop^ סים oiM זײנעי םיר 
 איז, panic די npoi ז.paiטrאײנפאר נלײןי
 י*יזו רpאונז ? םpד פאר nO§ tpo taopa װאו
pô אלע םאר ?יית צו איז. טײכ ptK יוהסוס־אר־ 

i  .tPIP'Oדpר oa’ppa איהר Dii'op ד איזpר 
 aata,״o אײער יױט איז, װאס ,“כסינקײםpרp.נ

 ipupa olitt דעם c»ra• ײ^ס און אימנריג
 אדרכה, װיץ־יאיום? דעם tpopa צו ביימןר

 tnpt עויאלם3 איחר װאי־ט װאס ׳ז3או זאנם
 רpזיכ ? לייט״3״נערעכטי דער םון באזײםיגס

 דאס דאד איז דאם ױטודנפרינסעז. די ים3
ipopi או םוןaזpרp »די *ם3 אויר .03ױני 

parvcnio אי? ׳בריף poipti ?םרא־ פאר׳שירענ 
tpaptt ?pa טרײד p)t־,p! .ט3 אויזי דיסיוםירט  י

^, pדpי p7»pס די  ארטײ^ל רעד ליד, oiT װ
 פאליט׳טעו שוז םראנע ' pa^opalK אז איב?ר

 נע־ tpo װאיט אם-שר, ־.Fראר,םiכ סאציא^עז
?tpa'D^tio oai די *popior,? זיזי׳ ט3פיע דאז 

 דורכלןםױ ?יך אנד?ר־ט oanpa םיר tpoliii װי
nrop אנד םירע מיט אוז א״ר םיטpרp? ,אלזא 

 פארנרעפעי־ט ײעט צ״םיננ :ער3אי ביז רסרװײל״
 ipi'pa עס איי זי װי זײםעז, 20 איז װער?ז
p oiTרrטp איהר יאהריסון p״ ^tFaנ יקז ׳iר 

papטיד,ארc tpapaim םון זײז ;יט קײ?
a״p 3 זײ .כאם•* ,“.■יטמורס tpolinז?הר ?ײען 

ווינ^?כװ?רמ. זןהר אח
ער. נ. r כרױועי, רp»ײ — ליי a n פיר 

 איחם ד«ם איהי טאס ׳?נעז3דא נ$דנים ה^כעו
tאי* אח op*rpi אמ« «ו iנp.ױי רעדם tpa

trr?im n® a w, בער איז• i בײםרפג קנא«עי 
 איחר אז אונו. עם oa»’r אנב, •ראנע. דער «ו

 איף• ד?ם םים זאנאי ם3כאלא וײינינ ran זײס
 א« יםסי, ם.3םײ אימר יתיומיזם. ®ח בית
ו די םיס סירד חוונדמז נןןדארמט חסם מ

n הי פוז מיטגלרער r  oiwn w p, 35 לאקאל !
p װערען וו»ס מ?, ל#ק»>י פץ םעטכערם די פון אדרעםען רי i ,י«ד די יואם אדרעסען, איסע זימען געדר־קט> 

jn חןר •ון »ו*ס »ין ה^כען n דימיג זעהר סנער א*ז עם *נגעגעבען. אםאל ה«בען גלידער y ” f tra v 
im ױץחמ פארעפוןגסלינס, דין ״וערם עס נעםען װעטעס םעםנערס, דיזע אלע און אדרעםען, איונטיגע n y i 

״ *וו11 אדרעס דעס שיקען די זאילען אדרעסען. איגםיגע ז״ערע אריינצושיקען  Ttm ייין אי*ס, ײייגעז” י
עױןניל. «לו*יםע 228 ,35 לאקאל פלן

איךעס ו1;»טי 'ערזזער־נזםע׳־
 יארל. נ־ו םט״ װילעט c װא-דטאן, א. 12025

׳. ל.לאר^נא, עװ״ הייס״ד 14 ,,לױניצק דזיט. 5022
גרולאין. סט., טע1 םא.■516 ;ער,י,װ א. 036

 ;.,‘נרןלי עױ., •איס ניי א־כט 1273 װ״נזוט״ן. דז׳ע. 13336
 נרילאין. טט״ נריסטאא 5 וױעגער, א. 4330—16705
 נרוקלין. םט״ טע17 װ. 2852 װאסערכ׳אן, ה״מאך 13882
 עװ., דזשײדזי נײ 540 װאסערראז, ליא־ס 4602—16098

נרולל•!.
 נלל'|. ע־ו., םארקם סט. 2516 װאלבערנ, ט. 2304- 15477
 ע־י״ .•יא׳עינ;ט«ון 1636 ווערטסאן, ם. 1325—14027

בראנקס.
 •ארל :•ו פט״ םע3 א. 270 וזייגטראיב, סעם 4669—17041
H נױ סט., טע5 א. 526 װיינ׳טם״ן, ד״ 3714—16360 r. 
יארל. נױ סם״ *,,nyu׳ 54 װאכה*לדער, ה. 6802
־ארק. נ-ו סט״ מעריסןון 290 װײנציםער, ד. 5362
 יארח. נ*ו סט״ דױויזשאן 100 װיעער, מ. 2622
p נױ סט״ קלינםןון 276 ױאל;*, י, 1905 i r. 

 יארה. "1 סט., קלינטאז 89 וואםענבערנ, ם. 1332—14931
715—14601 n.«נײ םט., ט׳עעיי 417 װ*לינס?י, ׳ p i r. 
נ־יקלין. טט., ליף1עה 220 װײנשםיין׳ ב. 816
p נ־ו םט., טע7 א. 181 י^ורעװיםש, ם. 963 i r.

 ביאנלם. עי,־., װאשיננםןון 3602 ייכם, ה. 4149
 .118' נױ סט., םע80 א. 211 י*על, ב. 5081—17381
 *;קס.1ב ׳עװ. װאמיננם^ן 138 יעלץ, ב. 1499
 •0PJ413 ׳סט. טע6 א. 343 יא«קעײיטש, ב• 1097
 .m נ. ליגדען, בעממן, 206 יאנאױםהי, י• 3063

p נױ איסט 1358 א,1יאנא דז׳ט. 10449 iir ,.ע-ד i  ^|.p.־2
 וקל׳ן.1נ עװ., סט*ון 862 ניק,1יאנןו ליא־ס 4822—17190
2876 s. עװ., ײאשינגםאז 1659 א,1יאחא opjirn.
«נקס.1נ עיו., װא׳שיננםאז 1659 'אהןודא, .9 2876
ס.1יא נױ סי., עװענ־ו 21 יאװעץ, י. 5196

p נױ .,rv יםאז1מע 203 יאנארניק. א. 2127—15225 i r. 
 ?.14י נױ םט״ ד1ט־:)א14 156 יאםפע, ה. 2014

* נױ סט., י1ט׳טע 358 יאלןווױץ, װ. 88—14210 'P i. 
 ;קם.41ב ל.,1 און1ב 168 *ים/ױמאן, בענ. 3519—16227

?.14י ניי םט., םע104 א. 24 זאקיז, מ. 405
•P14’ נײ סם., טע113 א. 210 זאװזנער, י. 101

1427 a. ,נײ םם., טע112 א. 210 זעבלאק ’P i4•
 •P14’ נ־י םט., טע114 א. 73 דמעט. א. 14470—508

 י• נ. םט., טע6 א. 406 זאכאנ^ױץ, פ־טער 4698—17095
 .pi4’ נױ ברןודװיי, איסט 266 ײ,4זלאט? ם. 9933
 במקלין. עװ״ בלײק 329 ז״פםאן, מ. 2924

 ז.־,וק'1ב סט., טע27 װ. 2729 מאן,1ז'מע װ. 5066—17371
במהלי;. עװ., נלייק 509 ן,4ט1ז־מע ב. 8902

. כרוחלין. סם., אםען1ג ת7 ןעםעל, נ. 13474
בתקאין. סט., ז4םםא?ט 245 צוהעתזא!. ר. 1260

?.14י נױ םם., נמ5 א. 734 *ײיינסאז, ס. 11:192
 •Pi4’ ניי סט., סע9 א. 640 ז״עץ, אלעקס 4954—17283

 .pi4' נ־י סט״ טע11 א. 646 ,4זענ? פייק 4875—1722י!
 .P14’ נױ סט., טע4 א. 223 זעמסתי, י. 4582—16985
 י• נ• סט., לק4^14.’ 153 ,1זיידלע ה״מאן 4426—16858
 ק•14י נ־ל סט., י4נר4ס 161 ן,4זעל'גס ד. 2424—15532
15312—1983 o»t40 נײ סם״ עסעתם 69 צינ׳עי P i r• 
, מ. 7105 װן  •pi4’ נ־י )םם. םע8 א-םט 323 ו
P ניי סם., םע7 איםט 182 דאובער, סעם 4269 i r.
יק.4י נײ םט- םע111 א. 533 עקממ״ן, 14איזיד 3736
 •P14’ ניי סט., טע116 א. 829 װ"ז,4ע? דזש. 3143
?.14* נױ סמ., מע161 א. 56 ז,4עלם11׳ ה. 9305
?.14' נױ םט., טע4 א. 72 א״זענבעמ, םעם 2282

p' נױ סט״ םע6 א. 239 ט,1עננעלהא ס. 36 i4.
־?.4’ ניי ים.1םם םז5 ײ. 96 לעטאן,1ע ב. 10966
10769 opko ,בײהלין• עױ.. 11400 572 ע?יטט'יז 

755 r n. ,ז.-־,ו?1ב םם., װאסטינס 282 עננעלםאז 
f, 534 נדטאם. 671 o r a y ׳;׳‘:ריי־ עװ., טעםילד 

 !•’‘,ברול ..ny 114:4,1 475 א'נ, ם. 3618
1217 0. 811 ,f o r a y ?נתהלין• •לייס. יאר
3925 4 .i3 ,1ייזלזן tpoyroKo ,.ניי סם P i r•

 ?.14’ נײ םט.. |4קעג 135 ײזעגר.ענדל¥ר,4 ם. 3303—16066
ire 860 עהרל־ןי, םאקם 1376 ru n ,.־?.4' נ״ סם

«י «־1י1י מ - מז1 «' *?י«« «
M ,4דז׳ 2138 15387 t , f e 10 ידסס»y ,.»גיי ס 'J h l 
2016 c. 7 איסס 132 »נס?י,1פ»y דו ס«״ *p if. 
1619 .? 219 ,opie איסט vert סמ״ r  1*J־>p,
.Dpjfiy ,virny |4׳ונ׳ ly, 982^״׳* 94,35

12242 oo yol44 ,4 604 ,iy«e op«oני¥(י». ״ 
16000 -3191 n, ,;11 נײמ 168 סײדסא v׳■ «bp>r. 
n 258 פי׳יסו*, ל■ 4185 m  .n נױ סס״ m r. 
 .pi'• (יו ״oo yo68 ,6 229 ידסאן,1ס ה. 1802

 ״ny ijrooyyi’ 1288 /»ז19לדye אפד־ס 4800־ 17174
י, .1 ניסגקס,

yolao .« 636 ,ro ס, 9871 ifioopw ג׳ו סס״ r r 
p ,׳yo6 .m 00 206 :דץ,4ל?4ם נ. 3320 i r  v i. 
 יק.4י 1גי ,y 0)4«4 יסט4 183 #ודיס, סח 1042

1.3478 0. 11404 1461 ,inoiylyo< גיי סס״ p i r,
10097 0. 00 v r v  126 ,pjyicניו ״ ’pi4,
3682 vy fflv 364 ,00410 . r nנרוק^ן. ״ 

nr r 412 װק?י,4סעמ ב. 11406 , 4« iMי?ל■(.1נ ״ 
1509 40 149 ,io o t id  . r nטמ-, yo4 נהקל־;. פט״
9166 s. ■185 םייננעמ vy opv«o4*bנמ?לין. ״ 

12341 oo o y lif i 1906 ,leor'D r nנמקליז. ״ 
16245—1869 1. 00 40184 ,4 167 ,OPO14( ״' V.? 

12 0. oo yo42 136? ,fo r lvp rDנתקלין. ״
1936n» yo l7  8777 ,O'i b  w o r nנמקיין. ״

2498
2720

12607
9602

o 00 ה. 14289 -199 jo o iy a  248 ,ly iy s״ p ro.!־* 
(B ל, 3281 ”, pnB״ VP14• p y o o '4  1664 ,ny3־,. | ' 

4. vy ye8 6604 ,iy i)4 li 'iB,'. מלין.1נ
yol76 .4 670 ,irP 00 נ. yB14י גױ ״.?
0. 00 yo3 .4 341 ,]401'1B״ )P14 ' V•
4. 141410, 229 v : r iy ,•נ ;p i4 ’ v. 

71209—4860 00 yo8 4 386 ,i4o r'B  . r n״ )p i4 ’ v« 
װינגטסן1 242 פ^נעל, ב. 6906 ס״ י  .P14׳ נױ ס
 .PiO' V( ״jylo, 133 40)141 00 •ינקום 1077

411 0. 167 ,lo o r ’fi די p’ נײ סס•׳ י4לו i4.
1586 406 .4 661 ,41(« P 4 r n נױ סט״ 'p i4■
רי(נ ריס40 14846—1172 ^4י v; ״00 403 .4 346 מ,4נ  י
1086—14796 SB7 .4 257 ,ly n o y n  . r n 14: סט״' v ̂

שטיין,4נ ד. 966  ?.v '14( ״00 408 .4 29« לד
11267 4( .o14לדנ,) 0 4ט146 װ. 250,« )P14' V. 

2285 13« .4 522 ,f o r i r i y ;  14mט״ םע 4<ו4׳ v( ס
10806 0. ilycoyoy i1(' ״00 40138 .4 647 ׳ 'P14. 

V)4V4 p• 1332 ,14114( ה. 1064 i4, יו) 'P14. 
מ,1ג ל 10173 ע נ ) ט4 34 י ס ט״ 40IOO י j (יו ס n r 
ט4 71 |,4י1נו ח. 4698 ס »109 י p סט״ נ i4 ' v j. 

15934—3076 4( .r o114ל P1D  749 ,l1ס.41נ ״?:
,£1נ*ל ס. 3329 ן סי 996 ״  .op)4D ״114 סריני
ס״ 40129 .4 626 רג,4נ1ל4נ .1 2762 ?.14' ניי ס

r, 3731 11 ל. 454 n y i r14 יםע’ v ) ,.no.? 
i'4,( 376 4. 122( ה. 4698 i14• (יי סם״ םע.? 
l, 219 ס. 7466 o u r איסם ro l2 ט״ 4 p( ס i r  V. 
.414' (ײ סס״ סע88 .4 234 ׳*?י4114(א 1404ל40 1973

13996 113 oojni 18 ,4 io m« ס״ (  ?.VI '14 ס
4641—1G950 נהעס׳ון4ס 110 ,1ל4י דזשסועף nyי״ (. ״ 

ט4 109 ,14לל4( .4 11240 ס p’ 1ני סס״ rod י i4. 
6024 11. )13 .4 348 ,f o r i yסס״ סע )P14’ V.

סט4 411 נ־ט־עלפז, ל. 12703 ײ סם״ םע6 י ?.4' נ  י
10786 .' ')00 yo« .4 208 ,iy ) r״ f  .3 r m a v c  .4 ■P 
?סם ה. 12908 P14' V) yo .4 214 ז,4נל' io• 
13148 cyo 00 00*4 229 ?יז,01נל ro8״ )P*T V. 
11938 4( .r n00 .4 ״2 םה,’לדשר vu3״ )p i r  v. 
ס״ yo9 .4 318 «,4מזקי oyo 4729־ 17121 .P14’ v( ס
4607 0. ?)00 yo4 .4 89 ,o r״ )P14’ V.
1658 j ,4 219 נא־דאן. P14' V) .JOB yo l3. 
9296 Opmo .00 18 ,iy t'4 D  .d ל״■ )P14’ V. 
D( ה 9182 4 '  V) ,jio  yo2 .4 122 ,n w o f i. 

15071—1584 4. ny P i4 • 611 .m a m.׳ uoyii ײ ) ’# 1 4 
13046 d■ ,אטלינ r 276 נ n  .) ,rw D  ,4»  oypi4o. 

ז, י,ם4ם 106 פי׳ ^ א ײקליז- ״DO |4(4ל 287 נ  נ
 •ipnB ,job «)24 2847 •iyi4'1‘;< ס. 2786
1629 o. ,10 גאםי׳-נ oo roSOכײקליז. ״ 
978—14737 366 ,f o r ; p i 4) . r n ם״ ײהז I ס 'lp n n.
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1אינטערנעשאנא
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2| toyn 1W>פמ״♦• *י 
*82 ׳דלאחם״^רס׳ *^חןרפ-ער

««. וי**דעיוי«, ,to ׳יס/ ,א־•
ס׳וםפעל• iim גוי־יא־ס ל״דיס

w,׳ t,o*• ו wi . ןרס נ״ייןו  /•a 
A סו _ ימי»ו שלסושס״יןיס®

i, 10,:,*•׳• ס«״ ר*י«יס,־ f
H 11 הלפישס״י,/רס • i# — i r ; v.

ײ. ׳••;*,. «*., 1י«#*1ייז יי
A עסנרןויחןרי en8׳M — o iv n ,י

im<»» ,.*• 1וי .n r
I. ימי*ו םיימ/רס ריעקטיט — »w

rt)׳#»iy>oy: ,to ■yti, ס«ש
A נארס/נט לײדי«ס — d i j p v * i i 

*j נלרג״ ויל/ן 411 i i  i«s׳»pe״*
מי.

*a — ס״י»רס Die אה לי»מ *•
*י מ •י^ 1י1 ״11/ • ׳

סאנתרס. נארםענם )וס»<נ*סייימד .1®
jny׳ ומ .,M •/14 ייסס 981

II. תי») **•ושסייש/רס פ/ד ai« — י
ײפייו. ״m מז נ

M »ס*, עסעקס 15 — ני«|1’ 0*י0•ר 
MfO. נ*יא«ן,

תי»ן סלסושס־יימרס .1• in? — י * c•
•m i i n״ k*m»ifo, •ק׳העמ

U. ך » - יתיאו קלוװיזסי׳ימרס נ
jnjfjyp |Ri(nfs״

•J וו״סמםיײ^רס ^ w  -  u n v 
.1■ יייאדצל״ײ׳ »•״ 9י11

* d*W)MP •li אן  ביי־ •דאטוירניל — ײד
 •רענקיין יון yell ,8 דוס 41ײ

wy90 לוײו, ס« ״.
H ס ר ת ד ח מ  סזד 144 — װני*ן ױ

ייײן״ וױ עח״ מנד
H קמוק pm 1819 — •דעסערס סוט

ײ. ׳tMtp*r סד,׳ ך^ויז׳יאן וז, יי
w קל«וס .1* m p־d מני*ן - i486 

קעג״ סא״רעאל׳ ס«״
#J װי מד*ר * ווטימןערס׳ גארסעגם וז

יק.8י נױ ס•״* y*17 ה, 88
J1 108 — םײלארס צ*מײס f^ if o 

דז®• *, גוארק, י׳ס» ®*ר♦
J8 ס מ  וועס® 10 — מניאן סײחערס ד

fain ,יייק• גױ ססדיט 
a רססײקערס ». 281 - מניאז ס^̂ן

ייימ״ נױ סי.׳ «חז14
 עסעקס 15 — ױני*ן סחדרםסיײןעדס .84

0,.» 90002.] 090
 ײי 16 ־־ ױנייז וױיסססײקערס «
• wo foil,. יייק״ נױ

 ײיי־ 1024 — ױניאז סלס&סײסערס .8*
.9 ?ליװלאגד׳ ,rwy גיו

 1024 - ױניאז סקױתאדיפמרס 87
*• קלױזלאנד׳ ,ypy װסל!•■

*J 2718 — ױנאן ם״לארס ל״דיס 
ifopym סיא«*ל, סט״ .•̂ װ

1024 - װניאן םינישמרס 81
jmy ■niSni,. ̂נד׳ .9 קלױול

 יןך »דד 811 — יוגי*ן קאסערס .80
ופ .9 סײסע*•♦, ניידינג* ̂ל

 409 - יתי»ז ימןערסmi ססרסעם .98
פ נילדינג* װידגזר מי ״ ח קןנ. נוי

287 - יוניאז cnjrorp ס8ס»רס .34
מג. כדידז^פר■, עמ״ ק^י^י*

נרסזחי 228 — עניאן •רעסערס ,38
vijmy, יפימ״ נױ

m ס ײדי י דרעס זןנד םײ^ורס י י  נ
ריקס־ ס®., מונסענד 191 — קערס

J7 װילגי« 1024 ײניסז טרעסערס
jmyקליװל^גד׳ ״ •

40» ovcrmv ױניאז שטסערס - * »
קסנ״ חיױוען* ניו

אירמרס סיס»נ• ,41 *2 - יוניאז וו
י. (י ס®., »ע17 מ,

48. iim  tn«*p ו סטטערס סום* - ץני
.8 #גד9סלױול ןןװיןוױ, וחולגאפ 1084

לײוײם אװ דעזײנערס יתײטאד 48
’yw28 00 װ. 11 — ר4ןוע

,lr וטיזסיסי 46 S״ ’ . , T C “ loo »װעס o yt25.®יאדק. נױ ׳
281 — קאאוסםײקערס איסאליעז .48

י. ג סס.. pvi4 ״»
װ»־ 919 — יתיאן ווײסםםײסערס 48

דאסס. באסםאן. ׳ס«. \9*י::*
ס .50 אדרעז׳  ױניאו, דחמןםײקערס מי

 S J ,joe jmi7 ״װ 22
 יונ־ װאירקערס רםענםMנ לײךײס 68

לאס ם«., סאריגג ס. 188% — י*ן
קיל. ס,לך1:ךז*9

so י«ח9נ 282 — ױניאן סאםמדס n o 
» •ילאדללפיי*

1819 — יוניאן מיײדורס ר״ינתאום 54
9 IfrtM IMאילל. *,2*0י

 עסעקם 15 — יוניאן חל^ךקםײקעדס .68
no,. ,סאסס כאסנזאן

 כדיקערס• כאםאנהאוצ hm וױיסם .68
 ♦. נ. סמרי*, •פרסײאח 100

jbo וז קלאױן  ױניאז םינימערס דרעס י
אילל. '?**'T ,zo דיװיז׳אאן 1919

ד פרעסערס וױיסם pm דדזןס .80  י
יאר?. נני ספ.׳ rc21 וו. 10 — ניאן

— ױניאן סרעסערס סוס pm חאאיס .81
םאנטמאל, א., .,to אדפור •רינס 87

ry .‘7p.
 - ױניאן ײאירהערס נודס ווחײם .88*

י• J עײ.׳ סןמאנד 117

 ידד 811 — מניאן קיאוקסײקערס ׳03
 עלש אוז «ן7 ה, ו. חןל, ״פלאוס

ן. סינסמע•♦, ׳ס*ס.
 67 — װגיאן סייקערס באםאנראל .0*

j «מ21 װ.  ..no .♦
 — מניאו עסכראידערערס כאנאגז .86

יסרק. ניו סמריא jrtl& איס• 7
 81*9 — יוניאן סיאולןםײיןערס ל®׳

לייי׳ ©•״ 7י12 .9 ®י
26 — װניאן ײיירקערס נארסענס .88

J9P חארמיןרד׳ .,w 8נייי
 282 — מניאן ®יני^וערס *יק4?* 89

לייי. ם®־׳ 9*8 גאר• מ יייי
 יתיא!, דדעסכדיקערס iim סקוירם סל.

fw<8• עײ.׳ ס«אדיגא 209 rךג ׳® 
 j 282 — ױניאן, •רעסערס סלאיק ל•1

.9י9לידעלז® פ«רי®׳ »זן9
 װיוירקערס, נװרס וואײם איז דרעס .72

1023 *j ר סן מלייססד. ס«., מליי
*T. ססטערס גארסקנט אסאלנאסײטעד 

כססםףזז, סס., עסעקס 15 — ײניאן
6000.

 קיי־יד 10 — ױניאו קיאוקסייסערס .76
190 to,. ,סאסס. װאוס*ער

 — ױניאז דרעסםײקערס קאסטאם .70
פילוודעלאיפ. .׳to j?b3 ס. 720

 פיי״ — ױניאן ר״טארס8א <ן<אוק .78
 און וע11 « רום בילדיגג, ױירגאל
.90 לוייס, 4סס עװ., •רענקלין

 ח?ר 128 — ױניאן םײלארס לײדיס .79
ג.0ק גרינװיסרפ, ׳עװ. סילמ*ן

 — ױניאז לאטערס סוט אוז הלאוק .81
איל. ׳■יקאגא, סם״ דױויזאאן װ. 1819

 ױניאז׳ כויעצערס און עקזאסינערס ^2
J א. 281  ,.to rcl4 .י

 .,to בןןװערלי 84 — ױניאז סאםערס
קענ. ,0נ«0י0«

 םאגיאנצא 715 — ױייאן קאטערס .54
.9 םילידא, סם.,

 םעיז 7הס — יוניאז םײלארס ליידיס .50
JV9 ב.׳ נ. דז׳סאחן, .to פגנ.,

 טײ״ דרעס ענד װײסט איטאליעז .89
CPPP ע21 װ. 8 — ױניאז* Dnto^

^8י נױ י
 — ױניאז מייקערס ררעס •רײװעט .90

יןרק. גױ עװ״ לעקסעג®*! 725
 בע• 84 — ױניאן סרעסערס סצאיק «.2

קעג. ®אראגמא, ס».׳ װקרלי
 ױניאן״- װארהערס נארםענט אײרים 03

י. נ. ברענםא, לאע בראדײײ, 114
װ. 529 — ױניאן םײילארס צײדיס «.7

יל.0 אנדזאעלעס, לזס ס«., מע8
 an — ױניאז סרעסערס סהוירם .98

 עלם און vol װ. נ. חאל, ®זלסוס ידד
bo,^ ,9 םינסינעםוי.

 װאירסערס גורס װחײם pm וױיסם .100
 no. ן0װ«אינגם װעסס 180 — ױניאז

אילל. ^קאג?,
ױנ־ װאירסערס םײאארם נ^־עמנט .101

באל־ ׳.to כאלמיםאר א. 1023 — יאן
םד. ®יםאר,

 24 — ױניאז םײסערס ריינסאוט .102
קע^ םאנפירעאל, ס®., גולבאול®

ioe. וױיסט צײדיס pm דדעסםײקערס 
 םײ«על 540 ®עםיעל, לזיבאר — יוניאן

ק»ל. אנײ׳י^לעס, לאס עװ.,
104 — ױניןן םײלארס צײדיעס .104

פייקי־ 306 י. «.׳0 ן0װא«ינגמ װ.
יילל• גא.

 בילמי• י. 026 — ױניאן קאםערס .110
םד. ״כאל«יםאר סס״ סאר

 בילדינג, סוייריאר 306 — יאן ױנ• סײקעףם רײנתאוט מיװצאגד .111
•9 קלױולאנד,

 יונ־ װאירקערס גארםענם לײדיעס .112
̂  ס®. אד*ור ■ריגם 37 — יאן

JW םסנמחמל,
 ױנ־• װאירקערס רםענטMג לײ^עס .113

 םיונט ׳®.o y®212 ». 723 — יאן
#י j וחןרנאן,

ױנ־ טייהערס ריינהאוט ענד ראבער .114
 רייסי(, ס*, אױי 2030 — יאן

% וױסקאגסין.
 װהײנד pm דדעסטײתמרט װײסם, .116

בר^אד 843־45 — םייקערס נודס
m נואמן, ,48 ר. ס®.,  j.

ױנ־ רסpקTײא לײדיעם .118
קליגםזיו, ,np קעין 1117 — יאן

אײאװא.
יוניאן, טײלארם שאםטאם .120

י. נ. ראםמזעסמער, ס®., פארעסמער 20
123. ^ רי ײ  ױד רסppװאיר נטPDגאר ל

יעםערסאן ׳נ». םעין j 74 — יאן
)j .■דד

 אל־ *3P tרpםימ נטpרמMנ לײדיס .124
אדג• 009 — װאר?ערס מערײמאז

קאל. פראנגיסהא, סאן בולײארד, װילאו
 132 — ױניאן טיילארס לײדיעס .126

קפנ. גרינװים®, ם®., חעםילםיןן
 ‘סםיל 48 — ױניאן ?לאוקמייק^מ! .127

̂רד, עװע.. װאמער קאנ. םםעםפ
 84 ~ ױניאן םײקערפ רײנהאומ .129

jyp ר*נ®*,0® םט., בעווערלי
 סײלעס־ נארמענם לײדיעס רימײל .131

בראדןױי, אים® 175 — ױניאז לײט
J .י

 —ױניאון װאירתערס באמאן קלאוק .132
י, j סם., מע29 ײ. 126

 דעם פון צעױצט פינאנציעלער
 פילא־ די פון כאארר חשאינט

 קלאוקמאכער דעלפיער
ױניאנס.

4 •

̂וס זײט פזן ו׳*
.71 יאקאי* םאנר עפוירדזיעענסי

̂אנם 220.00 -----קװארצ^ל לעוומען באי
31.70--------— קװארםמל דיזען

252.30---------------טאמאל
25.00 ----בענעפי® אויסגעפ^חלפ

$227.80 -------------באי״אנס
Bרעסpםאגר. ר

807.80 -----קװארטאל לע«טען באלאנם
123 80 — — — — קמ^ימאל דיזען

931.00 —-------------4טאםא•
355.00----בענעפי® אויסגעצאהל®

̂אנס $570.00 -------------בא
.71 לאקאל טע?ס ס*ע׳עעי

122.00 ------קװארםאל יעונצען נאלאנס
10.00 — — — — 4קװארטאי דיזען

$138.00 —----------באלאנס
אסעססענטס.

$0,784.06 ------קװארפאל לע**ען כאיאנס
: ?װארםאל דיזען

117.90-------------2 לאקאל
23 00 ------------ 5*3 4לאקא•
̂קאל 39.00 ------------ 09 ל
45.30 -------------- 71 לאקאל

$7,010.45 --------------«א^0צ
2,500.00 -----באארד דזשאינם פון חוב

p( חובות b.» 409.00 -----קאנ.) און
 ו 182.75 — — קאג.) און .0(■ר חובות

1,990.31 — פאנדס די אויןי אינטערעס®

$35,414.00 -------פאנדס הכר סך
Xi(00.3,0-----חובות צוריקגעגאחלט

$32,411 00 ------------הכל סך
פארםעגעץ: דער

פאנדס) (םון
m .($27,000(------------------חלואות
1,000.00 -------------באנד ליבערםי

1,00.15---------םטעמפס סײװינג װאר
̂נר בי^דינג דעפיגיש 837.55 -------ם

 500.00 (סייװעגס) באנ? קאג. און ■רא.
 371.25 — 71 ל. פאנד קראנקען דעפיגיט
213.45 — 71 ל. םאנד רעלין* דעפיגיט
188.65 -----(סײװינגס) באנ? פייעי*ס

91.62-------------באנ? סעגמראל
85.40 -----סאסװןןמז סייװינג פילא.

82.97 — סאםײעמי סײװינג װעםםערן
3.00------------דעפאזיט א גאך

ר ע נ עו too אי ױ ר n פ
ן שען סן נו ע נ נ ײ ך  js א

עו ר ע ר אין װ ע װ ענ • ד
ם . ױ אר ם אני ו ם

 עװינדזוכנױןמ הונדערם איכער
 אומנענענר און יארק נױ שו; פרויען

 דענ־ אין ײעיען ארײעענוםען װארטען
 איז דערװײי און סאניטארױם װער
 און ניטא, פלאץ קײן זײ םאר אלץ נאך
 םױ נאך װעס ווילען בעסט^ דעם בײ
 רי אײדער צײט לאנגע א נעםען זען

pd'^P'^id ארע ik קאנען ענדיליך װעלען 
jpnpp ipo iip iiy היימען, זײערע םון 

 פאר^־ײסען און זיך םוטישען זײ װאו
 אײנע• צװישען באצילען יטרעקליבע די
 קױ זײ װעייכע םיט די צוױ/לען און נע

בארירוגנ. אין מען
 עס װאס ערקלערונג, די איז ראס

 יארקער נױ רער ארויסגעגעבען האם
 װאס סאגיטארױם, דענװער םון אםיס

 און סקװער, ױ:יאן <*1 אין זיך געפינט
־ויס  אין בעסער ניט לא:ע די איז ̂ג

^סערם. אנדערע
 טאג פון ערגער װערם לאנע די און

 איז עס װאס קוקענדיג נים טאג, צו
 גײע די געװארען געענדיגם װאס נאר

 נײע פאר פלאץ האט װעלכע נעבײדע
פאציעגטען. פופציג און הונדערט

 װען זײן, קאן הילף אײנצינע די
 װע־ אויפגעבױם ענעלער װאס װעט עס
 װאס נעבײדע, םרויען :ײע די יען

 הונ״ װי מעהר פא• פלא*ו האבען דארף
פאציענטען. רערט

 בא- דער אז אויס זעהט עס און
 פון קאנװענשאן יעצםער רער פון יטלוס

 ספעציעלע א אז סאניטארױם, דענװער
 װע־ אויפגעבויט זאל געבײדע פרויען

 װע־ דורבגעפיהרט גיכען אין װעט רען,
 םדן טײלען אלע פון לעבען. אין יען

 זײ־ צוין’ און אפ זיך פען רופט ייאנד
 פאר ארײגנעקומען סוטען נרויסע נען

 אפיס יארקער נױ דער צװעק. דעם
 יביײ נרויסע פילע שוין באהומען האט

 אויס, זעהט עס װי און שטײערוננען,
 ספעציעלע די און לאננ נעםען ניט װעט

 סאניטא״ “דענװע צום געײדע םרויען
װערען. פארטינ װעט רױם

$32,414.00 —---------צוזמםען

אז איהר, װײםט
םאבאפ? םערקישעז 1ר»וענםינע1דערם־ ה\נ• םײנםםעז דעם םוז נעסאכמ װערעז זײ װײר סינארעם^ םיוראר בעסםעז אם רויכערעז זערם םםױ םבינים אז איהר, װײםם ישראי. ארץ צו טור זװײםע זײז אנםיהרען זייז סון אהיים װענ זײן אויף ■רעסע אידימקר רער יריעה ריזע צו שיתט ■ימריםײדזש־, ״יארעסטײן םוז רירעקט«ר הײסאן, דזשארזמ V יעבען יעסטעער פא- םוז בירדער םערקװידדינע נאנץ נעםאכט ר,«ם און פאלעססינא איז באזעצט שםענרינ אויף זיר ה«ם בעריליז״ אין נעיעבם ה«ט װ*ס םיםט, אר־• אירישער גרויסער רער ססארפ. העיםאן

נ נ רי ער ם
 רמדיקאלער שט«רקסטער און נרעםטער דער אין

װעלם. דער אויף »רדען ארבײםער אידישער

 $2,500,000.00 — םארמאגט
 83ססס, — מיטגלירער

740 — ברענטשעס

מ *רב דעי  יע־ *®י*® רי
 עקאנאטי־ װיכטיגעז דען

®IP ליטי״ען *ױ^• P0P.■

 ?ול־• דער איז רינג דער
 אידי־ דער אין צענטער םור
במװעגוגג. ®רבײסוער שער

 אידײ אײנציגער דער איז רינג ארבײטער דער
 םאניטאר־ אײנענעם אן האט װאם ארדען, שער

מיטגלידער. קאנשאמפטיװ זײנע פאר ױם
ען םעםבערם ער ען װ ם ענו ע ײ ביז 18 פון עלטער אין אר

יאהר. 45

ן ןןץ גלײך זיך שליסם מיםגליר, p'P ניט נאך זײט איהר אויב

׳ װענדען: זיך אויסקינפטע נאר
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j u r i i . i l

פרעםער
 ז*י& איתר »ז ׳אײך בעטען מיר
 *!,rut םיט מטער דיזען יײענען
אײער ם»עחיםען וױיען מיר װארים
געזונט.

 װײער־ די ד*ס רויסען, ז^לט איהר
 ני־ און װעלװעט •רעס?ן צו ברעםלמך

 ג/ד יעצם כיז ipa^n מיר װ*ס ליװײע
 ס$כס0ג ?יעמן #שע»ער די פאר מאכט

VW די װען ד^ס ׳אזוי געװ^רען 0O\ 
 סים םזנן בווגיסט װײער די ארײן זעצען

 םיט צו קיעיט םען און צעםענט סך »
 ארויס״ גים ז*< וױיער די אום לײװענט, א

צורית. קריכען
 א 110 נעמטכט איז צעםענט דיזער
pijpipia 9 זעחר כאזיצט װ^ס י9$מט 

 •וןרעט איהר װען און געריה ־מווערען
 איײ הײסען סיט און װ«סער םיט דאט
 אין ג^רוך דער ארײן אײך געהט זען,

p זײן קען דאס װאס הארצען, h p r.־ 
p זאנאר s,d טרנײט^ר po אוגזער 

ם זיך ה*בען ^ג א  ה»רץ* 9 אויף כ
 דאק- 9 םון אונםערזוכוגג [0 שװאכקײט.

 מםארקײט וי דאס געצײגט, ה^ט ט^ר
d:p םון d w  d pi און הןןרץ דאס ש^רט 
 רופען ארבײטער אונמרע אויגען, די

^קאנסאמי^ן־כרעםיטך׳'. אן ד^ס
 גענומען צײם לעצםע די ה^בען םיר

 אויןי װײער־ברעטיאך די צוקלאיען
 ה*ילץ P3P' נאר האלץ. שטיקער פראסםע

 און ׳•עך צאחל געװיסע * זיך אין האס
 po צעסענט רי צעװטריםם איהר װעז
 איז האצץ, די pM װײער־ברעטעל דער
 ״pi אײער פאר מעדליך זעהר גערוך דעד
p ג^פערט האמגן כייר !זונט ip w 
 גמםינק זאל^ זײ פעכאניקער צו נעלט

 וױיצר־ברצט^ א פןןכען צו םיטעל א
 עם אבצר האלץ, אהן און צעםענט אהן
אויסצוטרבײםצן. ׳שװער זעהר נעװען איז

ip יעצם אבער :pp אנואגען אײך םיר 
 יעצס iP3^n םיר דאס שסחח, נרויסע א

 וױי- 9 אוױי סעטעגט 9 באהופען
 !,1P און נטpסpצ סײן װאס ער־ברעטעל,

 — דצרצו נעברויכם :יט װערם האלץ
 ליײ סארט אז» ערפונדען האבען מיר

 און ,npoip םון נעמאכט איז װאס ׳װע:ט
 װאס םאמינען, אײננעםיססט האבען םיר

 קר די צו ^pdp^־ ווײער די טשעסעךצו
 גוט ארוים קוטט עס p# פער־לײװעגט

הארצען! אין געזונט א — ציכטיג אין
 און װײך זייגען װײער־ברעטלאך די

 די pK וױל, |po וױ בריגעץ זיי קען פען
 אנ־ םונט 2 נאר וועגט סײז נרעסםע

 iPiPP 16 האלץ שםיסער די װאס שמאט
 צױ די באװאונדערען װעט איהר םונט.

'd;pdp» dp רpאונז םון פרידענהײט ' j, 
 צײמ׳ דער פון װאונדער א איז װעלכער

 ראס שטאדק, אזוי דאס איז דערצו און
 םין ברעטלאך 10 איבערלעבעז קען עס

 אן אײר געבעז מיר סטי< אלטעז יעם
 אי אײער םרן אראפ װארפט — עצק

 ברע pרגpהילצ יפווערע די בייטס״טיש
; אראפ װ»רפט*יאויך טער. ' ׳01ו ™ 

״ ל״ײ״נמ• פארפעכטז נ י ו ׳ י ״“י ' “
ן ףי טיט ״נידער :תול י יל ,!!״'“ 75, נ״ט״ז• *ו ד,אנר אין ט ט ד;ר נ .הא̂י
לײװענםד געסעכםע רי

 א »«b׳ איז אײך בײ דאף סען אויב
 מעליועם^ •רעםען צו ױייער־ברעטעל

נ״■ אונזער סרםט ייליװײע, אדער ןלא׳ע
 לייװענם. קופערנע ךי •עטןנט .ם

דע־ און .רעםער »לע ״ןא כ5
 'זי ב^סעם׳ יךא״ערעאו ,,7 י“.״

^.ז װאונ :ייעם אזנזער <ער,ען ןןםעק ״

״ן ״ר , טי מו אין נעזונם » ^ ״ היי  י
 אײער •אהעט אין נעןונט א״ .ג״»»י

5 3?i i״dS pV םיז טייערער נים ײ ׳’* w£mV*al* ײ
נױ po רpםpש נרעסטע
געותז• ןוען זאי װ*ס ברעטלאך,־ בעםטע
י ניי באהום״ז «ו ״' י י ״י ® *

 סרעסבארי װעל<תט און
 1טע־עםא יארה״ דו עותנמ, םינםטע
.2220 *&ל*נר

 רpלעט דיזען ניט םרײנדליך, ביםע
אדו** באם. אײער

 סאציאליסטישער דארלעם
 סענםער עדיוקײשאנאל

paioe bd>m ea .סמײםי
W<® מעדיםאו אוז ■»רה *וױשעז

האל גרויםען א נופארדינגען
םעגשען eoo ארײגגעםען ון#ן

 פארשגמלינ־ נעלער, «נן»,*סעז,ש נאר
װ• אז איז חתונות נען,

 רוםע םיטיג: און ססיסעם אױך
 בימױכמ or>w ביז מ*נ ןמי« ם״.

J020 הארל/ם גמלעםאן:

2441 נרעמערםי עסאז

ירעס לעאנארד די

נושלערסעקזאמינערם
סטריט טע14 איסט 231 אפיס,

ל^קאל ױגיאן
PJ11 ־נגטאן,טעי

r*/״ ן*' קראנ^/ד אונן/ר אין א״נ/ופ׳חרען נאשלוס דער
o קריופם אין אריין איי נענעפ־ט n 1923 יזלי, «רשט«ן.

«?סט־* אן run ן nr׳דארו 82 ל*סאל םון סעםמר רnיע
t י9ר רןאיוי־פ^נד. און כענ/פיט קראנח/ן פאר׳ן רױס־אסעסנמנט וו/יך fM• 

חלט ז ו ם סענט נזו ש״ן «ונ*םליר. וייחנן נע̂ז י ̂ן מי «ן דס ש  »יוי
̂ט ׳נר ביז סטנאט, *װייט׳נן פאר׳ן דיוס •e»e<» on ניס פר־ה«ר ה

מונאט. םארינען םיר׳ן סענט
אױןי *ס«סס«נט on שואדיג נאן־ דינען װאס מעסב/רס

»ר כיימומ^ון or ז«ל׳ון )1923 ױלי, (נ׳ופאר ניריאר אאט׳ז ז״ערע *  on נ
.1923 אומוסט, ערשטען

ס«סנ«רס! אמ״נר׳ו או־פס׳וריןזאם חןחץי מאכט טשערלײט, שא•
^rf י. ם. פרעזיד/נט. גרײפער, ם. rm r.vro  ,vtvts.',

? סיטתען א װערען איהר װילט
גינעל. דיזען אהן שריט קיין ניט מאכט

־,8 נעויעדנייוי זיזי שטע^ט נים־נירטנר דעי  יןיי* רר,vn •1 נירנןנר 9 װןי־!? «ו אז |
ז, נעױימ אײוי ענםםעײעו קענעז סוז uo אז וױיס, שװער.״-עױ  •:06 זיד יo^yor 1 ®ריי̂נ

y ןוו וױ *זוי און ערזאסע?. ׳יומר^ר א ^ r 'r כ»וס יזןכעו r r  fjn ,©•; יט «י ־ס1ײ; 
בירגער. ק״ו

בירנער. א ױן־עז שװ*ר ניט איז אםח׳ן רןר איו
י םעז t* זיר, פ*רערט עס נ»םיריױ, ן t” דןנירי!! נן-0ה’ר1ס0 די אזוי ױי װיס*ן, ז r f 

 דןט נןי׳9 ®איװא^ס, ױןר#ז שט*דט אוז סם״ט פיז נעשעפטעז די *זױ וױ געפירט,
יזאי^דזש. 9 ענדינעז ניט סעז ד*ר^ וױסען *ו

נ א״ד די הטט pjmv דיזעו םאר נ ל̂י ן ;* » רוי ני• ט1נײ T39i 9 ז1*
̂לנזנר כעי׳ ז יןn פיםעןן״. נעי9«נ»ןרית ר1.ד חײסם וו 9P9 fjftprfuf 1'0 I דיזן t r i 
מו ד«רף סזו מ«ס ױ M. 1 די fwjrro’ng «ו ו fH  ifvo'd tO"vn n« y#riyי iron 

^מי ר׳#מלדיימר9• » *יז מרקמרס כינור דיזעז איז ױינןז נעזעךעז ראייזײש•! לי  יי
,090ר*11ביר אנבאיאלגס װאס ס9י9 ?1װ?ג !״,כאנר פאיי»ט*גדינעז 9 ניט »ון #•ראןי

o אויס*ר n ײצחס װזנימ פראנ*!׳ די ניכער דיזער ענםחאלם V9 olyoryi ורס# 
i װ*ונע יענינע, די ןוו n j i ן1סיטיז ארויסנעחסעז •f f v t f. 11•ר#נ די i״f JJ 

מ ד״׳ •9t נולשסאנ?? אידי׳ןת סיט ענמיש און ווידיש *ננלי׳•, איז נעכעז וי י  fim ו
׳••ראו. לנני״מ רי נענונ נים

מל סיטי!«? נ׳ןפםמר דער איז ד«ם שיי דער אויןי ני °ג אידי E 1י>•י * Z J* OJpO if ‘96 י|ן0ז סײן ני♦ לותטימו ז1ה#נ עס װיילז װאס די סענט. 15 איז
obopod ויף* jo n ig  iiijpitnn on
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ris דעדינערס

מו י ו ר פו ע ד ײ ל ען ס ר ע ס סו s װ ג נ מ ר * #
n• נוטע א rcyitn און כענער ••ר •D im.

 םיםעס פחיען, פאר דעױידנג אין
 קורס s קליידער קינדערשע און
 כאל־ s םײנם סקול םיטשעל אק

 גתיםע א און פ^זישאן דעע
געהאלפ.

 נארגמנט אװ סקוחל םיםשעל די
n,גריי־ םײסיננ, ■עםערן זייניננ 

 קליי־ םרױען םאר פיטיננ און דיננ
i n. יאחר 50 אינעו עאנלירמ 
ערסטלג. נרעססען on מיט

 אידעען נײע
 םיסטעמען נײע

 מעטאדען נעסטע
רעזולטאטען בעסטע

 או| טאנ אונטערריכט. פרױואט
 בארימוננןן. גוטע סצאםען. אווענם

ר גמלעפאנירם מרײנם,  קוםט »וז
 פולזגר םים בושלעם םרײןן א םאר

איפארםאייפן.
 אין דעםאנםטריישאן םרייע

םקול. אונזער

פרייפאנ און מיטװאד מאנטאנ, :קלאסען אװענמ

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
NEW YORKIS WIST S7lk STREET,

fktMi n $  R•/ 1474
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ר ע ס ד םכור ױי ק ו סדײ ען ס ענ ע ױ נ מ ר ט פי אר היג ם
ן אין לי ס רו או נעהם נ

ער כ א ם ס ע ח ר ער א כ א ט ה או פ הל נ ני ײ א או אין פ
ײן ט א נ אי ש ד דז ר א א כ

אי׳ וױיט״גודס יד  pc סט־ײי, ‘רע
pc טעיגא־ט, . םיררע י־ יע־ געגען נײטער
Dry ג נ־וליין, ,;״רענײ v נעדםא-ד 220
װע־ ;עױאוגען זיכעל יועט ע• ייון 10

.in
ײט״ ׳MI 1 |fC•ײי ייז »ן> פיהיט באװאיסט, װי

א; , ,02 יאקאי־ ױדאן׳ װאירלערס נודס
שען ,לאר® ענעמי ע צו ;, ר ד אד -ג  א*ע jא

ען װעי^כע שעפער, װהײט־נודס ״ג  ז
 דע־ אױסער געב^בען יצצט ביז נאן־

 װערט ײן8יאכי דע״ .‘ױניאן-חאנםױאי־
ו אין סאי אגנעפיהרט  סאי און יא־ק ד

ער די נרױןי״ין/ אץ ט  דער םון ארניי
ען ״םעיגארט״ שען געיוען ?״ג ױ  די צו

אן די װאס ד ך ד׳אט ד  אר־ געגוכיען זי
אנידרען.  הערשט טעינארט־שאפ אין ג

 סיסטעם. סװעם״שאפ םאי״שטענדעע א
ען אי־ני־יט סען ט אי  א שנצגדען 50 ד

ך א ען װאש כדידי*אך, װ נ  יאיזרען די
 דאלאר 10 לױ-ם םארדינען טרײד, איז

י און װאף, א ײן אין װערען ד ט ע  אינ
ױ נאהאנרעי״ם ען. ו אפ ד שי

עי ך האט עד אז באלעבאס, ד  זי
ער די אז דארװאוסט, ט ב״  אפ־ האבען אר

טינג א נעחאיטען  באשלא* און שאפ-סי
ך א פאר שא■ דעם םאכען צו סעז א  ױני

ף אױסער געװארען איו שא•,  כעס׳ pc ד
 ז־דלען נענוטען און שא« אין ארײן איז
ע סטראשען און ײנ טער, ז  ער אז ארביי

 און שאפ פין ארױסװארפען אלעסען וחנט
ט םאל סיין םאר װמט  אז רערלאזען, ני

ײ אי איהם נ פ. א װעלען ז א ש אד  די ױני
טער  געעגטפעי־ט דעם אױף האבען ארביי

ט ײ װאס דעם, סי אי־ אריין האבען ז פ

קאלענדא־ *ינטערנעשאנאל

אן. ה. פון מ קול ם

םיגע ט װאן־ הײנ הר 12 מי א ק י צורי

 ײםט ױניאז ד־עססאכעי mm ױ״סט רי
 ררעס ״באסטאן דע־ בײ סטיײה א ארױס
ארבײטערינס די כ-אדוױי. סל<: םון ק*.״,

I ,ם*רערז pm געסע־ €*זײ זאי-ען *ײיזעז רי 
I[ שאידינעז לענען ‘:א מען *• װעי־מז, טעיט
II •יינטאנ א ד*ר*ר ווװי * *

 יאנדעסםאן םיױםע ?י*ױז ידיױר*;רע־ די
mm II ריי איז **;עדרוקט ה«ט “היישא״סע 

 אדיוער־ א; צ״טיננעז עננלישע פליװלאנדער |
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I װע-כע «ערז«;עז, די אויף אנצײנעז װעט 

 דעש םון הויז איז םעבע* די צוכ־אכעז ה«נעז
 האט דעם אויסעי יעײיז. ס סלעכ־פא־םאז

 אדײער־ אסאסיאײשאן סאנושעקם^רזןיס די
 רא• טויזענד 5 נעבעז װעלעז זײ דאס טײזט״

 *;־ ױעיעז ײעלכע א־כײטע־, יענינע די יאר
 האנע: v? זאיעז װעלכע ■ע־זאנעז, די «ײנען

ד אריםע זײע-ע ש־־אנעז איז כאםײלינט  ד
* ♦ ייסלעכט. לאוע

 האד װעלכע זוז, זײן איז מאסהאיײטש
 אײף ססאר ראיאיננ אוז לליגיננ א טעז

 אוז נעשעשט זייער םארסאכען סםרים, לואיס
 דאס קליױלאנר. איז סייעבעו אװעק ם*חרעז

 6«־. םוז קידםאן א אײנן־ נעטוון ראם זעלכע
♦ * +םםרים צסזטע איסט

 ■ער־סיװאל סירםע ^ער נײ סםרײק דעי
ז י װאד. זעיסםע די »; האלם, מילאנ• י

 די אח ססרײה־בענעםים «ווחלט יוניאו די
-- . ■םומיג. זעהר זיף האיטעז סטרײמיס  ~— = = = = s s D

 V2 געװארט גיט אי; יצאפ, רעם י*אזען
ארױסװא־םען. די יױעט באס דער

 סטרײקער די פון װעי־ט *צאפ רע־
 װערען טאג יערען אין באייאכט, גיט

 דעפא;* ;אנצע אפ;עהאיטען רארטען
 טטע•י פארכײגעהעגדע פירע סטראציעס.

ײר ױננע ד״ אױף קוקען א& דןי י*ען  מ
 און ׳עאפ דעם פיקעםען װעיכע י*ר,
רוה. קײן באי״עכאס דעש ניט גיכען

 דעם איז װאף דעד םון פאריױף אין
 אײניגע ארעסטירען צו געריננען באש

 אבעי פיקעט־לײן. דער פון םײריאף
 סטרײ־ בראעע די אפ ניט ^רעקט דאס

 צו ביז קאםף דעם פארטצוזעצען קעריגס
זיג. פאײטטענריגען א

 גע־ יטױן פירםע די האט װאך־ די
 סעט* אבער וױי זי ״סעטרען״. ײאיט

 הײסט דאס ארײן, סטרײקער די מיט יען
 איז םירםע די ױניאן. דער כײט טינ

 ארונטערצוגע־ גענוג גנעדיג געװען שוין
 אר־ דעי םון װאך א שטינדען 0 בען

 אר־ ׳עס הײםט ׳זאר םען בײטס־צײט,
 אניצטאט װאף א יצטונדען 44 בײטען

י ד און ,50  ד• געבעץ אײך ״פױן װי
 זי רײז. א װאף א דאראר 4 טײריאך

 דא־ 10 פון וױידז׳עעס די רענעיען וױר
 אבער, דאי*אר. 14 אויף װאף א יאר

 סע־ א זײן זאר דאס פירטע, די זאגט
 קײן ;סײדיאך די כייט נאר טעיטענט

 רעי ט*ט און האבען, :יט זי וױי ױניאן
פאלהאנדיען. ניט ד וױר אןיױנ

 סטרײ־ די כיײדיאף, די אבע־ זאגען
 האכען יע דולא וױלען די אז קעײנס,

 סעט־ וױי פירםע די אוע און ױניאן׳ א
 ױניא;. רע־ צו װעגדען זיף זי 1זאי יען,

̂־ װעט זי אז םירסע, די סטיאיצעט > 
 אײדער ברוקרין פון אױעיזםופען בער׳שט
 דאס אבער ױניאן־׳פאפ. א האבען

 זײ־ זײ מײדלאף. די אפ ניט *טיעקט
 דער ביז סטרײקען צו ענט־טראסען נען

 עס און װערען, ;עװאונען װעט סט־־ײק
 רער ראס ׳ניט צװײפער קײן איז

 אי*ע װערען. געװאונען װעט סט־ײק
 ־‘לעי ניט פידמע דעי ײעט סטראיטונקעס

 גע־ די נאבגעבען מוזען װעט זי פען.
 און ױניאן, דער פון פאדערונגען לעכטע

 הא־ צו צוגעױאוינען זיף סוזען װעט ד
ױניאךיצאם. א זיך ביי בען

 פארטיג װעט ױניאן די וױ גיך אזדי
 נעה* זיף זי װעט ׳שאפ דעש פיט זוערען

 ניט־ אלע רי ביז צװײטען, א צו מען
 װע־ טרײר װהײטגודס אין שעפער ױניאן

 זײן װעיען זײ ביז ארגאניזירט, זײן לען
ױניאן. דער פ*ן קאנטראל אונטער׳ן

 בונ־ םאב־מאאנוםערןטשורערם
 קלאוק־ די געגען דך טעװען

דזשאבערם
.)1 זײט פון (שלוס

שאבערס די םאר גארפענטס די  זא־ דז
 גע־ װאאט דאס װערען. נעהענערט לעז

ײ׳ פאר בעסער געװען װיס ך און ז  אוי
טער די םאר בעסער ײ ען װאס ארב ײנ  ז

ײ ײ ב  װאס אאעמען, נאך בא^עםטיגט. ז
 םיט סאב־מאנופעקטשורערס די דארםען
 קויאען הײטע די שארען הענט זײערע

ט? די םאר ר ע ב א ש ם דז ײ זאאען װארו  ז
ײן ס רי כדי שסאאפען־טרײבער, ז מנר א ש  דז

? גרעסערע אאץ מאכען זאאעז ען ט םי א פר
ט װי זעהן, צו אאזא, בצײבט, עס ײ  װ

ט׳׳ דער נעהז װעט עס  סאב־ די םון *בונ
ײ װאס און מאנוםעסטשורערם,  װעאען ז

פטאן. אטי רי אוי מפ ײ די םון סי בי ר  א
כער װעט טער ײן זי ף ז ר אוי ע ײ ט. ז ײ ז

« ®ון «לרם( ״ .)1 ז
ר אי א אן, סאאוהמאכעי דער פון ב  ױגי

 רעש צו װערען געםאן זאא דאס און
רי דדשאינט םון כײטי;נ א א א:, ב ט ײ  פר

.1923 אויגוסט, םען10 דעם
ט צום דע^עגאטען רי נ אי מ ר דו אר א  נ

ן זאאען 22 יאקאא פון י ו ד מי ײ כ ױ רו ע  ד
י איגע,  אאקאא דעם םארטיעטען זאאען ד

ט, דער ביז  םון דרעסםאכער די װען ציי
אי ק א  װע״ טראנספערירט װעאען 23 י

 װעלען רעטאאט .22 לאקאל אין רען
 װאדןאען האכען 23 און 22 לאקאלס די

 און םעמבערס באארר עקזעקוטיװ פאר
 די װערען ערװעהאט דאן װעלעז עס

ע צוש דעי״עגאטען באיצטענדיגע אינ ש  דז
v באארד, i ' vh די םאינעמען װעאען 
ע רי םון םלעצער לינ ױי  דעאעגא־ דערו

טען.
ג נעהט 00 אאהאל טי ײ כצ ײ ל ײן נ  אר

 דרעס־קאטערס די און ,35 4לאסאי אי;
ס װערען ט אײנ  הלאוק־קאםערס, די מי
ען ױעלכע ײנ  מיטגאידער אאע װי סאי ז

.10 אאק. ױנ-אן, קאטערס זעאכע רי פון
 פענעדו׳פער דדטענעראל דע־ דאס

ט אוקטאכער6קי פון  זאל באארד דדטאינ
טען נלײך ארבײ ס ױ ־ פלאן דעש א עי ב  אי

ט די צונעמען ײ  די -אטענדען פון ארב
 װאס דרעס־^עפער, די פון קאמפלײנטס

ען ײנ  םון ;עװארען אטענדעט פריהער ז
ט דעם ס ײ  באארד. דזיטאינט דרעס און װ
 װי גץ־ אזוי װערען געטאן זאא ראס
עס זאא יעדענםאאס — כיעכאיך, נאד

ען געיצריבען װערען יצורות ײנ ־ יטױן ז  עי
 דעלענא־ 25 באארר דדטאינט צים װעהלס

ײ פון 9 בלויז אין טען ען ז ײג  איניןע. ז
 ערװעהלט דארפען רעלעגאטען פינף נאך

ױ און װערע; ט זאא עס ו ײן ני  דער ז
 רע־ 5 די םאר װאהלען די םון אױסגאנג
 אאץ כאארר דדשאינט דער װעט לענאטען

ײן  פאי־ רעכטען רעם םין הענר די אין ז
ט, דאס װאס געל, ט דער אז מײנ איג ש  דז

ך װעט באארד ר זי ע ד ױ ט אפגעכען !  טי
ען,  קערפער^אםט די װאס צו טרײד־פראג

 מעהר װעט עס געװארען. גע^אםען איז
ט ײן ני שער א באױז ז טי  דעבאטיר־ פאלי

 אעצ־ דער אין געװען עס איז ער װי קאוב,
ט טער ײ ט רער אין ׳צ ײ  אינקע די װאס צ

םט׳פאה. די איהש איבער געהאט האבען
ך וױאט עס  אינקע די דאס האפען, זי

אן קלאוקםאכער דער אין  םיאא־ םון ױני
 פון זין דעש פארשטעהן װעאען דעאםיע,

ײ דאס ; עאעק^אן דעם  בא״ װעאען ז
ט דער אין אז גרײםען, ײ װאס ציי  הא־ ז

אן די געהאט בעז ער אונטער ױני ײ  קאג־ ז
ײ האבען טראא, סברויכט ז  סאנ־ דעם מי

ײ האבען מיטגאירער די װאס דאט  גע־ ז
ט דער אין געבען, ײ ײ װען צ ען ז ײנ  ער* ז

געװארען. װעהאט
 אין אינקע די םון אויםגאבע הויפט די

ס, די אנ  רעכ־ די א? איאריםען, צו איז ױני
ט םיהדען טע אן, די גוט ני  דאם און ױני
/ י ײ װען ז חד צוגעאאזען נאר װאאטען ז  ו
 דאס װאאטען פיהרעחפאםט; דער צו רען
עז דערבײ און בעסער, סך א טאן ײז  װ
ײ די װאם גליסען גרויסע די אויח אן ז

ו י  רעם װי ^פעטער נים אנפאנגען ז
סט, טען15 .1923 אויגו

ררעסםא״ רי םון םיגאנסען אאע רי
 איבערגעגע־ גאײך זאלען לאקאלס כער
 סאאוקמא- םון הענט די אין װערען בען
ט כער אינ ט  װעט װעאכער באאו־ד, דד

ער ט ײ ר װ י ר :רוםען ז ע ד ט ״ נ אי ש דז
ד ר א א ק די פון כ א־ און קלאו ם ס ע  דר

״. ר ע  איבערגעהן זאאען פינאנצען לי כ
ם צום אינ ש ט כאארד דז  װי שפעטער ני

.1923 אויגוסט, טעז12 דעם מאגטאג,
 װעט װאס ראקוםענט, רעם אונטער

כטיגער זעהר א באײנ^ען זיכער  היכך װי
שער ארי  אעכען דעם אין דאקוטענט ט

ער םון אל אוגז צאנ אן, אינטערנײ׳  ױני
כען איז שרי ס אונטער ארי , ס אן ס ג  ד

ט י. װ. ג. א. א. פרעזידענ
םון :צוזעצען באויז קאנען מיר

שען הארצען מיםען ר װינ  רעם גאיק מי
טען  דרעסםאכער און סאארק שאראײניג

ט נ אי ש ד! דז ר א א ^ען, םיר ב  דאס װינ
ען זאא םאראײגיגוגנ די  און גאיק ברײננ

ט ײ ה דענ פרי ײ צעהנדאיגע אאע די צו  טו
 װעאכע דרעסמאכער', און קאאוק זענטע

שאינט דער ענטירט באארד דד  ;רעפרעז
טער אאע די םון אעכען דאם אז  ארבײ

ט םאראײניגטען דעם אונטער אינ ש  דז
אארר  בעסער, און ׳טעהנער װערען זאא ב

ענד װי  דאס און פריהער, װען אירנ
 הערשען זאל םיטגלירער אלע די צװײצען

ט, םון גײסט א קיי  פון גײסט א אײניג
ברידעראיכקײט. אםת׳ע

 די זײ, װען האבען, װאיסען ארבײטער
םאבט.. די באקוכיען זא^ע; ליניע,
ײ האבען ׳נון  בא״ פילאדעאפיע אין ז
ען צו געאענענהײט די קומען ױיז ײ װאס ו  ז
 רערען באויז ניט טאן, טאקע טאז, האנען

קירען און טי ײ און אנדערע, קיי  האבען ז
ען ײ !... געװיז ען, האבען ז  װען אז נעװיז

ען טאן צו קומט עס ײנ ײ ז  הײט דער אין ז
טא. ײ ני עז, האבען ז ױז  פאאיטיס אז געו
ײ איגט ך װי מעהר םך א זינען אין ז א  ױני

טגאירער די און אנגעאענענהײטען,  מי
ײ פאר געיצטיםט פריהער האבען װאס  ז

 האכען און לא, געזאגט איצטער האבען
 דער אין זיצען געלאזען םויא־העאדען די

הײש.
 םילארעא־״ דער םון אינקע רי װעאען

 דעם ציהען ױױאן קאאוסמאכער םיער
 װאהאען אעצטע די םון שאוס ריכטיגען

 םארשטעהן, זײ װעאען ? ױניאן דער אין
 גע״ ניט זײ האבען אטט אין זײענדיג אז

 ערװעהאט זײנען זײ װאס צו דאס, טאן
 ראם באנדײםען, זײ װעאען ? נעװארען

 געווארען, ערװעהאט ניט מעהר זיינען זײ
 די םיםרעפרעזענטירט האבען זײ װײא

 נעשםיםם םאראיאהרען האמנן װעאכע
? זײ פאר

 ריכטע פעהיג נאר זײנען זײ אױב
 םאר״י דאס זײ דארםען נאכצורענהען,

 און באגרײםען, עס זײ רארםען שטעהן,
 אוי̂ו אעסאן א זײ פאר זײן דארן* עס

װייטער♦

ע ה ען לינ ר לי ר א ס פ אל דע םר אנ ר ה ע נ ר אי ע  ד
ר ע פי ל ע ד א ל או פי אכערהל ט אן ה ני ו י

.)1 זײט שון וס1(ש

ם ענ ר שו אר אינ ען פ מ ע ל אר און א ם פ ע ל א
 דזשענעראל

דבראקער אינשורענס נ ו מ נ י ז ז א מ ײ  מענעחשער ברענטשדו
לײה עסװיטײבל

פארהייראט אױב
^רנם ך באז ען ײאס די םאר לעבענס־אינשורעכס םיט זי ײנ ע ז העננ  אפ

ר. 1םי ײ א
פאדהײראט ניט אױב

ארנם ך באז ט זי עד םאר אײנסונםט אן טי ער װען עאםער, איי ײ ט א עזונ  נ
אכער איז ע און מװ ע־ קאענער. םארדינםטען איי

ר ש נ י א ם נ ע ו
 אײערע כארויבען קענען װאס עסםידענטס, און קראנקהײט נעגען

סטען. פארדינ
ר ש נ י א ם נ ע ו

 אנרערע אאע און ננבה פ־׳ער, נענען פארפענען און הויז אײער פאר
נעשאהרען.

ט אז ך ל ך םי ײ ען א ג ײ ר װי צ ה ט אי ענ ען ק ר א פ ש פ ע פון א ר ע ײ ע א כ לי ט נ ע כ ע ם, װ ע ש ח ײ ש א װ דז ע ל א ג ק נ דו ל ר בי א ע פ ר ע ײ ר » ע ד ע ר ק ע ד גגולט א
ר א ײ פ ען ז ײ װ ען ז פ ר א ען ד אנג ם ען אן אג ג גי ענ ה פ א ם ען. או עכ ל

ט ארער ,M םיר דוםם ב ײ ר, שר ר און מי ך וועא אי י י ך העאפען און באזוכען * שורענס די שויםען איי אד בעםטען אם א־ו װאס אינ ײך. פ א
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חשאי הי.קלאוק רופט אינטערנעשאנאל
סאנ-סאנופעקטשווערס את בערס

קאנפערענץ א צו
 גוט אזוי אינםערגעש^נאל, אונזער

אן׳ ק^^ווקםאכער רי ןןוי  ניט ה<<ט ױני
 דעם צו גלײכגילטיג בלײבען נעסענט
צט oo)p װאס טוםעל,  רער אין פ^ר אי
ע סלאוק סטרי ױ שון אינרו  װעגען י*רק נ

 די םון ׳,״סטאפערזיפ געפלאנטען רעם
 םאר־ אין און ם^כ־םאנופעקטשורערס,

ף ען װאך רער שון ?וי  אפגעהאלטען זיינ
ע געװארען  אונ־ פון באראםוגגען אײניג

 צױ באארד עקזעקוטױו רזשענעראל ך(ןר
ט סען#1  קל$וק- דער פון באאסטע רי מי

אן. מאכער ף ױני  באראטונגען די אוי
 די געװארען באטראכט גענוי נאנץ איז

 שלוס, צום געלוםען איז מען און צאגע,
אן רי ד$ס ר זאל ײני י שען, ז םי  זי ארייג
א־ די ?אנסערענץ א צו רופען זאל ש  ךז

אײ־ אםעריקען דער םיט גערס  אסאסי
ע רי ׳שאן אצי אניז  קלאוק די פון ארג

י סאב־םאנופעקטשורערס,  םרױ זאלען ד
שען קומען בירען ך צװי  אויס־ אן צו זי
גלײף.
 פאר גערופען װערט קאנפערענץ די

 אין איינוסט. טען9 רעם ראנעריטטאג,
ט דער ײ ת רי װאס צ רו  גע־ װערען שו

ט נאר איז שריבען  די װאו באסאנט, ני
 װערען, אפגעהאלטען װעט נםעיענץ

 דאס זיכער, װי כםעט איז עס אבער
ע ײד ם ג מען װעלען צררי שטי  צו אײנ
קןונםערענץ. נערוםענער דער צי !קומען

 רער ערדםאן, מר. ה^ט רינסטאג
ט  אסא־ דדצאבערס דער םון פרעזירענ
שאן, אײ ט א ארױםגעגעבען םי מענ  סטײט

 װעלכען אין אנגעלעגענהײט, דער !יענען
ט ןגר  סאב־מאנוםעקטשױ די אז צו, גי
ען ערס1 ײנ  בעסערע צו בארעכטיגט ז

ען. ארינגונג ט אין נ אנט סטײטמענ  ז
 אס^וסיאײשאן די אז אויןי, עררמאן ר.0

שאבערס רי םון קאנ־ צו גרײמ איז רז

שטאנר רעם איכער םערירען  דע־ אין צו
ע סטרי ט אינדו עגי מי רג  גרױ װעלכער אי

 פאדא-נטערעסירט דירעקט איז װאס פע,
עי אין ע. ר טיי ס אינדו

 פון װאס זעהן צו אלזא, כלײבט׳ עס
ארױסיןומען. װעט קאנפעיענץ דער

 dpi כאנײען כאסטאן פח קלאוקסאכער
צײט יאוך א פאר אגרימענט

̂ןר צוױשען אגריניעגט דער וי. ד  ש̂ל
 און ב#סט*ן פון אסס״ן ה^נטראקטארס

ווסטאכער רער  *ױסג*ג*ד איז ױדאן ק̂י
o 1 גען n̂יד דז״צולײ־. טען  א״חנר ג

 ה*ט אױסנענאנג^ן, זיא אגריםענט דער
 סאגפערענץ, א אײגגערופען װניאן די

 צו ^גרי^נצו חנס צװעיו סיט׳ן
n© איז באשטימטעס קײן צו אכער  jjf- 
̂ולט צו- דך איז םען געיןוסען. נישט מ

 נצמט 25 לאקאל ױניאן מאכער וױסם הי
ודיזממ ד באפעסטיגען צו ענערגיש זז

 גע־ איצט װערען ענרערוגגען סך א
ט א:  די פון פארװאלטונג די כאצוג אין ם

*ן װײסטםאכער  װעלכער ,25 לאקאל ױגי
 די םון אפגעזונדערט אלײן, געבליכען איז

לאקאלס. םאכער דרעס
ײר רער כאטש טר ט־ ס ײ  די אין איז װ

 סך א געװארען י^הר עטליכע לעצטע
םפען, ען אײננעשרו ײנ ײ דא אלץ נאך ז  טו

ט זענטע ערינ ט ײ ב ען װאס אר ײנ  בא״ ז
 און װײסטען, מאכען כײם שעפטיגט

ט ײ ט װ ײ םון אלע ני  דער צו באלאנגען ז
אן. ט, דאס ױגי  25 לאקאל םאר אז טײנ

ם סך א געכליבען נאך איז  טאן, צו ארבײ
ט רער איידער ס ײ ד װ ײ ר ױ אין ט  יארק נ

ײן װעט אניוירט. םולשטענדיג ז  און ארג
ײע איצט םאכט 25 לאסאל  װי •לענער, נ

ט די אזוי ײ  װע־ געטאן איצטער זאל ארב
רען•

ער נאטירליך,  אינטערנעשאנאל אונז
ט װעם תן. םון שטעחן ני  װײפ

טיגע גאנצע די באקומען װעט 25  נוי
ײן דער כדי הילח, מי א ק ס״ אנ אצי אניז מ א

 פארברענגען עקםקױרשאניסטז אונזערע
האדסאן ארפז טאג אנגענעהמען או

3

 סטודענ־ דעם םון עקסהוירשאן דער
 הורסען און סלאסען די םון סען־קאונסיל

 לעצטען איגטערגעשאנאל, אונזער םון
 אננענעה- זעהר א נעװען איז זונטאג,

 זיבעציג און עטליכע סאר םארװײלוננ מע
אן,6 ען ערז שען מענער. און פרוי  צװי
ען עהסקוידשאניסטס י1 ײנ  מיכד געװען ז

ער ד לי  אינטערנעשאנאל אלע כםעט פון ן
ױ אין צאקאלס ף האט עס יארק. נ  זי

ט אזוי ר שי אנז ד םיז אר י  דאס אלײן, ז
 גע־ דארט האט אונזערער לאקאל ערער1

ײן אט  דאס און םארטרעטערשאםט׳ ז
ט אט ף מי  רופמ מען װאס נעשאםעז, זי
ץ װ א ענגליש, * ענטאטי  גע־ ״רעפרעז

טהערינג״״.
ער 10 ארום ײנ  פריה דער אין אז

ט די איז אכ די אנ ױו ײרי פר ל  אפ־ םעיר״ ״
ט טער81 דער םין געםאהרען ף סטרי  אוי

ײר ס ער װ װ, רי ײ ף האט און דר  םאר זי
ט שטונדען 4 ן*יבער ײ  אי- גענליטשט צ
ן ר׳ ע  אײנגעטונקט הארסאן שעהנעם נ

 זונען״שטראה״ לויכטענדע פון ים א אין
ף די לען. שי אכנד ף האט י  אפגע־ זי

 פראכטםולער א סראמאן, אין שטעלט
ך, האדםאן בײם ^לאץ ער װאו טיי  אונז
 װער םארבראכט, גוט ?עהר האט עולם
ט ד בארען מי י ם*, א ״כאפען און ז ױ  שו
ף װער און  מען ארט. אנרער אן אוי

 שטונ״ פאר א פארבראכט דארט זזאט
סענריג דען,  לוםט ריינע םרישע, די געני
 די און צוריה. געםאהרען איז טען און

ע, גאנצע ײז  צו״״ און אהין םאהרענריג ר
ען איז ריק,  םאר *נגענעהם העכסט נפוו
ענדע אלע װעז ף. דער אויוי אנ שי אכנד י

 געהאם הנאה פיצ האט עולם דער
םענדע םראכ  די ערטער, שעחנע די בא

פארניײ איז י1שי ױ Mta ,סײמס״,

ף און נעםאהרען,  אנגענעה־ דער פון אוי
 יאכט״שיזי. דער אויצי געזעלשאםט םער

ט די ײ ם גאר אװעק איז צ  אונבאמעחן
 םאלקס־לידער זיננען אין טאנצען, אין
ף און  אפערעס, םאנכע םון אריעס אוי
 און נעשפרעכען אינטערעסאנטע אין

 שעהנע דערצעהלען אין און דיםקוסיעס,
 םרעהליף געװען איז עס אנעקדאטען.

אנגענעהם. און
 האט אםעטיט גרויס םיט נאטירליף/

 װאס אלץ האםונע אין גענעסען מען
ײ א-ן םיטגענוםען׳ האט יעדערער ערב  ד

.)16 «ײ« אויף (עלום

 װערען, אונטערנוט^ן כאלר װעט װאס
שטען דעס האכען זאל ױנ /נרפאלג. געו

ר וױ חנ רו חאנסאן, טשארצו נ א״ דז׳
 גיט צאקאל, דעם פון סעקרעטאר דער
ט*ר לאסאל דער װעט איבער, אונו צ  אי

ער, אן אנשטעלען ײז אג מ T וחנט װאס א I 
ט אפגעכען אינגאנצען  ארנאגיזא- םי

ט אין ציאנס-ארכײט ס ױי ד ו ײ ר ט #ט  סי
ט דער  א םאך דעם אין שאםען צו אבדכ
אן. פראצענט 100 ט עס ױני עי  גע- װ

פען פלאנעװעט רו צו ײע א אײג  סי- םון ר
 װעלען עס און װײסטמאכער םאר טינגען

ױך  פאסעגדע װערען ארױםנענעבען א
 אין העלםען װעלען װאס צירקולארען,

ארבײט. דער
אך איז עס יא, ס » דא אלץ נ ײ  כר

 גום״אר- שטארקעז, א שאםען צו פעלד
מר פון לאקאל גאגיזיחטען א ם ט״ ס ױי  ר

 צאסאל פון כאארד עקזעחוםױו דער און
צט װעט 25 / דאס אױוי גאר אי ט ני  מי

ך כוחות, םרישע  אר- רער םאר געהסען זי
 אז ניט, םראנע קײן איז עס און בײט,

 נעוױנ- דעם כרײגגען װעט ארבײט די
ט רעזולטאט. שטען ער אכיסעל מי ײ  נ

מ, עו ײ ר ט ש ט דער א\ן אג ס ױי ד ו ײ ך  ט
ײן דאך װעט ט ז דר אגי  אדער םריער ארג

 גע״ םיצ װאלט עס נאטירליך, שפעטער.
 סיט- די װען ארכײם, דער אין האלפען
ך זאלען 25 יאהאל םון גלידער ײנ״ ד  אר

ט דער אץ װארםען  מיטהעלםען און ארבײ
ט ײ װאם אלץ טי  זי״ וועט דאס קאנען. ז
ײער םאר ױין כער  די פאר װי טוכה, ז

אן. גאנצער דער פ,״ן טובה עי ױני עד  י
 םאר־ קאן םרוי, אדער מאן ארבײטער,

םפר איז עס דאס שטעהן,  צו כעסער אי
טען אן אין ארבײםען דר אגי ײד, ארג  טר

ער ײד ײד, א אין א  םארמאנט, װאס טר
ט ט כײ זיי ײ א; ז ט ױני  שע־ ״אפען״ סי
ט אדער װילענדינ פער. לענדיג גי  סו״ װי

קען שעפער אפען די זען  די ארונטערדדי
ױך לײדען דעם םון און סטאנדאררס,  א

אן־לײט. די  יעדען םון םאטא רי ױני
ר דארןי ארבײטער מן ארי ן ד י י 100 א :ז
אן פראצענט ײן אין ױני אך! ס ״ם

ס ל הר װי ען אי הר א ר פ א ר פ א כ ײ י ל ץ ױ טי די א ױני
דז פ אין ה ס ע אר ק פ אר ? פ

 דער פאר פאהרען װיל עם װער
wװיקr"יױ דער אין לײבאר*רײ פון נר 

 דאחי פארה, פארעסט אין הויז, ניטי
 טאקע רעדזשיסטרירען, באצײמענס זיר

 עס בעסער. ניר נעװען ײאלט שוין
 םיט״ צאהל גרויסע א דאס זיכער, איז

 װעיען לאקאלם אונזערע פון גלידער
 ייײ פאר ארויספאהרען װעלען געװיס

 די, און הויז, ױניטי דער אין כאר־דעי
 דערזשיסםרײ םריחער זיד װעלען װאס
 נעלעגענ־ די האבען װעלען יענע רען,
ארױסצוםאהרען. הײט

 םאײ זײן ניט דאחי קײנער אבער
 מניטי די װעם זוסער דעם צװײםעלמ.

 סיט אסען ןײן פ»רפ םארעםט אין האוז
̂ר האצב א איז װאוי א  אצע װי צאננ

WVP דט וחנצען וואס ק און םאל,

 א האבע; וועלען לײבא^עי דארט זײן
 ראש*השנה, איבער זײן צו נעלענענהײט

סיזאן. דעם םון של.-ס דעם ביז
סט: אלזא,  װילען װאס אלע געדענ

םי דער אין םאהרען  צײ״ םאר הױז ױגי
ר און באר-דעי, י ען װאס די׳ »ו ױי  ו

אן, םון שלוס צום םאהרען  דארםען סיו
ף סםרירעז. באלד זי שי  איז דאס רעדז

טיג אוםבאדינגט הױו די כדי נוי םי-  ױױ
ע סטראצי אי אדמיני ס וױסמן ?  באצײטענ

אן וױםיצ אויוי ארף סען פערז י ד  ריכ״ דן
ײן זאל אלץ כרי טען,  באדארף עס װי ז

, צו ײן ט לעצםע זײ ביז ו  דער וראם מינו
חנר די אםען. ױי\ װעט •לאץ טגלי  סי

עז װאס לאסאלס, אונזערע םון ױי  ו
מנן ח ^ ם תי הץ, א אן » ג אז די ם מ ע  צו ג

מכט אין dp נעהס*ן

 טריװ• איבער געיצדט גױפגע^וסען,
 דט דעטאלט האם ואך די אנער םראגען,
מאגט  א פאר און װערען םאדעגדיגט ̂ג
 געכליכען פראגע ,ד איו צײט יןורצער
לרםבוען. דער אין יןעמען
n געװען, איז דערפון אורואך רױוט

 ױײ קאנסערעגצען די װען דעסאי״ט, װאס
vאין געהערשט האט םאמעמו^ן, ן 

 איז עס און סלעק״צײט כיטערע א טד״ד
 כא״ טיט אגריסעגטס סאנען צו שװער

 דארפען וײ װען צײט א אץ תנאטי^
 דך דחןח געח ארכײטער. די זזאמון דט

 שא• אין װען אגריטענטס, װענען יןא• א
 ! ארבייט שטאך א אפילו ניטא איו

 געװיזען דך האט עס וױ גיך אוױ אנער
 פרא״ די איז טרײד אין ארכײט אכיסעלע

 דער און געװארען אדפגעגוטען וױדער גע
 נעװארען כאנ״ט איז טר״ד-א;ריט?גט

צײט. יאהר א פאר
 דער פון כאארד דושאיגט דער

 האט נאסטאן אין ױגיאן קלאושטאכעי
 ׳אנריסענט, כאדיעטען דעס אנגעמסען

 דעם דאנערשטאנ, מיטינג, ?ײן אױף
אױגוסט. טען2

פאתעלע״ אויר איז אכריסע^ט חנר
 דער םון םיטגלידער די םאר געװא־ען זען

 ■ונק־ אלע און פוניןס, נײ •ונקט װגיאן,
געװארען. אננעגוםען זײנען טען

 אגריםענט דער איז גלײכען דאס
 כא־ דער םון נמײארען גוטגעחײסען אױך
 כאנײעטע^ דער און אסאסייײשאן סעס

קראםט. אין ארײן גצײך איז אגדיטענט
 באסטאן אין איו כאדױערען, צום

 אר־ קײן ניטא אלץ נאך קלאוס״טרײד
 ארום געחען ארנײכדןר סך א און כײט.

 דערװײל צ״נט סיואן נײער דער לײדיג.
 סען װאס חנם, םאר סיסנים קײנע ניט

 א איז דאס און סיואן, גוםעד א רוסט
 קלאוקםאכער. די פאר קל»« שװעךער

 רעם נאו איצםער, נאר איכערחױפט
 חאכען די װאס סיזאז - סלעק לאנגען
 האםען, דך וױלם עס נעהאט. דארט
 םארכעסערען, גיר וץי וועם צײט די דאס

 קאנען זאלען דארטען קלאוקסאכער די
 םון נעניסען עפעס װײניגער א^ר מעוזר

אגריםענט. כינײעטען דעם

a
mאינמלם־פאחױיכניס

□
ם.32 גוםעד נערעבטינקײם״

ט ײ ש ד. סאיןס - װ«י די ב ז  די דעני
ר ייז ל«נע  - שיל«:* םװ יונייז יזיפוהסא̂כ

כיאליס, סאריס
 ב««רר עתזעױםיװ פונ׳ם סיםיננעו דרײ ג ?ײט

 .2צ לפספל מניפז ד־מםסאמד
ם1  ■*יים-* די נווסיווזז. עדיוקײשאגאל .4 ײ

w םפראיײ די םון נעשיכסע י«לע2ס« «וז 
 קארםוןן. י. ה. דר. — שםפפסעז נענת
 ס ל .D—װיסקז צו נום איו וו«ס זפכען

ט  דעי םון כ*«יד דזשפיגם mb סיםינג A די
ױני*ז. ליאוקסאמר

 רזשפינס םון םיטיננעז no פייםזעןױננעז » זייט
ד י ו ו  .22 י«ק«י כ«וורד צקזזמיםיװ mb mb נ

ײט  בײרן דאן — זינ סי; דורכפ«י דע- ז. ז
— יד>%( ליכס ייגדער>. כ ג.—סוידיש

סילװערמאן. ם
ט  נ«סת*נימי רזנדפיזםיר׳ס mb ». די
םזי־ח־ mb »וי»גוי״מנד אידי׳מר דעי ס ?יים

חאזאנאוױטש לעאן - *b«v»־
כ*«רר דזשפינס דצי סום ײ*ס .10

ש דר. — מ;סד*לף ס«נים*יי  דזמאררז
 ג ב י.—ש«יף יווז לורץ •רײם. ס.

איו אינםערנײש*;פר דעי סין ענינים .11 זײם
 םיגקעלשטײן. ל - פיעמ י/ר•

ײט ל ליסיי-נחםז »י? ו12 ז  טײזי
v שפילס װ«ם * t-לעכעדיגער. דער 
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