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 דזמנןדס מניאן, דעד ןװישןן סאנפערענצעו ױ
W נ*ן געחען סארםאנופזמפשרערס און
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 mvp ז^ען מגי*ן די און דז׳עאנערס
ע פוןרהוןנדיען גען סבסוכיס. קי*ג*רע *'

 ואי עס f* ,ovv'rt opy? נוטער
 n װערמן ניו׳עטיסט און אײנגעםיהרם

 אזױ ׳ארבײט די פאר •דײז סטעגדארד
m סוף א נעחמען זאול עס iv האאד דער 

 סאנ די צוױ׳ממן קאונסורענץ ענײרענרער
 די װעיכער םיט און סאנוםעסטשוחנרס,

 כא״ אםט אזוי זין האבען דדמאבערם
נוצט.

 פא״ טעיטע1ארױסגע״ן די דינען דאס
 און אינטערג^אנאא דער ®ון ךערונגעז

 איצט כיז סאכ-םאנוםעקט^ורערס, די םון
 איײנגעשטימט דז׳צואכמרס די חאבען

 םידערוג- דריטמ און צוױיטע די אויןי
 םא- אנדערמ ־די אנבאטרעפט װאס גען.

 גאנצען אין .ניט די זיעע] דערונגען,
 צו וױיען ,וײ ױ/ מיט ווײנשטימיג

Tm די vww ״אמענדסענטס׳/ געוױסע 
 עס דך האגדעיט דעם װענען אט איז

 •W נאך װערט דעם װעגען איצט.
 אבער איז ?יגסאן ■רעױרענט פצרירט.

 עס או גילדבט עי אפטיםיסטי^. גאנץ
 משך דעם אין אויס*רעסען״״ זיך װעט

 עס און סאנפעדענצען, ײײםערע די םון
 געםאהר, מינדסטע רי ריטא דארום איז
 איצט זאי* סטאאעדזמ־פיאן דער אז

ווערען. אױסגעםיחרט
װערען, ער?אערט נאר םוו דעם צו

נאר זוערען פאדעדונגען דאזיגע די אז

ל א אנ ש ע רנ ע ט נ ר אי א ד ענ ל א ק

סקולטאן. ה. םון

צוריק יאחר 12 םים װאך חײנםינע

 קל*וקם«מר די ns נ**רד דז«*ינם דער
 אים•* *וױי ווו אולאיעז *ו באמייסם ױגיאן
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 טאראנםא, םוז אויד קוםם מטיפוע עחנלימ
• • •מנעדע.

 אוימנעםאנס האם ױניאז די װי נאכחנם
מר, נ. #ירפאן קלאוק דער מון  דאלאר «ג אװי

 »0 םוז נ־אדנער װאור«י .גרודער״ טאי
v צר חאם יווצניז מודטיננםאו t נעקויםם 

w רצם •אר m ח מימם א i »יי י w f t i 
nn? סממז... — את^לױויאגר

m n>״ «B l n r. די l i r i i r n B O, 
אן די װאס iv ה»ט יוני  i i r lv o r  iv די 

י דז׳פאנפרס ד i נ ir i i in a  i f ו ו ו דו ד ן א  »י
f>p i nס4א וופ 1נדו 0» V ׳י #  m m
iy די 1אנ׳| וױיטעי.  iiriyii*׳B ,פוגמן 

W יספוט11א 1איטע m װען 4M\ די 
oiyim rn יייו i n !אינט^מסאנא 

i װ<| אין אױסג«הן, ײעט n ײעט u 
i *י םרעט׳וז n ׳»י*ס«ן «י אױפואנפ 

 װןס ־׳*ם1׳ דאן »ט אנײנמנט. נ־יעם א
 יז• • א ׳*ט׳ןי׳ען ,א׳נטןמ^אנאי ד־
.liriinniio v ר

n f»n» מ>י«*ן m b1* ן» n•
1B0>11 ׳״«f««  B׳i m t 4* H׳M l«B

Mr u m  v i  ,\r rn n  v «  i« b i i«> 
m י״פ#• B^«n 1י1»ײ »ן ין1#׳| »*m 
i ג׳ון. n סין ג»פ n• «ײפ•1ופס 

B«n , i«  iU B 'v r i « (b«b  i n
i »i »b «b b m «  i n  l|f i« M i'rttti די 

n« ^ B iuBw ifB i*• מי׳ יײפפי8» די  ו
w «  m n «  i»w b b  n ׳ ■וי׳וד,rm

ד B«n *i׳ n » »נ׳ rn אין מחאט 
i די דו׳פנין, B i״m ו»ך ו״ו׳ןן r n 

 Bum פרנ״פ <*♦) »ין ש»«י, »ין
iBBoae in  f*« * i n t i  n.׳ n n, 

i n ו ן urm ח»ט ו nri ספונס, אניס^י 
• Ml fIM BM11 ,BIBtn' »1י V B in iB 
f*« ! |«B0M« l» 1פי i m  BS»W  B” J1 

o n פון נ»פ ?יוופן in o n, ,יפוי, סר 
p in » i « ipo ipp j ו ייר* i n m

סו האייט *וס  אג• .lorpiBOTii'M אן ו
o n n  » in ו ד• ס»נ<ן ו י ו ן  ןונ׳ר ו

p-or, װא־וס ip lot ג*ט «ס ?
B• דןיס vpbb iv ו׳אט r a n. »1אנ 

ױ ip o«n נ»!ד 1וא  אז ,BDiNinn י
ip i וי׳ס? )•« ipnpp ט1הא ppn 

ib מ־ט p-pop׳ o  •i״clip ip i .i p p 
*«inopp i א׳ו b i* p*p ריט *ppo pi• 

ip b פון opi .?•סטיי n ip״e, •װ 
ia i Ipa ip i דינע נאחאנד^ט ה*ט 
ip ; w n* 1סא װאס אױף, װייסט 

" tfinnivi, ה»ט ip oprn״n א i 
t א־ז ip *ון I t b o i, אויוי ניט ip i 

ipi'^pfD•;**! d םון ו״ט pi, נא־ 
no p p i i די ipp"ioo. די IP»iO” V 

ip אין s b i ip io pp ו דט אויד» ipwt 
r p 1נאט* א־ן, א*רם, 1פא װארט גוט• 

inopp א*ן ipiitpi דט זיו י!*ט יד,1

 פארפליכ־ פילאחןלפיא אין יזניאו וױיסטמאנמר
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ט אנ אן דארופ ער װאס אים, ז אל ער אום ט א דאס ז ען. י קרינ

ס א ב ד י ל ו ר צ י • ז

 ״נערעב־ די נים לייענם אײנער װען וױיל
 װאש ױם נמטירליך ער וױים םיגקײפ״

ץ אין זיך Bits עם י  *לע אין *,ץ ױניאן ז
 אײגעם אז* שים און ױניאנם, אנדערע

 פאר־ צו זיר שװערער פיל אזוי אויף איז
 אונטענל*ך םאל םאנכעם אץ שםעהי

אויםצוקוםעז.

 קריגם א״נער אױכ
 .גערעבטינ־ די ניפ

 װאם אלעס איז קײס״,
 ײע־ נעטמן דארף עם

 צו װענדען זיר איז רען
 פ,ץ סעקרעםער דעם

 שרײכם אדער לאקאל,
צו דירעקם
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 מײהקרס כאסראנ די
 גע־ דעם פאר פזןדםיג

ססרײס נעראל
.)1 זײ# «ון (׳ילוס

N E W  Y O R K ,  N . Y .3 WEST 16th STREET,

טע ס״ן  אדער ארכײט־סיסטעם. דאפע̂י
̂ויז  שטיק כלױז אדער װאךארבײט, כי

ארכײט.
 אויס״ דער םיט ארכ״טער, ̂וי״ע .6

 ח*מנן םוזען סאטערס, די םון נאהםע
 מו״ זײ װעאכע םאר חאלידעיס, לינעל 3

כאצאהאט. לןריגען זען
 כאצטהאט קריגען םוזען ס#טערס .7
האלידעיס. חאאכ א און ועקס םאר

 וחך כאצאחלט םוו אװערםײם £
ראםמ. גערועהנייכצ די װי דןויעיט, רען

 לאל״ דארםען מאגוםעהטשורערם די £
 םאניםארען א אין ^עפער זײערע טען

צרטפאנד.
 אייסנעצײ״ זיר חאט םיטינג דער

 די םון כאגײסטערונג חנר חרף כ?נם
 אדחנסירפ זײנען ורעלכע פארזאסעלט*,

 םעננ• גרינכעמ, כרודער פון נמװאחנן
 ברוחנר פון ,91 ל*<ז*ל םיז דמתר

אנםאנינ/ און דז^יאוואגיטי
 I די אז באםערקען צו כדאי איז עס

 זײנען ארבײטער באטראב סערסטע
איטאאיענער.

 םיליאן אנדערחאלכען
אמעריסא אץ ־ ׳־עװאלוציאנערען

^ דער םון קאנװענשאן די אמערי
 םארקד דארוי װאס אסאסיאײמאן, באר
 םינעאפןר איז אויגוסט, טעו28 דעם מען
 בא־ א םארעפענטליכט הײנט האט איס,

 וועל־ אין קאםיטע, א איוזרער פון ריכט
וגט, װערט עס כער  y אםערימ אין אז נע̂ז

י״ מיאיאן אנתןרהאאבען םאראן זיינען  ח
 ; חד א דורכפיחרען דא וױילען װאס טע״,

 * % רעװפלחױ*־ 400 אויך םאראז רואאוציע.
y נע^ײענפ װערען וואס צײטונגעז, נערע y 

 p אםערי״ אױב םענשען. םיליאן םינף םרן
 ו חור^י סםראמעט אױםיאסעז, ניט װעט קא

 t • חאבעו באלד דא מיד װעלען באריכט,
רעװ^לוציע.

 1חני אז רעק*ם*נדירם, באריכם דמר
i דורכםיחרען טןונגרעס m m, ומ«ם 

n זיייעז  iipyorM י געםאחר• רױכמ* •-
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GEREOmGKEn:—(JUSTICE)

יוניאו װאירסערס נארםענפ ליױס אינסערנמאנאל ומו פװ ארמז אפזימלש
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כאארוס חשאינם אח לאקאלס אונזערע לן8 צו
o אויט n אינטער״ דער םון נ^ארד עקזעקוטױו דזמעגעראל דעם פון בא׳צלוס 
ד •יעדרענט חאמנן מיטינג, םערטעל-יעחרייכען למצטען דין אױןי נ^אגאל,  ד

 אייע צו כריוי פארלגענדען װאך יעצטע ארויסגע״ציקט באראף סעחחנסער און סא{
ט און י?*קאלט אומעיע ^ינ נ^ארדס. דז

 אױםפערקזאם געװארען ;עמאכט איז כאארר עקזעקוטױו דדצאנעראל ״דער
 די• דער אױט זײנען, װעלכע ;רויען^ ^ורגאגידרטע געוױסע םון טצטיגקײט די אױןי
 װאױלי־ דעם םאר און ױניאן דער םאר געםאהר ערנסטע אן נ, ע. J דעם םון גדנג
 ״ישא•״ נעמען די אוגטער געהען ;רופען דאד;ע די םעםנערס. אונוערע םון דין

 זײנען אםט מאסקעס. אגדערע אונטער און ליג״ ״עדמסי^אנאל ליג׳/ דעלעגאטען
 וועלכע סעםבעיס, ױניאן קײן ניט גאר זײנען װאס ®אר׳שוינען, כיט םאיבונדען די

̂וכען  געהײמען און או:םאראנטװ#רטליכען וײער ארױםצוצוױנגען ׳צװעק אײן נ*ר ר
̂ונטראל  איז װעלכע כאװענונ^ א םון אינטערעסען רי אין יוניאנס אונזערע אױוי ק

 די קאנטראלירען ניט הען ד אױב װעיכע, און צילען, אוגועיע צו פיעמד גאנץ
איהר, צוכרעכען צו ציל איהר איז

 נע״ ניט קענען ױניאן דער אין ארגאניזאציעס און גרויען ^עדליכע ״אזעלכע
 עקזעקוטױו דז^ענעראל דער און ױניאן, אינטערנסאנאל אונזער םון װערען דולרעט
 אלע אױױ אויםצויאסען קאגסטיטוציע אונזער אױט םחױב, איז װעאכער כאארד,

 אינטערנע׳צאנאל, אונועד םון װאױלזײן דעם באריהרען װאס אנגעלענעגהײםע?,
 טע־ מיגים אזעלכע צו סווי א מאכען צו סאל, אלע פאר סאל אײן בא׳עצאסמן חאט

םיגקײטען.
 םעסכער יעדען םון רעכט דאס אנערקענט גאארד עקזצקוטיװ דזמאינט ״אוגזער

 נא־ סײ און לאקאל סײ אדמיניסטראציע, דער םון פיד«רונגצן די קריםיקירען צו
 װעא־ אירגענד םארטײדיגען צו רעכט פולסטע דאס האט םעםבער יעדער ;ציאנאל

 ױניאן, אונזער םון גרונדיטטײנער צװײ די אבער ױניאן, דעד אין •אליסיס כע
אונבאריהרט. בלײבען םוזען דיסציילין, און דעםאקרמטיע

די אינסטרוםענם. חעכסט*דעמאקראטישער א איז יןאנסטיטוציע ״אוגזער
aaa.11,׳, .

 רי מעםבערשי■. גױיסער דער םון העגד די אין איז ױגיאן אונזער איבער רעגירונג
 אלײן די װי רולס, די און געזעצען רי סאכען צו יפרי דיגען טעםכערס

 זייערע םון מענ^ען צו געזעצע זײערע פון דורכםיהרוננ די םארסױיען צו און וױלען,
 א איז דיסציי^ין אונזער אויסװאהל, אײגענעם זײער <ױט און ׳רײהען אײגענע

 איר־ םאר נױטװענדיג איז און זיך, אויף ארויף לײגען אלײן םיר װ*ס םריװױליגע,
4 װירקונג. א האבען זאל װאס טעטיגק^ט, װעלכצ גענד

 יא די באיעטיםען צו פארווך א טאכען װעאכע נרויען, אדער *ערזאגען ״די
 םיטינג רעגעלען דעם אױסער קאקוס־מיטינגען, אין ארגאניזאציע אונזער םון ליסיס

 רי >י,ויף באשליסע זײערע ארויםצוצוױנגען זוכען װעאכע און ;ױניאן רער םון
 פון םארשטעוזער די ^מוצען און אטאקירען װעלכע ;אלגמםײן »ין מעסמנר׳פי*

 ארגא• דער םון טעטיגקײטען אלע סיסטעמאטײצ שטערען און אמאניזאציע, דער
 זײנען זײ און ױניאן, אונזער פון םונדאפענט סאפע דעם אונטער נראבען ניזאציע,

?זתאים. איהרע
 זײערע אאע באםעהלען צו אינסםרואירט דארום װערען יוגיאנס לאקאלע ״די

 אין טעטעקײטען זײערע אלע אויפצוגעבען גלײך ״ליגס׳/ אזעלכע םון סעםכערס
 װײ װעלכע ױניאנס, לאקאל פון טעמבערס אלע םארם. װעלכער אירגענד אין זײ
 מוזען טעטיגקײטען, זײערע אלע בײ און ליגס די םון םעמכערס בלייבען נאר לען

 איז ײאס אויפםיהרונג, אן םון אנקלאנע דער אױף טרײעל א צו װערען געבראכם
 אונזער פון םאמע׳עריבען איז עס וױ אוםן, דעם אויח ױניאן, דער םאר שמדלױ

קאנסטיםוציע.
 םאראנט• שטרעננ װערען געהאלטען װעלען באאררס דזשאינט און ״אאקאלס

 אויםנעםאדערט זוערעז זײ און באשלוס, דיוען םון אױסםיד«רונג די םאד ווארטליר
 עקזעקױ דז^אינט צום אנגעלענענהײט דער אין טעטיגקײט זײער װענען םעלדען צו

מעגליך. װי ?ןנעל, אזוי באארד םיװ
- אײער, ״כרידערליך

פרעזידענט. דגמאן, ״מ.
סעקרעטער.״ באראןז, ״אברהם

 כיז אפען הח ױניסי
השנה ראש אינער

 עולם אונזער םון םארלאנג רעם אױף
 אםען האלטען צו בא׳ןןלאסען מיר זזאכען

 טען16 דפם זונטאג, ביז הױז ױניטי די
 וױלען וועלכע יעניגע, די סעפטעםכער.

 און געלענענהײט דער טיט באנוצען ויך
 דער איז קאנטרי דער אין סארכרײגגען
 זיך םוזען יאהר, םון צײט מעזגסטער

 אפיס אונזער אין רערדטיסטרירען גצייך
יארין. ױו איז

m aאינדמפלט־םוסרזױיכבים

םער ,גערעכטינקײט״ 2A ד

□
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ט ’llfD 1« נוט איז וויס זצכעז, נטםיצעז. עיי^ײ׳טטנטר 4 ?יי ii.

ט1  ײאויד באארד דזשאינם םוו טיםמנ .5 ײ
לאצגער. ה. — ױניין אוךדרעסםאסנר

ט ײ ? e 22 יא?אל םוז םיטימעז צוױי
ם רן דאן — זיג םון דוךכםאל חןר .7 !יי  בוי

כקינדער.) נ. םח (אידיש
 נאטי״דביכער. רעדאטםאי׳ס םוז .8 «ײט

ם1 — אינדוםסריע דרעס אוז טלאוק די .0 ײ
ן , יק^ « ״ י ״ י ״ ״ ־ - ״ י ^

ן , ^ ײ יין«ס1?ײ1.|| ״ י *. -^PVPn יי

 קאנ־ םאניטארי אוי ב. דזש. די װאם .12 ?ײם
י• ם. — mo ניט דאר« אוז םום 21סי /

% ל נ ^ נ דער—(םעליעםאן) «ײלא;ר יסמ
ם ײ  עיקד םוז מלוסעו שסועסע?. סורצצ «נ. ז

ױיס. נתר
ױנ״ » איז •אסירעז וראם^^^קאז ץ•ייײצ*

״ ?0 is ^אדא׳נדסײ^נס
t7״ .w  Bום ניריכם עמתר* _ ,^ ײי יןם י

י ף י ן ^ ן ן o 0י im rn מלירם — באארד

ע, טי על אד ל !אױטגעאאסט פי
 חויו ױניפי די אז וינצן, אין חאמ

ו •יאלדע^ייא, «15 לאקאל £ין י  1א«צ י
 באגומ דעי. לײבאר איבער ביו סלויו

 עסד איבערגצבליבענע די םי• דארום זיד
 אםת׳צן *ײגענעס אײער ®אי ®עג ליכצ

 איײ ורע■ חני לײבאר נאד •ארגעגיגצן.
דמןליעז. װצגיג גאנץ תר«ח ער

 שיקאגא אין מגפה אינחשאנקשאן ױ
אפהאלט דואןאזאן שלאגט

 אינדזשאנק־ קריגען צו דרעס־םאנופעקנזשורערס צעהן פון פארלאנג דעם אויף
 —אלןז. אן םיט לא סםײכדקאורט דער ענטםער ױניאן, דער געגען ש$נם

א אג ק סי  גאװער־—אינדזשאנקשאן. געגען רעדע גאםפעלס׳עס םיט האכט *
אר  מניאך זיבען — ױניאן. דער פון קאםיטע א אדיף נעםט סםאלל ^

 דוקא וױלען זײ וױיל ױױאן, דער פון אױסגעשלאסען װערען םעםבערס
 דרעס־ די פון קאםפײן ארגאניזײשאן דער — ל. ע. י. ט. אץ בלײבען
ײן םיט אן געהט םאכער איםפעמ. גאנצןןן ז

 זיד האט עס דאס םסך, דעם אויוי
 דרעס־מא״ שיקאנא׳ער דעם אײנגענעבען

 קריגען צו םיטשעל, סר. נוםעסטשורער,
 דער געגען אינרזשאנקשאן םעדעראל א

 דרעס־מאנד אנדערע 10 האכען יוניאן,
 נע־ םתסנא זיך שיקאגא אין םעהטשורערם

 סטײכד צום געװענדעט זיד און ווען
 דעם אויף איגדזשאנ^שאן אן פאר קאורט
 אנ־ האבען ?ײ װי אזוי נרונד. זעלבען

 אזוי און ארבײטער, ?ײערע םיט רימענטס
 געםעהרליכער דער פערעלשטײן, ם. װי

ײ וויל אינטערנעשאנאל, דער םון רשע  ז
 זיך הייסט, דאס שםד, צום איבעררײדען

 פארלאנ־ כן עי מניאן, דער אן אנשליסען
 וױ אינדזשאנהשאן, אזא ױנקט זײ גען
געקױאנען. עס האם םיטשעל םר.

 געבארען װערען אלע נים «ו, אבער
 מאנױ 10 די מזל. זעלבען דעם מיט

 אױסנעםיהרט ניט האבען םעקטשוחגרס
 רער אינדזשאנקשאן. אן קרינ^[ צו

 אפנים איז סאורט סםײט םון דזשאדזש
 קארפענ־ מר. םיט אײנםארשטאנען נים
 האם װאס דזשאדזש, םעדעראל דעם ׳טער

םימשעל. םר. נעםעלינהײט אזא נעטאן

 קאורט סטײט םו} פסק־רין דעם לויט
 אינריװײ דער אז אױס, קוםט רזשאדזש

 האט באס ך^ר װאס אנרימענט, רועלער
 ניט קען ארבײטער, די מיט נעםאכם

 ױניאן דער םון רעכט דאס אוועקנעהםען
 לא־ די םארבעסערעז און ארגאניוירען צו
ארבײטער. די םון גע

 אויב א&האלט, שטארקער א איז דאס
 אינרזשאנקשאן די םאר טויט־קלא■ א ניט

 באשײנפערליך, יערער זעהם דא םגםה.
 איז אינדזשאנקשאךביזגעס נאנצע די אז

.)13 ז״פ אויף (עלוס

 װײס־^רעזי־ םון אנהומען דעם מיט
 אנדזשע- לאס אין לעפקאװיטש ס. דענט
 אויםגעלעבט װי אזוי אלעס האט #לעס

פאר־ קלאוהכיאכער. דארטיגע די צװישקן

אין וינםאן פרעזידעבם
 פרעזידענט האט םאנטאנ לעצטען

 אנװע־ אום יארק, נױ פארלאזעז זיגמאן
 װע״ געריכט־פארהער רעם בײ זײן צו זע;ר

 שי״ איז מיםשעל־אינדזשאנקשאן ד^ר גען
 אויך שויןי ער װעט גע\ויס און קאגא.

 נא־ צום קאםיטע דער םיט מיםפאהרען
 עםװאס, ספריעפילד, איז סםועל װערנאר

 פרא• זײן אױף געהאט נייט האט ער װאס
רק. נױ םארי^זען האט ער װען ׳גראם ̂י

 מיט באנוצען שוין *יך ער װעט זיכער "
 אםהאלטען װעט און געלעגענהײט דער

 פארשידענע די מיט םיטיננעז אײניגע
 באארד, דזש. דעם מיט אויך און לאקאלם

 שװערען, זעהר א רורך איצט םאכט װאם
 ניצלי־ זעהר און נויטיגעז זעהר א אבער

 פון אבער הױםט־צװעק רער האםױ. כען
 שיהא־ נאך פאהרען איצטינען זיגםאלס

 מעםבערשיפ, אונזער זאגען צו איז נא
 אײנפאר• םולסםער דער אין איז ער אז

 פערעל• ווײס־פרעזירענט מיט שטענדניס
 םערעל- אז טוט, ער װאם ׳אלץ אין שטײן
 דער פון װאונש דעם נאר ערםילט שטײן

)4 זײט אויױ (שלוס

̂ז שװאוגדען וט װאס פעסימיזם, דער א  ̂ו
 פילע גאר פון ענערגיע די פאראליזירט

 אום אנרזשזגרעס לאס אין קלאוהמאכער
̂ן ױניאן זײער מיט שטעהן צו  קעםםען א

 זיײ םארנעסען לעבעז. בעסערעז א םאר
 סריװדעם, און טענות אמאלינע אלע נען
 אײן פיז באנײסטערם זײנען אלע איץ

 םח ױניאן קלאוהמאכער די אז נעדאנה,
 יע־ אז ;ױניאן מעכטיגע א װערען װידער

 ױניאךםאן, א זײז םוז סלאורןםאכער רער
 ױניאן־ א זײן כיוז הלאױדשאפ יערער און

שאפ.

אץ סײקעוס כאטהראכ
סטױיק דזשענעראל א

n ־־
 מי־י־ באכדראב חןר םון באשלוס דער

 הסכםה דער םיט ,91 לאשאל ױניאן קערם
 םיכד דעם איז אינטערנײשאנאל, דער פיז

 תרכגצפירט אױגוסנ^ מען21 דעם ויאך,
 זײנען באטאדםײסערס זײ געװאחנן.

־ סרייש. אין ארוים
שםי־ נרעסערע » פאר סםדײשעז זיי

 געורנ־ א פאר סטרײסען יזיי ברויט. העל
נים זאלמן ךײ וואו שא• נמן

 מא־ זײערע כײ קראנסע םאלען גיך אזוי
 ארבײטס־ אן םאר סטרײהען זײ ;שינעז
 נע־ זיי זאל װאס שמונדען, 44 םון ײאך
 נעניסען צו עטװאס כאטש שאנם א בען
 זײער םאר סטרייסעז זײ לעבען. םון

םענשלינקײט. זײער און ױניאן
 איז ײניאן דער פון שלאג־וואדכ חנר

 שאפ ״יעדער :איז קאטו« איצטי$ען דעם
פ אויןי (שלוס ײ .)6 ז

 אנ־ לאס קײן נעקוםען איז ער װי גלײן,
 לעםקאוױטש װײס־םרעז. האט דזשעלעס,

 מיטעגען אײניגע אפגעהאלםעז צוערשט
 יױ דער פון באארד עהזעהוטיװ דעם מימ

 זאנט, כיען וױ אנצוטאםען, אום ניאן,
 רער סון םיהרער סאמע די בײ דוםיז רעם

 אײנבא־ ער האט נאכרעם באלר ױניאן.
און לאהאל; דעם פון מיטינג א רופען
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י ך ד א װ
pc דעד׳ס יד מ*?ס

f חעלדען ד♦ - t /קדג
r ׳ ijjy jJd tJg ײין *.,,הטיגעגײ ר*ט 

m n f, אין ל״?אן, נ׳ן r r t- rd rn, 
W רײצט»נ* אין  g w u  i n ן-£ 

 Pd dP«*yDg pg אןיי־ טע**ר.-כןוב
y ו*וי4 1»זי c^ iy v ir  nt ראב*ר*שיפ 

.irnyppfipi א
MO pt pg ,*o טױסא׳ d n rw 

i •ואלמאן װעמ<ור n m i  itfJtBryj 
ײכט אינטער o צול*ב הי-ינס־̂נ r, ואס* 

n *•גיו o;grg׳y r w ״דיסט^נר״ 
 יויולס חו די ,tyjgrtygr וױיסע אין

ivo^ry; ,□•yjrpyj ifs«n ,irryn 
pg ארײסגעטײנ^נן pc ט*דט•' g גע־ 

מ נירדןר, צ*הר וױסע אי  P>PVh\ וו
 — חל-קסער קו yrVmyMV ד• ניט

o צולע *-*י r קןליר m t  pc ,ה״מ 
 ד»ער אלער ראסע י^מי<ן, די*ר צויינ

oyj*g״oyj ס.‘׳ ר מנדן  2dP4,o pd ונ
d’r m g r n, מערט ip i לד״צצוג pc 

o וױיסן די yo riy j Byjgj'Mn דיײפט״ 
^יז מכייד w •71( די נ * n  ,o^yjy 

yj m ג^כאפט רען v r  ,!*0*0 pg- 
fryogoyj pg fyo’o ry j , (y j^ r אוױי 

ctg gtg,/ װ*ס pg דט ‘jrj m frifj 
n־»y| אסילד pg חןר iP)<Wm *אוס 

 yog pg* צעגמר די po ד/״ס גייקייכ^ר
ריתא״

pg ססונאנוױל g oiypg^c לאסןי 
r ליולס*רס די צוױ׳מן r v  pg -גענ 

pyj װ^כע tvVr ניט ?יך *ytg( -דיק 
pc jpi'o די o«Mi״y n m ,נינדעס 

fyjgn y^yit צו jyonyj ד*ס rvtyj 
jy jm irm g  pg -jjm yjim g n  pH 

oy ניקס, דורןי youp, אדער rcgjyrt 
pg םyדn y.ב״ות ן tvo’M ס#ני<ײ 

 םאכט ײ אױב pg כחיו/ pip"i ?ירען
y i  oyn D«i«or pc ארײנדישען גיט 

pg צײס o n ז»י צוױ׳מן «iyoroov 
ovorjyogp* ly א ro to, װאס oyM 

^ oyi ווויפטרײסיזנן ג לאג•* ני
 nyi אױף ימסײגט איג?סײן אין

 גרוסאלא די ױן חױןי< מחר סאכמײסם
Kינםאיyר»נr איחד הױנט MP

 אין ד׳פט יעגירונג די ;yp איבעחןיל.
iyo מיחכיה nyT pc ןױים סןר roy j 
 -’HC ױן yoojn ײ אףף פיס ד• מיט

 np:rz מםעריקאגער די פון חייט^
 ״טיוזטיז־ סין אויסרײד oyi אונטעד

n זי האס ״ט״pנריגrנױםו rW J^ m 
ע די סאר רדעג » טען נ מי  חיוקס״ חו יי

 «רא- ;yoipy: *יז דאן ן.yי)ײסoנרויזא
 דןוס צמפנודען האם וועיכע היכי^אה

iyoy iv o סון רעכט y P n r ’K o r 
 yc*rodv .W ער װאס טרינקען און
 ׳טס״סט איצט װאונדעי דער איז
 אין iyr:yo יזיגט״פט ;yo p* םען

 וױיל ארcרyד אהײא און דזמארדזיא
ט iv אהײם קומעץ זײ ע  בײנאכט, ^

 אײפפיהרומ סאיאי״ע זײער װײל ̂ו-ער
 פון עס1ט״8;ןוט־סםרא י־י ;יט נעםעיט

 דאך איז דאס py^p קיויס קו דעם
 *שרים אגי״טער‘' א ;אף װי פעדיר ניט

j זעייבען רעס א־יף n

 ־שםונ״י;ער4 דער און סםײנמע״ן
ארבײטם־מ^ג

 בא* ־ער ססײנםעץ, .5 ט-שארלז דר.
 עקספערם, עלע?טיי¥יםעט רyר•הםט

 ״איבער״ אז געסאכט װאך יעצטע האט
 נשכי־ האם ער ערקלעהרוננ. ראשענרע״

 איצטינען טרעם ילױ אז ׳נעז#גם ליך
 נאר ױעט װעיט״פ^ורטמרים, פון טעםס

 װע^ז כיענהען וועץ ןױיט, די ?יםען ניך
 ילאננע ;yiiyvgi• דארסען ניט טעהר

 ארבײטען, y-uyoyirjypn בײ ״שםעדען
 4 װי מעהר נים ארבײמן ודזןלען און

 oyu oyo'Y'^py^y״ טאג. א שטונדען
 ישטײנכישץ. דר. זאנט דערצו״, ב^נגען

 jy^y'n טאנ סץ צײט אימדינע ״די
 ארבי- אױף iy3y:ĉ הענען מעב״שען

 װי טעהר זײ יעסירעזyאינט װאס ׳טעז
 יע־ א פאד או־בייט טאנ־^ג^יכע זײעד

מאכען.״ צו בעז
 טיט זמיזט ״״,״מכ״ש, דאזיגער דער

 יע• דyאנך אן גאי אױג גײסטיג^ זײן
 אין איום. יאהך הונדערט אין במז

 הונדערם זיא הײסס דאס ,2023 יאהו־
w זיך לעזyװ ארום, יאהר vw v יואונ־ 

 |yry: זײנען םיר הילפלא? װי דערען
 רחןלען עס לע^ענס־תאטף. אונזער איז
ײאל?ענס קײן הענגען ניט מעחר דאן

y r  pc 1 יי אינ/ר Pd tny&r♦ 
ipyo y f  oy- ;yoio 1 דא f f W I f i 

r ייע^י־ע רyדyי ׳צטח. תיין f  dyv 
pd ,n v iy jp? דאס n d  o n  o r i״ 

idDy; דויד וזןחןן A H W 'V 'w r w 
ysŷטרי oי n  ocirp y r ״!טע״ן oir 

̂צסט  H *^Cd ,oyj^d !!-,y1 pc( ד
oדy .yooo^-d יי n  own* yrnopy 

id: צט o pji• /pW l*d Pfd | jn n 
ovDdo op^n o. ̂׳yodi* װ♦ in 

yd  |dr iy3d» /ואל :opiyod
ff»^M00״ fdw די m n  nyo’ond 
lyo^oio 4 גיויו pd j *o d ff iiiffr 

yd יאהר, אין jyd 20׳)  P ’O דס iy 
n r f id t i i•  u w n  f<f fd /fdw-*• 

m די r n r  iy^f .omv v w y n 
y>d i• די n^yn ט1*י n n n d 

d yn^opn*-• yp^yrgרנ<<yo,ז t n 
rd װןראן  r t n t  fy^yor i r ’iciv״ 

oMf p’d pc .fyinp^ yivoproo 
f m( ט*ד iMf טyר^ rooMvopy^dP 

t?•• ײ pc t• י r ^ m r די -m m i 
pe |yo^p יyנy׳ז nyi pc ד רן חן ^ 

ט^ר סך d p’f טיר #ניר דיט
iytjio po roo^dnMru^d דראמ 

צופרי«תנחײס׳/ pd p«*j נאך
פאר- iyoMn האס ryoi^ov׳ דד.

i אז נט,dזyגoאױ n  pd f "  1 iy in  oy
pd y (אך ציקונפט i y ^ j * סך inyo 

n ^ ip r w טילחסו̂ת i f fd,
iy גני*:ת אנזד חאס m ,oidtyi 
oyn fyriyo jirm״ w y^difiddp 

Idoylodic y iy r r  y** lyt^l y ^ jy
oprooi’o iy דער פון i  ,o^nnyo 
pc נריחנר״ןואםט o n נײיד* zlfpf
po ײ o n  r w n  ypormo:Pvf 

o ןyoyא•טר r פאר ארס -Od^fioiy 
iyiropy>dP iyr«o צוואגמטויני^ס 

״, fyyidi טיס׳ן מן i הוו f t n 
o^uy^ylya חאט iy ,או גאמרסס i f 

tm♦- צוי^נ דאס צלוינ^ ^odnop n 
fddio h  pc fy jjim  y r׳fd ןימול(• 

y^yr( ױי yogi y i i y n r  n  \rvv 
iy ®יז i ,צוקלגםס

i f r o o ’lrvg o ,דאכס אייסודסות 
-oo dfd fitd m ir^ id r  g l y t
W מאט ריאיyט •  jypcyj סיז i r 
ĉ׳yoy ד אױןי יארק דו פיז, yo n y 

jyo ’M קודס דאס ךוזןן אסילו pc אזא 
 מן iyp irco א״ן שטײננחוז וױ מאן
r ערייעה-ען יאס r׳’o, גאד ױאס 

D אלעדען i r דא i r  pe m n o r 
o 1 וואס רעם pc ןױפונפס, n  oy] " 

iry* o אין iy u ii ׳שסימעל א — אױס 
tf מרי־ןי iy ro o r  pc״

סע-סיקא. פין אנערקענינג די
n ײ iyp if ig איז רעלסיקא »יז 

זאך. y^yo’T א איצם ישויז
o די iy io roop  lyigpnyog, װעיל״

 סי*יכעy מיס frngcy;prid דינ^ כע
p*t חדישים v קײן o i’opyo ,כדי סיסי 

i א צו קוסען צו i ’ir3yor-^c סיט 
is טעקסיקאנער רי m  lyo ro igc] די 

 נא• יואס יסגד, אלז א־יי פיז סראגען
 ׳כיע?סיקא אין אטעריקאנער צי לאגגט
 װאמיננ״ p’p צוריקגעקוכימז סוין זײנען
 אן זyריבryרגyאונט האנען די טאן.

 פארםרע״ lyigp^opyo h טיט אפטאך
o װאס ׳טער n ,ניױנם, טמז וױ סיומתן 

 •’opyo דער פון Huypiyj* דער צו
J קאנער i r v i r
 fpyoro |yooi טעקסיקאנער די
yo i פאר באצאהים iy^o גאנץ r״ 

uiiomrso i r i r y o n o e• די וױ 
 pyo r-■׳ Ifoon אימד, ניכמז ^יםונגעז

 fynoioB צו צמ^פסיםט 1סי?אנע
 jy^yjd^iowjop oyjyi’^ 1זײע

 שםאאס-אײנענסום צו כאןױג אין ■ונ?ם
lyo םיז ’oo^i y r n r f o i w, וױ Vid 
r און y i w .זײ מינעראמז ryogn 

i צוגעישםימם n n, אז ly j’Tgi i r 
 ניט ?א< «מקם ד1ל1#הא;סנדסחױ

irnm o די ooio:yr’o״Dor רי ס,יז 
 נאקוסעז האמןן די דואס אכיזןרי?אצקר,

 צױ וועיעז oy .1917 יאהר דעם פאר
y lf ’yyio  j n n  o^yoryjjyoyr -קא 

n װעאעז yolyr םיטשס,  fylyorooyo 
 כיתעד ־Tyjopnyog pc פא־־ליסםעז

n דורך  po ,r r y i  jyr?o i o r דא״ 
yrr ײעימז פאדליסםעז ooooy^j 

װעדען.
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 *Mir נװסידינע די ;yoipiy״3 אןוי ׳11

 ד»«.- oyi דורכסױוד*! נ״ס רינק״טען
jyi .יאן■ r־ m;׳y׳iy i י•1ת׳1ספמו 

;DPir• rs  iy־o*ii ,(«1• iy r 1אי 
 ד״װיס, njwrpyo 0*11 rs נאחאנט,

rin *ii rs״r U די yj’o rs  jn»*i 
t* •m ז״נען יע,8״מיניסםרא8 oir 

«ן  אר״ד ]y1*t איסיניאנסא) ומנינער :
ir y r  iyr*iyi כיז •ױ t»rs.

 אינםערנײשאמה ױ כײ םעםיגקײטען
אומבעגענד אזן כאסםאן אץ .לאקאלס

re * .כא*נ*בטער

^ ך »ר עד* ם ט װ* ענ מ ד  nm גןו
ס .apa? jtnv? 7קער

yy;ryo ױ״הע s נ*ד j*p;
סאנו י״נח«׳ם טאגזז־0נ* דער

roo* o i r, א״וינמ lie 
o יז3 נקדו״קרם נקן r םריה• ניױען 

 ״s מנען€1ארה«נד די זימען ס*מ«ז,
3*iy n׳i r  •n* ir * i iy i  i*o פראנע 

r  lie״o y m, נעס«• ה*ט ױנ־*ו די 
tnyi » ׳ סיניסוס*װײוז׳ס•is i * i  44 r 

s װ*ו i»e 25* ס■1״ם*1•• די r 
ip• i s l * i ו•1י* ,o i y r j ' t  ♦i iso 

iso |jm j יי m r w  y i ' t r עהרם; 
iyopsio אננאסו־אכם l»׳ ri*ro  o r 

y io o n rs  i r  re, גע־ נאנץ » איז 
 אױס, זעחם ov װי ,1*נע מעסינסע.
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8 3 r| 0183080» »לע rp m, » 
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I83«n an צױיי תאיםען iio v 
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yiwy> n ס-י  (♦d jyon א-1י •אר 
nyj mאט » '*y r  nןyםםר"?. אין ר 

tw ד פון אײואכון ד t *?'*m, װאס 
fyp ?n< ס*j r p i איהר וױ
 jyo^yt ווחר jyD*״ pror^n rn וױי©מ

p א דא i"m t ח פארyכyרByrn^n  y, 
m רyאד rןר^irמeדי » סא-  yo>yii 
t<d נר$pרyj'OJ^n .}yodf-BB p

fyo tg yyw ,פמרײתט ©טדי^מ ©if 
ngc imr עסמאס # g eyofn |gיv *  oy 
 dpi פון nyuoHPy dpi רgפ אפחענדנ

oyego n  .jy^yig ĉ g •gw ̂נן  יײי
yogirn jr m  igw^d^ 1 טום און” 

•y ty
gtg tg ,cnp איחר vriA D ייז יאגע

wp חר* yoyjyjjg. *אםאי tyo ipv
pאצ דד ראט t 'y o rp i) אן gr g• האס 
 צו oy*y האט איהר tg ,u^fvey; איחי

gir ip i  .|ycoyygo• איז P ip w p i] ײײ(י 
ryo g-, ארyןףידמר ר .irigo ',pmp y i 
 די סײ און כאס רyד סײ צרדיס, מיימ

 הא״ ז״י ?g ׳געפיחיט jyogn ארכײט^
m צו װע־ט איז װאס פאן, אין עטװאס 

tfrr^ irgo. געפיהיט חאט איחר pg 
lyt’njgo רי wngo;; םון cyi װארט 

ogr lycg'w/^״
yDO די איו רי־יגט r̂yj א v :* i אג״ 

ynyT. די jyo’-.jgo oyogo אײר ;rjg 
 אױכיײ דעם ליכע pg דך ןpiptp-v )נוט

 cyיg טיט אײד pnyrngc ׳Dg*P רyט
 ױניאן דער מיט tg נאר, וױיט איהר וואס

y^yii: כד־זי און ״םײטען״ ניט זיך זײ 
 —אריש אין א׳יך םיט זיך די jyjjyi עין
״.cny3atm״ װערען גאדזן ןי־

* געהאט װאר די םיר דיאכען אט
4,go ר ט״טyסאן םירמע ר  און ״ער̂ע

 די פון אײ:ע איז סירסע ײזע רינד׳/
טרײר. אונו^־ אין עיטסטע
 םיר האבען יאהר יעצטען דעם פא״

 נ־ י י א זעהן צו םעגריכעס איעס טאןyג
 און ישאפ א אלס *טאפ, רעם ן v ט י* g ר

r דט sa גע־ האכען סיד ״•שאודום׳/ א 
 װאױי♦ און גוט איז עס4אי אז דיעתט

 טעות א האכען םיר אז אױס, זיך לאזט
gnyj^ •ער־ פיוצלוננ האט םירמע ד 

 ״דזיעא־ װער^ צו ;jgingD איחר רטyקל
 צו נעצװאונגען געװען םיר זײנען בערס״.
 םיט איבערײד עינסטען גאנץ א וזאכען
c i v i־ 'yo. ק איהרŷען זיך נט  םארישטעי

ip* וױיט ױ1 iy איז םיסםארמטענדגיס 
y;jgjy2;׳ tg זײנען םיר jjmyj געצװאונ־ 

yi| דעם סם^ען צי gr,» און i y i שאי 
 זיך האכען סיר כיז OBgooyj טאפע חאט

yo^)yjonn.| םארבליכען איז <*א« תנר 
 צו «ny:rrgc האט פיר^ די ׳װעןyנ וױ
14 jyoyj ^ענדע תןר כיז ורבײט וואכ 
pu ̂נר די און יאהר  זיך האבען ארבײט

.ארבײט. דער צו וװריק אוםנעסערט
כי־ היכיש g םgהyנ אויך האכפן סיר

 ׳בי ״אײם״ש, ?א« חום םיט <yog-.o ספי
 •gtr ריזען אין תאםיאני״. קיאופ *ר,

jyogn אר״ קײן געהאט ניט ארבײםער די 
 אבער דאס צײט. רערyננyל » רgc גײט
tnf סײן נים איצט :yo'^ycy -איבע 

 שע־ םילע דא ס׳זײנען ?.jnyo צו ראשונג
1W ױאס yogn; האבען ׳ניט ארבײט סײן 

מי אױבער־ אן נעהאט רyרכײטg די א

2X21 באשעפ־ װעלכע ׳סט. ײאשמנםאן 
 םיר־ דיןע \.v\nvo 100 א־מד־ סמט

*p רעגירונגס-ארדער, א אויף ארביים 
 טײ און רyורtrםpyDאטD דשר סײ אח
 ני־ װאס געװאלם iyogn רyארכ•יט די

נטעז כער  שװיריגסײ־ ?״ny>g אויסצמ̂י
 םאנופעקטשורער, צװײכמןר א נתן.
 ױניאןי דער םיט נפסזומיט האט וואס
 ביטש 70 ׳סא. רײנתאוט ב-קאן די איז
 גרעםטע די איז פידםע דאזיגע ד• סמ.
 און םרײד, גאכארריז און רײנקאוט אין
 אין םיהרער דער איס באטראכט רט9וו

Djn .אײנעד דער דאגיאס, םר. לײן 
 ׳קא. רײנקאוט ביסא; דער פון סיסער

 ארבײטס־געבער, געװיס^אפםער א את
fin אױפנעבראכט אזי״ געװען איז ער 

jyjya דעריאזע; האט װאס אסס׳ן, דעד 
n פארנעשלא־ האט ער אז סםײיק, א 

 ארבײםער די כדי הי^, גאנצע זיח גען
 ױעײ פאדעױננעז, זײעיע קרינען ןאלען

 הייוז. די גערעכטע. םאר האלם ער כע
 ־4םא' איז אננעבאסען. האט ער וואס

jnjyj : העיפעז צו בארײט איז ער
 דער איז װעיכער םאנעסאן. כרודשר
 אנ־ אן עפענען צ* סטדײק, םון סיהרער

 זאלעז סםרײקער די װאו ׳שעםעי אאחי
 באד-ננינ־ די אויף װערעז )כאשעפטינט

 געשטעלט, האט ױניאז די ײעלכע נען,
 א צי ױניאן דער העלפען דערדיט אץן
אסס׳ן. דער איכעד !יצ

 א*צט װעדט פאוײטיאנ דאזינער רער
 סטרײק-חאפיטע, דער פון באטראכט

 גע־ באסאנט װעט באשלוס איחד און
 מעכיבע-ס אונזעיע צו װערען םאכס
״.D"?3'Doyiyj״ דער דוירף

 פ*ן םירםע;, עלף האבען א־צט כיז
 כױי .Dלyעסעט3 ,40 פון חכל סך א

 אינדעפענ־ איע כמעט דאם ערווארטזנן,
 האבען ררעלעז רסy•רrטpyםאנום חננם

t^yDyoyj װאך. געהסטע ארום

*yp»on y W טyנn: האנען זײ
tg ,iryttny דyר gr• ארניײ די וואו 

D«g?go ]PD צו n nyogrn oyi. .כ 
ײ און רונין  i' אז געװאיט, חאכצן ו

g ip ױדאן ip 'p ip  *gt סטרײק iy;yj 
pg ifogrn שיק^ צו ציױמען אים 

gרני,D אץ •.gr pm
 pg רyאכ דואט נאארד דד»אעט רי

ytn| ניט סאמנט ypyjפעסטשט^^ נט 
p in  pc jjgnjyogtiv on םיר״ נייו־ש 

oyo, דאס און ip tv w o o p t ̂אט  דך ד
 ׳וכונגtרyאוגט ny«y> g pg נ^ױטעם

ם װאים װאס ^ינ  ארבײגתר די tg ׳ג
.lyigoD רםטgרyנ װאיטען

n ד חאט ױטאןyךיבyג רyטgכט g 
 פיר״ דער םיט סעטעימנט צײטוױיליגען

yo11 וױ נאכושם ״ lyogn oig^^y»g 
 •־g די •לאץ. םyד jytg^ngc םרײװיייג

o״iyo ױך חאכען gוםגypyצו צוריפ רט 
r g  iy i״D, האםען, סיר tg אמוױיגיג״ 

 דארטען װעט יאחר m:v רyד v* סטעגס
 g דא איז oyi jyjyM רyאכ מיום... דין

nyo^nj .םר^דצייכען
 yMgf»og }g איצט D3go ױניאן די

 g א״בײם ױיט אײן םון ,nygyr רי אוץי
jgngpo אונ־ דער אויף א?^נט^טס 

 oyogo די סון ביכער די םון טעלןוכינג
 ביד די זוכען דיט צװײטעד רyד פון און
 מ׳גם־ די םון כיכלאך די iyD:y;g נעס

̂ען זײ tg האפען םיר בעיס ביידע װעי

אינײט. דיער pg oyopio םווכען
 נעסע־ פיר װאיט jyjyMDon^c גאר
pr\py\ םיר װען jyjyp האכען gtg כא־ט 
 יצילען געדארםט ניט װאיט װאס מדא|

gc y^^gדטרyטyצי אכאטע אײוי ־ 
 אונטע־• :ע1י;ייא איוזיע jy•** אין ןy»gכ

 •אספארטע;). נױטיגע n ;אחן טאגען
 ;yvy; בעסע־ pg nyjpyr םיר דט װארט

yiy’ iyn•- זיך זןול כיטגריד i,,sg דעײ 
yo tg jyjgo| ר^״ף ngvgo״y; יע״ אין 

 y״g וױרקריך עס כיען רףgד I מגיאן
y אט jyogn יאהר r i םעטאדע^ צדואנגס 
 די tg גענוג, רעןgרםy ניט vo דינען
 װאר- מיר ‘}iy:ngvgo iyo רףgד דױס
 ־cg טעטבע־ס y^ytjtg (ycyoyj טען

 שויצעל g jvo:y3g oy:ro 1ד צוטאן
jy^gvgo ױי אײרער נאך 'lyv.g זיך 

 אײנזעהן עישט זײ װעיען |gi .•gr אין
tg דאכ זײyן g א־בײט װיכטיגעיע סך 

עס טוט דורכצופ־ר^

 ״צ־ם יאננע א־צם האט יוניאן אונזער
 אין opgc דעי בעסטענס״. og װאהי

tg , ip i האכען םיר g צו צארי היכשע i 
 אש װאהר ־— םארע־ען װאס |y;:*0'o די

 gtg ג^רי-ך ערשטען. צום כעסטען
 וױיר װערען, נאכגעגעכעז ניט לען ךgז

 טאנעס־ g זײן סוז א־דנונג טאגעס דעי
 כעסטען ארן װאהי ״צום אכער ארדנונג,

 נgטrרyדא; lyiy1 אין יא. סיר האכען
 g ־אױף טעןgצוז דך מיר רעדען אורמנד
g r;g3,גטyרyסgאוםן. נטען

 א*יס ־ניט םיר קלײבען נאטירליך,
איהד האט פ־אנע יערער םראגען. קײן

¥
 ניט האכען טיר דעבאטען. דיזע pg פיאץ

 רערען םען מעג ״דאס ײי ty:gt אזעי־כע
 .*אונזערע״רערען ניט טע־ טא־ דאס אין

̂-דע•  הערען אין טאי*ע־א:ט דיג^ טיטנ
 נע״ אינטעלינענט און אױס אײגעם יעיען

 רי און נוטע די אנדײטעז לענען צי ;יג
י*עבען. ערtינg פון דיטען עכטע‘״.״־

 אי- געװאיט נאטיריױ װאיטען רים
 דא־ יעצםען פון דעבאםעז ד• בע־געבען
 װירלליך האבען םיר אײענד. נערשטאג

 אונ״ סיטיגנ. װאלנרערבארען א כעהאט
yt־y יד^טיטנyדי דערםיהי׳ם האכען ר 

 נ'gרyג y:yDg־Bry3C,'-g די םון הארץ
yp.| םיר צוריז, דך חאיטען כדר נאר 

n גרד״ב״ען,  tgלרי־ צו אץ‘#' בעסטער ־ 
g ;yj ר םון באג־־יףDy יyבyארן ן y v v v- 
 רyד איז אינאניזאצי^ רyאונז פון קײט

 םיטיננען די צו סוםט כייטיננ.
;.,,‘אי זיך גטיאיבע־צ* אין

.pvd העדלער, דזש.

!אױפםערהזאם
 fciyi פון אשיס אין האט cy װיל־

 ־yנ ,22 לאקאי ױניאן דדעסטאכע־
 ־y2 איז nyty^jjyjMg פאר א םיגיען

fyoyo ר אין בר^דלן צו זײyיױ ר 
 א'ים׳ן טט., טע21 ותלסט 1 ׳אןי;

קליירס. צוס פטו«,

ע ל ע י  ניםו אין ט»ב«ק אנרעח געברויכען סםוקערם *}
W ײ וױיל טערקישען, קיין  נימ ם»ל קײן ה»בען ז

 טערקישען אםח׳ען «ר«צענטיגען הונדערט פארזוכט
ט«כ«נן.

 ראצענטיגען8 חונדערט א פח געםאכט זײנען םױראדם
 בעםטער דער איז וועלכער טאבאק טערקישען אםת׳ען

םיגארעטם. פאר ט«ב»ק טייערםטער און

 טעד־ יטער3 װאם װיסען צו איז םױראד רױכערען *ו
 »־ז עש װ«ם אםתיען, דער אין םײנט טאבאק קישער
םיגארעט. א אץ סאראן

פ ל ײ פ װ א ר ״ א -v 8 פ ץ י ״1ל

ד פארגלייכט א ר ױ  א 1איתענ מיט ט
װעלט. דער אין םינארעט

M n a - u iM Q i
 העכסטע די םון »*נומעיזםי*ורערס

yD lgD| םערקימע y r 'ca 'iy  na 
װ*י« דער pa סינארעםעז
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״? pnyכאטיצעו
אגדויי װצלצן כ״יר pc געיעכטיגקײט׳/

 M ו/עממ וױי®, געוױסער * אין קמגמ #•חר װאס ערפינדומען,
חי דער »ן פ*תאמענחי״# דער «ון קוסט װ#ס ערפמדומען, צ*

p« אין •עריאדע. דער «וו ניו j n ידחר אוינ :װערטער M A 
 200 ערװארמען איחר ?ענט ®ארנעפערען/ *ו ווערקצײג הונדערט

ע ער ערפינדומען. די ,10/000 אדער 1ססס, ח*ט איחר אױנ *נ
 ערפינדוממ פון *אחי די מעחר, אוויפיל עדװארטען, איחר קענט

*ײט. חןר סימ װאקסט
 ןןר• נײע פון צאל די װי אזיי אז ס״נט, דאס אונפארמײדייר. ס׳איז ,2

ץ ױינען װאס ערפינדוננען צאל דער פון אפ חענגט פינדונגען,  שו
 חאס ערפינדוננען, םעחר און מעחר אי*ן קרינען איחר מוזט דא,

 פעחרסטמ די וויסען. פון סטאק דער זיך פארגרעסערט עס םעחר
 *דױי פון נלייכצײטיג געווארען געסאכט דינען ערפמדוגגע; גרויסע
 אוסאפחענגינ גאנץ געארכײט חאנען װעיכע סענ׳פען, מעחר אדער
אנדערע. די פון א״נע

 דער *ו געחערען ערפינדװגען אז םײנט, דאם סאציאל. איז עס .3
פ נא׳פאפט םענש אײנצינער קײן גע־עלשאפט. חןר צו נרופע,  ני
ײן  װעלנער אירגענד צו שאשען םענשען א־ינצעלנע די ױאס אי
 פריחטר חאט גתפע די װאם דעם, ®ון רעדלטאט א דאש איז זנ״ט

אױפגעטאן.
פאק#, דעפ אין איז עקאנאםיקם פון וױנקעלשםײן דער :ל כ ח ך ם

 נדט זיר כאנוצם װאם חיה, ג/יזעלשאפםליכע א איז םענש דער -אש
-ערקןױיג.

וױסעץ צו גום איז װאס זאכען
חלש׳ן װעגען

 א אפיס אונזער אין האנען סיר
 אנ־ פא־ םעלדוגגען סון סטאין גרויסען

 ־1923 יאהר דעם פאר סורכען זערצ
 איײ קרינען וױיען װעלכע די, .1924
 אין קורענריג טאן, עס קענען נעם,

 דענארט־ עדױקײ־עאנאר דעם שרן אםיס
סט. טע1{) װעסט 3 םענט׳

 יד און ניכיער, א האם יזויפ ־ערעי
 יס-1רעדז״ זיך וױיען .ױאס סםודענטען,

 אנ־ ן א גוט אזוי זײן װעלען םרירען,
נומער. דעש וױיזען

 ױנױוערסיטי יארקער נױ דעד אין
 (אנ־ קורסען 14 װערען געי-עבען װעי״ען
̂■עטער װעיען דערע  ױע־ געניערדעט ״
 אין צױויליזאציע, מאדערגער אין ׳רען)

 א. ■סיכאל^גיע אדנײטער-ןראביעסען,
 װעיען צענטערס ױניטי רי א-ן װ. ז.

 װע* (אגדערע תורסען 1( װערען געגעבען
 אין װערען) אנגעגעבעז יעפעטער לע\

 ארבײטער-אראכיעםען, אן סאציאיע
 א. דער פון נע־פיכטע סױױקם׳ ענגלי׳פ,

 ̂ני־ס־ דעם אין װ. ז. און ױ. װ. ג. ל.
 אראנ־ מיר חאכען דױױז^אן אן6טעג׳ז

 *yfiir װעיען (אנדערע קורסען 13 ז^ירט
 צײט׳ורא״ אין װערען) געםעילדעט טער

 צי־ ג/ןזוגד/ װענען יעק^ורס כילעםען.
 ארבײטער• די אםעריקא. אין וױ^יזאציע
װ. ז. א. באװעגונג

קור־ א נעבען צו בדעה האבען םיר
דער אין קורס יעדען pc ?ןיידערוננ צע

 ‘W געגצנען װעלען װאס /זד טיט בען
״1ודװןרסיט1 װ^ירקערס אין ־ען

ציודרזאדן מץ־ערנע
 א פאכען ,צ געקומען איז צײט די

 פ־נרא־ די pc אינעױצעצומ ;רינד<יכע
 ציװיר־ איצטינער אוגזער םון טעגטען
 ה#כ צױױ<יזווציע איטע די זאציע.

 צוזאטענגעכר^־ סאס גרױסער א צו ביז
V האיט צױױ<יזאציע נײע א כען. I 
 ארב״ט?נר*כאוחנ־ די אױכ כױ^ן. אין

 אי; העילפען צו גענוג סעכטיג איז ;וגג
 צױױיליזאציע, דיער רער pc בױען רעם

 פונרא־ די וױסען ארנײטער די מוזען
 הצר״עצ;רע די א־ן פריגציפען מענטאלע

 יע־ סארעמעם אונזער pc ׳עטיעכוגגען
 איז סאי חוס אין אוגוױסענחײט נען,
p א נאר כרכה/ קײן ניט m g j״D. 

 ניסעילע קײן העאסען ניט דא װעט אױך
 גרינד<יכעו א ;ױטע איז עס וױסען.

 ‘ארכײטער״נא די אז אזוי פאר׳עטעהן,
 אױ״ דער מימ רײדען ל,ע;ע; זאיל װעגונג

 דעם כאדצט װאס אײנעם, סון טאריטעט
אסת. פונהאסענטאיען

 ^ןרגאנידיט איז צװעק דעס פאר
 חיר־ פין גרו•* פ^נענדע די געװארען

 דעם צו געציילט אאע זײנען װעיכע ׳סען
 צײטװײױינ פארילירען מײנט חל^ןפרןוכיעם. צענטראיען אײנצינען

 פאר- װערס דאס כאװאוסטזײן. דאס
 צױ געניגענדמקן גיט א פון אורזאנט

מארף. צום כלוט םין פיוס
לייכ־ סך א חי׳ע׳עז סענ״פען אײ;ינע

 חי״ע׳עז צו נײנוננ די אנדעדע. וױ סער
 אײנעמס סון *« אלעמ^י גיט העמט

 מענ־ *עטארקע אז וױיס, יעדערער כח.
ע׳ט אפטסאי ה^נען ^עז  צוייב ;ע׳ח̂י

 חייע׳ען קען מעג׳פ א קלײג-נקײם. א
 א pc מװאכק״ס, פון מירקײט. פון

 אויסערגעװעהנייכער םן בגוט^םורץ.
 װעי* א םיז ןול־עי יופט װענינ pc ׳היץ
 אױסרענוגג. שטארקער איז עס כער

 חי״פ׳ען. צום סאכען אריד קען •פרעק
pc ̂ודער דערזעהן VPVQznm] כיוט 
 אין חייאות. אין פארעץ אױף סען קען

̂עות pc ^ונפאיען איע כטעט  איז חל
 געפיהלס־עיע־ דױכטיגער זעהד » פאראן
םענט.

סיטםטא* די יןןרקעגעז י־ארן• סען
̂יעות. פון סעז  ימזואכ־ פון :עפיהל א ח

 עװאר־ און •אציענט, דעם כאפאלט הײם
 אויגען. די סאר מוועכעז •ינםלאך צע

 גיינ־ דעינאר ביײד, װערם געזיכט דאס
 זײער סארלירען לייען די און ליןײגעל,

 װערט ױלס דער קאיליר. נאטיריליכעז
 איז רעספיראציע די יעװאך. און •פ;על
 דער זינקט ענד<*ד פלאכע. א זעחר

ץ אץ אראפ פאציענם  אדער ׳שטיי ד
 כאװאוסםלאז. ערד דעד צו פאלט עי־

 איז ׳פאר קוםען אוטגליקס״פאיעז װען
sn׳c׳iy אונגעװעהנליכע סײז ניט גאר 

 איז עס אז וױסען, םוזט איהר און זאך,
 חל^ות״ א איצױפםעילען םענייר אפ־פר

 די אן נעהפם סען נאר אויכ אנפאל,
 באוױיזען עס נאר װי ׳עריט ;עהערינע

ס״כריטאםען. די זייך
pm בא- מען אײער ^רפיהיט םען 
 קען ׳אז קוסם אםאהע די אז ׳מערלום

 דורך אפ׳שטעלען אפטםאיל דאס מען
 קאפ דעם ארא• בומט םעז ײאס ׳דעם

 נע־ װערם דאס אריב קני, די צוױ״פען
 נאך האלטמן סימיסאמען די און ׳םאן
 םלאף־ לעגעז זיך מעז דארןי אץ, *לז

 געפינען קען םעז אױב רוהען. אויפ׳ז
 םען דארןי בענקעיל, א אדער זאסע א

 קאפ תנר pא אנידערילעגען, כא^ד זיך
 א־ער ענ״ איבער׳ן אראפהעננען זאל

^ זײם. איבער׳ז
אנ־ אן םארהיםען וױילט איהר אויב

 פערזאן, אנדער אז בײ חאןזות פיז פאל
 איהר אז נעדעניזען, איהר דארסם
 נאכ׳ן כאאבאכםען פעדזאז די דאיפם

 איז בלײך, איז פנים דער אױכ פנים.
 בלוט םעהלט dv אז באוױיז, א דאס
 קאפ דעם אראײאזען פיז מאחי. איז

סארך. צום צוריק בלום דאם קוסט
 כלל זיכערער א דעריבעד איז עס

 דער אױב אז אוםגליקס־פאיעז, אלע אין
 אראפ־ איהר דארפט בלײך איז פנים

 איז פנים דער אױב קאפ. דעם לאזעז
 אויפהוי־ קאפ ״יעם איהר ־ארסט רוים,

 אנ־ אז אײו* אד^ר קיממן א אױױ בען
געגענ^טאנד. דער

 איז חלשות פון םאלען אלע איז
 פערזאץ באםרעפענדיגע די אז װיכטיג,

 לופט. חיהילע פרי^ע, נענונ האבעז דארוי
 ברענ- אםםסאל וועט לוםט פרימע גענונ

 איז עס זיד. צי פאציענט דעם גמן
ד אייד ^י  פנים דעם באניסעז צו ני

 וואסער. סאלםע ם״ם ברוסם די אדער
 פא־ דקם ברעננען םאר הילוי א אלס

 נוט אויר איז נאוואוםםזײן צום ןױעגם
nr רע־ נאד נאז אונםער׳ז איהם נעביז 

 מםעידזאל- װײלעם קורצע ־ געימסמא
 אםאניא, םראאענס אימינע איער מז
 אינע- האם •אןױענם דאר װאנעז ביז

o םים םאכען אםעם. דעם כאפט m 
הילוי. א אױך איז •נים יימנד׳ן

 װאס איץ. איז אכער גיותחנל״ד
 •א- לינצנדעע א נאר איז זיך םאזתרס עס

o םון נידריגער קא& סים׳ן זיציע n 
קעריער. איכעריגעז

 צום צורײן קוםען •אציענםעז װען
 םען דארף ׳חלקזות נאך נאװאוסטזײן

 ארא״ םײ-לעםעלע האלכע א גענען זײ
 נע• און אםאניא אװ סייריסס סאטיק

 קריתן, דאס קען מען אױב װאסער, נוג
 אוכד קײנע אונטער און קײנעם

 א עריויכען נים טען טאר יעםענרען
 נעקוסען װאס נאר איז װאס /1■ערזא

 אױפצױ חלמות״אנםאל/ א נאך זיך צו
 װא״ כיז געהן, •רואװען און זיף־ הויבען

̂- זיף צו געקוטען נ־ט איז ער נען  פא
 סען דארף פאציענט אזא ׳עםענריג.

 נא• אױנ באאבאכטען. פארזיכטיג
 עס״ נאך צוריק ;־ט קוםט װאוססזײן

 האט טען וױ נאכדעם און טינוטען ליכע
 סינד אױכעךאננעוױזענע די אנגעװענדט

 צייט קײן םארלירען ניט סעז דארו״ ׳יען
 סיםיען, די אט דאקסאר. א םעז ר און

 באמרײכען, װאס נאר האבען פיר װאס
 הילוי״נא• םע8ער? אן װעזענטליך זײגען

 פאלאן מעהרסטע די אין און האנ־לונג,
 כיעמען צו נענונ זײ זײנעז חל׳שות פיז

באװאוסםזײן. צים קראנקעז י־־עם
 ס״םן א זײן חל^ות קען אפם זעהר

 ערנסמר װעניגער אדער מעהר א םיז
 כאליי איז דעם צוליב האר״ז־קראנקהײם.

 די אויב נויםיג, הילוי מעדיצינישע דיגע
 ניט כרענגצן הילוי ער^םער םון םיםלעז

באװאוסםזיק. דאס צוריק
 זאכען נויטינע אנדערע זװוימעז

 סען װאס װיסעז אײנער יעדער דארא
 DP חימ׳ס. םענש א ײעז טאז דארוי

 אין חמ»'עז מע^ען אז אסט, ט־עפם
 1גא אין באהנען, אויוי מעננעז, גרויסע

 ױי ווען חלמ׳ען, זײ ;סעךםראסװײען
 א סון אדער אוסגליקסםאילען, דערזעהען

געםיהלעץ. pם ל־רוק מםארקען צו
 שענמ א װי ׳זעהם איסיצער װען
 אח שנעל האני־עלם ער און #ח^»'ם

 ?ךי• אײנםאכע אזעלכע אז װענדעם ער
 דא חאבען םיד וױ הילף״מיםלעז, ?ןםע

 רא• דערםיט ער \vv באעריבעה אויבען
לעבען״ יענעםס מעװען

 וױ־ נים קימםאל דאר קעגט איזזר
vv,\ אזא ה^לען װעם איחר ש:על װי 

 אממ• מנעי װי אדער געלענענהײט,
 דאנק• p?' צו אורזאןי אן האבעז װעט
 חאם ויאס אנדער׳®/ איםיצען צו באר

 אױןי אנצואװענדען אזוי וױ נעײאוסט,
הילױ־באהאנדלונג. ע^טע די אײר

 אמיארםײאאך לזןנגוחןדוא ®אראײן
סוירװים.

שיקאנא אין דנםאן פרעזידענט
.)1 זיימ פון (שלוס

 כאארד, עקזעקוטיװ דזשענעראל נאנצער
 גאנץ »יז םױל אויס ער דריקס אױך װי

 אינםערנןועאנאל. דער פון נײסט דעם
 די איסטא*עז אם׳שר ער וועם דערםיט
 און םאסטער סון פארלויםדװנען נארימע

 פערעל- ברודער אז נאכ^עפער, זײנע
 דיקםא־ ךעם םאר םאכען זיך װיל שטײז
מ^ןאגא. אין װניאנס די איכער מאר

 nr אויר דענקם זינםא! פרעזידענט
 דער איז עכ*דם אנדערע איעיגע איז זײז

 װארם*ן יתיאנם אונזערע װאו ״װעסם
 *nr pc װארם זײן אויף אומנעדולד מים

 טזױ איצט איז וועלמנר איז םונםערוננ/
נויט^

 ױאסם דער איז םארבלײבעז לאננ
 אגותזאנחיי^ p? ניכג אבער ער װעט
 דרמ- חעכםםאר דער pc איז יארק גױ »יז

 נאקסמנר םון אגחנ צו איז נענדיגסײט,
̂*ד  נױ tnt pn njnm ״ייז אר װעט װ

p v r אום nr די אז ׳תחן.nrvw ntfr 
 *כ• חאט אד וד)ס אךבײכמז, וױכטיגע

 . •איאזטאנדימר « ױק Ur^t נעםאמעו,
ארסאלנ.

לעטאן ערשםער
עהרע. ; עקאנאמישעד רער *ון באזים דער אח טענש דער
 מענשענם דעש פון שטודױם דער איז עקאנאםיקס :נ נ ו ר ח י פ נ י אי

 ױ לעבען. א םאכען דאס — טעטיגקײט געזעלשאפטליכע פונדאםענטאלע
 כא־ סענשליכע די םים )1( :זאכען צוױי םיט הויפםזעכליך זיך פארנעטט
 דאם באפרידיגען. *ו זײ םיטלען די םיט )2« ;פארלאנגען און דערפניםע

ז זאכען םיר םון שטודױם א זוו פיוזרם
;באדערפניםע זײנע און םענש דער .1
;כאדערפניסע זײנע באפרידיגען קען װאס דאם, םון פראדוקציאן די .2
;באדערפנישע זיינע באפרידינען װאס זאכעז, די פוז אויסטוש דער .3
זאכען. פראדוזױרטע דאזיגע די פון פאנאנדערםײלונג די .4

I. די אין — םענשען, דעם אין איז עקאנאםיקס פון פונדאםענם דער 
דאש פאקנמז,

כאדערפגישע. געװיםע האט װאם חיה, א איז םעגש ^ר1 .1
 ער אדער באהייצונג, הדיז, א קליידער, שפײז, האכען םוז ער <א)
בא־ ערשטע פאםע םענשענ׳ם דעם זיי רופען מיר לענען. ניט קען

דערפניסע.
 צײט אין זיך ער נויםיגם הײת, אלע פון הענםטער דער אלס (כ)

 אין טעםינק״ט, באשאפענדער אץ ערציהוננ, אין אפרוה, פאר
 פון באדערפניםע די םיר רוםען די װ. אז. א. װיםענשאפט, קונ?ט,

קלאם. ןווױיטען
:װעזען סאציאלער א איז םענזז דער .2

 א א»ז ער גדופען. אין זיך אפוזירם און ארכײט םענש דער וא)
 די אץ ביהנןןן די םוראשקעש, די זײנען דאש װי חיה, םאציאלע•
לײכען. די אדער םיגערם די וױ חיה, א״נזאםע אן ניט און םאלפען,

 דורך לעבען צ־מ הזןבעז מה ער וועלכע זאכען, די קרינט ער «כ)
טע־ עקאנאםישע םיר רופען דאש כרופע. דער אי; ארכײט זיין

םינגקײט.
װערקצײנ. םיט זיך באנוצט װאם חיה, א איז םענש דער .3

 שטענדיגער דער איז צייט פון שםרעקעז נרויםע די איבער (א)
שפײז, קרינען צו װי נעװען, םענשען פץ פראכלעם פונדאטעגטאלער

;קליידדננ און כאשיצוננ
װערק־ פון געװארען נעהאלםען טענש דער איז זוכען זײן אין (ב)
;ציינ
 זײ האט נד׳ח דאם וױכםיג, אזױ נעװען זײנען װערקצײג די (נ)

אויג. דריטע דאם אדער ארעם, דריטער דער נערופען
II. משך דעם אין אונאויםהערליך ענםוױקעלם זיך האט ווערקצייג דער 

יאהרחונדערטער. פין
ווערקצײנ, װאונדערבארע די געהאט איטער ניט האט םענש דער .1

אײז־צײט, דער אץ ערשט היינם. ארבײט ער װעלכע טיט
 דעם און בײן, פון נאדעל די ענםוױקעלט םענש דער האט לםשל,
 םאשין װילקאקש דער פון עלטערען די געווען זיינען די אבער שפיז,

ביקם. דעם פון און
 אוים־ נראדענװײזע א פאזען: צוױי האם קולםור טאטעריעלע די .2

ענםװיק־ אן און םיםעל־פאחארגונג, פון קװאלען די אין שפרײטוננ
 םים פארבו־נדען עננ איז אײנע פראדוקציאנם־םיםלען. די םון לוננ
צוױיטע. דאם

 לעכענשםיטלען פץ קװאלען פארשידענע די פון אױםברײטוננ די .3
 פון שםופען םאלנענדע דורך םענשען דעם דורכנעמראנען האט

:ענםײיקלתנ
;שפײז זוכען (א)
ג) ;געיענ (
;פיש־כאפען (נ)

;הויז־חױת פאר זיי םאכען הידו/ פון צאהםוננ די (ד) .
ערד. דער פון באארכײםען דאם פלאנצען, פון צאהםוננ די (ה)
אמדוםםריע. און האגדעל (ו)

 צדוײ אתים וױױט •ראדוקציאנם־םיםלע; די פון ענםװיקלוננ די .4
:ענדערוננען פוץ םיפען נרױםע

נעװא־ געברױכם זײנען וואם םאםעײאלעז, די אין ענדעחעען (א)
אץ אײזעז קוםער, שםיץ, פאלירםער שםיץ, פראסטער רען:

שסאל;
נעווארען, געבתיכם איז וואם ענערניע, דער אץ ענדעתננען (ב)
 םענשליכע ;קראפם מענשליכע :ווערקציע די באמעגען צו אום

 וױנט פון חיה, דער פח קראפם דער פון אונטערשםיצם קראפט,
ענעתיע. געשאטעגע קמםםליך פוץ אח וואםער, און

n  , J f וױכ־ נעוױםע א ארױם ווײזם ווערקצײנ די פון ענסוױקלזנג דןךיגע 
:כאראקנועריסםיק םמע

.J נייע צאחל געוױסע די אז םײנם, דאם — קיוםיולאםיװ איז עס

ט י י ק ג י ט נ ע ר ע 6ג

 דער פון כאארד רזשאינט W מיטינג
ימיאן ררעסמאכער און קלאוק

oyro ftp.
r נרידער רי pc מאסיטע א n, תור״

;ױטיגע די טאנען צ* אעסט**אי*ט

& פ, און װמ  יאמאל pc סצטכןרע לו
83, 1 w  prTD^crc״ ijtpm בא׳צצפ״ 

m חור פיר םעם v w  ro rc ;*  מ״ו
סאן/ ניוחןד אח  חאט ,9 יאקאי pc ד̂ו
 וױיל /0ארנײ דאר pc 0א»נ?סטא» די
M ע״ האט ׳עא•/ ודן ארױ^טצגדיג; 

W'10 אז זאחן i pnD o iyvonm  n 
^  n אז כאחױיטעט/ צר װ*לכ* אדני
 דט און ס״ד״עעי צו אגנט5בא ארנײט

.iirroctpir אן צו
״ ואל מען פארלאמצן די  ערלױ- ו

ארכײט. רער nr ציריקגע׳־זן כען
^ א אפי  נרײ די pc כא׳אטעוזעגר ק
 נאנייז און דא׳י״נסיןי קורצמי|/ דער

 די אוגטערזוכען צו א«אי;טעם װערס
קײס.

 אד- יעעל די pc יײנער טאר, סר,
 װעלכע ,,װאמעסי או; סאהא pc וױיזערס

 טױט צום נעװאחנן םאראורטײיט זײנען
 כאארד רז^אינט דעס pc פאללאנגט
 ע- מטיצע סיגאגציעלע pc טאראלי^ע
 כא- כענרג דא זיעען עס או ערסלזרס,

 פאר סרײעי נײעם א ת׳־־יגען צו װ״זע
 און אערזאנען צװײ אױכעגרערםאנטע די
 װעט סר״ל דיעם א פאר הירימ א

 ער אקטאכער. ער״£טען דעם פאחזומען
oiy4'p"v, סענ- איע דא דעען עכ אז 

 װאג״ און סאיזא ראטעװען צו ליכקײטען
 אגריהברײג• די pc םדט דעס פדן זעטי

 אמאנידדטער דער pc רײען די אין גען
׳ ארבײטע־׳צאפם.

 איכערגענעכען װער׳ט םארלאנג דער
?אמיטע. פינאנס דער צו

צושריפמען.
 קאטעיס די אז פאדלאנ*ט 1 ילאתאל

m אובײטען וועלכע i ,זאלעי דז׳שאכערס 
 אד״ דער םון װערען אפגעסטאפט נלײך
 קא״ די אפ^אסען ארום אזױ און בײט.
 דזשאכינג די אין דעפארטט/ןנט טיננ

הייזמר.
̂שריפט דער גוטנעהײסען. װעדט צו
 ראס סארלאגגט לאקאל זעלבעד רעד

 אנ- איצט זיך ד.אט סיזאן דעד וױ אזוי
:y;;ccr/ צײט ריכטיגע די איצט א״ז 

 אנ- אײדזישענטס כיונעס אוגזע-־־ע סאר
 שעפעד די געגען דרייװ א צוכאנגען

לזטונ* אומגעועצייכע ארכײטען װעלכע
יעןי

גוטגעהײסען. װערט צו״וריטם דער
 האבען זײ אז אינפארסידם, 3 אאקאי

 ד• פרן יראנואהאלען n לוסגעהײסען
o םון דירעקםאדס אװ כאארד n ער״ 

 דז^אינט דעם סון און אויגוסט ^טען
אױגוסם. סען3 חןם פרן נאארד

 דעם אויםםעמזאם םאכט 9 לאהאי
 צושריםט. זײער דאס כאארד דזמאינם
 דער צו נע׳שיקט האבען זײ װעצכמן
 אוי״ טען1 דעם דידעקטארס אװ באארד

 זײע״ כאצונ רעסאםענדאציעס/ טים נוסם.
in /איבער־ ריכטיג ניט איז פעםבערס 

 צו םארלאננען זײ און געװארען געזעצט
:קארעהמאנס פאילנענרע די םאכען

 דעם אין 2 נומער חןקאםענדאציע
 לעזמ אוינוסט, טען3 דעמ pc *ראטאקאא

פאלגם: וױ ןיך
 ענד אפ ארכײט ישער5פי דער אויכ

 אװמקגע^יקט װמרט און װאכען אאכע
בא־ נים איהם װיל באס חנר

< דעם וואהאען  מניאז די זאל «
 צו ארכײטמר דעם ׳באס דעם אװינגען
סקײל״. דעם צאלען צו איהפ pc חאלםען

 רעקאדענ״ די זיר האם דעם אנשטאם
 לעזעל געדארפט 9 לאקאל פון דאציע

:סאלגם ווי
 אפ אפילו ארבײט םיניעער א וחןן
 באפ דער pc פלאץ א אין מעג עםליכע

 וױל ער װײל חןרסאר pjmc איהס יטיקט
 די זאל ססייל, דעם צאהל^ן נים איהס
 האלטע; צו באס חגם צװינגען מניאן

o n סינישער pc באמעפםיגען. איהם 
s דעם אין 3 נומער רעקאםענדאציע 

 אויגוסט, דריםען דעם pc אייאטאקאל
:םאלנם װי זיך <עזט

 נײען װעלכע די זײן זאאעז ״העלםערס
 די מאכען דארפען pc באםאנט די אן

 װעל־ די נארכמנם. סון טײלען אנדעדע
 זא• גארםענט, גאנצען cm םאכעז נע
 ערסrיניD אלס וחוחנן נערעכענם לען
 41 םרז װײנמער וןרינעז ניט ואלען און

סהײצ׳/ ד?נר איו ומלכאר דאצאר,
 נע־ זײן נעדארפט האט om אנשאט

:םאמט װי ׳טריבעז
 ‘זײ העלסער, די אםבאלאנגט װאס

yi\ א;1יעגיג וועלכע אזעלכע באױז זײ 
 וחןאכע די צײנינג. םעאען און וכאטאנס

 וא־ גארםענם. פון םײ^ןן אנדעחן מאמןן
 אלט imim פאררעכענט לען

 pc 41 װיינעער ניט תרמען אורזאיע!
חור tאי װעלכעס דאלאד,
ד  װערם 9 יאסל pc פארצאגנ מ

ײעדמ רנתקרעסצ חןר pc גיםמדדיסען

לאמנדדוגג.

 דער פון באוןרד רעם י1אױ ,,ז י׳אנען
 עמױילט כאארד עקזעקוטיװ -זזואנעראל

 רדצ. אונזער צו דעיענאטען £אללענרע *י
מיב נדשיײןיז, סאניא טיס :כאארד

ytm /מר. סירכקי iv h /דיס כיאראזאוז 
*ואלקאוױץ. ראזע טיס ראטפארד, כעײא

cm pc ג װצרט צויןןריסטty/אז אגט 
 פא-איינעוגג די אז ד׳אסט/ א?אל>י רע■-
pc דyר oyni ד מיט ױניאןyקלאילסא ר“ 

 כ״אט נײ;ם c ivcct? װצט יװיאן, רyכ
 ״אינטער״ א״נזער םון yה'סטארי רyד אין

 רער אין ביעםבע-ס די און נײ׳עאנאל״
y’^ o n i ’C ר.אכ וחנלמןyן pnru ד סוןyר 

פאראײניגוננ.
 לא- nymiy^iO'C דער ׳89 לאסאל

 אינ־ די לױט דאס איגםארםירט קאי,
oy^w oo ד סוןyר yjpy 4,cnyjyrrn 

 י״אקאל ױיער ױך דארף כאארר קוטיװ
jy;^^c^.cc כאאדד אינט1דזי״ *ונזער מיט 

 yנדyפאלנ די ארײן זײ [yp’c׳ דאדום און
: באארד דז^אינם רyד צו ןyנאטy^yר

 דאי־ סיס מאגניא, די טy־גארc,כ כייס
 גראסי, ,DDync טר. ליאנארדי, ג#רעט

 א;י־ דז*»אן טר. טילאזא, סאלװאסאר םר.
׳׳ טא.

 אז נעזא;ט, רטyװ צו׳עריפט רעם אין
 א-5 רyד סיט זyרידpצו הרyז זײנען זײ

 ן פאראײנינוגג, רyד דא:ק א און סירונג
 װריסדיק־ רyד זyרyװ |yccry;»c װעס

 זיסטירםPV האט װ^ילר כאאס ׳עאנאל
y דחוס רyד אין '^ o n rc איצט. כיז

y פון םארטרעט|ר די i''c לאקאלס 
^ װערען צוג^אז
איגסטא* זיגטאן טאריס נטyזידyםר

 די אז האסט, רy און זyטcגyאyד די לירט
 הארמאגיע ארכײטען װעט סאראײגיגוננ

 פון נוצען iy3cn fy^yn רסyמכyט די און
פאראײניכוננ. רyד

־,סאראײ; די אז אויך, ־טyfרתy ער
 yjyi'cncc ארױסנעברײנגט האט גוננ

 די רyאכ ,ivwmi און דאפיר סײנרנגען.
 •iya רןיין פון pmyi ניט ז״נען סײנוננץן
 צױ ־iPyt איז ער כאראקטער. זענליבען

Dרידyוחנן ן yר onyt סאראײניגונג די 
םארוױרקליכט.

 באארד nwpyipy ^cnyiyrrn די
 בא־ םיל נאך באעלוס ovt Dccoya האט

 םאױאײנינוננ רי jyn איצט ארן ראטוננ
 jyo דאיח ;,y^ny: םארװירסאיכט איז
 אינדופ־ די ןורגאניזירען צו jyayj זיך

 ארגאגיזירטער אן אין ג#ר וױיל םרי^
 זyקריג רסyטבyכי די jyiyp אינדוסטרי^

ן.yדיננוננcב סערעyכ
 סײנבערג w.ytrTiy:yo ראלy:yדזש

 -ny ־y און גאטעןyלyד די אויך באנריסט
 איז ער װאס שטאילץ איז רy אז ׳רטyקא

^ipyrpy נעראלy6rדז dvi םון אײנער ^ 
uvi o; האט רyלכyװ באארד, ^ s y בא־ 

 איגדוס oyvi די ןyראײנינcם צו שלוס
 דעי םון באארד דזשאינט ר?ס מיט טריץ

 ר אז האפם iy ױניאן. ?לאו?מאכעד
 דער צו ארבײטען װעם םאראײניגונג

םעסבעדשיפ. רyגאנצ im םון װאאזײן
 אינ־ ױניאן, דעזײנע-ס ,45 לא?אל
 :־,:yDD מא?ס ברידער די ראס סארמירם

ypo מ נ. אוןyנדyםארםרע־ װעאען ׳אסאז 
 באארד דזשאינט בײם אאסאא זײער טען

 און ריצי ברידער די pc פאזוצער די אויף
 ?ײן זyאהרDyג iyr'T y^yn דעמײער,
אײראפא.

צוג^אזען. װערען זyנאטyאyד די
יארל״ נױ אװ בא:? רײ^אןyדyם די״
 אנגע־ איז y^yn yזאאוציyר א צו סיסט
 טרייד נטראאy״ס ד^י םון נעװאחןז נוםען

 ביאדיגנ די םון תאונפיא׳/ ■אײבאר און
 ?אונ־ מרינטינג טרײד די ?אונפיא, םרײד

 ?אונסיא ריסטרי?ט רסyנטyר•cp סיא,
 זי און ן.yטDccnyBרyp yרyנדc אלע און

 באארד רזישאינט רyאונז אויך אז חאסט,
רעזאאוצי^ רי גוםדױיסען טyװ

jyD רטyװ yזאאוציyר די '^y^n.
 תאונםיא אײבעל ױניאן נםראאyD די

 םון rjy־wc^p א דאס אינםאדמירט
 פאפואער מעוזר זyכcמ צו אום אםיסערס

 זyאמcהyגftא טyװ א,yאײב ױניאן רעס
pnyn דy18 טזון17 ם pcסזםםעמ־ בזעז 

 װערט באארר דזישאינט רyד און *-בער
ז.yנאמyאyד מי?ען צו רטyםאדyאױםנ

יסpנוטנ ווערם צושריפם רער  און ןŷד
 װע־ ?ורצמאן p» יpרםŷטפיט ברידער די

 דזשא־ oyT םטרםיעםען צו ערוױיאם רען
כאארד. אינמ

 ^שורנאא, דער .מעסענדזמער״ דעא •
 די םון ®תיסנענעבען רחןרט ױעאכער

yvncnr ,זי אז אינםארסירם, ארבײםער 
 ״אײבאר סמציעאעז א ארױסועמז נמזזם

^ן סים נאמזמרי׳, רײ םי ײ פח אר מ  מר
m t i מרײבער גרױםנ pc .ז דענמר י י

cyi •^נור Dyn א זײן אױך j'lHypyD• 
V'w פרעזימננט םיז ןŷ״יכryג d'' נאכי 

 ד■ צו וױ גוט ,אזו yyngnr די צו פעיס
yDMn דער ארכײט^י ny*  דעױ פון ^

 דו״פאיגט די אז פאײאנגט, צײטומ
̂י* כאא־־ד  ט.yDT*,D»־yiHc אן iy3y: ז

 •yccD העי*םען צו א*ם גוטילד oyi פאר
nvi יפאמ. אן פאר נו^ןי^

;,איבע״נענעב ײע־ט צדפריםט דער
?אנײטע, פינאנץ רyך צו

fעײyכטyפאיטרע־ װעט ײאלחאװי״ן ר
Iyo ר,ד אװ באאי־ד די בײ 22 4י׳אקאיy־)ר 

טארס.
 פארטר^ װעט גראפי סטיyאר ŷברוד

iyo .איו באא־ד די בײ 89 לאק nyi'i- 
טארס.

 נײ ןyרטראטcc זײן cyii 22 4ייאחאי
yT»̂ נדױועגס pאטיטy ׳ דורךVDoync- 

ימזסארד. טארנאחוט
 בײ פארטיאט^ זײן וױלט 89 ייאיזאי*

 שװעסטער דורך קאדיטע גריװ^ס רyר
יאגאדדי. טyר;ארgט

 באייכט,- דירעקטארס א״ו כאארד
קאטיטעס.

טע;).8 רעס (אויגוסט
 לראיט פון רyיט,איכ די פון yט,לוא:י א

 פא־אאנ־ סטי־יט, yט15 ײעסט 30 סרי״ש,
 זאל טארסpyדיר אװ באאיד די אז נען
 לא;־ צײט DVi ברעכ^ צו עילױכע; ױי

 טיט נ^יאכט זyהאכ זײ װעיכ^ טדאקט,
y yp̂ ױיער /Dטליכy זײ צוריק. ויאוכען 

iycc'inc3, אן איז עס אז yװאכ^ 4 רר 
 קאנט- צייט דעכ אויף ארבײטען זײ וױ

 וױי־ yny?״ איז רעדאס^זאז א מיט ראקט
s 12 — DyrnראצyנD אפערײ- די פאר 

 פיני־ די םאד פ־אצ^ט 10 און טאיס
 איצט איז yםירט די פרעסערס. און עערס
 םון און ב^פעי די ןyכאצא^ל צו נרײט
 פרייזען. א^טע די צאהלען צו זײ אן איצט

 בא־ האבען זיי־ אז רט,ys*קy קאטיטע די
 כייט קאגטראקט cyi iyDy־a צו שלאסעז

 די אז אײז, *ryt זײ וױיא םירטע, דעי
קאנמראקט. דעש ניט iyp סירמע

קאנטרא־ װעלבעי שוסטער, רyברוד
 לײטע די אז עילולעיט, ^אפ, □yi לירט

 זײנען ׳שאפ, דעם אין ארבייט^ yאכyװ
nnyr גרײט־ זײער און לײט ױגיאן גוטע 
 לאגטיאקט צײט דעם כעזyבר צו קייט
 אױב^־^אנט^י־ דער פאר גאר איז

אורזאכ^
 3yD״ny3D» װ^יט פארלאנ; רyד

 אײכענהאלץ, און רyמיל רyבריד די
 איגפארטירעז ,17 לאהאל פון רסyטבyמ

 ־jy< א פאר ־יגyל ארום jyny: זײ אז
 ןyהאב זײ װעז איצט, און צײט נעיע
̂־ צו צערysB iywK3 ״פוין  ארבײט ־י•
 און לאבעל ״ראזענטאל, ys־î רyד בײ

 געװארען אפנעסטאפט זיי זײנען האף״,
 אפ־ צװײ אנדערע איז אפים nyi פון

 געװארען ארויפגדטיקט jyr'T רײטארס
 ד• פלעצער. yny^r פארנעהםעז צו

 פיעצער yרyזײ אז זyפאראאננ רyבריד
' :̂‘ly צוריקג זײyגyבyװ ןy.רעז

yiHDטע־ דדעענעראל פײנבערנ, .״ 
 אפ־ צװײ די אז ערקא^־ט, נעדזמער,
:r v^yn יײמארס,  ^יקטyארויפנ iy״
 ׳אפיס uvi םון ארבײם ךןןר צו געװארען

?ארדס״ ״װאירקיננ גע?ראגעז האבעז
 ערברי.־ י־י אײדער פייאץ Dyi פאר

 עאפ־ רy.ד נאר אײכענהאלץ, א־ן רילער
 אנער־ צו נטזאגטy זיף האט ט״פערםאן

 זײ װײל קארדס, װאירקינג די דענען
 פון ;עװארעז א^ויםגענעבען נים ײנ^

.17 •?<קאל
 אינ־ װער^י־נ פײנב^:, רyברוד
 נעארדעיט האט דעש, jy:yn םארםירט

cyi לײ־ די ארױפצושי^ גלײך אפיס 
 דעט בנרנע ארבײט. דער צו yט

 געװא־ אכט,כy: איז װאס סםײט^נט,
 אײכענ־ זיא רyםיל ברידער די פון זyר

נעװאלם ניט זײ האט פירכחו די אז האלץ,

 א-ױפנסיקט זייינען ,,ז װײא לאי־טען/
.jy ^ v y אפיס׳ דורכ׳ן o^yv רyחאכיŷג 

 0קײ די אז יג,yײגכc ב־ורער פון ־ידט
.jynyr אינט^־זינט ׳<

 צו iy:y3yry:'K רטyװ קײס ,ד
ולוי. .ױ־דע־ ס̂י

 פון nyDM3*H די pc yחאטיט א
 1- אז ז,yאיגםארט'ר װאוד י־ז״עארדדצ

cירמy איט״ צי ארבייט וױדער יפיקט 
r̂־,,,׳*y8y^ ראגק א און jynyj cyi 
 די אערמ. אױם אינסײד־ארבײטןןר די

 ןyהאנ די וװ םyנאכד אז נאהױפט^
 yירסD רי האט fcrדזysסטא א ג^אכט

 -jytyn:c רyד אין פארש«ראכ^, די
 iy״־ און אסאסיאײמאן רyד פון ה״יט

 די |y>yn ןןרשט םyלc צום אז ױניאן,
 םיט װערען באזארגט רyט,אינסײד־ארבי

 ניט האיט אב^י פירכ^ רי יורנײט.
iy:ŷ.־ -BC,wcc cy. די Kרבי'טyסאר־ ר 
s;אנy,עטי א אז ןyזאא לוננ vm\ דyר 

pnyn iyo*jy; y.פירט
 רy אז הר̂טyרקלy רובין כרו^ר

•K &yv״.iyonyjc רער כייט קײס רי 
 די אז ר,yזיכ איז רy אפאסיאײיצאן.
 yoTc רי זyרyארר oyn אסאסיאײשאן

pronywp’T.v די yטליכy נארמyנטס 
 אין ןyונcyנ זyהאב רyארבײט די װאס

 אוין, רהטyרקאy רy ^אפ. אוטסײד זן
 די jyojni בײ קאנטראקטאר, דעי אז

 באהויפ״ ג^וארען, }y:icy; איז ארכײט
oyD, האט ער אז ;D2ncy דyארי־ ם 

 ער האט ארcרyר און סעפיפ^ בינעי״ען
 אױף איב"ט די fy:np צו רעכט א

דעם.
 *y)c״c װערט קײס -י װי נאכדעם

 \V2V:V)PV2*' קײס די װערס קלעהרט,
Z^yiCB ״פוא טיד אפיס צום

ר באיעניעטײן, טיטאילפ ע ^  pc ט
 3 רףy אן אז באהויפטעט ,82 יאקאל

 הרטyר̂קy סטרײס א איז צוריק יאהר
 דדט. דדט. פירכיע דער געגען געװאדען
 נאםען מיט׳ן קאנטראקטאר א אודײיג.
 געארבײט דאניאלס האט װעלכער סיגעי׳

 פירמע, אויב^־יערניאנט^י דער פ^ד
 אין ןyװארyג ערקל^־ט אויף איז

 דאטאלסט איז אדבײטער די און סטרײק
 לyס'ג װען אז געװאיען, ;;,פאי^פ־אב

 רy װעט ,Dy:T'3 אין הזyגpצורי װעט
 אר־ oyo זyאלט דעם אנגאדעירעז מוזען

nyo,,a ברודyבארנשטײן ר yרpאy/רט 
 נע־ <yrD האט צוריק לאנג ניט אז

 רyלכyװ ברוהאין, אין עאםי א עפענם
 רyד pc קאנטראא רyד רyאונט איז

 כ־yבאר איז רy אז נלויבט, ער ױניאז.
̂אץ א קריגען צו טיגס ׳טאפ. ay׳' איז פי

 אפיס רyד אז בא׳מאאסען, וחןרט עס
 הריגען זאל בארענ^טײן אז זעהן, זאי

 טעגליף־ א*יב שאפ, דעם אין פילאץ א
סטרײק. א אהן

 אינײטער, אן כיאלאװיץ, ברודער
 געװארען א־וגסערנעיטיהט איז װעאכער

 אפע־ םונט, און ברארי עאפ דעם פון
 דירעקטארס אװ באארי־ דעם צו לירט
 ארבײ־ אױיפצוגעהן ןyרלויבy צו איהם

 ניט קען ער װײל םירם^ דער בײ טען
 רy אגדער״פװאו. ארבײט לײן קריגען

 אירם האט 1 לאהאיז אז באהויפטעט,
 ארביײ צו צערyלs צװײ געגעבעז שוין
געק^ט ניט דארט האט רy אבער טען־,

 די צו איבערגענעבען װערט קײס די
לאנגער. און שײ\ ברידער

 רy אז באריבטעט, לאנגער ברו-ער
 באדױערוננס־טעל^־א־ א גע^יקט האם

 ער הארדינג. דדט. װארען כירס. צו דע
 די צו י1ביי ארויסגע^יקט אויף האט

 א־נםאר״ דעיענאטען, באארד רז׳טאינט
 באארד רזשאינט די אז זײ, מירענייג

 Dyi פרײטאנ, רעם מיטען ניט װעט
לויה. הארדינג׳ם o:y־rry־iB םין טאג

אפי״ די אז בא׳טליפט, באארד י־ער
 דעם פארכיאנם זײן אויף זאלען סעס
טאג.

װאך) נעקסטע (שלוס

 די און םאכער דרעס ױ פון פאדאײנעוננ ־ער צו
כאארד רזשאינס אײן אױ סלאוהםאנקר

yפא, די דורכגעפירט איז נדאיך— 
o די פון אײניגונג y ii כיא־ קלאיח אוץ 

 דדטאינט אײן אין יארק נױ אין רyכ
גױיסער ןyאםyז א איז דאס באאלד.
 טויזענטע yדונדלינyצ די פאר אויפטו

אין פטינטyט‘בא זײנ/ס װאס טעניטען,
o רעם y ii .מרײד

■y.'yc’n דעם דארום נראטוליר איך
 נאנצע; פיז באארד עקז^ט־װ ראל

און ןyנוײyאננ האנען שאר הארצען
ס. נרױסצן רעם רורננעפירט ב^לו

 גרא־ vo'Xi: א ?וםם איבערהויפט
זיג־ פרעזיזשנט רyאונז צו מולאציאן

 רy האט yרניyנy מיס װעאם א מאן.
̂ם. אד• יטטי? yדאזיג די pm אײנטyארײננ ב

 ־y: אלײן האבען װאפ םענשען, נאר
ic jytrj קאנ אנטײל, •קםיװעןy6א ז- 

tm c r האט װאס עװערינקײםען, די 
 סאר־ yt,n פיהרעץ צו בײהוכיען נעכיױט

.....אײ
 ,23 לאהאל קרעדיט אויך קוסט עס

איניציאטאר ־im נערחנן איז רy װײג

 כיײקע־ס דרעס די דאס ,picny; דעב פ.-ן ן
i קלאוק־ רי מיס צוזאמען זיין דארםען 
 בײ פארלאננט דאס האם ער רס.ypיימ !

 לעצ־ דער אויף און ?אנװענשאנס אעיפ
 בא־ איז קליװלאנד אין סאנװענשאן מער

 פיאן דעם טאכען צו :עװאיען שראסען
םאקט. א פאר

 לאנ־ לעצטער דער זײט בין איך
 אלר געװען טאנ הײנטינען ביז װענ״טאן

 איז עס פאדאײנינוננ. דיזער איז מיװ
 |y^:yo אהטױוע נאך נעװען טיר טיט
 ־y:pyn« האבען װאס לאפאל, םײז םון

דורכצופירעז. דאס ענערגיע סך א כעבען
 װען כיאםענטען, נעװען זײנעז עס

 *,Dys געײארען זײנעז אונז םון פירע
ער װאס סיסםייש. ט ^  ןyקומyנ איז Dy נ

 וױי־ אלץ פאראײנינונג, דער צו צײט י־י
 מענאיכ?ײט די iynyry:D^' האט טער

>r ק צװײ די זעחןyי̂־yפאד־ שאםטעזיר 
 נע- איז װאס לאלאל יעדער ^יײײײ

 האט פראנע, רyדיז אין אנג^רט ירען
 האם װאס זאכען, y^yrc פארלאגגמ

.)7 וײם אוי«> (ש<ום
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̂ו tP יײ pptpi09ip Fניחנ  חײם, עכם

^Fnpi רזר פון ױף אבמר, ;  דער י
p כיחגע ®uזיר חאט ׳ if גוט :iriFtF 

t i p  pp נאכנ^ כיייגע רי געםיחילט 
d^pddvo םון nop tP^  pp חײם. ׳

pקםריFעי דעם r rיײכםFארידאד, ן? 
 ״גארםקן״ p יייין געםיחרט האס װאס
t'np הpגעזעחן ביחגע רער םון טעז ט 

fo: די fpp פ די טדן צינעלpרrטויבטF 
v n v v 'M סוייסען, ,ד הינטער װענט 
yopyf*®ip® דעס*רומוי^ <ײװענסענע 

 Fײזערגp FסטpררpD ,pn»r נראכע
 yoy'ii^pc ווענט׳ די onp רעחיען

 םע־ די פון sv:np עטעppג tip •ניס׳ער
 *pp y־ijrup v"»p םון סעהר >ע־pניpכ

 ימ־ אין האס כיהנע דער אױוי טיארען
 אט געםידייט איז געזעײן אווענט נעם

 ®אראסערנא־ ;עי4ביי גאנצע דאדלע די
 סאר־ כיהנע׳ דעי חינטער ייי? אויף ׳<יא
 האט — אזוי אם איליין. טמגיסאן גאט

 סע^ען דך ׳עטעיען ־־- געטראכם זי
 װאוינונו p דען .איז ח״ם. א סאר

 האס וואס זראױנוגג, ^עחגע p אפילו
 אױסגעםעבעלטע םיי אזוי אוץ פיל אזױ

 אםת- אפייו זײז עס מעג •- ציםערען
 אי״ײן ד*ס דען איז ־־״ שעכעל רײכע
 זי־ינען אט V ״הײם״ חײסען צר געניג

 װאו האטעל, דעם אין ציםערען, איהי־ע
 ̂ועדינער א:ן רײכער נאןי ױאוינט, ר

 *דוערען וואס לי אפייו װי א*יסגעסוצט
 ׳נו — ביהנע רער אױף םאיגעישסעלט

 יואױגונג איהר דען ד jpp ? װאס איו
״הײם״? א;־ופען
 פארקיעסט האט װעה־געסיהל א און

 גע־ דאזיגען דעם כײ הארץ טארגאט׳ס
 איהר tP דערםאנט זיף האט זי דא;ק.

 אין סאן׳ס, איהר אין ׳הײם אמאי׳יגער
 באי*ייכ- ^טילע די ;חויז װאנהען׳ס,

 די ׳סאםע הײםײשע װײכע די טונג,
 םיט אויסגעהעםט קישעלאך׳ אסעםע;ע0

 ארם־ אן אין אין אמיציאלען, איהרע
 ױײם ניט ׳וױ;?על־<אם£ כײ־א ^םול

 לייענט, און ליגם ד װאו םאפע דער פון
 אויסגע־ סיס זײנע מים װאגהען, זיצט

 נא־ באליבטמ; זײן יײענט און צױנען,
 עס װאו ז׳טורנאל ^ודחוױסעג׳יאםטליכען

 נע־ און לעבען דאס סדפריבען ןועדט
 און חױת םאריןןײדענע פון װאוינהײטען

 צו ליכ תםיד האט װ*נהען ^ופות.
 מםאר? איז און זאכען, אועלכע לײענען

 פוץ יעבעץ דעם אין אאראינטצרעסירט
זזױת.

 פריר־ רוד׳יגמן יענעם אין דארט, אם
 ר ה י א איז דארט װינקעל, <יכען

rt איצט זי װאלט דארםען און ם, י י 
 ווען איצט, דערהױפם, — זײן גערארםט

 באלעבאס־ א געװארען איז אנדזישעלא
איײן. דארם איז ר ע און ׳זיף םאר טע

 םאר* איז געדאנק װילדער א און
 זי :ארײן ?אפ אין געהוםע; נאט׳ען

 צו םאהרען בײנאכט הײנס נאף לועט
 אוים* איהם אניזלינגען, װעם זי איד«ם.
 זײן אויף םאלען איהם און <ועקען

 װעט ער און װײנען, װעט זי כרוסט.
 האפ, איהר אויף הענט זײנע ארױםלעצען

 אין צערטיעז ױ האי, די גלעםען איהר
 הינט גרױסע צװײ זײנע בארוהינען.

 זײ ;דערפרעהען איהר מיט זיד צרעאעז
̂ען  ^א* זיד עקען, די טיט דרעהען װעי

 אונטערבי־ און פיס, איהיע ארום ךען
 נאך בײנאכט הײ;ט ׳יא :חת. פון לעז

! איהם צו זי סאהרט
 אז דעיפיהלט, זי האט באלד אבער

t' ים װעם זי — אלײן זיף נארט: 
 טים דארםעז איז פרױ״ ״יענע פאהרען.

 זי װעםען ׳פרוי נאכלעסיגע יענע איהם,
 אוועסנעגעבען נארי״ש אזוי אאײן ראם
 גע־ ר.אם זי װאס םאן דעם טאן, איהר
 פאר װאס הײנט. נאך ליבם pk ציכט

װאס !גע״יעז דעםאים איז זי נאר א
-ז-’:אי נרויסער א סאר

 דעם דעדענרעט איז עס וױ האט זי
טען  באוױזען קײם האט און אקט ע־̂־

 ניה־ דעד פון ^וועל די אדיבעי־טרעטען
 וױדער זײנען אוינעז איהרע און — נע

 םרעה־ םיט געװא׳י־ען פארצאםען אמאי״
 אםלא״ די הילכען טעאטער אין רען.

 צו הוטם רעז״ןיסאי דער דיסםענםעז.
איהר: צו

 ארױס־ ךײ\ נוט אזוי איהר ״וױצט
אפלאדיסמענם׳ דעם ענמםערעז ״געהן

טעגיסא??״ טאדאם
ניט וױי און ניט ;pp איף ״נײ^

 דער אױז* ױײזען זיד איצט אדויםגעחן
ד ביהנמ

 דירע?טאר דצר צוצויםען קוטט עס
ײך׳ םיט pp &pn״ אא״ן:  טייערע י

imp fopnpo* געזונם גים זײנם ? 
If אפ׳פר ^ r נאד « ^ אר ס ק חו

--------------------------------------------------------------------------------------------------. - ■— )P אין םאםעצט cyT םון לעבעז p
ליגדער. ב. נ. פין ).yo'ioP8״-i«oo״

איך• גארני׳צם. איז םיר !גי״ן ״גיין,
 !צורוה טיף לאזט קראגק׳ ניט בין

צוױה!!׳׳ ארע םיך צאזס

 םאר- קאט אקט צױײטען דעם אין
 אלײן. זיף סיט נמקעסםט כיטער נאם

 שארלאנג עטאר?ען א געהאם האט זי
 אמת; גאנצען דעם םיט ארויסצו?וטען

 א ס׳איז אז ■*נייקום, דעם חלרצעחלמן
 װמגען באכע-מע׳שה גאנצע די אט לימן
 װע־ ערפאיג׳ געמעסטליכען פרוי׳ס דער
 םאר־ גרויסען גיט־געמסויג^נעם דעם גען

 אין מאכט סמיט״ ״סיס די װאס םעגעז
 ?אטבינאציע, אויסגעטראכטער אן עפעס
 פעהיגקײטעך/ ״זעלטענע איהרע דורך
 פארטאגט :יט קײנםאל האט זי ױאס

 װאו פארםאגען. ניט קיינכיאל װעט און
 אין באנעגענט אשאי* םען האט װען איז

 ״מיס די וױ פרוי׳ םיפיגע אזא יעבען
 הע־ דער פון פיוצים, זאצ װאס סםיט׳',

 אזא פאי ארויםוױיזען זיף לער־הויט,
 אײגכיאל, מיט זאל און בריה גװאלדיגער

 םאר־ ריזיגען א מאכען אײנס־צוױײדרײ,
 גע־ געהי־יםניספולער א עפעס אין טעגען

 די הײנט, ספע?ולאציע^ יעעפטליכעד
 ױנ־ דעם םיז ״ליבע׳' צוגע׳פטיקעװעטע

 םירסע׳ דעי־ פון הויפט דעם אי׳מן, געז
 ״שיס מיםטעריעזער דער אט צו

 יפײדען די דראםאטײפ וױ אין ! סמיט״
!זיך

 אײיינ אײך װער ״איך :זאגט ער
 טראנטעץ, אײך פי; אפט און ;עיענקען

״סםיט טיס !
 טוזט איהי ״ניץ, : ענטפע־ט זי אין

 א פארנעסט םע װי פארנעסען, כייף
׳שאטען!" פאיבײיויפענדען

 ז^עסט עלעגאנטען אן סאכט ער
 פאטעטי^ען א טים ארויס זאנט און

 צונעהפען םיר בײ קענט ״איהר :טאן
 טיר בײ קענט איהר געזע^אפט, אײער

 אײד, אויח האםנונג מײן צונעהטען
 צו־ ט י נ מיר בײ קענט איהי אנער

 װענען עראינעױנג זיסע טײן :עהטען
אײף!״.

 פובריקום צװישען דאטען די pא
 בײ אפיױו און אייגען, די זיך וױיפען

 פײכט. אויגען די זײנען טענער די
 און נעהםען וױ געפיהלט האט פאתאם

 האס דערנאד אײסייאכען. גוט זיר
 האם זי און באפאלען, זי כעס א פלוצים

 םיט׳ן אוסצוקער«רען זיף געהאט חשה
 :אוים^ורײען און פובליקום צום פכים

 איהר ר.אט !אידיאטען בהטות, ״פערד,
 זײנט ניט^ םאױשטאנד קײן גאר טאקע
 נע־ ניט פארליבט קײנמאא דען אױזר
 הײן אין ניט •דען איהר וואוינם ? װען

 ניט איהר זער«ם זשע אזוי װי ? הײםען
 צוױ׳שען חיצוס דעם ניט פױזילט און

 און — הײם אםת׳ע אן ציבע, אסת׳ער
 ע* ד ־ ע נ ה י ב און םעאטער־שםיל

? ס ע י צ א ר א ק
טאר* קיכיט אקט דריטען דעם אין

 דער אין הײסט זי יװי אדער, — גאס
 איהר צו צוריה — ״אדעל״ פיעסע,

 צו־ םרוי׳ ערפאלגרײכע אן ביהנע־הײם.
 ישטוינט װאם םאםיליע׳ איהר םיט ריק
 באגע־ מאן דער זי. פארנעטערט און

 די אין איעטס, אפענע מיט זי נענט
 פאד קניהען צו גרײט זײנען קינדער

 איהר םון זױציען די תושען און איהר
 ׳שיינען פובליקום דעם כײ און — קאייד

 ״אדעל׳ס״ טיט שםחה םיז אויג׳ען די
העלדענטאט. און זיג

 דער טאמענט׳'. ״שטארקער א
 ךערגרײכט אוץ שםײגט דיאםאטיזם

 ״יטטארקער דער פונהט. העכםטען דעם
 גרױסאר־ דורבגעפיהרט איז מאסענט״

— וױיםער יגעהט ישפיל די און ארטיג,
 פינ־ געטאן איך האב אל״ז ״דאס

 און דײ פאר ׳מאן םײן דײנםװענעז,
!״ חינרער אונזערע פאר

 גע־ דיך האבען ;אראנים, מיר, ״און
 א פרוי׳ געױעהנליכע א םאי האאטען
 ארעל׳ טעהר. ניט אבער פרוי *שעהנע
 אונ־ פארגעבעז אונז ײעסטו !טײערע

 םאן דער איץ נארישקײט?״ זער
 זײן צי וזעגמ זײנע אויס ׳שטדעקט

אדעל׳״. ״טײערער
 זיד הענט, זײנע אננעדשעז דאדו« זי

 ענט־ איהם אוץ איהם צו טאן ציה א
 ױער־ העכסט־פאטעט״שע די םימ פערען

 ענט־ זי — אנעי פיעםע, דער פון טער
נים... פערט
 הויפט־אק* יער פױזע. הורצע א
 אייס־ פיט *טטעדזט ״פאן״, ־,דע טיאר,

 אין פובלײןום דאס הענט. געשטרעהטע
 רײ־ פאדער׳שטע די אין איץ אאזמעס די

 זיי בייסען, אופױהינע סיט ׳dpip הען
 זײערע pc אונטער אזיש זיף הויבען

 אומ־ די זיןי צוםר*נט באלד יאעמר.
 םאסעךטעיעפא־ א דורף וױ רווןמסיים,

r o, אםער. איז עילם דעם צוױמעז ט̂י

 אײסע־נעױעהנײ עפעס אז פיהלט מע
דע־ נײ :נע׳שעי־ין באלר לועט כעס

 זײ־ ״פוטער״, רער בײ וזויפנדאקטריסע,
 טי־עהרע:, פיט אנגעפילס אײגען די נען
 פא• ,יױ אזוי אוטכאװענליך, שטעהט זי

 דע• פין טײי א דאס איז — ראליזירט
 א;* זײנען ני׳יקען איעטעגס ■יעסע?...

 אויף ־ פוגחמ איין 9אויו געמטרענגט
 רא־ יד פון ״סטאר״־אקטו־יסע. דער

 פיי־ ערלשטיי א זיף דעיהעיס ז׳שעס
 טרעלזיען קײן ניט זיי־געז :״דאס טער
 זי• ױ• הע;ט, איה^ע זעק !;ליק פון

ציטערען!״
 זי אז געפיהרט, האט מאמאט

 אייזר פאירירט זי אז ׳אױס זץי ;ריטישט
 װעט אי־ץ אין םינוט׳ א ג^ך פרעכייער׳

 ״צופ !לדיי:פא א ־ ־ נעענדינט זײ;
 גע־שעהן לזא !א^צדיננ טיט טײװעל

 דודכפאל. א זיין cy לזא ערגסטע, ד^ס
 פיאר־ האט ״אטת! דעם ז^גען װעל איך
 אױפ־ האט א־ן געטאן טראבט א גאט

: ג^שרי^
 ארצדינג דאס 1 פאליט איז ״ד$ס

 אן אהן הײם׳ א אהן םאליט! איז
 ׳שום הײן זאף קײן האם הײם רy^אםת

 גרעס־ דאס האם דעם ^הן !ניט וױןרט
 און כבוד גאנצער דער רײכטום, טי<

 ױערט sypy־־z קײן װעלם׳ רyד פון רודזם
״ניט  געציטערט, האט ישטיטע איהי !
 נעישםיקט, טרעהרען זי האבען הארז אין

 ״זעהט : דטyיy: וױיטער ה$ט זי ^בער
 איף i:y^y וױ ׳אלײן ניט דען איהי

 פאר־ איך :אלצדענ פארליר איך I כין
 ׳מאן םײן פאריזיר איר הײם׳ טײן ליר

 סע ױאס גיט װײש אץי — הינד טײן
טיר..." כייט זיף כום

ער איהרע ניה־ דער אױף טיס׳שפ̂י
:iyv'T y םארציסyגע־ און געװארען רט 

fyc'^a פארגציװערטע ש^הן pc .שרעק■ 
̂וס  און בלײך ןyװארyנ איז פובייקום ד

 אנמךשטרענגט/ג סטארע מיט געקוחט
בליקען.

׳דא הטyז איהר ױייאס ׳<ל,א ״דאס
 רyאב ׳עכט אויס onyr עס פאליט. איז

 עכטע קײן ניט איז ראם פאל׳ש. ס׳איז
y'non ,ג י י א קײן ניט הײם y ע נ 

 געהאלטען מארגאט האט !..." ם י י ה
 זי ביז טרעהר^, דויר ישרײען אײז אין

 א*ן ג^װײן א אץ אויסגעבראכען האט
רערען. טעהר ע:טpyג ניט האט

 םיהרענדע ״די הויפט־אקטיאר, חר
 אל־ זײן מיט ביהנ^ דער אויף ה»גט״

 קריטײשע ״ראטעדוען םון טיאדיציע טער
 מאר־ צו צוגעלאפען איז סיטואציעס׳/

 אויםגעשטרעקטע זײנע טיט גאט׳ען
 פונקט אװעקיטטעלענדיג זיף־ ׳און ארעמס׳

Viypo:p| ,זײן טיט איהר ypn; צים 
 א אין אויסגערופען ער האט פובליקום,

 מײן ״אדעל׳ :טאן הויך־דראפאטײטעז
 װי װײס איך ארע^! נעטרײע ליבע
 דער אין זײן דײן געפ^אגט האט דיך

 הײם. רyנyאײנ דײן פ*ן pyr̂• פרעפד,
 צוריק־ דא װעסט דו — *טװעױ איד און

:y rry; נאך ׳הײם ליבע טעלא דײן 
 גע־ יטטא,־־? אזוי דאסט די רyװעלכ

!״ בענלט
 אהטיאר׳ זעלנען דעם פון װאונה א

 געדאדפט, האט פע װאוהין געװענדט
 פאי־ דעפ ארונטערגעבראבט דsבא האט

האנג.

 א נעװען איז קוליסען די הינטער
 פניפ׳עד נסyטyאל אויף םופאטאנע.

 םרה־ א אויםנעגאסען ענעןל;ע איז
 געטומעלט׳ ט י נ זיף דזאט ביע יטחןרה.

 אײ־ נעםרעגט יטרעה יטטילען אין נאד
גע־ איז ״װאס :אנדעדען דעם נער

 איז װאס דױכיעל, אין ״גאמ יטעח;?"
4?׳ נעיטעחן

 יא״ט זײ דינען סעקונדען עט^יכע
 פיט דעריטדאלענע, געיטטאנען, אדי

 אז ג^בט און אטעם׳ אײננעהאלטענעם
nycD3yנס א א'ז — פלוצים ־— און ׳ 
 האט פארהאנג זײט יענער פון : געיט^

 pc דויער א טאזyנ קנאל א אטאיו םיט
 םארטרױבם האט װאס אד'ספענםען,>אפ'
 ;אנצע דאס טעאטער. נאנצע דאס

̂יקיס  גע־ טיטונ^באגײםטערט איז פובי
 אין ״שפילען״ .טארגאם׳ס זיפ יואו־ע•

 ־לגעי־א האט און סצענע, ייעצטע־ דער
 אין גװאלדע^ען קלאפ^ אײן אין טען

 כע־ זײעי פון נאםען דעם ןyאויס^-ײ
ד ט אלטײסע. ײ:

צטע־ז•‘ ;yc'foy: איז אלײן טארגאם
 איז געױכט איהר ױאנט. די וױ םויט

 גא:־ איהר pp ׳טנײ, וױ װײס נ^תן
 יטט־ה א וױ קאלט ;מװארען איז :וף

 צו* זיך א'הר ארום זײנען באלד אייז.
 פאר־ רער דירעהםאר, דער נױםנעלאפען

ע דראטע, <ער פיז פאסער כ י  הרי- ^
פאיעהי-ער. צאהל גרויסע א pp טײןע-

אצעצזען אונז האט סעניסאז!״
 ״איח^י טצדסאן טארא□ ;־•טטוינט׳

 טאדאש אייכערטראם^, אי*ײן זיף ־אט
 9פוכ דאס דאף האט ״איתר■ ^;;יסאן!׳'

 אײעױ םים o:^^y; יױי״ד כיפ־ט ייחיש
 *ניסאן!"יט פאדאם ׳געyסצ '*עצטע־

 גונ^yרקyאנ אין דאנק ט־פסטען ,׳מײז
 הלי״ אײגעג^פארפאסטצן אײער פאר

טעגיסאז!״.. טאדאם פאקס,
 p'p גא־ איז קאטפלימענטען די צו
 חאבמן טאיגאט׳^ גערו״ען. ניט *״יער

 א םון lyo'De' װי אוײ געקלובגעז זײ
רט. װײטער װײטעי  חאבען אלע ו̂.

ן נט׳yר די געדריקט איהר  :עבוינ^ ד
 ראס האט זי pp — געמיטײבעיט און

טוםאן. א דורף װי inyty; ץלא
 p''D ׳ז*ף טוט דאיט װאס הערט׳׳

 עוילש גאנצער דyר !טארגאט םײ^רע
 געװא״ yrcrc אײנפאף דאד איז דאיט

 אזױ איהר וױלט ענטוזיאזם. םון רען
S און ליביגקע׳ זײן׳ ;וט inyjD'nn 

 ה פובליסום^'״ םאר׳ן טאן װײז א
 דיחגקמאי, רyד lyoycy: איהר בײ זיף

y״3 פאר אננעהמענדיג זי ׳ןיא i ,הענט 
 ארייפג^טלעפט יױ כטעט זי ער האט
ביי׳גע. דער אויף

דו־ רyרyטטארה, :אך און נײעד א
אדיסטענטען פון :עײ  אויסג^־ האט אפ̂י

 ־yj פאיםויכענרע פון באגלײט בראכעז׳
טע־ני־סאךז!" ״מא־רג־אט •טי־ײען

 גע־ פין כדו דעם םאר.דאנ?ען צו נאר
^ן איהר פון און װאוינהײט  זכיח גו

 אויף ^נצוציהען געלונגען איהר איז
tyc'>:»nyv איהר פנים איהר î םענא־ 

 םאן בויג א אין ביהנע־׳&םײכעל ני^עז
קאפ. םיט׳ן

 גױײ נײע טיר בא־טטעיען ״סארנען
j סע y r ,Dp אײ םיטyאיס נאםען ר 

 ה$ט דראםע!״ דער םון םיס־םארםאסער
 ער iyv דירעקט^ר, דער נעזאגט איהר
 צי םyאר ר׳זyאוגט צוגעפיהרט זי האט
קליידונג־ציטער. איהי פון טיר דעי

 גע״ איז מיר װ$ס אלץ איז ״דאס
אכט, זי האט בליבעז!״ ^  קפא־yאװ ג

 <y3'CK׳ בײם ׳טטול רyד אויף לענדיג
 ביז־הײנטיגס איהי ציטער, איהר אין

 *נגע־ יטטענדיג עולם דער האט ׳טפילען
 — זyבוננyרלyאיב yoDy פאר נוכיען

pp אימגריענונג, אםת׳ע ער׳טםע איהר 
̂ם זי װאס  ניט־וױלענדיג, הײגט, ה

 הא־ ולם׳y זעלבעז דעם םאר אנטפלעקט
 קונ־ ־- א פאי אגנענוםעז אלע בען

עפיצ. ציגען
 הארץ דאס איז איהר בײ ׳טפיל^'

(,ptyiyii pc צוריסען רyטי,
 האט זי יטפיל. — דאס איז זײ בײ און
 געבא״ טרעהרען זודיגע הײסע, אין זיף
 איז עולם דעם שפיל... אלץ — -ען

D דער געםעלען. ,׳יטפיל״ איהר îy האט 
 אױןי. — דירעקטאר דער געהאט. הנאה

? און י  איז איהר װאס אלץ, איז דאם ז
םיט u>)v ayn פארװײצען :געבליבען

 טיטוא רyר ? באלוינונג איהר !שפיל
 רyדװײpבר םון ״קעניגין !״סטאר״

 װעט <אגג װי אבער !טעאטער־װעלט״
 אויף ״?יניגעז״ אזוי קאנען נ^ד זי

 נאך איר«ר װעם לאננ װי בראדצרײ?
 גיאציע־ איהר pc ״צויבער״ דיגען

 אלע די און האלז ׳טעהנעם פינור, זער
 בא־ םע װעלבע טיט ״כאײזין״/ אנדערע
 דער• - ־ װאס און בראדװײ? העריטט

:אך
ד. נ ע

 די פון פאראײניגונג דער צו
 קלאוק־ די און דרעסמאבער

 דזשאינט אײן אין מאכער
באארד

j5 זייט םון שיוס(

 פרן דורכפיהױנג די געםאנט אוטכמגנאיך
 עלזע־ דזיטענעראל די פון באיטלום דעם

וארד. לוטױו ̂ב
 איבער־ געװען זײנען װ#ם מעניטען,

 פאר־ ה^כע; לעבען, און רײב טיט :עבען
 דער אין זעהן צו האפנוננ יעדע ײ<.רעז

 יבוננלפא־װירק די צוקונפט ;אהענטער
 :עהאט אבער האב איך פ״אן. דעם פון

 פ־ע־ אונזער אין צוטױיען פולםטען דעם
 לאגנ פון יטױן לען איך זיגטא;. דדענט

"p ד־ בין איך און װילען, אײזעריעם 
 עװעיינקײטען ארע דאפ געװען, כער

 דין װעט עפ ןיא װערעז באזײטיגט װערען
 און דרעס פון באארד דזיטא־גט אי*ן

איך און יארק, :ױ אף כײהערס הראוק V91 ייי ו יי̂ ו י■ W,י־י |.J u A I I וא-
 הערצאיבען טײן אױפ רריק איך

 טיטנעהאל• האבען ױאס אל^ צו ראגק
 טיט און פא־־אײנינוננ, ד-יזעי צו פע;
 נײע די פון טיטוױרקוגנ פולער ךער

 צי ארײנג^םען זײנען װאס ׳סליאלא
 זיכער ך%א בין באאדד, דז״טאינט

̂רyז דער ןיא דאס  צוהונםט גאדזענטער ו
 דרעס־טרײר אין יאנדייטאנס n װעלען
רוערען. בא-בעסעיט זעהר

םאכט. אונזער לינט פאי־אײנינו:; אין
גרײנבערג. ד\*טאן

9 לאד^ל °
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מדךנימל ועד&קשאו׳ס פון
p װעיט ג*נצע ״די h * ,געסעמדס 

 אױס- גענען ניט טארט *יחר אױב
 אינער- עחרליכע מייעדע צו דחק

צײגונגען,"
 סעריועיל םון װערםער עסייכע דיזע

oiy»ogi ער ױעיכע רעדע, ?ײן אץ 
ט0ח01 האט ig לעצט^ 10י o n v ig i 
pg שיחאגא igo אר־ ד׳יגדערט עטיליכע 

 אױס ׳*טאריןסטען אם דריקען נײטער,
yu די g r yvigi, די װאס P ig rn i'g״ 

o y rn g n r ig r אױוי נעבראכט האבעז 
 pH טעז קען וױ װארים, אמעריקא.

 םון םרייחײט, םון רעדען אםת׳ן דער
 אטעם־צוג אײן אין רעכטע סעניע^כע

 םאױ* װעילכער ן,00אינדזשאנק״ דעם מיט
ײ א ז^גען צו סענשען אײן װמהרט  דוי

 ער װאלס מײנינג, זײן לױם אז טען,
 ױד א מוז סעמכער א ווערען נאדארםט

 װעםען מענש, א איז װאס מיט יאן?
 צו איבער^וגעבען סארבאטען pg עס
 םײי זײז ,pigiyi זיין נעבעךמע^ זײן
m i, וױ א•, כעסער איבער^ימוגנ, זיין 
 פארשיארט איז װאס ארעסטאנט, דער
 ארעס״ דער אײנצעי-קאסער? אן אין

 ארױס־ ניט 1טא רײדען, גיט igo טאנם
 ער װאס דאס, םױל זײן םון נרענגען
 טאר אזױ אנער םיהלט. און דענוןם

o לױט דט, n ,יואס אעדזשאגלדפאן 
 ארויסנענע• האט מאריענטער דזשאתש

 מאגופונתםיטורער, מיהאגא׳ער דעם נען
 איגט^רג^א- דער געגען םי׳טטעי, מר.

 װעגען רײדען ױניאז-סאן הײן נאיל,
 אן מיט נוט, פאר האלם מר װאס דאס,

 וױל ip סיס׳פמל, סר. פון ארנײםער
 װאס אגריסעגט׳ דין אז זאנען, איחם

pא «׳טוט איז אונטערגעמריכען, ד^ט ר 
 ט^ר מענמען, םרײעז א םאר ״פאנדע

 ער םארבאםען. איז עס ניט. עם ער
 אין איז עס »ז ערקלעהרען, איהם וױל

 אינטערעסען רי אין אינםערעסען, דיגע
 אינטערעםען די אין פאםייליע, ױין פון
 דער אן אנצו^ליסען זיך קלאס pit םרן

 םאר־ איו עס ניט. עס ער םאר ױגיאן,
 עס אז זאנען, איהם וױל ער באםען.
 קוםעץ צו ג^אדט אסור איהם וואלם

 ױד װאס הערען, צו אום מיםיננ, א צו
 איז עס ניט, עס ער םאר באדײט, יאן

 דאך איז אזױ, אויב הײנט, םארבאםען.
 סיט גערעכט םאל טויזענד נאםפערס

איז װעיט נאנצע ^די :ווערטער זײנע
 איהר אויב געםענמיס, גרויסע אײן

 ער-רייכע אייערע ארײסזאגען נים טארט
איבערצײגונגען״.

A
 ניט איז אלץ םון אבעד וױכטינער

 ׳זיןל םאר און אץ געדאנס דאזינער דער
 אינבאמטרײט־ וױרקליןי איז וועלכער

̂ס, דער נאר ׳באר  מוז אײגער װאס של
 דאזיגען דעם פון אינפארםײדליר ציהען

 דער סטרא׳צעט װאס םים נעראנק.
 זאל װעלכער אײנעם, אינדזשאנקיטאן

 געםעננניס, םיט םאלגען? ניט איהם
 בא״ מיט םריזאן, אין ארײנזעצען מיט

 נו, סרײהײט. זײז םיז איהם רױבען
 ׳טטראן• םורא׳דיגע א דאס איז נעוױס

 װאס סרײ, איז װאס מענ^עז, א םאר
yp\ אי־ עהרליכע זײן ארויס זאנם און 

 נעהן מענמען אזא םאר בערצײגונג.
 די מענשען אזא םון רױכען פריזאן, אין

 זיײ םיס זיך אויסצוטוישעז םענליכקײט
 איבערצײנונגעז זײנע סיט געדאנקעז, נע

 סען װאס ־־־ מיטמעדצעז זײנע םיט
 דאס אבער, >' מטראױ נרעסערע א זײן
ז מעניש דער װען ריכםיג, אלץ אױ  אי

 נעכען צו רעכט א האם ער ווען ®רײ,
 איבערצײ- עהרליכע זײגע צו אײסדדױן

 די איז מענשען אזא םאר גונגען.
 גרעס־ די ײירתיליד ירייאז םרן שםראא

 מענשעךגע- אין םייםעל א װאם ׳םע
 אויסטראכ־ גאר נעהענט האט שטאלט

 סטראשונאס א סאר װאס אבער מען.
 זיצט װאס אײנעם, טאר אריזאן איז

 וחןםען אײגעם, םאר Y •ריזאן אין ̂*ויז
 אױפנעהאננען אכתחילח שוין האט םען

 ער חאס װאס םויל^ אויפ׳ן שלאס א
 םאר געפענגניס? םאר שרעקען צו ?יןי

 גע- האט כמז וועמן םאר םענשעז, א
 גרױסע אײן פאר וחנלט גאנצע די סאכם

 מענליכ- די איז איהם פאר נאפאנננים,
 ארײננא• צײם » פאר ווערען צו קײם
 גאר מפענגנימ קלזמערען » אין זצצט

 פארקעהרם, םטראשונאק. קנאפער א
 די נאפ^געי^ נתמממ דעם ןןווחפאן

o און װאל̂נ n מנפעננניס, פיימעם 
 הט איממלנער אן פון באשסעהט וואס
o צװײםע די נמר, n גרױסמז

I Aaia aaMaaaa ^^aaa o - - — ■— — ~ ם^ אר r הפחות לכל דארם װאס פ s ־i
1 H,

 ‘$i)H דן /jjfi’n צו נסײן ר?י ניטא
 איריצמן, טיט געדאנקונן אין צובײטען
 דט fjfrMir ^ווען דאם איז דערםא•

 גע- גמי&ער חנר אין נעת שױער, אזױ
jjiw אײנער װאו פעננניס, n  oeno 

 ״f כיט 1VP און טריט, און שריט אױף
 -P דאס איו דט, טאר ער נאר רײדען,

דהנום. אטת׳ער אן כען
A

 אע־ דער טאכט דערס^ט טאקע און
 דער״ אונםעגייןל. זיר אי״ז דזשאנקשאן

 װאס איגח׳פאניושאז, דער גראנט םיט
vארױס װערט m  \ im mודאגפ1 די ן 
 איגדזשאנק־ שיקאגא׳ער דער און כניי״,

 אינטערנעשאנאי אונזעי געגען יטאן
 דין מרך לנר. אײגענעם דין כפרט,

 פאר* וױידען וײן דורך שטרענגקײט,
 א װאס טינדסטע, דאס טאן צו כאט

ז מוװש  דןי־/ פ^חלק צו אוס טאן, מו
 זעינסט, דף ער פארניכטעט טענש, אלס
 גאס• םאר גױטיג דט כטעט איז עס

Y איתמנד פאר אדעד ■ורס׳מן w i| צו 
/ ואגען און ארנ״טער, די צו קוםען  ד

e אמנאר^רמן זאלמן וײ פז n איד 
 אר״ וײ*ר סיט אממהן און דזשאנקשאן

 װאס סענשען, דען קענען־ וױ נײט.
in•; רענשליך, םײוימן און דענקען n 

 װאילט ווןרט א פאר װאס חאנדלען?
 ״פרײ׳/ חןר אױזי לזנבען דיער געחאט

 אױס- ?יו די סוזאן אסת׳ען דער אין אז
 םארנחנכער^ אותססירטע וױ פיחרען,

 װעיס נאגצע ״די װארטג ז״ן מיט און
 טאר װאס ר?ס פאר נעםענגניס » איז
 אינער- עוזרליכע דין ארױסזאגמן גיס

 ארױסגמנראכט נאמפ^רס חאם צײגוגג״,
ש- אומאלוספערטמ גאנצע די  נארי
 איגחשאגקשאן- אוגזמיע ם־ן ט י י ק

 װאס אז סײנאן, די דזשאדזשעס.
 וחד וײ שגזרענגצר וואס דראסטישער,

n םאכען ילען r ’t ,אינדושאגקשאנס 
 ױנ״ אונזמיצ גענמן םארבאםען ?ײערע
 דינען די װמיען כעסצר דאס יאנס,

 מאגופמקםשד די נתים, בעלי זײערע
 גאי עס איז אסח׳ן דער אין רערס.
 די שסרעננצד װאס םארקמחרם. פונקט
 איץ אעדזשאנקשאנס, זײערע מוכען

״ קענעז װענינער יז ז  דורמע- ימכען י
װעו־ען. פיהרט

A
 בא• גאמפערס עס האט נאןי סעהר

 געגען רעדע גאנצעי זייז מיט װיוען
 םעדע- דער װאס אינדזשאנקשאן, דעם
 חאט קארפענטער, םר. ריכטער, יאל

 ;עקומען איז גאמפערס ארױסגעגעבען,
 גרױסען א אױף און שיקאגא, נאד

 ערקלעהרט ער האט מיטינג עםענטליכען
איו, םליכט זײער אז ארכײטע-, די
 דא־ דעם ן v ג ל א פ ו צ ם י נ

 םאמװאל- װאס אינדזשאנקשאן, זיגען
 און סענשען אלס דעכט, זײערע דיגט

 דרעס״מא״ רי צו בירגער, אמערישאנער
 האט חאי, אין געװען זײנען װאס כער,

 ״איןי װערטער: םאיגענדע געזאנט ער
 קל״דער״ א דא איז דא אױב ניס, װײס

 בײנאכט. הײגט האל איז ארבײטער
 האכ איך און דא, איז ער אויב אבער,
 איהם איך וױל געלעגענהײט, די חװ־צו
 אר- זײן צו צוריחצוגעהן דט ראטען
 אן אננעשלאסען זיןי האט ער כי? כײט,

 דעם געבען איהם וױ< איוי ױניאן. זײז
 איר״ אוי^ אכטעגדיג נים ראט דאדגען

 איז װאס אינדדטאנקשאן, אז נענד
נעװאערן״״. ארױסגעגעבען

A
 גאני- האט ווערטער דאזינע די טיט

 מעגליך, נאר ײי עםעגטליןי, אזוי יערס
 עחזיסםירט איחם פאר אז ערקלעהרט,

 האם iv אינדדפאנקמאן. דער נים
 העכסטע וײן ארױסגעוױזען םאקםיש

 אינ- זײן און דזשאדזש צום םאראכםונג
 םר. װײונדער, אה און, דזשאנקשאן,

 !םרײ דער אױא אלץ נאך איז נאסיערס
 נימ איחם כתן 0חא ווארום ווארום?

 איםײ חאם דאך און ? ארעססירט
 ארויסםחד שסירמר געקאנם צער
rw ז v נ v ג םמן $ tn i o n און 
 האם נסספארס ווי אינדדפאנקמאן, זיין
 םון פארזאםיוגנ זזנר אױא געםאז עס

 אץ שיקאגא אין דאנערשםאנ לעצטעז
»ו, אט חאמעל? םאריסאן רו  םיעעז ח

D»' •מיכע זיײעז םיה «frp io m i 
» גאתיט  אזוי גארנישם אין אוםנליק, *ז
 ארכײסעד־באמאנונ^ m פאר מאעכט

iw וײ ip n n וײבײמנר די o n  w 
 פתי- פין פוײיז *on״ אז אסו^ גרזימנן

א — װאמטמײט״ אײבתע איו חײס

ym ו» v  w /pjfiki 
* m  n  t\n

7 H ii jfVi ןןר

t י1 y » w n קןנטרא< וווגטער
m די w t w\ ר> צוד^ן rn•* 
̂רס,  דער און רס1ציח1^«112מאנ-סא נ
ן pur iy •ת̂י j^ i נוןווגדמט, ד1 נסוןט 

W א ט»ט און f פאר *דפ*מ
̂, *ן יודאן; דוי  איז syiYini וןר••
r« ivo^y n אדוי f^oif אן w fj 

f« ,)0fj« ig <, r ^ iiiiir rp iw  sn 
צט נס 0fn tyn נאאס, דוי  סד ̂י

mm* אין in ^אמ-איגדוסטרי^ 
fyonoM oyii \<חאד פאר •לאץ ױ 

o די ארמומ, אין טראי iyigrn זײ׳ 
 |yi0n די |,ynyo ynowii• נון

 דך iy;yp ו״ או ן,nvmv*' ג^ױס
 חאסוי א innyjiytvN פארדג^ דס
 ׳Vi אױןי חאנ^ ױדאן, דץר סיט
iy סיס אז j/iyty^»0 -ױס ’if כיד 

0’iyroY די ן0חאנ •^דונו oiNiayf 
 אר• n י0ס גאר דט |yi0r גרױסען

i״vn w m  m m  ,iyo א״ד חןר 
ivrv פין הװאל yor iy^i. נאר דס 
 ורעיכע ,oiynroyyoi;0iri0o די פאד

r-uyvu ,?yô n פיל נדיג,0ודי דס 
;i lyc^ny" אין iy^i יא- [יױסצר• 

 וײ jyno סון• ני סוף נאר ספעריט/
א דא איז oy וױיל שאדען, אלײן ויך

ry( געװיסער jy i גע״ מענשליכער צו 
 זײ ?0 נעוױס, פארשסערען די מיד.
 צעהגד- די דאט /ןyרט0רװy ניט יזענען
 ארבײטען װאס סעגשען, טייוענדע ייגע
 וײ ארנײט oyoyn פון און ד/ פאי

jyiyn ,נג0י זא^ז רײך yjyp| כא״ דך 
 כרױם, ניסען אריטען oyi מיט גוגענען

 זאילען צונעװארפען; וײ װערט װאס
 אוננע- נאנצע די דולדען קענען גנ0ל

 אונזיכערחײט שדעקי״יכע די ׳וױסה״ט
 סיואנס דוה-יאננע די נע,0י דיער פץ
 צרות, נדערע0 אלערלײ און סי»עין פון

 דזשאכער דעס פון ערש״נונ; די װאס
 אינ־ דער אין דך מיט נעכראכט דואט

 האכען דזשאכעדס די ,r דוסטרימ.
 די כאנריפען גוט אייס, ועהט עס וױ
 א״מצשטיטט האנען די און גצ,0י

 א זיד אונסערװאדםצז צו פױ״וױיע
 איס װעיכצר, ױניאן׳ רמר פון מאנםראל
 זיך סים װעט חנזויסאט, כאלדינע
 װאס ארכײט, די אז דערצו, נרענגען

n זײע- םון נעםאכט ?דינען דזשאנעדס 
vvn"vrm t n ,סאנ-סאוופצקטשוחןרס 

i נעסאכט ?אל n n מניאך אין כיױז 
y»yr^ תרינמן ױדאךארנײטער װאו 

t̂לv ,האם ײגיאן די װאס נאדענװגאן 
אױססמעספס ?״ סאר

A
ױז 1אכע איז דאס i ני n ערשםמר 

o n r אין o n סון כאשיוס פעסטען 
 כרעגנען צו אינםעיגעשאנאי 1אונוע

 װאס אינדוסםײע, m אין ארדנוגג
>yt| װען זײן, געסאיט 1גא iy i •ניט 

i ויעז יװיאךשא■, n װמט סוועם״שאי 
m נמנ*ייןי  no inj^ionoo אינתס״ 

 װעיעז געשעהז, זאל דאס י1כ טײמ.
o די iy io rn, מאנױ לעניטיםע די וױ 

oiyuorpyc, ט־ם1• איע איז מוזעז 
 םאר- םויע די זיך אױף איכעינעהמען

iy י1 1םא טליכקײט1אנסװא *y r, אין 
*i yi^jn״iy נײט1א Dijm .גמסאכט 

iy i ,װאס םאקט iy i האט 1דושאכע 
" זײז גיט *yo'M) v m און י,1םעקטא 

 אלכײט זײז ער סאכט דעם אנשטאט
w קלײנע פילע אין  ,iviyir\ א אויױ 

y ניט האל iy ij’Oi0O| אנט־1פא ױץ 
 בײטער־1א די םאר סײ װאלטליכקײם

 צױ ע1סאניםא די 1םא סײ וױיחממס,
^n3yo שײדענע1םא ױיגע אין iy»yr, 

 ױניאךבא־ nn30 א^ סאר סײ און
 ײגיאך אונוערע ײעלכע צו דמנומען׳
ט.rכטnסולכא |y3״i ארכײטער

A
 ידאיוטישע איס ס,1דזשאבע די

 אנדערש אז אײנזעהן, מוזען מענשען,
 אײנ־ שױן זײ חאכען ;זײן נים עס חעז

 זא־ םוזעז זיי וועלען איף, געזאגם מאל
 כדי ענדע, צו ביז אזױ און בית, נען
 בא־ זאל iyigopi0fr די םון לאגע די

n דײטענד y ii oiyoynoo.זא־ סיר ן 
 זי וױ ל*:ט די וױיל ׳נדyבאדײט גען

 1םא אונער^גליכע אן כאסת איז אי?,
 ivwp fyrjyo מלאכות. בעלי nאונזע

 מא• 5 אחןר 4 בלויז 3H:yo,,ii0 נים
 וױידזשעס, די סיט יאהר, »יז נאם^
 ניט 1נא ניט איצט, ryanp וײ װאס

jn ױך םיהלעז n o i t םוזען די נאר 
 םארצװיײ און חעכס^לענד םיהלען זיד

i פעלם״ n n מה yoip| זײ סוא. א 
 די םון אײנקר אין אדבײםפן װעלכע

 האבען לאנד, אין אינתסטריעז ײכסםע1
0 nצו כט m n 0o עם־ יעבען םון 

 שסיסעל םריהעז א וױ םעהר, וואם
 אלע האבען ניט דאס אױך און ׳גרױם
m די ס$ול. n y j^ וױײ חויכע םיז 

 פרינען קיאו?םסכער די וואס דדפעס,
i אין n ארבײם, חאמנז זײ וחנן ׳«ײם 

inno^w  no, וױיל oy איז •o ir נים 
 םאדשי^נע אין ארבײסער אסת.

m אק םרײדס׳ n 0o oy yo ĵm זיד 
 םיל, iy3’Ti0o ,yo^ioiyp ywwp נאר
y םיל r r rm  n n n^ און n n 'T אר־ 

y בײטס־סיזסנס rn? לזננ״ באדיעמנד
oy .n y3 אויך םוז n  in n o 'io 

yonj^noiiiM מײחד־יי o n  m m, 
j v i 't  iy3oopi0^p nytno  rg נים
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reurns די iw נ«רס

S
vs,? ווי »ym r.\ סיר twnrnrw,\ ן «

 ornrn סון •רנייטער, זיי«ר«
a ג*ו ס«כ«ן זיי n w v  w t  a ף » 

ל#• *ב«ם«נד-נ ק«נ׳ןן איױ «*<«? נ׳נן,
ויר

psrm-\v n ו ח»נען  o in,\ ?* די

t װ«ס •׳לןמר, *לע אין ױניןן m 
ו אױסנ׳מרנײט י » ד ו ו ׳ ט ײ ד א  ג

m »ן פוורנ׳נסערוננ ד« p ifp  a n• 
 *V דכ׳ני נומיחוגנןן. אין פ«ר

ס די «ז סיר, װארטען ר מ ^  ח*נון דז
 *ון ױני«ון״מגטד*י דעם *נגענוסען

 סןודערינגןן נע׳»םע<סע •נחנרע
 די (?naiiy■V חיגטעד-»ד*גק קיין סים

m הןנ׳נן זיי »ו«כ יזניןן, o rn  a n 
 סיר <״),1 זיך ז״ »רען נעדאגק,

 דור דט איו דןס »ו *נער, הןפען
M b, װעלןן ניכ׳נז »ין נןר דאס »ון 

 קןנדי• *ועיכע װערען אייננעמסמיט
 קל^וק־אינדוסטרי^ דער »ין *יןנען

 יאנ^ אזױ קילןיסםאכןר, יעדער דאם
 ?P3MO «וי ווילע ייין םעהיג איז ער װי

מן, טעגעז וועם סיןוזם, » «ן »ו? י  יונ
 גןר גים ארנײס זיין פין *נ^וטענדינ

ר יןהר, »י? רןנוטען עטייכע כלױו  נן
 ד*ס איז דןם יןהר. נא״וע דאם דורף

 װןס מײנוננ. אונזןר לוים סינדעסטע,
 דזמאנערס און סאנוםוק^ורערס די

רו ׳»וידיג נאסיז זיינזן ײן  •ינייסןר, ז
 אדס- «?ov>row ױניןן די איז דןס

מ איהר ס*ר *וסיהרען n נרױ ta o n 
i* r, כע דודן נומען, כדט  ו«ר* »ר^י

סי a דורןי נדיוננעז,8ח ײ «ז »  ?ד1נ
רים און סענלױ, אוינ רטטענדיניננ,86

נױטיג. אױנ «,io«p רורך נייזןן,
- - -- *

 ײינק^וס־ס״קערס די פון סםרײק דער
מן. אין סנ כ*

ia v ia אץ אנרער  נױ דןס אין וי
 ojn אין iprew ל׳וזער דער ויזם גמר

 א״נצןיחי^ לע8 באסםאז &ון כאריכט
 און אזױ ווי סםרייא, חנם ווןנןן םען

ד נןװען איז ייניאן די ווארום או ײי  נן
אין ארנייטןר די ארױסזװחטען גען

*R

ta ,nfip v איי כאריכט דעם ia יןנג 
 חןן אנחאלם;?. ניט סםרייק דער װעט

 ריינ?אום־םא;ר גרעסטע די ta סאסם,
oimirBPPB טױן מסוטעיוס האנען 

 םים סםרײס jib םאנ ערלוםען חןם אין
 *jv לע8 ;אכנענקמ? |1א ױניאז חןר

 ,oiroenp סלאר, צ׳ינם יודםאדעמנמ?,
 נים נאר זיינען ייניאז־פןדעדװנען די »ז

 רײנמאום״םא׳ די מאס נרױםע, *זעלכע
 נאר oipppi ניט האנען ניםע?טיפירערס

 דןר יאס *וױיםענס, ?,ia נענען,
 b>a יעיין ווןרען נאטראכט סען סםרייק

ער־ זײ? גארנים ײעלע? םיר נעענדינט.
נוםען irooppi איז '?ie׳ ptn שטיינט. ז ׳ ״ '

יוניאז״ דער פאר זינ םאר׳פםענדינען
־ ־ ! י " ־

o n ,4 נמלדעם ױערכער נאריכםiiM 
 םח onnirDPPBiiao־oiapi״i די אז

flo *י דערלאזען האכען באסטאז w  a 
 י*16אױס*ו׳ נערעכענם האנען זיי װייצ
 !יןיר״ פלאדיננ ,אסאלנאם״םעד די לעז

 חװ■ נענען באםטאן jib ײניאן״ פערס
 האבזן זתרמיט ?1א אינםערנע׳פאנאל.

 אױסעדנעיתחג* זייקר אמיםנעװיזען זיי
?ורצזיכטינק״ט. ליכע

A
דערמא• זיף וועלזןן יעזע־ אינזערע

 אי« pm* װאכע? עטליכע מים אז נען,
 באריר “״נעו־עכםינאײט חזר איז נעװעז
 tronix סכמד מםיפול a מענען םעט

 אמאלנאםייטןך. דער און ױניאז אתזער
 עם ווער juant די ניט איצט איז קם
 אי« וראנ« די נעחןכם. נעומז איז

 ןװםריחונ־• דער «ו נעויארען עראעדינט
 ד• האמן אוי̂נ זעהם «ס װי *בער, ניזא*יע̂י8את כייײ n ji® הייט

 ם׳פורזתוproריינתאום־סאט באםםאנקר
 V מ*ויג«ן סכםיד דאזינען דעם «?

 t»P עס לד8וױב .biM׳ פאלטעז זןחר
 ם׳מױ חכםים די «ױ האבעז •אסירקן,

ta ,?mtw זןל ײניאן איין ipoip ײ  י
 piaiB נעײיסזנר a בער

 *ײײםור, a םיט פליחם
n a i זײן, נוםאלם טס 

וי <a« ייניפז, אייו ®ין p”««־ a ®יז Mtn !טקוגון נ«ה? י׳פום יװייםע
nna& ?ta in םאר rp a i a? •באנריז
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m$״ivo, 101 0 ווי, yp pro O0ii| •קױ 
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 אP0 oy 1 רחנז אחיס,oum 003 װאס
3i0 m yi0״ ,iyoדי יז yoojypp yooo

0 |yiyp 0011 ,oyrn^mדעם לסען0ױפח
310^100 3”m ’ti .iy3yvo די ייז

o/iyo,,3i0 o n  100 w in g® סו־נײט 
pi0o r  o inntga םיל10 |1א iyo^3i0 

 -10כײט10 די ivr'or 101 דסא, |01וײ
oyrrp ’ii, ידם D"pioor i n פון iy i
jiu n g o

n iy געײען יז0 *חולכער i״-y r r n 
pi0lp iyin0 p0 w- ס-אינ-0ר1 און

n תססריע,  i n M0 אנגע־ האם ױגיאן
 pסלע סון ן0צײט ין0 יעכען, צו ז0חױנ
ע  ן0נעפאי ס0־וױידזש1כײטעn 10 |0ד
T, 0 װי ניײיג, אװי ljyo,דער דאס ?ױ 
 א 10300 גע?אנם ?וים חאט 1נײםע10

 רער iyoipy3 איז עס װען ײרן ;נען0ל
 א-1■ װיידושעס, ױינע זיך ן0האכ סיזאן,

o ציאנעל1■א n סו־בײם, פוז נג•0ל10ם 
0 i n ’n נעטאן. הױכ P0 ם0נאכד 1י0נ 
pŷ יז0 o i n  m m  im pyi זײן םיט 
1 .i :n y  |yvi0iכא־ דך האט יעס0 אס 

o: יײטענד im m 1909 ען1יאה די אין 
110 1910. iy i ^ביז איז װאס ארנײםמ 
 ״קא־ 0 לס0 10וואר0נ כט0כאטי יצס0

 10ס װאס ה0ז טױטע 0 לס0 סאדיטי״,
oypi0o o יױט קייםט10ס און קויםם n* 
 האט ער אז ן0װיז0יסג1ר0 חאט «דײז,

 ארגאניזירט, דך האם ,jy>’ii 0 נ׳פםה, א
n ly 0 ם101פא0ג האם ון0 iyon jלp 

 די פון אחג״ט. דיז פיז יכט1פ די אין
 ר00נ 10זײנ װאס jiooyp 0קאנאסיש0
 ז0?וס0ױסנ10 10רכײט0 די 10«ײנ ן,0ם
iy די יס0 r i.

 (עשל*(ע\ דינען 10ב0רכײםס״ג0 די
m oiiyi, 3 די ן1אi0״iyo 0ש די אין•

1 m0 ז0ראנ00ג ז0?אכ i n איז o n
jym •  no moyo 10 פאר m.כײט 

o n בט0בר0ג חאט rg ,m n ־10 דער 
Inyo ,m ר0בײט n v i iyi0ipyi Dgn 
nצופ nגrםyיn ly י1 און ס,0זש1וױי 
*y in  yrmyit די אין ly iyo איז yi* 
0 fngn םיל Dpyoii0o i n  .nyoy3־ 

iniynyo^ ,iy n r מיט •!ים אל פנים 
1 o nבלעם01כײטס״י1א נעם010כ0ײמ 

unn io r lyi'inyug ogn בײםס־1א די
i n  100110 tyoogp תומ.10 ר0נײ iy 

0 ognר•0ארבײט די אז נען,1ם0ױסג 
 קאנט־ םעהר ניט שױן ותרען ס0זש1וױי
yigi03gi iy סון ם1לי01 i אנגעבאט. און

 אונזערע װענעץ עס iy3gi Dyog2 די
 אםשר, שוין, זײ װײסען איצט !ױניאנס

 צװישען אאול iHiyo נס0יוני אומזורע אז
 און שטרײםיגקײםעז זייערע בעז0ד. זיד

 ענאיבער1גע ר0אב ניסע,1נ0טיסםארשס
oyi ױניאנס, 01011או ז0זײנ ס0ב — 

 פארשײדענע צו unyiyi זײ מענען
 זאנאר זײ םענען און נאלס׳0רגעש0אינט

lyogn םא חן0זײenײnנy יפע1באנ — 
נשםה. אײן און נרףי אײן

A
 האנדלוננ אזא האט באסעס די פאר

 נע־ אמאלנאםײםעד lyigooga דער פון
 י1 אשונג.110איב נרויסע א זײן סוזט

 זײנען שטרײםער ינע1כלסרשט׳ 01כםי0נ
ig i ingnyi בעסםמ די ל0אס סיט 

 די םים בעל0טר דער iyag ײנד.10
 אלע־ אורםײלען זײ ogn איז, סעס0ב
©iy ײטוננ1בא א םאר װאס זיך. נאן 

 װען אחדות, דסאפט,1םרײ זײ 10ם האט
nה עס l  *ראםיםעל, א גען0װ זיך לם0
 אז נעװען, םשער ?יך jyog.i זײ אוז
 אודאי הערשט נס0־ױני10בײם1א רי אין
 הא־ איצט אל.10ס 0היגטיש 0לב0די?

 טעות, 10זײ lyiioyiow שוין זײ ן0ב
i אין און n זײ פאר װעם הינזיכט i n 

id ר0איצטיג d״p 10הײלזאמ א זײן 
 מים 0אנדער מסטען צו ניט 10ס0ל

p^' זײער n g  oyiyi.
A

 באס־ די עז1נראםולי אל?א, לאםיר,
 מיט iyp''ioo־iy3go ריעסאום טאנער

 באצײטענס אויד לאםיד .sogp ר0זײ
m ^ o i i i און זינ. זײער םיט זײ 

 אי־ yvigi 10אונ? ן0טוליר0ר1 1לאסי
y n i ״אמאל־ י1 נ,1ו10־באוו10ארבײס 
 1איה 10ם ז,0ס0של011אײ ״״100^001

 ריינ־ די 10לם0ח צו באדײםודלעקײס
 װאס ,loop 10זײ אין 10ום־ם»כ0ק

 ־0OP0O י1 םון י01אײ וױס01 איז דאס
oyii ogii j n 1זײע איז 10לם0ה זײ 

 oyii הילוי 10זיי ,11אמ .1זי שנזלען
ro נים n i pn, ר מ  זײ 10זײנ 1םי ו

מיטינ, jynyi װאלט זי וחמ אז גאד.

p0 כעמסרד goippg.]

 ״וױיד-1רנײטע0 די ig ,1011001 וזאט ער
ovn זײנען o3go .oo’D^gb'-ooyo 

m א1י איז oy צי ױס,0 דט g  iiyo 
10 iv r iy jiאויף נײט ig □yi- 

oypigonyo^i. 1011ס01ױס0 ט0ד. ער,
10 oo'orgD 101011 iyi’n ro o f,3i0 n 

o 10 לױט nדער פון רטײל »n n״ogp-, 
o מיט iyo0iiv טע n. אינדײוױדועלען 
.10ב01כײטס-10

 1רנײטס־ירײזע0 די זימען רצו0ד
lynyi 1רשידע0פ pg די v irvn g D, שע־ 

»iy, יע1אינדוסט די וױיל igi i'g נאך 
 די pg ־סיסטעם,0שטי □n ױןי0 געײעץ

ly 101101 זיינען ■רײדקאםיטעס i'n g o; 
lyi^g זיך דינאגן כעסער נעקאנם חאט 

iy ■1 איז כאס, עם1 םיט iייז gDא ר 
 .g 1010301 געװען ^בײט שטי? וױסע0נ
g געװען ניט איז •רײדקאמיםע צוױיטע 

 איז דך, דיננען ות3הל pg םעהמ אזױ
1• iy iגעװען ארכײט שטיק רעם םון ײז 
g .דדריגעיע

 סאב־ צאהל g געװען איז דאן שױן
 פאיהויםט האבען װאס קאנטרא?טארס,

i״iy דעם צו ה1סחו טע3רמיג־געםא0ס 
iyiicropyoii0o iviyoyii. סאב־ 'ע:ע 

 yo’3igD; ניט lyoigi מאגוםעקטשורער
lyiyn מיט igopgioigp lyi'ov'g ayi. 

iy i 10יעג פון ער1סאב־מאנופעקטשו 
lyrilyn געזועז איז צײט igoig ;g םא״ 

iy3>yn ,lyn^opyoii דורך האט y3 g־ 
g i און :ג1אױם«אס ר0י0ס i n ײ10ניד 

jyiyi ארבײםער זײ:ע פאד וױידזש־סקײל 
jyD'iPiD oigpyi 1זײ ■opngi צום 

lyuropyoiigo lyiyoyn ם־ט g -פרא 
y גענען ױניאן ע3רײ1זי די םיט. i□ גרױ־ 
100 igo״iyiiroppB פארזעהן האט pg 

 ־opyongo lyiyiylp oyi סאמזי איהר
v אמת, שורעי. ig די אץ lyoyr הא־ 

 װײדזש״ g lyigipyi 10ארכײם די בען
iinysyn, די אבער unyoy.i נאר איז 

i  g fyn y iאנ ארצי א« n״T .yדyר y ײ־  װ
oyrn גידרי־ !עבליכען אלץ 1נא זײנען 

yiyiװי ׳ pg גמיסע די .D'lgDPPD 
 אויסםיה־ oigpyi יאן יתיאן רי װאלט

iy i  tg ,in זאל ((ײרושיסמענרערר pg 
iyD 'iii iy i  pg pg iy r^ p  iy i םע<ד 

y אײז זײן טארי n n  pgלכy,װאלט ר 
3go i n־pg in iropyoiigo גאנמן 

im ^ u n g o אין םאקטאר אלס iy i 
וסםרי^11וק־אי0קל

 •mp די םיט iy»yr די 1צ אם און
yiyi האט ס0ד»1ארבײטער־װײ iy i 

״׳100111 oyiiy׳ iijii in iro p p o iig o 
iiy'1 ען.0בלי yi'D^igi זײנע iy t, אז 

 10זײנ 'igopyD זייז איז ס0זש1װײ רי
ײ זײ דאס אזױ, באשטימט, סם0ם  101ז

iyo'ig ־0נ איהם האט קאנסראל, זײן 
 ־3סא רעם צו ,oyngo g מיט װי ינען,1צ

 איהם םיט ipoip 1צ ר,01פע?סשו1מאנ
lyo איז iy ig i g .האט ער באריהרוננ

 סטרײ־ די געװארעץ iy3y;yi זי װאלט
iyp טיט׳ן lyvigi דער טיט אין הארצעז 

£l־iy 1האנ.

געסט. עהרענוױרדיגע
 דער םון קאונסיל עקזעקוטיװ דער

 נאף װאף 0נעקסט סומט ל. אװ פ. א.
 צטען0ל זײן האבעז צו אום יארס, נױ

iy פאר םיטינג i אים־ אין קאנװענשאן• 
 דאס אמםאבער. איז ארענאז, לאנד,

g D'liyi p k נ־0באגעב װיפטיגע זעהר 
iy אין הײט i .טרײד־מניאז־װעלמ 
 איז נאםפערס םעמױעל ברוחגר אמת,

 און, יארק, נמ איז גאסם אפטער אן
iyn ,!אייױ אויד צרה, עת אן אין נויטי 

yiyrug 10ג1מיםי pg ,באראטונגען 
iy3g ניט װירקליך זיך קענען םיר -i n 

lyvig 0 1011 םאנען, i iy iקוטיװ0קז 
 אום יארק, נױ נאף 10ם1?0נ איז ?אװסיל

 איז ר03װעל סיטינ!, זײן האלםען1*צ0
 גאנץ א pd צײט איצטיגער דער איץ

iy in iirg3 םינ?ײט,3װי pg װעל־ מיט 
 זי־ זיף מעט yDno אנצעlynig 1 כען
iy3 ?אונ־ ן.0סיר0ר0פאראינט שטאר 
iy i דזשענעראל 1יאד?ע נױ ipytpy־ 
 1צ באשלאסעז ongi האט 1באאר טיװ

oyi lyi.iygn 10גאנצ irDipyrpy 
 ים.1י rtop miyoga g מיט ?אונסיל

29 oyi igoאנשםאלט1םא רכ0װ טען 
 1צ סם.01 0גרויס די לפבוד באנ?עט, א

o n אײ אױך זײנ^ קעט1באlגעלn gז 
1 lyignyiי i n  po ipnvongD אנ־! 

iyg !!ארבײםעײבאװעמ pg נױ ',Pig 
 זײן 10ל0וו 1םיםװא lyoDpyi אס1 אזוי,

i ילאץ אײז איז לט0םאדזאם n סאםע 
lyigp'iyog i n  pd ngiigng אד־

 זײן, וױס0ג oyii Dy ר־ארסײ.0בײמ
 אױןי ז0י0ה צו װאם pg זעתן 1צ װאס

iy iv n  i n ,פאמאמי׳ונג P0 ־0י1 1םי
־3י1בא צו ן0הל0םארפ ניט. !עװיס ן0ל

o 10:011 טען n דיחי i n ־1טי3010ג״ 
p״lying igo o 10צ1נא lyo 'iii כד0מ 
_ שיפ.10ב

oyi lyrvviy iy3'iiy«g סאכ־מאגױ 
yiiK'OPVD^ ,םרא־ קעגען זאי ע־ אז אזױ 

 נױ־ איהם פאר איז װאס ס,0לא דוציחגן
iy טיג. i זײן פון רעי1סאנ־מאגופעיןטש 

 כאםרידי־ 1צ 1זי געסטארעס האט זײט,
 חאסטױ oy״i דין po פארלאגג דעם גען
 חאט ביסלאכוױיז ניסלאכוױיז, 11א י,0כי

 הייף־ א אין o^yngiiyioig שא» זײן זיד
 ;רױםען דעם םון 9שא □vi םאר שאפ

lyn^opyoilgo. דאזיגער דער פון אט 
 סאניפעק־ oyi lynnv םאראײניגוננ

 גע־ איז ר0ר1קטש0סאכ־טאנום און רער1טש
iy i lyignyi iyig3 ,קאנטראקטינג־שאפ 

iy3iyii באלד האט lyayiyi צו ;עבורט 
yi□ ,װאס מטזר oiyi נעמען: י1 אװטער 

 ^פאמיייען־שאפ״ שא■׳/ ״קאאפערײשאן
pg .״סװעט־שא•״

yi□ אג־ האט װאס פיאצעס, דאזיגען 
 pD פראצעגט קיײנעם g בלויז נעריהרט

w רי y v אין iy i י1 האט ׳סםריע1אי:ד 
 טע3געשי גאנצע די פארזעהן. ױניאז

 קלײנער g װי נעװאיען, ט3gטרgכ איז
rgip םון קעיפער נטען1געז דעם אויןי 
 גע־ ניט האט כיען און אינתסטריע, דער
 אין נטװיקלען0 זיך קען דאס ?g ׳ט3טרא

g ,גאנ־ דעם פארגיפטען לזא װאס זאראזע 
קערפער. צען

lyiyiigovi g אין g שפרײזט שטײג 
ong זופענדינ והיג,1מ1א g מעגליכקײט 

 טױזענד באטיאכט ער אנטלוים^. צו
 װעט אפשר ,ojyn די טאיט iy ;ר0פלענ

 גע־ פונקט. iP3gnu׳’ g דארט jyi'oyi ער
 ־lyng אן ער הױבט ען,3ל0אז iy םינט

 g נרינ0אויספיק ארבײט^, 1צ 1לי1מי
y i " l? אין ארבײט ער װאנט. אין ל030ל 

1 '!110300 ,D"nyi1 אלץ 1לא יVDVH 
lyovn pg. קענען נאר זאל ער יב1א 

 האםען ער קען גרױס, myi iy3go איחר
פרײהײט. זײן lyi'ip 1צ צוריס

pg סאט־ דער געװען איז ע1לא אזא 
ipuropyD פיתלט,01 1זי האם ר0לכ0װ 

i װי n  pd lyiyngoyi g וניאז' pg
y ii 'g ארוים־ האם זי װאס באדינגוננען 

iy דעם כדט איהם. ױי1א געלײגט i " n y 
po הילןי־שא• דעם oyi pd סאב־םאנױ 

imropyD, איהם איז jyn^yi אױסצױ 
g lypgi 1לא 0היכש גאגץ iy i  ps ױאנט 

i 10אב ,.ympinogD-ig'n' n פון n 
ly i'ig i ,1זי פדט האם ער אםש3 שאי 

g imropyoiigD o ט3א130נ n  igo 
 1זי ז0באםרי' צו האפנונג םון שםראהל

iy פון i ,איהם האט ױניאן ig i נים 
 פרײ־ צע1גא זײן 10רי?געב1צ גע?אנט

 lynyi זײנען שעפער אזיגע1 די הײם.
pg n גאנץ y n .צאהל g חױו o n זײ־ 

 נראד געלרײםעז א צו ביז גערוען זײ נען
I'liymgoig איהם. םון i n מאנױ 
lynew yo דארום האם D3ityi ־1יםצ1א 

 סעהר זײז זאל װאס הילױ־שאפ, אזא מיען
oogoym און ערםניסע,1בא זיייגע צו 

 po אפהעננע גאנצעז אין זײז זאל װאם
 קריגען 1צ :עשסרץבבז האט ער איהם.

y i□ שאפ, אזא איבער קאנטראל לען1ם 
i זײן דארםעז ניט 1דא און n דירעקטאר 

נער אײנענטימער  םאראנט־ אלע מיט ז̂י
iyo אן םון ק"םעז3ארםלי11 'D iyi"g. 

pg ביהנע אינדוסטריעלע די זיא אזרי 
po iy דאס פאר נרײט נעװען i " n y דעם 

iy מיט קאנטראקםאר, i ערםונטערװג 
P דעם םון k lyiioopyongo סאנט־ דער 

i איז lyoipyi ראקםאר n ט'גער3רי 
 איהם האט lyiupopyoiigo דער צײט.

 דעם דיקטירט האט װארע, מיט באזארגט
 פראדו?צ'אנס־מעטאדען, די און סט"ל

 01װא די ״פארקויפם״ טעארעטיש האט
 האט טעארעטיש pg קאנטראקטאר, צום
iy םארטיגע די ״געסױםט״ איהם םון 

 באשטיכד g פאר oyom און קס1הלא
ר" דאזיג^ יד פרי'?. ן0ט  איז נ'ש01א"נ

 10ליר1םיסט צו אום נעװארעז אנגעטמען
 גאר־ Din מאכעז 1צ קאנטראקםאר דעם

 אין בילינער. אוץ בילינער אלץ מענט
iy i געװעז נאר דאס איז וױרקליכקײם 

g ,םאנופעקטשורער דער י1אז ױי םיםעל 
 אײגענעם זייז םרץ אנםלויםען נען0ק זאל

 י1אז oogpyi האט ארבײם װאו שאפ,
o אין טײער, n שאפ, טאר'ס0סאנםרא 

ביליג. אזוי קאסט01 האט ארבײט װאו
i n ,נאנצען א'ן סאנטראקטאײשאי 

in אפהענניג iew pD iigo □yi po, איז 
po oioipr'g i נעװעז נאםעאל נאר n 

igopgioigp o n. אנחן־ א\ן תנט די 
oyoiyoopy yi געװא־ באצאהלט זײנען 

o 10י n  pd ,װײל דזשאבער pg דעם 
o םון 'ף־פר"ז׳'1םאר?״ n איז נארמענט 

|.0שלאס0א"נג נעװען אלעם דאס
pg האט י1אז i n מאטמקטשורער 

oiyDnngD זײן g r,• יגזנר0צ|םײל 
y i" i װעל־ ?לאסען, צװײ איז ארבײטער 

y3 זאלען y i"g  innipigp opyi'i מיט 
y די im g. 1 זיא י1אז און lyignyiי 
 זאל iy צי ,mnpopyoiigo ביים 'רת1ב

 ״ig 1םיי1א' 0זײנ צז ארגײט י1 10301
in ר,0בײט g 10 צוDinipigp y i0"T, 

 האט iy אױב .10־ארב"ט1יטם"1א די
lym די באטראכט ingo םוז y i"t אינ־ 

־ig די איז צרהויה igo ר0בײם1־א1סי'

s
pw ב״יט h אויטסײד־ארבײטעך זײנע צו 

 חאנטראהט*שעפער,' זײ;ע פון אײגעם ןיא
" סאכט0ג האכען ױאס אױבײטער, די  1ז

 סאר־ זײן 1צ רט0עה1אויפ האבעז ארכײט,
 lyignyi צוטײלט דינען נאי אײנינט,

 קאנ״ כלינד iy3gn ogn^pm צוױ' •אין
d t u p יד מיט אײנע yiyug. ביס״ 

OP0DH0O iy* האט כגנכה ארן יאכװײז i 
 pyi לעב^ צום ראכט3גע ער1װי iyiio׳

nynp :gP □yiycg־pigo, דאק װאס 
iy אין םײנט i ר0צט0ל m ir סאר״ די 

ױניאדקאנםראל. דעם םון טוגג3ני
 שטארין האבען ־שעפער1אינסײ י1

o ניט n  ly iy io 'ig  oignyi, זײ װאס
iy3gi אזױ DDoypyiD'ig iy n r, בא־

l'l iy n y o r לטע0שט0םטנ0פ די אױוי 
 די דאס געװען, איז סוף דער םרײז^.
 pyng א'ז און פארשװאװדען איז ארבײט

pg אינ־ דער ן1א פער,0אויםס"ר־ש די 
ly איז סייד־איבײטער iig iy io iig אר״ 

i בײטסלאז. y i איז אינסײד־שאפ gnyi• 
ly די קיענער, אלץ 10ר iy r w g io ig p 

jy i" i אלץ lyopgnyi דער ;צאהל אין 
 צװי• ארבי'םס־םר"ז דעם pg אונמערשיד

y שען i□ ־ארבײ•1אויסס" און אינסייד־ 
ly איז טער ignyi און באשטיםט אמי 
ly דאס גרויס, אזױ iiu ’bpyDiigo yl'D 

 ly^'t iy3ViyiD'ig נאנצען איז האבעז
אינסײד־ארבײט.

 -yiD'ig האט מאנוםעקםש^ער דעי
 ניט איז ױניאן־פראבלעם די אטעםט.

lynyi און לאסט. שװערע אזא שױן 
iy האט צײט דער ארום i מאטםעקטשו־ 
 ״דזשאבער׳/ lyogi oyi lyoiiyug רעי

 װעיט, קאםעי־ציעלע די אנבאםרעפט װאס
 מא־ g נט03באצײ װארט דעם מיט װערט

 ארבײט זײן סאפט װאס רער,1םעקטש1נ
 די פט0אנבטר אבער װאס דרויסעז. אין

 א װי ,1זא אזא ניטא איז ארבײםער,
 טאן iv האכעז ארבײםער די דזשאבער.

 pg אינסײד־ רס,0ר1מאנוםעקטש מיט
םע?טשורער.1יט־ס"ד־מאג1א

 קאגטרא?• דעם פה 1אנערקענע דאס
 lyi'iiy.iagoig גאנץ g אלס טאר־שאפ,

 ־nyD גרױסער g lynyi איז שאפ,
i םין ר0ל n זײט i y i  po .װאלט ײניאז 

i אז ,jyigorgs ױניאן די y i -אויםסײז 
in 10 איז שאפ g 3 D "iivo ig םון םײל 
ץ םוז ר0װעלכ אינסײד־שא•, דעם  זי

ז1 צו אונםערװארםען  אזן פדייזען 0לב0'
 מא־ די 10װאלט ?אנטראקם, 10לב0דעםז

lyuropyoii אוכד י1 חן0ז0אײמ 1באל 
yoy צו םענליפקײט i{ ױניאן־ רעם םון זיד 

opgioigp i ?אנטראל, y i  pg־g r» 
 1"גל יכר?לא•1ט זײז lyigipyi װאלט

.oii3yi זײ ב"
iyo די װארום עז,3אורזא '1 "3 ig 
 1געפאה נרױסע '1 באגריפען נים 10האב
lyilgo iy קאנםראסםשאפ, oyi סון i"t- 
yi : 1 עס iyi"tהל"• א בלויז גצװען אן 
v: לכע0װ ,10פ0קאנטראקטאר־ש צאהל 

iyiyiy^p o בלויז Dinnyng האבען n 
iy ט"ל i  pd האט אן1 ;0י1אעדוםט 

 lyoynigopgiDigp צאהל קלײנע י1
i 10לאז1ע1 ניט n  w האלn r tי 'nנnר 

n n if ig p אנסראתטאר צװישען? pg 
 א צו אויך דערמיט און אסטאר,1האנט

fiyo די סון וננ1נע0װ"דזש־סאר?ל "3 ig 
iy i װאוילזײז dvi pD 1קאנטראקטא 
 1צ מענליפקײט '1 1געבע0ג איהם האט

lyri'iDgn די 1גרא װיסעז01 א צו ביז 
 אינ• י1 יטער.יב1א די םרן ערוננעז1פא

 אויס• 1א" px נעהאלטען האט יע1דוסם
 lyoyn אלץ lyiyn און זיך שפרײטעז

 ערלא־1 יט1 האט אס1 און ,lyoyn און
 זאלען בײטער־װ"דזשעס1א י1 אז זען,

̂ םאלען.
 דעם פון אבער זאכע1או דער איבער

 קאנטראק־ די פיז װאוקס קװירד'גען1מע
 יאהר 03םל'0 לעצטע די אין 1־שעפע1טא
 םײװנגס־םאר^ידענ־ שמארתע א רא איז

 דענעיש1פא בעז0אננעג װערעז עם הײט.
y א טעמים. o ii i װאך־ אז םיינען, צאהל 
 קאנט־ '1 וױיל אורזאכע, די איז ארבײט
ך האבעז 1־שעפע1ראהטא  -1םא יאזו ז'

 זיא װאדארבײט 10װ ערמט, ט1מעה
y ט1הינגעםיאי iy iig  .lyignyi לײקע־ 

 פון װערט עס אז נד'נ,0באהויפט ,oy נען
 םוז װאדארבײט אז ז,0ב0צוגענ אלעמען

i פאר lyvii lyo'in פון זײז y i אינ־ 
ע;1דוסט  שוץ האט תשאבינג אס1 '
npyנאך סטירט oy iy i " g איז lynyi 

 איז "1תשאבע יד אס1 און ײאױארבייט,
Djni iy איז אנטוױקעלט pשםאר i־i 'g־ 

o 1װעלכע אין ,0דוסטר' r iy i  Dy נאך 
ט.ישטי?־ארבי פון סיסטעם י1

םוןלגם) (מארםזעצונג
-—— - - ■ ■■-a•■* ■ ״« י ■ ■ י״ -■-׳. . ■ ■ ■ .

 קוױ םמ םענטער לײבאר
׳ אינק. אײלענד,

 PD אויםםערסזאמיןייט די צ'הען 1מי
iy אז פרויעץ, און סענער 0אל i לײבאר 

 באלה שוין זיא א"לענד הוני פון סענטער
סליפמ.1װ'1פא

 סומען צו דארום איץי lyon םיר
p העלפען אונז i'iiy igD נױםעע דיזע 

 נעדאנק ז0ם^ציאליסטיש םא^ ארבײט
,-1<0אײ? 'iip אין

in' מיטעז םיר y י•1ד און ערשסעץ
i אין 1סאנטא א'ז מאנטאג טען y i .ארב 

עװ. םױרף סט. טע21 װעםט שולע, יננ1
i y i סענטער לײבארי 
Pi'g. ,110אי'ל ?וני פון

7 « * * *

/
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ר אדער *אווזעוסס
1C? .א pVyf.

y ד• ::^ i:g iig c• ד• ציױ״צען 
yVip-y&ign? 1 אין ** (רעבע• r״vs• 

iv iy ir  ;yjgigc גגעי־ע א ־ש״ן דך  ̂י
u צײט, m  m g,״־ ig?, 2 ה״יב't 

aoVfn,© דעי yru iv or*io:gP? 
guv iy i? א-געגטיסצ־־ סיגע; די און 

o n :y זיך rvisBl oyi א״גיכט *P 
 *: צו ?yoip ;יט װעט ד*ן ניז אױנ

—yno p אױסני״ײד do g oyu? א״ס־ 
r ’oaogoua :vayia חױיעךמא־ די 

g ,trim ,חוו*רסמענט p * ogn דם 
 וןדנ״ט ?,yigvy: ?ycary: pnur לא;ג
v א ©אל ia  ,stfr אידציאטײו דעי־, 
 לאנ־ די איז קױיעדהאט־סיע דער םון

yruur r;y iy t? ״ דיgu? אין פי־עי 
 7י האט ױאס א״סנגטיסע־, ג״גען די

, צ״ט הייצע־• א סיט ^•נעבראכען ײי  ד
 איפ־ ז א עה ;.yiguy: כאנ-ט וױדעי

 א ױעגען y:a־c די ?yiguy: געגיטען
 ױנ״ די ogu וױידז״סעס, אין העכעײגנ

<g? אנייעטע ד־ גע׳ע^גי־ט. ד.*ט:
r:yiyc:gp והאט gc?גיט אױף ג יפ ־ 

 אױסדכ־ אין רעזיײטאטען ״?p געבראכט
v טען ia װײגי;. זעלר דא זײגען ׳ציום א 
 אױכ 1ש" אי־ב״ט ןרעדדעגט נײעי דער

 א ?ic פאי: אין טאן צי ogu ■לעגער
iy סטרײק. i עסא*טסענט1 ױסטיץ 

iy אי-ע - לכי־י אױך. דך גרײט iy i 
זיך! דיעחען

ogi איז *iycy;oi •ז• װי י־אגע, ד 
 סלעסע. דע- אין oiyoryngD װעיט

אז אױס, אבער זעלט אפת׳ען m אין

m ד ט״ןן ײו a ?m ©,,ר u r״n 
 pa Vft *יו ן י ?y-y: איז !יי־יכ
y; \צט r ia v; לי y:yu y:tnc? #״©׳py
גןפירט ogn y:N*c די אט ^״.

j י^ני ®יו ••ניױ פyל .י f tW ין* 
n איז י r־r ®:אר׳יי® pH t f i j i 'f i 

ref ?rrijfi #וי פײזיןי ני-סר׳״יטוז ;כ
“lV)g’12^ •י •יעגעז C yji

y א ־י rfi^ ii -yv'uw•̂
 פיא* רyד אויל כדיםױ, אין גגיגגעץ ־

re v ל אŷנפ אין כע^גג  -fr װײדז״ןנ
y;; אי ליj y r*טינyר v v ' i l t o ' r n

y? י־יויטנעמעיןײט, אז>ו :־;לט ^ i  •r 
רy^נ ״׳/‘א. Pirr״« ־עם

rw ל• א? - y tw *•דך וא r
^y r r איכעריגץ לי ײענען e,נpטyז
 אײנ ^ױײפעיר>ופט *ryr א״ץ :איי ז א
 אײנ•* קענען ויך יא; **עיען צלדיב ־י

v ״טשץ? װעגען ;ע- * t y i  ,"W דט 
 די זײנען y:H-c דעי־ אין *ואכ ־ע־פאי•

 טאטע״יעי :איעכאטיפ
 'ענענכ א איז דאפ װײי־ ;אי כיי־ט,

c*־y;K ייך אלי?טעלט6 נ*א:.י, לעי פאל 
 אז י*; ל־ :y;Hst׳; יױ^עז טאגנאטעז ל•
ױג:ט. עי*א:ע;י א*ל׳־ א־

 נאיטטײט כיסטעם א,<׳ צעהי״ט לי
אל- לי ײאס דײפ די ײאס ׳דעש אין

טד  ױג־אז דע• צאיזיעז דאיפען נ־י
 זײע-ע nc ojy2y״V3*^: mH *יע*ט

 כא׳ •yMf יזליגען די ײע; פאײליגהטעז
 ה״סט װע^טעי אנדעלע אין צאלי־ט.

cyיאי״עה־ לאלפעז באי־עבאטים רי יא ׳
ז פאל י*ס1 די ?yi׳o yיע. i:* אן

M,? אז :yo D'OKay6**: iy i סיט  לוס׳
.?a© צו ;יט oחייב איז nar i :
iy i געגעז ,,,f ? V נ k f ?yo ,,גי ; ra

איהר זײז ניט יױי־ען וױ א״עו, סט
oy ט-yf rP*N ]VZ'H ן י j -1 ■X אזא׳

yp*o :yo yoayiy:.ל '*yo אי״עו א י
 צי ריקױעיטס, אדעי פארױעיטס,

 געלן ארכײטעד אסעריחאנעל די זא<ען
 -ys זײערע יםטרכעסע.^גד•; םארװערטס

ציייק. אױף ו־yאד ̂ןyכאדיג;יג; נענס
אײנענטייך, ׳דא דך האנדעי״ט עס

 לyד װעגען װיסען, וױלט איהר אױכ
 טיט *טאפ״. ״אפען pc פלאגע אלטער
 שון אײןי א*ן דזאי׳טו;;, גאנצעל דיער
 איז ׳רע;ירו;נ יyד pc .האלטוננ דער

 לyנטי:יyגעדאײג,ם די אז לןלאר, גאנץ
 נעטאכט שלום ;יט רױיט נאר האכען

 גחנבמר תױלען דער כייט דאנקyג אין
 איי- באטת דינען זײ װאס און ױגיאן

 ױגיאן. די ן ע כ ע ר ויכ צ איז סען
 סער גיט זײנען םארהאנד^ומען ysH די
 אפ׳ כלי פיאנעװרעז yטיאמאטי‘דיפ' וױ

yn'viv? לקזאםקײט’אײפט די; pc דעם 
עולם. גרריסעז

ocpym ס<&0^שמגו#סגס*מססvOO(

שארף און קורץ
ג. נ» סו״

^ ^yaVCMKf&W&wCf&CfVCPCf&VVG&PQ* ׳
נייעי אונזער איז זןרויס, זיך יױיוט py וז•

 דע:ש k ע־־ױא־טונגעז, אײע נענען *י־עזירענש
 סאנאםעז עסייכע םיט האר*ן םעניצריכע א ס״ט

 סאי־ר״ז איז װ*רש !ווליכלײט די ?״נעז צודי?
 x צװ״טער״ דער און סוןרזשענט, א ‘א״;ע —

רר 7 צ• נעױארעז םאראורטײלם — לױםעגאנט,  יי
 פיליידרי■ א איז זיד באטײלינעז ש#ר «דיז«ז

״ ד*ט יע;א«כדגנכח. ?ארדיגעי  גײער אוגזער ז
 אהז א״ו, רערקט אוז באננאדיגט, ■רעזידענם

י ;יט דאס א*ז ת;אים ױעיכע אירנעגד ו ײ ! 
״ן םין נרױססוט־ג :יט דאט איז ט? ז ״  אוז ז

 אג* אז ע־שט א*ז דאפ ׳כ*סעל א ;אך װ«י־ט
 בא־ זיך זיאבעז נננר דאזיגע־ רער אין םא;ג

 פאראור• ז-ינען אלע זײ און ׳עי,־י ;אך סי׳לינט
 כאלר װי אז םחינ, שכל רעד איז נעװארעז טײלם

 ע• װעט *װײ, עדידשע די נאפיײם האט גולידז׳צ
 װעט אוז ••׳פטעלעז, גים דערב״ רסתםא זיך

 צו וזי םיהל איר עלף. אנרערע די נאםרײעז
 נוטען אזא םיט rולידז)י רעזירענט1 נ־אטוײיעז

 איםיני־ ז**ז םיז «;פא;נ םידםא-שייעכזןנדעז
ססראציע

 נעמאכט טאי־ע האט ענגלאגר אז ז״ן, לען עס
g אנ״ ע:על אזוי ה«ט זי װאס ׳םעות *1שטי 

 אםזן־ייזא Vi סלחסה־חוכ איחר צאהלען נזןחײבז
 ׳ע;גלא;ד םיכ ויכעי עייז איז אםעריקא או איצט,

 כיסעל דאפ קרעעז מז זי װ♦ זעהז, זי סוז
 ליס כדי אוז ׳שוידע. איז םראנקרייך װאס סיגץ,

 זיזי איחר םים נים ד»י נייר הענעז ל-ינעו, צו
 נ*;־ איה- נוםהײמו דארום םיר םוזעז קרינען.

̂־ד־יאליפיק מ  אויכ ׳וו#רים רמזר. דעי אין נײא
 ניד* סים רווור זןן1פארי סוזען זאי !ראנקרײך

ועהז נים «רו«ז קײז קײנסאי םיר ׳נים
•M האם עגנל»גד vt דוחי נ«ג«רימם װירקיױ 

 ײיס כאמחמז, «ו אסעריהא םים א«סאל *יחר
 אםעריהא נ«בץ מ«ים נים, וחנז איחר. סון ס׳סיםס
 סר די מיי? עגנלאנר, #ון זײם דער אויוי ננוחןו

yo, װאס fבימל איו שורדינ ווונו איז ננל*נד• 
אונז. תוסם •ר»ג?רײר װאס די״ ודי׳ נרןמי

אמיופרײ• w .נאסע״

 סוסיד איז ארנ״טער ר• אפם כאשולדיגט טעז
 א-נייט אז זעהעז, זיי ייען כאבאטאזיצ. ױיליגעז

 אנג־‘' אניסעל ז־י א־ני־טעז ׳סלעק אביכעל איז
 ארני־פ טענ §אר א ;אך דאבען ,V כדי זאםעד,

 ע,”פאב«טא ס«״ט א;דע־ א; איהי האט »ט און
 לאויםא• אונזע־זן פרז «ר«?טי»ירט װערט װאב

 ;עגעז אײסנעבראכט אז;* זײנעז ױעיכע ייפטען,
 לעווטער דע* א*ז פאבאטאזשניהעפ־ארנ״טער. די
v״c געליליז. *ו£יר4 אויל, זופיל תײאיען איז 

 און נ»כ£,־אגע «,ין נעיעץ םyד יויס גאםי׳י־ליר,
ײ 1אײ •־•יז דע־ ואט א;ב*ם,  איע ױז או

 דאס איז פילעז. אננעיויכען ■ראדופפעז זייגע
 ־.7אויל־»ײנע;טיר ד• דא-*עז צום ניט ;אםייליך

י צו זײ •עליפען i זיי טועז װאס איז  ם,י«י א »
g־r סאבאםא״ש? ;יט דיס איז •יע;ספ. זייעיע

 ?ראפם אין אר״נכעם״אטען א*ז אהי־א איז
פ ױעלכע־ נעזעץ, א  תייז ;יס איז ׳רי* ד־נ

 '1וי וױינמל אוז »ז אי*ט פדז געזעץ. שלעכםעי
 סותז ?י:דעד אוסגעזעוויימ •וז ם«ם«ס ךי תו
ײן  *וז ליכ<רפרוכס ז״ימר פאר *«דאגסױ»-־סיױ ן

דעי ז*יד*ע ס«רזאר;מו סוזןז ואותו ז ?י;  וײ ני
מיזןו w יאד,ר. ijnjm «1 •לס ו n הר ניס איו  מ

aom •n. סאכוגיל דזןד ר.»ש איזס ביז ogrnrj 
̂ייי י— מנמ די אזז ציות r« ״וז ■מיסײי

A ײאי vvw v i oy onyur אז 
:ysKt a’OKcy^K? ׳ארידןים די דין pc 
אן? יyל ײני

 ד״ ױאס #די אנע'• איז rryo די
 איגד-ס- סויל*? י־yד איז נאלימונגען

^y אב* איז דאס אז אז^כ^ זײנען 
 די ױדאן. רyד פאל גויטיג האלוט
̂ען  יןאגצעגט- גיט דיגע? טרנ״טער חויי
 אײ,י פאבייק-ארבײטער, ,יױ ׳לילט
 *Tt ייין צעזײט זײנען די ®יאץ. אײן

 ?1rrv* װאס פע^דער, די איבער יצפרײט
 צעגד* י1»ױ פאיען מערסטע די אין זיך

 איעפי• ז^י ױדאן די װע? כיײל לי:ע
y-; אן Dy:y;^H טאלעס־ #יי אפאלאט 

yj i•.» דאס װאיט דױס די טירען r c 
 *רימנרײמען. חא? דױס די וױ ־y’D קאפט

̂זא, ױניאן, רעד פאל  א דאס איז אי
ד• װען טויט. און ?y:ys פון פ־־אגע

a •וי״ ״«׳•««׳ tw ^ M * t y  f f t r f 
i r i r i * י י ײ « f, א !y*‘־u « י׳ןריי

« »י*נ ו׳«*י(, ifl*» »ו| ד׳ ד
ײנ(•*)/

« *א*, ״ * נ » «j j |» וןר״6 די 
ריו ׳י/י•! ,י יוי« ה*(ייי»*ן נ מי׳  מ

ד׳וי *ין »י
nw -ii ir » n  'f fי1 ״ 

p׳i׳«b״ i־#״״ arac's, ױי # »י« ין
י אין *••«««>־•«  »*ד )r׳ip-n׳5״n ת

נ׳ו• ז׳»ג«ו ד־ דו««ר•/.
 i« אין ״•יוי׳' w ®־מ *ייו״

r״y* *א־גען וו־יוnrm  vtn יי ן 
i״ii ד• #■ן 1<נ*ס*#3 r y j׳y׳y• nד‘׳y.י 

ia r m  ly^ri yjy*«  *y״f ;y3׳i״y׳
iy ״r |i* ״nrpy״•׳• tyjyj סוי j* r 

j nf>piy«  jyyyr ״f f» דײ«ויד, *
aeדyיy׳ ןlie ive«y'•* e r סיס־ 

i «״ט רי iyn טעפ t  ;y®-p ®yvי׳ ״‘ 
r׳j» /״ i  ; yר׳ט י!*נט־«ויוט ״ - 
*"y y .גלעבעי

איז ,ז •״ יאגע יי א^א ? א ל*פ
yegyy;; ,נעייא״עז yi pc׳עטעמגג ״ 

 lMf דט oyr ייצט o^y3y'־g2 ‘י פ־ן
 װע- וחנדשנד *M א ;y;gr צ״ ■דנ-יג

.y? ד &ו? דע״yלעדרימ, ר
 פון רעדװייי דןי ל#לט (Ji^^yi די

 איז ^y^^cg פנסיו, דמס ן e ־■״טןן
 נ-ײז אילס אין םאיאינטערעסילט זי
 גמנע״אי• א וױפײ אײל פיל *ז״ י“א*

 םעילד״ י,ױיע? וזאיטע ד• אין :ט־ײס
 דע- •pc *ואײי״-זײן לעפ אגליליעז ־עט

Jלycבא J r y p •ל^ט באם^יןעײמ ד 
y א געחאט •:•ין iys״pc y סאיא׳ דעס 
^ 'vvm\ ,סטלײש yv? ס־י־**ז חטלטע 

 ז* אי? ־־רציאימ -יל' א נעייעז יזײ;ע
onr עיטען ג־ויסע צ^וײען געניוזט;

c•יצם ?11• רױנערענ־ייגע עי-י*ײ4אי א,*; 
 yp^yca*: ״ד בסטיט־טע;. ה ^גליגע

 יצטאטי^ע לי לײסט לאס )htsh -מ
D t*g , ) ; rw jr c w;א-איycלעסילט 

 לאיטע סון זאפאכ דעד אז דע̂כ זיא
yvip? ניט זיך ז^י pycyjo^ig סאי 
 די jyignyj lycgry( איז צײעי, לעס

 אײסגע״ Dgr ogv ל^פיטיע, חײלען
 א םו? סאל אי? rg ,?#s« א אדנײט
 אינערנעדען דעדדינג די pgi סטר^ק

̂יל אין ניינעס די  די כאזאממן זעוזן ו
 yroira יטיוי מיײיעז פיס כאפעילערוננ

 יע ׳טיג טיעל נאיעכיט-ם יע ®ו״זעז,
g^v? דט. ^דער

 oy«y נעטאן האט חנדדוגג די אכעד
 איחרע *»יט װ^סעי אױף כמיױיזט װ*ס

yrcy סימאסיעז j; ױסנדץ דעד ״דך 
 סידעד״ pjn איגטער ^•מדטרענט,

 ד*־ אומערסידייכעז לעם pc ̂עאסט
*וריק טכעז1• סיס נאר ח^ט העדט/

n oyj^n ?yiy^
ד
ו#רט

 ון jy^yn •na (יט
iyy*iy n• m a a r

iw אױנוס•, s,"

utan« « ימ וי 
u r e i?ױדין די  w w w iiti 9 p iJW jr f lN  J4gc ׳ימחווו מחר  •ffi 1י f« מרי^

•y»^ wmi 
wn ױפן ו  

ח ר j* * n i ון•
IID H II הןט yר f|Hg \m m 9"rm 

a r ין» g ׳ty^ ?« #n g » r̂״ 
gfgi^ י דיןtyטyר yr«i 

-i f  |g ? y if^ y )  »gn ,*•gr♦* w
igo רי סיט y r^ « y -טרי(««^יט

מ ^יי גי r? ״f w •י n g  ?y^g, סטרײקן
pyu iy  pgi !♦g גyטgכט g r n n

g•דווך y5jna iy? ו ו די םין וטרײפ ד
n n•מyHי <gi v  i n  ,nnrw  irHg

gר נ gיטg סים ̂ןyנyױו iרטTטyן ?n ig 
 נ^ױיזט JJingn n עמיווגד. וין

pg rg W P  Y M די I J J i r J r -קדײ 
y?? ביען דיכט fie r t יאמ g •rig 

 y;ig ?nr Dgn ?yo fg pg- סטרײק
̂כען, iv orvg ntg וױ §רע;ער ג־ײט  כו-

yג pg ^gד ׳יממ ryן9ג ^ז g?̂ דער
ing^ i צי-ט n? *גמייאי pg jjii*ign

g דעען oy •רעזיד^>נט. געװען i 
g •yagיysm ilg y? גיױכען, צו g? 

rtrM, ׳«יעדד^ט רy;ײ חןר P  ?ni^gp 
Dyn ט  םרײגד- רyרנײטg סעהד זײן ד

 װעלט עס '־.yjjyngc ז*ין ײי
fg yfg»)j*rgn lie Dyi^yoy) Dyg 

 ngc- םון •ייז דעם געגע? pg ^יידו׳ע
:y•g? םיגעז די t̂ g -y rg ?in דעלםאר 

pc ^gc ?<g fg סטרײק pgr מען g2״ 
n״gpnyog ?yy סיבסטיטיטען, כיט 

m סיט וױ g’ g .?צורי
ט לאגע די ?ל*ר. זײן צו ong ^ז

כאל^ ?ײלען די ױעץן ױיס !,,g סון
 ױניאן n ׳עעדיגען w ?yogVo;y גען
 oyi ^יסכרײםעז ?ig טעניין וױיט וױ
i׳׳ i i r  ?y»gסריגצי■ ״ pg קױלען דער 

 דך װעט oy וױסיר ״pig ^גדוסטריע
 f’g דיט צוױיטער דער סון יאזען.

^ יענילי;; די טר ^ג־ניי ט ^ V* װ i 
:rזײם ־ pc ב ריgיעכg.טים

fig די cgn gfg f'g *r'g בארייט 
 pg.?- רyטMרכg קױלען די דgג ;יט
oy באריה״ס ysg יכײטעד• lie .לא;ד

 y:-g *יז ^גדוססריע ח״״״ען *י
 לאנד. ?,g איגדוסטרי•? ^yo’Pr די ©ון
 ?g»3V גרעכער ?y^'ip רי f’g לעם חוץ

 אתוגידר• בעסט דער רgפ םאל^כעגט
 ?g’3P י־ט;ע׳שריטענסטערgc pg לyט
g’? .א י*נד ysN^yrj לעל פאר 

g^v ?yp-.p? ט ^  נײטװענדיגןרװדזע ו
v זיך געםוזט n y r  ?yor.cg רי אױו״ 

y o ir^ rg? ?סו g y^gמgניfרט•y ר״* 
יאנד. ?’g ני״מער

i צו איכריג r v  •yi rg pyigf 1אי 
 הוי״ דעי ?ic דיט דער *ױף איננאנצען

r ילען n  o iv iirv.? פיר iy2g ?yoyp 
gיצט opyn g ?'g םון גיט i r r, נgר 

g m סווכט פו?  ?iĝרםיג  סאנםיי?ט רyי
yrn iy? גרזןבער טײילען די go n  pg־: 
PgD o װעט נ»ם*ן n ענט׳טײ- וױדער 

n דעט yn? ױף ניט* ongo oyi ?םי 
ig : pirn כמכם. םוץ

 דאס א? זאגט יוע-ט, איבעײנע־ דעי יv און
 איו רופר דיי אין פראגל-ײך שון זיד אריי;רײסעז

:V"V\ דער לייט ;•ט אלט. אוגגעזעצ-כער אז 
 נעיוינט װ*יס שיאגקרײך אסטאד. װערסאיער

װעיסאלער דעײ אין נו, ענםםערעז: דעם אויף
 ׳עשיק גרעסטע די נעװעז ;יט איז אלײז א#דאר

 נװאלרםדאט? ׳*ענרליכסטער דער אוגגעזעזלימײט,
̂הט אכער.  נים אזױ װעט זי אז ׳?יד םאױשט

 וסעד iv כיסעל א תײעז װאים דאש ענטשעױעז.
j’vnpn. ,די וױ נאר nrpo אויוי היינ דעד ׳איז 
 איז עגני״אגד צוױשען װע־סעד. םיט פאשיר,

 ?עז װער און עױאונג. םוי־ען איז א-ז ׳ש,־אגקרײך
 װערסעדלדיג דאזינער דע־ <!ינ פאראויסזאגען.

 אש,יעכ ןיא שא־,דא;דלעז ניט באלד זיך ױעט
סטעס/ry כועהר

p געױאיעז נעט־א;קו איז איא;מ,ײאױס^יכקײס6 b 
ױ ;י1פיט׳ דעל ײ םי א  דעיווז געשילרט עפ יאט נ
 000 זעיזר איז כע-4ײע פאגבכי^ אי;זעי אז

 נעיאזס זיל דאג• היניינט, דעי אין נעײיפעג״אי
 *,jyrge 1יזי םיז כוןr̂ דעס א*יזי ײאוילנעדז
ײנן rie איז נענס־׳עותוי  דעפ מיט ?יגדעי. ז

 שיפיען סערר גיט זיך ער ויעט נעזעץ, גײעס
 סויקז ״עט ער אי ױיסעז, ױזןט עי שר•*. אזוי

 יא׳ ״יײכי׳ש :,®*יגזנינע זײז פ*ר נא^־אײעז
״י״כ״- ̂*ro0;go אי ■וני4 טאטכיא.

 #!תהאיטעז /יידיק לאנג ;יט איז דיז איז
 רי אי: אינ״טעד די שיז לאנװעג־טאז א נעװאיעז
 נא:ץ na ■איירםייעז אוז פאנריקעו געסישע

 פזז *רכײםע״׳דעלענאמז *וו״ האנען ױרא•
 דע־ אין זיך־ באטײלינעז ,•v ;גט0פ*-ל רוס^*;ר

 אױס־ דעי סים יאנװעגשא;, די דאט לאנויע^אז.
״ יטטינןע, אייז פין ;אחטע  ןןוגעיאזעז. ;יע ז

 םױ זײ אז נעזאגט, זײ ד«ט רען
 דעם טים פא־כינדוגג זייזןר אינעררײסעו זעז

י, רײטעז ^י ^ תי ע פ נ ’fjro•; או; אי i r אז זיך 
 י0; ד»ז ל0ן^’;טע־כאצ’א סעי0אססטערד דעם

 ;ײע:0י רער iv ו*ע*עז זען0צונעל ז•• ימ;?ז
I0 r- ג.ײע;״0י! די 1א דע;ל, איןי דעיענאטעז. א*פ 

11'*םז0ײ ,'•:טינ נא;ץ ;יט ט“;דע0נעד, י*ם ;0’״-
יע די  טיײד־ ױיטעז niv נעהערם ארנ״טע־ ריכ̂־
א'0א-;טע-;אצ׳ ;0יי.י;  1 ע י י ר c ׳־1ז־״ ט־ט ;

 געװען זיי iv n״;;j ד• *ט0ױ ,ן ע ל י י ו
h ריכטינע נא;*ן C0*.*. r i 'iu רױ די דעז יעגעז 

 1 ז ז ו כי ל*י ? דעיפע; ז־ך אדכ״כעי סישזן
;*ל.0יצ0א*:טע*; ס<זי*ו צי״כ 1:א־א;;ע •0י

 ם0ה אפש׳ן נא־ אטע־יהא; רעי mb םיטע0ר. 0
 דאס שאקם, דעב סיט אסעיילא א-בערמשרילעו

 פילי*ז א;דע-האלנעז 0ד זײנעז אטע-יקא אין
 ײאס ••טו;;ע:.v יוגדע־ט עט^יכע פים ראדיהאיעו

 ן.0ס־ײ עטייכזן ל0; ,יא א פוי נעל״עגט װע־״;ז
 ליציזן0יזןײ ד• ,0אםע*י? זיך־ היפ ם־יגס, ד«ס
מי שױעל. אויפ׳ז איז י י ז  סעתר נ•־ עש, ס״יגט ו
 נע• רויפע גדזיסמ ד• ;ז[נ?ז געזן*ע ק^י^ע0דר

י אםזןריקאכעי די *g װאדיש, »»וזי  אטס׳ו כי
 * jn עפ ד;ז נרויט׳ איז ה•08נע די אז ז»גנ^

 10D ofbf ער פיז אימאר״עו גים ר.*ננרמש
ז אוש  םענ מז םע־^אגד0פ ד*ס דאםעיזען ז

ײ דיכטעז  אױ *כעי־ .jjrc״v י־ממד״נע י1»
 אייב אוו הזןל«*ז. נאמים וחום ד«ס אז סײן,

 ימם ווימןוגג, א ה»נ?ז יא ifljm מתח וי
in fjruv® oy־-iv, ילד״ *זןז׳0ר*דיה א*;יע-ע אז

 רײדענדינ זיר, ljrrniv ™י־!־ינט אזוי ז*יב#ז כע
 1M ל0אס ד«ך װעיעו י״פוגות, פא־מייעגמ אױז

װ®* זײ דאז ע-מם און ׳«ײײסי:י״דעז
 דעפ םיס א־דט אסעיילא זיא ראכט א רעז

 הונד^־םק די םיט איז !0םילי ;יע-ד׳א'כעז0
 זי,י •F־־y־r צי ײאכ 0נים י0נ איז יייסוננעז

זײ. םאיי

ryo כאיידסטע־ דע־ ;"P r או נכיאות, נט0ז 
 ארכײ״ נתנשעז ײעיעז איום יא־זר הוגרעיט אין
 אונאנ״ די און יפטונדען, 4 וױ םעהר נים טעז

 רעי םיז הערעו 10נןם װעש ארכײט נמנעדססם*
 פאר״ •זוי דאז זײו װזןם ײ*ס עלזזי-םריציםעם,

 ׳(0ז איר אוז װאסקר. איצם איז עס װי ש«רײם,
ו א איי,ײ »• עס יײנש עי אז  .t״v ראננע ז

תוננ0 מעהר אכיסעיזן םים ױאריש  םעהר און ׳י
 «דארו«יתז םעג׳* דקי ov'n ?,עו trn שכי,
 א•־״ לעבמ?. זײז י0ם נױטינ ט0ד, עי ס0װ ילץ.

 אימןרית די אח שםינרעז, 4 בלויז כײטענדינ
 דאס it אלץ, םים זיך כאשעסםינענדינ צײט,

נע^יפט יאי־ץ ז״־ז

 *ו0סל דעד אז נכיאות, אויך זאנט שטי*;פעץ
 •yr:0o אוז םיהרעי ^לינפםינער יע־ זייז ײעם
 דײטשײ־אנר און עגנ־יאנד א־ידא«א סוז כע*

 סלאױ דעי־ װעט םvאי אוז טירס,0בא;יר כעו0דל
 י0: העז איר םיהרערשאםם. די איכערנעהמעז

 דער no העל»ט א*יז םים זײז נעז0ינפאר׳שציא
 בען0ד דײם׳שלאגר אוז ענניאנד אז כאהוייםיננ,

 1ױי ץו אונפערינ זיך א־־ײסנעיויזעז װידיזליד
 זיל װ*ס פאר אכע־ ױי־אפ םון פיר־־ע־• די

 דיפ פיהדער, דער איצט װעיעז וי0סי דער
 סײיװ דעי ט0ה ױאס םים ניכ איך פאי׳שטעד.

 גױי־ וחנלמ שזל•;? מעד* זי־ ארויפנעױיזען
 רױסנ<ד0 עס ?ד ט0ד נאוגים אוז ר7םיהי סע

 נאוליי די אז זאנעז, יענעז ־״0T סעז אז נד«כס,
סלרדו? פיז ידסעז ױעפ

^ף נדענר סטאי?, פ ײיידעז  דוני םח ט
 ר.*ם אינזאינירם, יאהאםאםיװ אװ ימרהוד0בי

ארכייגתײי״• פארשידעגע ד• וv ירױסנזדשייןם
ר א םוגגזןז זן י מר תי־מסןדזש, י  מאר ^י
 יי יח f^m י1 כאדא--«ינם װירמלױ די;ם

? תי גםידם,0!1רזן»ר עד װעמ! איכײםעד. ! 
 ײיי• m ווסןרימ. איו ארכײםער אנדערזן אלזן
M ײײf:"i 1 איו זןאס rrnjroro דןר V יי־ 

 *ד יי /1• «1װײ ער ווי .orog: רויגראפזנז.
ritio i n גוחמית? אדנײםמד די* m •זיי

—׳י ̂ --

ץ ז ז מ ז מ
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10? gp ?yr’*yig i-g  iyfjigרyסg iד כאזמנאוױמש לעאן נםyנ

lyoyogiga iy *ין i
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yog*| ון• ®ig vonu g *M ) r g,״® 
y- סיט ס»רג>ט*רומ, און ר^ומ i i n 

gp yigor iyen* — !,g u tv j•,טg״ 
p — ?y»2,r  y r w?:  loiv,- דט iy״

y i,? א j וי : i in : y  ?« ?viyn iw g i i 
r  ijn yu y  ifo g fi^ n y i a ivטnנ?y 

ip y ך o ln  onoopy״ift׳ y2iyn 
u&״y? א ויד,? *jgr.g y rn iy iyD Ji,- 

ijnyjg ’vi^gnyi-ipjgp a iv ay^iai 
i w  ,ypa©a ס©נט g ?,a ©ran?״ •pan 

i |ia ?yo״ yoo:iy ?a ?nguw |WMf 
1 m  ?ic rivo o 'm  m  iao nioo-״ 
iao ?ia p^2ion 1ט  1y r, םו? ג^חוגות 

n a  oyi©״iy .סישס t ?,a״iv ©ת1ל 
a v f  ?ŷ ’oy: סך g Du ?ig ?ytau-:״ 

©n i ’ooi ו,1טע,י,ס© m  oy’vaD iai 
i  ?,a oprao״eng f'g u a ir o?׳ 

u  ov .n ao״::r n : y  fa iv Vf ?yD 
-gp ,i  .?yon: yp rl onaopy ,1 v ia 
©yo lv n  j y o o u i ,?ניױכע i  fg, ט ״ ¥ 

igyi f̂ aטען vgo g iaoיgיyר g-יכער 
i  ?,a ruyiyp״f .i:a lrD״iy וױכטיג״ 

f'g uifgl ivdo : ״-gc ?y:y: iogp
f’r״!□ f״?,g v ?  Dgn oiso:-g iy

ig2 o’n ,ד n  yavyi״i:yD -סאיגרע 
iyog ,Diyo גיט װ״ט iy i  ?,n וױ סאס 

f rnyD סון ’Vo .yfvpgyi i n:  y? -?״
f .ian r iny?״nigo y iy 

yDear,(״? f yosyn iao״ g ?yogo 
fyogn ,ai:a:aogio yoni: ענ־ סעהל 

?yean ^ ,,?:,lyc-iogp ,11 ofg’fiD 
Vf ?yj’cyj נ ?״ ,,נgײ״דנ. ר ?yrm v 

D-n^noivoig ,i״2ia ,ד  f̂ g iyD 
oy:ia fg:״n  ogi v ia  ?ia yםpgרg- 

yp d u t w v o  y r ’Dדט id og v f? דyל 
-gipgoyi i n  ?,a .: :n u n  ly j’DV’g 

D ŷo vono iyr»D ניט -yiy.iiv:g ?,,p 
:’g:ip fg jyo׳g pg » n u n  o:״y םיז 

i  ogn ?y ::iiu n  yDOj’iycoig ,i״r o־
i  i;g*׳iy i  ig : Dgny: Dg .סלחסה

ig• נרױסע iny ?ycogp yo^iyj’g 
i n  ?,g i:a1rD -i ivd צ-ט. נאהע:טע־

nr v,? ,ד f  ?yogi ?yoogp yrfg i 
i *ײנענטליר  .?y::aoy::g, ניױסע 

ioo״g «uynarp?• בערייז ig? מיע״ 
 װעיכע piiono ?,g ?yiiiDig ,i ׳זיק?

y2gi? זיך :D:-|yy טױםע 6 םים g ?ig 
yonram סך ao אױױ i n דיט id? ד, aig״y’vaiDo:gon*DoyDgio ,i .iyD 
Vf Dgil Ogll ?,,״□״©©rDHOPJglO איז

Dfg1y:ona םיט y::ioPDr:yDgfiv? 
y i n  ?iaדgoרn:: סון ?yDoa.ngo a 

■rig ogi — , i f i iP f i :״?Vf iao fy 
:fyoi:y ים: p?״ oin:ifgo היס״ נתיסע

 סלחסהמעסאל-, נײק די ^אװ*נד*ז0א ליחוח עיע
mm איז י,ראטיע0דמס םאי ארנײםעז ?®דז דאז 
י י  אינװעב׳ ױאס דער אז א«ױ. אמדוססרי*, י
 » ז0נ0ה 1אוי no איחר, א•? |0ל?נ ?ײז סיט
*  אינײעס־ ײעיכע ׳די סיס נל״ו ותניגססזןנס יי
קאייםאל. ?ײ«ר בלויז איחר איז נז?ז

ק*(/ןי90$  ססאיז סר זאנט — איכײם?ר י'
ײז *ין  איץ ljrno — ׳סןדזע0ר*דעי*ס0לײכ ז

it m נתהר אוז מאר n o r ארװירל^ײ זתר• 
 סענ נריך^רליכקײם. no אייתאל^ו די no גמנ

 דעד סוז רײכםוס גאנמו דעם ח*נעז אמרײ.א
 סאכט איהר אוז נרויסקײם איחר ר0אנ לס,0װ

am ט באלד מי מן רזנו, *ונ  יחד זײ סײדע? ו̂י
fy זיך לקן vo r װאוילזײז אוז נליק דעם אויף 

ytJ0J ori no? .די סאלק y כ י ל ד נ v 
ן ס ש ן ס i n נ ־ י ו ר ד ע ט י י כ ר א  

ו י i א v « . ם ס א ש ל ע ז ע ו ג א ו  ו
ו ע ע נ ק ק ס נ ן , ן ק ו ע ב ע י ל ו  ו
, ר ע ד י ר ר נ ' ן ; ײ ט ן י ־ נ נ ע כ ו  ז

ג י ז ד י י ל ז י י ט ר א • ס ! י ו ם א ן  ו
א ז ו ס ו ז נ א ס ח ג ע ם י י ו ו  צ

 ;חיום ױססער קײז נים איז דסס . p י ל נ
 םױזענדער איז װירקײכקיים א ׳שויז איז דאס

 1”1סעיא00ק סיז נייסם דער װאו נ*סימדקו,
 דרײבינ כיזנעס. אוז אינדוססרימ די נ»ח*ר׳סס

ײ לט7ײ נאנוחןר דער איכזןר ארנײסער סיליאן  ז
 א״גע באזארנעו iv אוש סאראײגינס, ov»m נ*ז
 סעז”נדיני,1ט*ו’כענס־נו0ל די סיס סגדערע די

כסזיס. ססססעראםיװעו א אןי,?

.o r לענערליןי איז it ײ װעגעז רײדעז  ני
 אזױ לענעז, fpM’too אונזער איז דערליכין־יס

i« ניסא איז עס װי לאמ, r נײסם no כרײ 
 לקכע?. אינדוסםדיעלע אונזער איו דזןרליכקײס

 נרידערלימ״ם לײז הסנעו גיס fi)jrp סיר ױז
 אונזעיש דינעז דסס כיז אינדוסםרימ, ךאר אין

 no •יאץ דעם סארנעדסען נים װעס סים־מנשתז
 איז דסס אידמאל. אונזער אלס סדאסיט־סאמרי/

 נאװענוננ, ק*««*ראסיװעד ד^ד no «יל ר0ד
 סאר־ קענעז »רנײס<ר אמריקאנער די ױזןלמ

fn*>m*ti׳ fjm לסםיר װעלזן?. נאר זאיעז זיי 
 אינערגןב^גחײם נ¥סרײער »ונז*ר אין דארוס

1חײלינ דעי לײנאר ¥וס it דמם אויא 0
 די וױיל סז־מציסעז. אײכינע דיזע סאדוױדיזליכע?

”no o די איױססױזרעז םוז אינײם nrnro דעם 
ם מרינ. no זוס■ ײ מ ײוי  די י«ו :ר9י9 אוז ו

נ no *ײס אאןאנע  גרידערליכ־ אוז <ימײס0מ
, סייס״.

yo ?yu iyag ,?yruynyry: yrngo? 
Diyf וױ i, איי סט1י D^'oyug סים 

-,ogo yo>y?g ?yoipgo #©y©iriDpy>y 
ig® ?y>g:ro ?io נאד״סװג ♦i ימנען

onor a.
yopi: ,i םראנע igcyi ,i  ,v ,pa־ 

?y l’orog v f  ?ylyu yooyp yi:ynyor 
a,? מעחד u m g:״i y r אמאגידרטע 

Di^giD:gp ,?yoigo םון i, ײכות׳דײ© 
oigo ?ia ?yon: y:״iy ig  ,?y ״  װע• ז

 rg ,iyDPgigo ?n^’ii atg ?yoy::g יעז
P: y נים װעט iy״ n n a 3 ?y:yp inyo? 

iŷ די i  fg ,f'a iyop .y:a א״נה״ט־ 
>g:g’vg: i y y^ ,םרא:ם i  ogn, -דײ 

y3g.i tyro? ױסנממםעיט* vm\ די 
VD’oigo Diyu ,?yfpv:gic? ג־ױ- דולך 

yo אינערע ogi fg .?y::ioPDr:yogfiv 
iyogu ig : f’a אױןי vigp:gio׳o םיה־ 
Dnyorigo ,\v^ פיז דך urn .?,og Vf 

i n M r  oyi ?,a f’a
 ישט-ט oglP״iyo-3ig ד-ט^ער דעל

oyi ?,a סרון:ם iogP oyi pc סgד רyר 
i-oigo,::!: סון i:g1rD,,i׳v:g: o־ 

p״iogoia ?in d׳pr::y״-,ogo i n  .D 
yu־ ogn ^ :g o n y i’ii הא־ דײםמען די 
 ogn או? רוהר □,,ב Di’fugng נעז

oy:sg ?yonyaouig ogi:  כטומו:־ y״
olgu ,D רyד *וױי ערו:נ1 ŷn יט: :y־ 
 ארבײטעל די ?yu ,nyr 24 p’P דטy,̂ו

yDlgu D ^ y j'iin  o n  ?,a? יט: :y- 
a ?y:gor,? דער iy-c ןײ װען ׳לי:יע 

 סיט logp oyi געםיהרט ניט װאיםעז
yi□ נרויסען *o r lg y r דער מיט און 

 הא־ זײ Dgu ?,,דיסציסל מוסטזןדהאסטע־•
 יאה־ םריהעידינע י1 ?,א געלערע:ט כעז
V^r iy רען i  ?,a ?סאציאליסטײ דער סו 

lyo'lDogr^yfy: ?ia .באװע:ו:ג
 םאנ:אטעז ?אסיטאי ,i סעהר, ig: יא,
o ?,א n בfgעצטy׳טױן רראילסע? נעכיט ז 

gs:: די םאםעריא:! דאס םאר?ױפט 
 וואילםע? ארבײטער י1 ױעז אגצױזעז,10

yo^gi? יט: :y:gory? אױזי iy i וואך 
D'iy:og ?in די yugirm o דעם םון :-g

.o n ©  ?y>a:g,v
p:gi a iac ogn האט iy i דייטישער 

 דא־ דער פאר באהומעז קאאט 1אלב״םע
}נעטרײק״ם :אציא:איער דנער

igo doip Vp:gi a ער־ עהראיכע 
 סאילא:- ? p:gi a םליכם a םיז םיאו:נ

רײנער דער פון ירעצייען די :יט געז

 ?y*yn ?goy3 זאי yoi: ogi fa עטהי?,
ב1צ p יי ’>a ia f m, וױ oy אין ישטעהט 

 —may ו׳שכר סצוה—מצוה ״׳שכר : סרק
n a y/'׳ iy ig װי D:gf oy גלויסעל דער 

gfgJ’o r ig fg l’D : טװע:ד ,״ד g f'g 
igc pyua 1זי ĝ,,.בור״ ט*שעי,1 די ?״ 

ya^yfg ri:yD y iD ig c  ,vugm הױכע 
g oyi igc ?yo^pio yc-oyטער,,רכ 

gfg : ,im g n  jin  og^p מײ־ :עהױבע:ע 
a y םון נו:ג r^ g ig o  y :f,f״o g r:y j־ 
 איהם ?y-y^p צו ?g ניט ig: הױבט מע?,

pigap:gi lypyia g ?yf-uaivonig״D 
igc ״ן ib ז  lyr'D gnogo״p״?in D 

i y i  ?,a nuaip n y u r  y :Mf iao צײט 
i:a liyD go y ro - i ogi ?yu עםינט: V f 

o:yayl iyooyi: i y i  ?,a20״:.n
 y:opg• האט ,f .oiypiac סו:קט

o נוצם 'l^ ^ ro - i 1םaםעיט,צוױgi y- 
y: סון a?- אין ז״ט oyi סאט- :תיסען 

3ia oyi ?id ?,f ?yc-Dgn״oasP iyD 
iy i :a  m  ?id דיט ?id lyo 'o  a o^a

iy i 1חוציה׳די:סטע iaa״?ia ::nyo 
DP*»gD iyDoa^i:yr1״ ::.n:y^yiacי 

y'fgirfiia, האט װעיכע :-gp ?y:glry 
i n  ?id ?ylaD'o 1 מאחםה pa׳עװאאוציע 

inn איצט ׳עילאנט  oyi ?id ?y^ao’oap״ 
 אױב ! ogo a iac ogn pa און קאמוי,

f״oyi o סו? א:הױכ iy i האט מלחמה 
 gp ?id- קא:צע:טראציע ?id אצעס10 דער

 ?yonrDigo yiyoyi: :עפאכט סיטאי
yu? 10 ?,א וױ g ' lyrVuvv,האט יהער 

g iy,? די א::ע:וסעז צ״ט 1יעצטע דער 
yoigo yooiVu,? םילע״ סריהער אױב און 

 זײע־ עכטי:ען1בא קאסיטאיליס^ן די :ען
n סיט אפיטעז1י f״gi iyi:yiii'D  iy• 

pa yi דעם g19דוpציg»ס־:g1צy,ס WP 
i ה״:ט r  ?iciyi,? קײן זײן :יט <ypyia 

 איז באר״כעת:: איצםינע י1 דען ׳-ד1
a 1:אקעטע iyiaDii2 ,װאס סאלקס־רױכ 

 ״?P oyvgio״o:g^pngio צום האט
o ir ׳:יט ^ײכות — a ::צו:ױסמאמ id? 

 אהן בילויז :יט o:y:yoiaD yooyi: די
iy i 1?לע:סטע i::yiDr:g,:: 1אוי :אר 
 :אציאנא<־עקא:אמי- ^ענסםעז רעם אהן
ytr? ,כלױז דאס או? צװעק iy i  im אויס״ 

אומ:ליה. ?y^aag'vg: פולם נוצו:נ
g דע־ o a n m i לעגט1פא© y:oia- 
 צװע^טעילה װעדעז װעלכע סוסע?, הױערע

i םוז n 1אילע1צע:ט w :y i: i סו? און : y i 
הוצאות מלוכה די בעת מ<וכה־בא:ק.

־ ד ז
r: ז״נען o sany ,דעם דורף נעװאקסעז 
i i n״oaP,א הכנסװז די זײנעז (״,? i n 

lya^yf ,װ צײט : די :n p ’ig iao  iy i 
id? דyר y ^ p n g ii םא־קעהר דעם און 

^ *ysgDv: I'lpyic.? סיט ,ay j- iiii oyi 
i y i ד״ט׳עער bgn ,o y rn v a 'io iio 
f’a יעױן iy m c יט: inyo אין געװען 
oyi i איז װיכט,yיכג,:י m אינגאנצען 

D i,f,^aigoyi אלױם־ א:עםאט ?.1געװא 
o יײגסן1צ r  ?yiyi:ifga a״iy די *וי״ 

ya,1:yoigc סלאסען pg צו אנ״שטאם 
ypfg רי fa זארגע?, i טײד ע  װאס זאי־ ׳

 נעלד״ ,i סען ראזט ?,yoiPP’ia 1גיכע ־
yo^aia oyoyio? סיט a ,װאס דכק״ט 

 ylg opyi ?yo pa ?גוױנדער, a ia כאסט
a i ןyם,צ,Dyד m םיז מבור •i l y r i ’og. 

 ?,,אל oyi צוייב ׳שױן סוז pigo י1 אױב
^'yi אילץ igc n y o? 1איה Diyu ,oijrn 

y iy iט:y11טו:נס־^g10צyס i  i y i  ?id— 
 -1אונסע 1קינסטלי ig: סא־ק ט״שער

oyi i ׳שטיצט m עסיסיזם• : :y ji 
 צו :עהעים װאס צוהונםט, דײטשלא:ד׳ס

עזyo^ooy^y 19: י1 ציי  דײ• ׳;ר1 םרץ י:
yp g irn ia  iy rD, װי אזוי i y i •איטי 

of'o פנוגע i:g > ro - i׳o נע- צוקוגפט 
sgs y צו ט1הע i i 'g,10טי y rז.70ינצי 

 oyi סאכס yDyia סאליטימע די בע^
id >yor:g? אוסכאזינבאר״ ד״טמיאנד׳ס 

ip סים קאםוי oyi איז טי,? :g io׳1״ 
yo o y p n r? אלע אי? 1זי :oooyry* 

 נא- דײט^יאנד׳ס פיז ogipa־p:ga או?
yo:y.i? און או:טעמא:נ yo? ט1סיעקורי 

א:יז,׳ח1אוי ^  ״האס״- די .ogip:go ׳ס1ט
iy אז אםו:ה, די ׳שטיסו::, :gP 'iyog  iy i 

ע או? 1דאלא  ׳בים1מקו פי:א:ציעיע ז״:
iy r ^ : :y  i y i ,דער םו:ט iv r 'i :y lg n 

 ׳שטײ״ i.iyo rig װעיען װ. .fg א. גרלדען
i פיז שםיםו:: ססעציפי׳שע י1 איז גע?, y i 

i״iy r o .אױסיאנד איז פי:א:^װעיט 
 דײכמד איז גענלויבט איל:עטײז ?yo האט
i:g1׳o .צוקו:פט i y i איז באװײז i y i 

 אעװעסטירט האם 1א:1אויס וואס םא?ם,
i: סוסעז גתיסע l y אין opigo y ro - i׳ 
 -pigo דעם םרן שטײנסן אוים׳ז ינ1האםע:

iy ig :g ^ g :iyo :'g  m  .oiip עוים 
y זyם,וp צו osgoy: אזױ 1זי האט r o - i 
ig i,ײנy,^אז י oy 1נע,י1 ניטא זיא, 
 pg 1פאסאגא:יע ,ד אױס:ע©לאסעז :יט
 וואס םײער־לאנד, אין ׳שבטים װילדע די

y^gf? יט: yag.i? דיי־ כייט באזאתט 1זי 
 בא־ דעל o:gf oy װי — ,opigo ט׳שע

o:-p oo»og:gpy iy r '1 ::y  iyoon ?אי 
::.lO'-ioiya’K l y r ’DO'iyopgiga g

 ־r:g:'D דײטמע י1 ט1אליזי1עסא1 װי
 אז עיפין.1 סעז oiyr איז שאפטיט1װי

 oyi איבעי יכט1בא זy^yצי,םg oyi לױט
ru יט/ךל11 ןyצטyל n זיעעז :ig צװײ 

 opyiy: מיוכה־הוצאה דער םון אצע:ט10
:i m  ?yigny ,הכנסה oyi nyo ״רעשס״ 

 נע־ האט אצענט1פ :-:צינ או? אכט םוץ
 פײהער- י1 איז ; ־פרעס1נעל די

 op:gnry: הכנסה י1 האט װאכע? די:ע
 הייסם, ogi פיאצע:ט. 25 און 10 צוױ׳סען

-:y אזא ?yl'BK* ^טײערעץ י1 אז lp רא־ 
 םלוכה־בױדזיטעט, ײט״שען1 דעם אין לע
fg ג זײ װאילט סעןypyט: yv :g :rg? אס־

^ ?.yogr
 ־,,בא.״* yfy,sgi:gpo דאזיגע י1 אט
 ?yo'o ?,א םאילקס־ח^בון אויפ׳ז כעת::

 ײאם ר.אסױ. צװײםעלטעז1םא oyi םון־
 ע?1פיי. צו ?y::iNiivv: איז דייט׳עלא:ד

 oyi גענעז םײגר. ע?1אױסע אן געגען
 דואי־ האט איספע־יאליזם, א:צױזײשע?1ם

 ארץ סלוכה־בױדז׳שע^ דײט״גען oyi :ירט
 אױפ׳ן pigo דײםישע די ט1ארוים:עםי

yu: ?װעז תבל. תסישעז דעם פו i, דא־ 
yo זי:ע n ry : ?yiyu n 'm r? די האלט 

 מארס טויזענד ong Pigo 800 דײט^ע
 oyu זי װי װײס 1װע און 1אלא1 א 1םא

 ?ysyu *עומת דאזיגע די װען האלטע?,
 אױםפיהתנג די לעזער. דעם ײכען1נ1דע
i םון y i פאלדעט דשואזיע1בו 1דײט^ע 
m סײ\ :יט :g ,?1:אציא:איע וױ :אםע 
 האט װעלכע ו:נ,1ע:י1 די און אט.11םא

 צו צונעהוקט 1זי יטויס ?,א הע:ט רי סיט
 נעסאכט 1זי האט אט.11םא דאזעען דעם

 ל-איט ד״טמלאנד װאס דעם, אין ^שולדע
- א בײ איצט :oy .װעדסאיל

yu? אכט10בא מעז y:gi ,i פיז oyi 
y&ro-i? סוז 1בײטע1א yo? ײאונ־ זיר 

y iy i? איבעל :יט oyi ענד־ האט ער װאס 
yv צו ?ya'iny*:: 1לי lyo y i? אי  װאו :

iy גענומען איהם בײ 1זי האט עס i כח 
©וױיגע?. צו און תלדען צו לא:: אזוי

אז איהר, וױיםט
 די אײנגעײאדיעז האט רענירוננ סאװעם רי

 אר־ אדב״טער א*די׳»ע די ,,האונרים׳ ״הסתוררות
 אינ־ דער איז נעדםע? צו אנמײל נאניזאציעם

 אויס^םעױננ, אנריקולטורמלער םערנאציאנאלקר
 ־14 דעב םאכהײע איז נעעפענט זיך האט װעיכע

 ;געגױ0 האט ארנאניזאציע די ? אױנוסם מעז
 א ביענגעז אויזי װקט אוז אײנלארונג די םען

 דער צו רארוקטעז0ערר* •אלעסטינער יעק»יע0י
 טער־ םיויאד דאס איהר, וױיסם אויסשטעלוננ.

 פאר װעיט כיעהר א־יזי ניבעז סינארעמעו קישע
 אין סיגאדעט אנאגלער אירנענד נעלד,.װי אײער

• ? װעי־ס דער

גליק. צום ווענ דער
 גליק, צום פיהרט װאס װענ, דעם זוך איך
 וועגען. «לע פון װענ דעם
 גיט, נישט איך געה — געה איך װאו און
:פרעגעז אײן אין איך האלם נו,
 העלפט, םיר, העלםמ םענשען, גוםע ״א,
 זינען. פון אראפ געח איך
 וועג גלייכען דעם אן םיר װײזט א,

נעםינעז״. גליק דאם כ׳קען װאו
 ווענ, גלײכען דעם אויך זובען ״מיר
 — וועגען״ אלע םון וועג חןנו

 םיר םענשען ד• ענםםערען
פרעגען. םו איך וועםען בײ
 אוועק דערװײל םליהט זי — צײט די

 םרעגעןן און *אר פרעגעז םיר און
 אלמ װערען םיר נרא, ווערען מיר
װעגען... קחםע װיסםע אויף

הארץ... דיץ אפ היט
 הארץ דיץ אפ היט פרײנד: םײן זאגט
 ;לידעל א שאפםט און זיצםם ת װען
 נישט איז חארץ םענשענ׳ם א װײל

םידעל• א םון םמרונע א וױ
 שםארק, םםרונע « «ן םען ״ציהם
 בוינען, םים׳ן זי שםארק סען דריקט
 כאלד אבער םםתנע... די פלאצט
אנגעצויגען... נייע א װערם

 הארץ: םענשענ׳ם דעם איז ,אנדערש
 ;לעבעז ם׳נאנצע פלאצט עם, פלאצט

פרייגד, םיץ הארץ, צוױיםע « און
ff

m ׳ ־*

\ •
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 סאגיטארי אװ נאארד דזשאינט דער װאם
טאן ניט דארף און טיט קאנטראל ■

י08 טוט •011 פר*(*: מ״ן אויף
DP00I8 או• כ^רד DD0Dהאד ײ1ו 

 אלדססד •ר»יס דאממאר v* * •ראר
״W״ ל0ד pg iyfiD(0 *ן *ראטצן

w חונטמ^ט״ in *  10010 m. ייו 
pm אג8 *רמיין*ר *v 1008080( ױך 
pg 0® חאג רו$מ/ןן. 0<0•רעיצוי" (P

in n jjv  p w w m  ©m ט4« ײון 
*r o r אציאנצן pm i p w -אױפריכ 

m״ «pg o וו  אדס Dnff פר#מ. דו׳
 •0י0( 84?*ני0וייpg 8 ור״ס דר. דןס

t o  jrn-m j* I0r f  pg ifi «ד Pfpg 
ײ08 תאט ןר .8MW 0©(רױ pm •©ר
מרמי- ז״ן אסnimga,©; 8 דט 0וױיי

p ©d pg }yp״i פייחודפסע^דער^ 
נמנות. 0pm *ױוי ל0(©ס0

wgfpipm נאמ״תן צו ig h©•
o םון rg rn  om י1א נפאדד ngttDgc 

 g ן0(צנ0מ0עV0 0 ©נ8 אאנטראי,
®d pi, אט8 אעסועקמאל•; אן דאס 
׳P״0 "o א w iy + v p גע- סיל צו און 

gig ©d ״דאס :?אנס  pg שי״עכטצר
r.״•© tn n t iv ר״ס, דר. דמרױוי• 
t»# דאס pg נעװא־ נעטאן װטר^יגדין 

 WMn pc. פפדפרמנוז •8 ילױט חןן
*V אנצר .08אי גלױנ pm פרא(ע מצם 

 אױנ פאלצגטפעיט. dd דאןי נל״נט
 װערען נע׳כ׳פר׳ט םוז חעילעד © ©טי{ו
 -Dgo •8 קאן c©ii טי געזצ״ז, לױט׳ן
 םארכצסערצן צו אױפםאן ?א(טרא{ ©©ר•
 יווגזער אין ןוױעטטגד סאניטארעז רעס

 װ^ס און טױנען װאס איגתסטריצ*
t האכען o 54 •8 סיז&jfj; -אינסיעק 
ojgr, 10 באריכטצט, •רײס דר. װאס 
y»0״8V}yp 1אפיי r,- אהן דאיפצן װאס 
 סען אי? װערצז, אױסגעראטצן סםק טום
 טטןוױ ,vvm יױס׳ן jy^ntinry; אױך

/ הײסען
 דט אין כייר כא״ט^דיגט ■רײס דר.

 כעסער װײס איר ׳׳,ור ^יסריכטינק״ט,
 כא׳ גאנץ ׳טיפע סך א דא זײגען on tg״

 0011 ׳רזאכמןnr*o0j0py «1 טטיסטע
 ^פייטערוגכ די פאר גמארכײט ןן1נ0ה

 ער קלײנע״. אױף ׳פעפער גרױסע די פון
 דזשא- דעס סאכען iy ך1? אין m ׳גט0?

 4ל^נט^י סאניטארי ng נאארד אינט
v סאר׳ן v v .האב איף אכער ימזאזי 

 ד• נעװארפען נים איהם אויף קײנמאי
 ז א ;כער0 האיט איך שויד. גאגצע
ר ע י ד ר א ט י נ א -0ק ס ט  נ
י א ט ר א ן » ה ע ס י ו ר  ג
ן חילק י ר א ע . ד ד י ו ש

 ־0על די דערמאנט •רייס דר. ווען
 ,n דך איף עריױכ אורזאכען, נפכײמע
-0נ0עק די דאס דינען ױאס :םחוגען
 איז ענטפער דער אלדזאכמן? סי׳שע

M סיײנעם אין •טלט׳:' r די ײאז 
 כייי- פאר װערען פראדוצירט קס10קיל

M גרױסמן אין װי גער r. ע- דער איז 
 קיןײ־ דעם n® סאנקורענץ אגרײכער0פ

0gr ow א עפיילט #נרױסען געגיז 
 פוז נטער״ןןיד1א דער ראימ כארייטעגדע

 איע :ייט מאפ גרויסער דמר רמנם. די
 איז, אײנריכטוננען סאניטארע דערנע0«
 ׳סאסט ער װאס רמנט גרױסע די ליב11

 געגען וןאנקורירען צו אוכיןוטאנד ניט
 דמר שאי. ״די״ |1א ״סי״ קלײנעם דעם

 ארויםנערעכענמ מח רענט די אין חילרק
 opi0>p די גארמענםם. די אויןי װערען

 סאניטארע אין פראדוצירט װערען װאם
w v v די מי טײערעד סאסטעז מוזען 

 אזא אין אױםגקמאכט װעחנן מאס
 יענער וױ טאפ ״סאניטארי״ ״ספרה״

 רע• דער עװענמ. נלמנסאר אין קעלער
 סעלערס אזעלכע צוליב א? ״איז זולטאט

 ״די״ ן1א ^סי״ אנדערע פילמ די ן1א
w w שעפער ״,״איי קילאס די ווערעז 

 אנרערען, נאכ׳ן אײנער כיסלאכװײו,
ניזנעס. סון ארױסגעשטופט

 אז ׳ת1טע א האב איך אז מעגליף,
 די אז באוױיזען, םיר װעט פרײס דד.

w אוםסאניטארע v v קייז דט דינעז 
 אורזאכען״, ״עקאנאם^ע די םון םײל
 איצט•* פ צ מיטגעכראכט האבען װאס

 דענס פארלויפיג אבער צועםאנר. גען
iv אומסאניםארע די אז *יך, * w האבען 

 צױ איןוטיגען צום בײגעםראנען םיל יע
 1צ אויםריכטי^ עס דענס איך מטאנד.

ניט. צו נלױבען 0י םיר וױל פרײס דר.
 ילערן פרײס דר. םון ענטפער דעם םון

 :םראנמ נאנצע כױין םאכט ער אז איך,
 אף באאיד חמאיגט דער ט*ט װאס

 קלײנגעלט. 1צ קאנטראל, םאניטארי
 זײנען on m באודחצן, 1צ םרײענדינ

 מצפצר, ארםסטניסארע םיל ױ1א ניטא
 סםא־ את ןױפפרן ביסצל א ער כרײממ

 ציטצחנז דיוצ ■ואצצנסלץ. סיסטיממ
 אינדזססריע ק קלא אוגזער אז צימען,

n סאגיסאחנ באצוג אח m x n t סיס 
ן ארגצר •ראצענט 15 o ן m  n  m 

n n o o w n. דרצס דצר אין o n r ir״ 
ױו  קיאס יראצענס 77 םארימ וימצן ם
״ ײ י ק . tm i ״בי״ י m v ײ אין  ד
jDJPtr* 6® u אינדוססרחנ פלאױן p 
ױי איןי ©נאך m ו  w נימ m 0 i^nK

f », 0 ®ון W K

 יי| T© גין צי׳צט^פ ציפ^רצן. אץ
r אץ דט פראמן צינצ1א w r i, איד 

 ו*חפ פ0וו ארנ^טאר in-©׳r• א נ»ן
no^r y©♦ ציח א-ן pyoyr אין r ©ד 
חאנײמר §ון נ^ר ציפצתן, פון  ״iy פן

 מפגפ on יinn *0 צודיטאגס, פארוגג.
r i א r^־©fyrn y  g ,^פפפטיסאיפ 

m p 0 סיר חצחןן ir  ocyד> ׳§ם 
njyo^ אז y r ^ g g b o ^ציפצר Hf-

jyj סד טר כח inp in© /iyvn 
r) 110 1צ w r j y w i/ פון י01 רפן 1א 

ײי-י-y) 1« ר0ג 0011 יצרנצן די
ŷ כצגרי(110נ iy| גרױסצ 0 ן01סי 

y הי0צ rןyא»ן ר y jrvrig ft -^דיסטרי 
 אױ- די אץ זאחר טיר יך1 ױאיפט טען
 ,iy®yr פעסטצרצ חי0צ נ-ױסצ די גצן
 ג0ט נצצן0ג fynyj 0 רס0אפרײט 1װא
מ.0נ סט^ינצyp נײ w* י»נפו  v 

 גרױסצ, פיי״צ די ogorM 10 פארט
 -1M0 פון — ׳צצפצל יופטמצ ליכטמע,

1 m, ה^נט מיר דיפנצן v v m w  j v " p 
 ?-10הי* די ױי נצד-מרס, פיצענאנציסצ

 1י |0 דט פרײס דר. »oy מפצן טוונצר
io w הי״0צ w| ״ד•״ ן1א ״סי״ O0sp 

 דינצן ס0ד פראצצגט. 38 ד*ו0 627 אי״ס
y 1צ ײדאד^עפצר. 1ניױ אכער in חי0צ 
 נ»- די צדצן11 צמצרעכצנט אכער דאח•
syo װעי״כע, איז שעוצר גאךמניאז 
 כאארד ינט0̂׳1ד די אז אגט,1 פרי־יס דר.
 איגסקצחטארס האגטרפי ,סאגיטאר אן»

 צענט0פי דצי אר^נסימן. ניט מאגען
i ׳עי־עכטע m r- אינדיס״ ער1נ1א אין 

 אכיסצל דיז דסתרא דאן װעט טרימ
 דןי }00 איך פראצצגט. 38 װי טעהר
 1צ יא;ע gig עײױנצן דט אופן ביצ״ס

סי״^ננציט. צו דאכען
 צ0סי׳0נ0״על| די װעגען רעדצגדיג
z דערסאגט דארף אוס^טענדען״ im 

w 9, ײנען1 עס Y n ,גאר פאראן דצגט 
mhv פון ״אײטצסס״ njmpj0p : דאס 

 און אױסגפנמז ״אװצרהעד״ די 1אי
 אווערחצױ די וופנפן ארנײטס־־מאסטצ/

 צר-1י און ם׳סרתיס די פאד אױסגאנען
 גרױסצן אין דא דיגען ogn טיערתים

 דעה 1ס״ נאס דעם קײגער קאן ׳•עאפ
 האט ארבײט^אסטצן די .iwgi דט
r י-יניאן די  !,i r טא- פילורט אגען.1 צו 
 וזארט״ כםדר׳דינען א אן ױניאן די יזע

 ארכײטס-האג- רי געגען סאמוי נצקינען
 -יפטצג ניט 1אי מגיאן די אדוז, שורעגץ.

 דט מאז <ן»ינער ©מר סולסעספײ, י־״ג
 געגען ניט ?עטפט ן0ױד די 1א גען,01
 ײדאן די פון ס״ עז,1•י" סלענערע ־י

פ0ס און דנדיװיפן די םון סײ אין  ״0י
 דצר פון אנפאנגענדיג ישעןער. רײ״שאז

ט 008 ז0ינ י די inn ,1910 ר0נ pr די

)irMM80s«ff |y©Dy ^1נ» צ/1פר o n 
 איצ־ h ן1א ינ^טi|0ii 0 י0פ ספטי

no * m w w m  yi^o חד i0’)v 1צ 
מ po ג»נ*י ײ ^יצן0(טר0? י נ א ^

אין ארנ^ט p<p דט ל01
m ן0(יט*ױד yoyr^ א ס0י איו 

(/נפדי r)yiip פאטןי ר0ד j0p n  iyjyi 
po )«ײ דצס נפצמ אין 10* ס0יןל• 

׳OO0P נ^טצי
0ii§ ס0ח ^יפצ8 א פפד h 10מגי 

 י(ט0דז© דצר po פאמי 101̂ד א/
 דר. ׳O08O)0p ר>0(יט0ס י10 ארד0נ

v פי^פ i  m y io jjn w, פאר״ ז^(צ 1א 
ogr ן0(»1דט״י פײן pg iy)0p ר0א0טר
V נדציט08 0ד נערI8yj)^8g, 0 דט i
 iv)gp דט 8jng iv;0P 0< po דט

tg יצגעס פחןד דצס אץ אד^מסחן r. 
ojyoony 8, 11 אפימ דינצןygyr n1א 

0י iyp פאדטרצטצר סאדסאדי דצר
 ל80צ נדױספר א אין אױך אר
 rngo^)go דארפמן ד♦ ס011 דאס דט

oyn .p<i כאחױפטצן׳ דט ך0ד 
 ״00 ״(צן8y»yr 1 ״ד״ fig ״ס^ די אז

 o’norgo צװ״טצגס, דטאלי׳צ-אלרײט.
0 דעל ig ,op)i§ דצס ף א rn• 

 י0גטר0ס סאדטארי 80 ארד0נ אינט
 (יט די געגען 10כסי0ס (א(צצן אץ איל
 םאדסדע״ א דינעל 8y*yr 1011 |0מד
אל״גמחן• דט igo סעי-

v ריר דארפצן 0ד i ן,8פארשטע 
ogn רעד וױייען ט»ר o rg rn אלד0ב 

 ן י י 1 י i 0 י0;טל0ק סאדטארי 80
איצט. pg ער ogn און

 ׳מיל ig אפען, ;ען01 ױי1 8י0
 גע״ מױז1תרע פיי נען08 פיאװןטאכצל,

 דדפאינט דעי וױ צ1וױי און אלט די (צן
 ויערט סאנטראי סאדסארי 80 אלד0נ

y)0p o (עפידט, איצט m; ניט סיל 
11 i8yomgc1אי אמאל אמס g קעיער 

pg v אױך W t y i אר־ דאים טעג סצן 
 0 1אי ל0ט ציױיטען pg 0 נײטען,

gr• םיגסטער. צו ל0פי טען6 אױפ׳ן 
oy 001P גענעדאי״סטרימן א צו pg 

 באסעס די ig טענה׳ס, יװיאן על1א״(
 סװעט״ אין ארכײט די אדױס ^יןען

 סופעריג״ ״םעריקעי דער סוטט שעפער,
O)’0r ן פ טענחןגט״ n 80 ארד0כ 
טי0<ן סאדטאלי  פ0 לײקענט און ל0(

pg סװעם דא דיגמן עס 1א פלעסצ, דעל 
 איינ״ די דיגען נמלי־-כתיס די ממפער.

 על־10 םיז דצען די ען8צי ogii צמע,
 דצדמיט ניט איך װיל דפך פעיצ. כצ
rנ  pc אדסריכטינסײט רי 1yיט4טל0

 יכ1גי איך פצדיגטע;דעגט״.10 ״סצדיקצל
 םון אלכײט לי אױף כייפ p4t 10 ל0ג

o)’0r דעס n סאניסארי 80 כאארד 
P י0(טל0ק ריכםעער. קײן ניט 0

 דער פון רעד איך װצן ,iJnniP |יא
vvn ראיצ vn  o n  po 80 כאארד

pg v( י0(טר0ק ספדטירי g  oy גי  ן
 איגסטמ״ אן 1אי og8 10 נאסראנט,

inogryi vg 0011 o)Vo מרןי דען011גצ 
1910 oyi 01 סטרײק, (עגצראי iv•ר 

 pg y8)yonn סאדטארצ די פאר גען
 pg 008 ig יטצן,08 סיר ^עפצל. ד»

pg 8י0ד /  ,ogii ציצ1אי(סטיט |g ד
jyngi v צר no פיצרצחצטצן 1 i פפר 

n כצנצפיט דצס  po ,דין אדב״םצר 
i( דארא פרכ״ט n n  jgen ג״0 אין 
נעדא(?. mm סיס קיא((

 מקא ניט vg 08 מי/ (אטיליץ/
o n ?ײןצל8ס v g  ,8gopy8H אױך סײן 

8 po yivoipyipy 8V8סאדסארי צם 
טי0?  א-11צ אין yivoipyipy n י.0(

h  po 8yo n c 8go po o>yory))?o 
oyogo, 10מד צר8 פון lie pg אינע״ 
 8yoy808go h כױיא ם.10נלי1פ סײ(צס

jyog8 oyogo h  po םיי״כט o n 
 דט (אגצצן אין נסראי0? סאדסאלי

r צר pm און יט011גצ  pg־,p 08 0י, 
in די דינצן n o iy 11 ױין י01 ער• g 

 po oyroo^o װאס סצנט48 פאי׳פצר
n די אנצר װײטע/ n )g אץ ים88צ 

8n י0ירצ?ט8 םעדיקאי  נ״ט ingo י
i ir, n די װען ••̂(  10 , in y i סוס0כ 

ig״ y)8yr אינסײל סאכען r ממס״ pg 
inp’r אױסגעמאכט ארכײט די ארױס 

iy איז װערען 1צ iy r יגט0דד» די װאו 
 Igp קאנטראי סאניטארי אױ כאארד

8 1א סײז, איך ארײגתוםעז. ניט n 
o)*0rn 0 סאגיםארי אװ כאארדP״©) 

 8yo«ny דער דין געדארםט ט08 ראי
iycgr iv 110 /n 1צ n g o א io’o r)) 

 מא״ ׳ס0ב קײן 1א פאדערונג, א1א פאר
ny8iro?yoi( ל01 ׳בער0ש1ד אדער 

 ogii ׳Bgr 0 pc ארבײט קײן סויסען ניט
 דער po סערםיסי?ײט jmp ניט ם08

 איניציא״ די װען קאגםראל. סאגיטארי
 סאניטאר• דער פין קוםען י01 טיװע

 סיל ײן1 ױניאן דעל סאר װעט סאגטראל,
 די בײ דאס אויסצוהעטסען לײכטצר

 8ל08 דעם, כעסאר אכער בתים. בעלי
 סאניםארי אװ באארד דזשאינט דעל

 געוױסען א אױסארבייטען קאנטראל
 קאנריטאנס, םאניטארי סרן סטענרארד

 סאניטארע אנדערע און לוסט ׳ליכט סון
 אפילו װען יעצט, גױטװענדיגתײטען.

 #עצליף1גע און כשר איז ?עלער-שאפ א
pg רײרען צו װאס ניטא נאטירליף po 
gig .ארבײם

 צו נײטיג ,לעדצ 1אי עס ?0 ׳מעגליף
pc im( געױיסע אמענדירען iv ױ; 

 נע״ 8דאל עס אז טעגליף, סטײט, יאר?
ג א װעיען שאסען נ םו  pg עס און ^
 ־ogp עסענטליכען אן אנצוסאגגען נױטיג
 א טיר האכען דאס אױך אכצי «ײן.
 םאר- אומערע סון שארלאנגען 1צ רצכט

 ?ומען װאס ױי פובייסים. םרן טרעםער
01 Digעםסע׳ אומערע אץ ת1דע נען? 

 O0P• 8אײ אײנגעהן Dig ״ראטען״ װאס
 לולןי הענען אײף דארסען פראמיסען,

 g גען01 סיטיען, פא^שײדענע׳ערלײ
8 nn• ,סאניםא־ ד• אפצוהיטען באסעס 
 ײ1 װאו שעםער די אין סאנדישאנס רי

״?ויסען און װארע ראלס דיערע שיקען
ף פ אוי ײ )14 ז .

y<̂0BC8QS0TO08C6080S08Cec60<ĉce0e08C*oc0C90ro30ece0Q000e0â0ec»̂
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לעכעמען סץ

 סיט׳ן 100 צו װאס ניט ױײס אטעריקא
אימיגראגט.

 08אי Vn אכער — איהפ 8ל08 ױ
ניט.

 ױ 8yo0 — אױסמצעז ם8אי jyp ד
מורא. ם8אי סאר אט8

gpnyog איםײ סיט׳ן דך װארסט 
jn סיט׳ן ככלי גראנ^ o n o ס1סיא pg 

מענײיך.
 ingny 008; 1אי װעלכע אטצרי?©,

 -1 צ אימיגראנטעז, ן i ם 1אי ױ מאס
 ח כ ן ׳ ט • ם איכױגראנטעז, כ י ל

 P’P ד8סצ od ױל1 — אימיגראגטען סו?
 ״oyr סון איסיגרפנם דער איטינדאנטען.

ײנס.8 פון איסיגראנס דעם גיט װיל םען
pg nogp טרא(יש lyogiiy: פאד״ 
מעניױמעסע...

 -gnygg ]•ir סען פלאגעװעט איצט
עיליס-אײלצנד. םעז

 אימיגראנ״ די פאר ״הײס״ לעצטצ די
מען.

pg וי1א אט in rinngD ניסיאכ״
 אײ gp’iyog po 008 סיםניס איע 1וױי

.8(0ל מיגראגטען
 כונח אין אדpg 8 עליס״אײלאנד װײי

 ״המסת״ סין g איס גקװארען באשאסצן
yo.־y די איסינראגסצן. םאר סורחים״ r 
"1 צר8אײ ynono •8 ר0פ סםאנציע

 y4D גצנסרסצ יאנג זײער באטרעםען
.gpnyog הײם:

 סון כוגח די איז צײט חנר סים אמר
 -פסר חכנסת־־אורמיס איס yV^g;8 עליס

ד mi כתוו^ טסע ng וױ מוואוגדען.  ג
 סחר 8in ,8ג1ײי0צייס״ — איז כליבען

rrm די רען-אעזצל. ip rg איסי• י0ס 
גרפנטזןן...
no fyo0T00 o« אמר n  on פליס״ 

w גיס ד© loo םיממ נד0^ל0

py8o o n 8 8אויy)gp’-.yog סרײהײם— 
 80ג ,8yo’>8)yr ך0נ 08 מייגס טצן 80ג

oig’o8׳y נדיען080כ צו jn o n o  n 
 פמעריסס׳ס iypy^o8go צו 88yo ר0ג

ם.8פרײ ס»ני ײ
^נד0ליס-81 וױ חײל, נע״ ניט rg ײ

pg yp 10 וחןן rriip rg נעררעז דאך עס 
 אי־ דער pg gpnyog סון ingo אױס׳ן
 onyor עדי ig ׳לס8נצפי ogn נס0סמר
p ir אײן סיט pg oio ,אױב און יאנד 

oyii |yo סזוי־כל״ אכער פײניגען ם8אי 
810 8 8y oyiiאך i8yt נד.0ל אםת׳ע דאס

0 8yogחן ^o8״(gf»’’g מײנט oy :
o טעז n  im nyo iig  oyn םיגראנט^ 
8 8אױ y)r ױעם מען ים. זײם nyoiig 

o n  inoit איסינראנם i g ן ס י  ם י '
p סײ;ט דאס און — ir גאר rg גאנצען 
I'r װינט דצר װי ס?ר8 ?ר...08 ig ,ים 
...oy’Pgilo n וױ פתר8

O'̂ y אפצױ מען פלאנעװצם 8איילאג 
iycgr נאר נים po ייכשאסם iig סײנ״ 

 Don opg נאר **:סליכסײנו, pg סײס
v ig  pg .©••po’PDyo-’Ojg pg כדי 

.8Dyo iny8woM0 ing0r8go if 
״י  אויםחצ־ gpnyog זאל װאס if וו

m און םצנות lyooyogig 8(0ענגל סון 
ig ,ir)yii8g) no pg 8אײלאנ צליס «p 

8yny וױ i n ?צייס אז גיחנום gײ  י
א( gp’r װי מעגחליכצר נאך •?g 8י  n״ 
V/rD88g^pgoo׳r גצר

0011 if  ypgo? 008 ווצר pg 
 צליס inogrgg oyii מן rg סחױכ?

o װפס 8ײיאנ0 ĵ זײן ogii if ד» 
y i  im r o, אױף if  ogii פראםעססי״

•vn8g) ny) yn  fig מייסצר: 
ogirwo ו©י dd  p ir  v ig  gpn yog 

po megeo n פתיחײם i

8yii י1 8דאל ov'g? 
n  v ig ״סטאטוע pc בײם פרײהײט״ 

rg  gpnyog po : n r א 1בלוי 2 i i 8אוי
 אפע־ פון כנסת-אורחיםlyr^gog 8 דער

gpn.
 סרײהײם״ סון yiogoo״ n װײל

v יאר םעז האט ig 8יל8לכת y)pyng״ 
o^g o^yor ליכ•8סט־םרײ:0( פון סםז

 ,08 זיך צםyig8 ! Dig צד ooip :?ײם
y8g 8( ארז נעיאנסע n  ii® yojrmnpy 

!הײם g אײד נימ gp’iyog — װעים,
«n n  p® o)g8 pg 5ypgo i n  P 

8 yiogooג^ויכטען אט iig ן1א געמפען 
g) m״( g }y די o־>....n o y

 װי םעחר ניט עס pg ot*g אבער
1 ogingo pg .pinסען אי oy ניט 
? |yo8y)iyo)iig

vg  pg איז וױיטער נאך 8גע V0 
n  8yi קונםסיגע1צ iony)gn)) פון •yog 

gpn צו noyio וי10אט- גאר:
g םיט 8שי iyo )g irtrg םען וחןט 

yר{ויבyנאר ז }in )g םרן טײי דרײ (,no 
jig 8 וחגיעז דארטעז’rig ינ•0 חיגע די 

oigopyeo איז iyoinyo)ig יםינ•0 די 
g pg ,;yo)g8 צאה{ ?לײן oyii כזען ny 

iig ln ילויכעז )g } if די oyii y)nyn’g 
 יס... i’g iyo8gn גיײר םען

 .nigfi8 ןiig 80 נוט גייננ,
p pg)  סיי״ jig וױסצן, נים oyii iy״

iy( ניט יחןם iy)yr פראםעססיחמ pg 
.iy r)yn g t g — m ^ y ig

od pg iyooyo08• n םיז וױיי
לםצן.08ויסצו0

-Vigiiw 1בילוי in'ooyo08g וערוױל
נטזוד.0יסינר0 סאג

oyii ogii 8y3g ,זײז ig ריכםימ, די
 prrg, יiyo)g8ro^g, 8 ן80ײסא8 י8
108 — ן0סםיר0ס0פר (חױבען0 יעז0װ

nniy) o}gn מי י iyoy הי ו י  in ו
on o ים0ײ n  p iyn n  oeny o}yii n״ 

iy)'o 8 פ(ים(gV'g o '}y po.
ל תר 8n יוי לזנ yp• כיומ rg מנ

ס po יח8 געז opyor oy ,83g5''g ייי
- נים, די .ogii eg ־

ר0 D לײז־צן prrg n מ m  po 
1 88yoי nn^.

rm

-.1
/\

- ע צ ר ען י׳ו ס ע םו ש
 רעדאק&אר דעס גװיעען

:: יעזער די און

Wמ ־
 ■רע* רער סאיןע אי? זינסאן סאריס — 0 ל

 זיינע אוז /gjgrjrnjroj’w ד^ד םוז ?ידענט
o vvn "n ר קריגט* no אינטערנעשאנײ, ו^ר 

װעיכע די פוז סצסנזןרס r>« no ח., ד.
 פר^גם ׳אזױ אױנ »יגם*רנ*׳«יגײ. די ניידען

 וזצנצו ®ארזארגס אזוי ער איז װארום טו ׳איחר
 ם•* תירוץ רןר vn ? םאנ־סאנופזנקמ^ורןיס די
?yרו*רגם נארניס איז ױי ימגען »ז ׳*» 

 װענינ איהם װ»ים רײזתגדינ, זיו זװי׳*?? און
 »גו#ןיאד»ור^רב9ס*נ* mn ign ׳̂רםroקיyJ װ»ס

tng ס«< א״ן םיס װ*יס«ז iiy j ד*ר םון 
 גסים קייגן װי •חי אכןר קייוק-אינדוםםרי«.

ijmyryj ;י אוו ניס ו ו  סעחרססזן רי װי י
 »נקו סוז^ו גיס, וױל*ו זײ ז♦ קלאוקםאכ^ר,

 י ם«מו זו אוס סאנ*סאגופ^ם^ר^ר «ום סעו
כ ׳מי •?וי אוו ;לענ«ן  סאנ׳סאגױ ד^ר יוי

nnirorro וױ װ?רס» o?’oryj דז סוזg r׳כער 
tm יין ער>* yp? די סוזעו ןקזיסםירעז, קזים 
 נ«ו איחם •»ר ןרנײסן? װ»ס ׳י»כותoיי־yנ

yoדר j y v o ס קוסס דארוס  גםyדMy•ר *ז »וי
ארכײםער, די ns דןר זיגסאן,

iyjyj no דעם םאר אויו ז*רנ*ן װירען זײן 
w־vn  oy ^mnropyougo ז ׳»סת» ©n

vn םvד  now>:yo«lp tie owgisgDr דgס g 
nm װילזתר p;«nyj. רי gרבײסyדארס^ ר 

ײניגעז אין inyor רgנ סי י חןימ די׳ סיס מ  ו
 iyo>yn ױניאז די ?g« װארוס ?ײ. עקס«ױ»סירזןי

y רyורr^סyB̂«גוr•בc םyר r v  if» םון grtn- 
Pg oy iy־vyסyנ רyנ  ?g? ? ?y«u;ng3 y’? 

go,? נ  ?yoyn איז גיס, רy ?yp ימן. ny ױי
r ארם  le v, םוז DP3^:gor oyi א איז”yר 

g myo גאנץ >yfg y r ’>g^ ,יײרער לײרער
pm דער ri© fjg o r if י »»מוער^g•וקM>ינדוtxריy 

yjynro grg, ד אזyקיאמז^»גזאגד»נקם ר ?yp 
 ר1ד אי װארים ?.jnyn טyנרyװyגנg ניט דא
ĝב־סMנוyB̂שpורyאי או? ר M nynרבײyDיײי ר 

 gr»T oyi jib* קרכנות אוסגייקיימ כ״ית גע?
 רער vn רŷורyםpyBכ־םאנוgס ח?ר אםת, נער.

 o;g>r דזמאנער רyד ותיכזן? סיט װלרי^ײנ,
^’nyo די ig, ׳אכער g? ארנײםער די ?y?g? 

v *יצס ?  ;ysM3 ׳ ¥וcלgנfy די opyBiJgo'Dgo* 
 *’•gp גרויסעז אונזער נראדע oy װאלס ^ורער.

 ער Dgp njn אויף .ongyj װײנינ׳װסס ססײסס
 ig ^r>TmpyDi3go־3go ojn ?yagyg3 דאר

 עי איהם קוסעז װאס חיע«, די ?y3^n 'gr יענער
 ארכײםעל די ?יזי ?y:yp oog איז ױיער.. יי

 n:go*3gc םyד yrgo ?y)gPr אוז ?yopyn ניט
njn fyjg ^ynropyo תי• Mfv גארנים ?’א 

 װי ארנײםער, yרyיינp n אוז ס.’רנgנ םים
 K׳og3 tg ,?ynyoyigB ^ynyo^gB r»F?•• אויר
iyT אי? ר1כ'ס»גופ?סם^ר0ס g אום־ נרויסער 
 איז ד*זי ,•y3g איגדוסםרי^ py?«M רgB נייח

 א רזןזויםאם, g ,yr*o g תי סקהר, ניט קר
rnysyrga דעם םוז yaggn^ אר•6 זײ אוז 
g ,?ynya?? כדי if כרyנגyארדנוננ םעחר ז 

 nmBifOMw.? כדי יןי^וס־זוינדוסםר^ רyד אי?
ר די אז ן ס ײ נ ר  ng מחר ?yagp ?ypg? ו

y:n מחד אוז בײט i«D?װי זעו?? םע? פו? ׳ 
r וײיס v ’ jr i^ y o jn g  v*jyo? סרינלע? די ib? 
oyT 5ד?׳^ כ  אויס־ נאר דערוױיי «yp דאס אוז ס

nרyװ געםיחרם n  ?y־ ojn, די אז ?yjg דעם םוז 
pנוgכ־םgכ nםrורyר ?g> בעס^ר. אביסזױ ווערעו 

onyo^gB ׳ןיך rg נ איז ד§סgר g רסוזוה 
’g די װ*ם צו דערװײל. םאר :p? אוז מסרעבס׳ 
ogii דער אז איז, אויסםיהרעז,. אויך סו? זי 

 אוים^ ?Ffjgj איו זאל נוםע?ם©ומ?ר1סיב'ס
ynyn? ?6 זײ gאינדוסםריע. דער אי? *תם«ר 

g? די yign pg? ig’jv? נאר oy3” g, םים 
ypfjg^go if  ?yoyii? ?ו« if ,אוז קעסםעז ogn 

ny3g רyד איז r?f כיז nyag צײמ יצנער ?io 
 g if ביז אוױ פארםרעםעו ?יגסא? סרצ?ידענם

 ־go־3go די ns איגםערעסע? די נראד נעװיסעז
yiiropygu^ זײערע װייל lyonyoj'g זײנעז 

 ii© »yoriF03*g די םיס ?jn:nngB עגנ נאנץ
 רg>p •wi את? o>g? איהר כדי nyo"3ng די

 ig ?g ?y:gonrr אײך םיר װימ? םסר׳שמעח?,
yo tg, ^ g f l  ?yopg? דg^מנײדם *ב דצם ר 

yo? איהם no gg תליה״. דער
ץg איז ?yo מז נעװיס — .10—( ל  בא־ י

yjgi ?yp ?yo .nyo*'3ng n  ?y:n^i^,? ,יכדעי 
g »יז עס ogii ,DgT אז i fg3 דער QppMO'igp 

 ארבײ־ דער בל?יז לדינ1מ pg װעימ רyד אויף
m טער. i  >g? i f  nm ongn? ?או pyocngB.? 

y ?ypדןזי ר n g j מנעל y3go? ס̂ו א ifn n 
gבyדסס ר oyn ?ד מײר ריכםינ. נים זײyר opgB 

 םירט,oMpy onpgo’ggp װי יאננ «i?g ogT איז,
yjyp? נים g װ ^רבײםצר ע לyרyאיים* אזוי ז 

 1יהרע6אויסצו ?FDgProiM M?g ?m רםyקלyנ
ou nig trgn ogii .ogn ?פ»ר נעווע ?”. ogT־ 

»v i«  vn  y3?v אונזער איז ריכסינ mb.? נעוױס 
yoPgn? געװען נים p”? קg■רgרײg rז־rעl,ער 

jm ny-iiropygijgirago ?” P? די gים’רכyר 
v»n ,png ?yoPgn נים ט,”םװימנח1א זײער 

FB?gnjn? יתר ייז? g J3i»grg3בyד םעז רgרף 
vg ,?jroyngB on ו אוסוויסענחײם די י v י im 

oy ig ?m : n ר y י י ז ניס r r געהסט g 
yajg? .yajgi 1ני H ’lM trijm  ?yrjyo 

« די tg tig רם;yיpyנ תי  yooyi? איחר םים י
ײ? typ ,?yoy>g in ײי y iw u ’ w •נים ז 

צן מי ײ ײ מ די. ײ תי  ־lMg װערזנז נים tyvn י
j j n r a  ©ny>pyt 9 אוייקמרוננ on tmסר 

uruumYf»*ng igת n rR  v m  m  og
Him ggti vg .ym an goinrug tr»yn* 

gn© יןמחנז סיס V\g tygfngg ntytyi p n n

ogn ,otmey i n n  on rm j y o ’ tng’J i ’ v 
cgi רyכg .?yרyoo,ngב oyj’m ifjyp יgז

Dwiyj oy rg ׳?”iig3 רyDoyכ ר1י איו אלײן
 רyיM נו jyoip iy*nyo ני? ׳Jגgל הרy« ׳ijg<־
or ?y׳' ro n.* כקיצור,.rg. ryygr v i ׳ןוידינ 

r?g ?,g ײנעו? on כ דיgכ־goו;Bעpסrורy.נים ר 
yagrn  n^ גgדי ר gם”רכyר ng,,? חייסם 

gJרoagryj on. ר אוזyרBװ נאא זעהר איו אר 
1ר אײער די :סאר oגgלr איהר ogii ׳אח6

opjjn3 די סיס yagio? ?או yp ogii .opyBo;y? 
rg (?ya?yn oy oyn ogii ? iyo?yn oy טיר 

rpgnr ?y3gn ?n r ?y^Fii אױף rg .0” n חײם 
im? כyרyל lypyt ארום fl nrg’? םיל אזוי און 

yogjgo? .לײדינ rg iim 1 םארדיגען זיי tmפיל י 
iyn .?,b ,um mk 1 ?ײ iyo” ^ g די »ig’j i 

0”n איצס דאס v im וי ׳מס זעתר imii o” ii 
 העניגער. imii iim םעהר סארדיגע? רyo”רנg די

vn  oniy3 י1כרי ר»כנעז גאנץ אײער אין דא 
oyve םים ogii סיר ?”y3MorngB3” M ryj,? 

gנyד רyנריף, ר gלס oyf3gj, ,ױײזם rg איהר 
v r  ogn זyמײנינ הר oognoyi3’ng דער אין 

 אײערע סיט קריטיק אײער אח נע,gר ר13’איצס
gcרry3לgגiy?0’0 y3y ?איצםײ רעם איז זײנע 

;D3yogo ?v׳ yn? 3כאםראכסונ די no דyל רgגע no זייו g ,yB'o g ^נרינדליכ mm מיםל?ז די 
וערם.iy»g3p 1 ץg ?ib ,yrmgiyn 3«3 אםת

m igo*tg,)P 8 n ra? גוםמר אלםער
) "’10*0  אונז ogn igor? ם3yזידy•ר — ;.0
”ny ןyבyנyרגyאיכ g ,נעםענריג נריף T3iM אײו 

yl)03y ifרy? איז, ?». יף1א y3רyor.ס yvn? 
g .?yjgi v םיר ’M? זעהר אי? עם ?ib rnyr on 

ogn ,V’g נעםען. אייצרע »ז יס3 יס3 איהר 
if v איהר ?  oyfjyii וועימער די םיס איר״ם 

*1 ר ב אייער םאר אח ״,oiri'tyng רyד1.נר
 r’M דאכ ו געםעז אײערע איהר כאחאיס ר y ד

pyr on ppyr.? דgס oy3D'iM ?yp״־yii oro■ 
yp? יף1א g : nntiK ” iifרyאיהר ר ogn *נע 

v װיסע r  ?yorrrr if ?y3 grpig םיס M״ypy 
pypg ,ryoyj האט איהי on נײסינעז דעם if* 

 ורעיײ cif םיהלקז, דארםט איהר ogn ׳’1טר
ojyp דער םוז MJgryjpyosm^ ,צוױיטענס t’k 

ogii ,ogp 03 איהר”Pr ב.ײף אײערע אין 
mtm c ’3Pgj איהר יס־סי, םוד. -טרעקליכער 

 בא־ opypiropyongongo םילע אז •שרייכט,
irg on ?yrocyr, םיל pyo” opg ױי װיםיל 

 ryo’ny א אלײז ?yio זיי אר3 נײסינ, האכעו
rg ,v םיר טארײכערעז »רבײט. pyp 11• םײל ’M 
 מום יזניאן די ?ik ד,1ס ?”? on איז דאס

 סוי, א םאכזוז if םיןנליד װײם ױי ooyo איהר
n י1 ר1דgזינyדאז !ראקטיק ר g״py נ,3םאריא 
 ypgr? ארכײםער די אז ?ypp’DO'iM זאל םע? אז

 מיהל ,-yoo’DTKP א םיט nnyii גאראנטירס
 על*1א ניט אויו איז אז1סי איז ארכײםס־װאכעז

 םוז אח אידעע yלyריגי:M אײער איז װאס בעס,
py^yn םעז נארנים. וױיס ידענט1רע1 דער 

’i רערט ir עטלימ לעצסע רי פאר דעם ורענעז 
 נע־ ״,נזי 1אי ״נערעכםינקײט״ דער איז יאהר.

 1אי ם-אנע די דעם ורעבעז ?ypgnyj עריבען
g omy3 זיד דארף םעז *בער װיכםינע, זעחר 

K on”נרײדy׳ז rg פאר־ יײכט אזוי ?עז זי 
ypyn DPyoojy.? מייםער vn אמוז, םיירװײז עס 

 ביז נים ערםילעז רער11םעי,םי־13כאב״סא רי אז
if יך1 האבעז זיי װאס דא̂ג סײל נרוינמז א 

oyo3’PtPgD דער םים אנרינזעגס ײער1 רך1ד 
gnv.? דער oiypnypg נױטינם on v r איז 

y?” iigo jny^g. ד*ר nrcip oy ogT .opgo
y3’p3yor pgB כים1םכס ?g n i’ pyp ?ytrnif 

iim די ypiropyangtrogo^ אח ogp יר די 
gn? יס1א םיהרם if ז ?ריגעזyד,ר py3w ODg 

”yo? ארבײטער yP’B םאר «עי' oo3’Myp if ?ik 
yp’B .ארבײכמןר ypyii Dgu? ,*^דיסטמאררז 

pm דער pyooyo באױײז ifpyp. איעס דאס 
 !רעזײ אסאל^ אוpyog 3 סוד. pyaytg ;g איז
 איהר Dgn ׳?y3y3gp ניט נאר ogn ?יגםאז 03דע

if  o v ’pr .םארקעהרס, איהם py װאלט pnyi 
pg3 ogn oy pvh rg ^ g n y t ע«עס n ,זאנעז 

?if  v i  *g איהם pyog .?yp3jni איהם *pmb 
0’«11*0g3 Ogn PJVM Ogii .DO'PP3־ Dg11PgBיט 

ypy"M ?yayayaig איז נעםעז אםת׳ע ypy” M 
 אונז ועהט oy װי ,gnpm ב3א ױצלכע, ברי*,
ib עו3?ײ אײס,  ?yonrya? ?אײ P3gn, דער װײל 

v”0 די ם?ז תאלם3אי po  yp אח אײז איז pyp* 
pyopyr.
o צו n, אוגטערשרײבעז (יט וױא װאס

 רער אז זיכער. איז צר װײל (אסאז. זײז
 װערען. עארעסענטליכט (יט װעט 8כרי

pyp v im ף רי jng if איז נ  jypgnyj cp’r v 3if 
?’o jt p »’,?גדא r»0M3 םעגהז די ib? י1נרי דעס

pyp ryjyj ryj” ? py3” pr 3״’D3ypy3״ ?o . או-ף 
V P 3 ayp־p r״on ?go;•? ojypnyi■  ogn -.y3 

6 ?”P,אראינער ogn py ogn ״ז  n ryog-: ז
wyyDm g, 1 םו װײל ;id o*gP3’ H iy f)g 3 oyp 

”? pyogBPgb יויpנ ? rg j ’oiyp p k איז on 
3Pg ?”?״pyo׳ :py y3’ 3” M j ib  .og3 g pg’* 

D^y’Pgo ז י ”o״ pyp י P3’ooypy3אליסס ״ pyp 
pyong:g pysngp ^ ײכע  pyfjg{ ־yrng אז מי

if  rm pynf תgס j די pyo’M Iyי ’ g pyo” 3PM 
 ױיי־ ,lyncyiOMH oy ogn py ,ug •ii סםרײ?.

03MP .on p’O ivo בי ׳ייר’ ’y:ypy; pypy*: 
p הײט *o ?yoPgn א »ין”'| p’o rg ,?yigrpy3 ’M 

”poo g rg ,op ים3 נלױנצ? poo ?,M”? איg3 r' 
pyp »3iM pgo יf yסעvi P’o iy3?yn ,?yo’o p• 

iM oik .?jnnpa׳*ypgB yo3ypy3 , p iypn’Difo 
, n .pyo’opg תננעז p pgc״on opyr pyo 

pr pyp״pyp די yn pgt op” poo no n?iyt• 
D yriP ” ii ypy3, מײל p.pyo ogn ,ivoypg pg3 

o p p p  pyo” 3Pg pyp איז g ogp ,oyr?p” iiל*ל 
o״r on’ M ?yoogp pypy״y3 בענס־סיס?י,1ל 

ooi? אײס. ד»ר poo py rg״op סזיסס1א ,u 
oyp ?yiyn איי gp םיל pyp py3g rpp” P if 

ng  py3” pr,? ניס pyo’npg pyp rg ,if רענס 
o f ’ g פיל pyoy3, ױי gog^ אוינ ,nrg p m  ogp 

pyp mp oy pm בovטvבאװײז, ר rg די op” poo 
yBPgnyj g’ iy3gn; די .pyo” 3Pg

r? ”n;yo yo ״ n f ,איז cipmh זיינען סיר 
irg’ ׳r  , irg ry3” P r  ?ik  33ypocיyכo ײענען 
”oo רי 3Pg i ik  pypiropyaiigo־py3yj •אי

pm  og’ inpyp עיי pnyr עכראכם38י1א :y:y? 
ry3*pry3 ?ypgn p »o ogn ,Py’pgo’py oyp 

oyp ?yjyn ניהאנער? .po ,pyp iroryti3go*oypp 
’P3* םיםשעל, K ;« iiranyjo’ ipg ogn ogn 

P g jg ryn yo j’K pyp )vim  ?g r?3grr, זי pgr 
3Pg ,p ryp’ rngipg ?ypgo on״d pyoוז ?”r 

py .■gr ,סײ:ם rg די װיבאלד *gn pyo” 3Pg 
’y3׳y3Pyo3ig בעז Ps? אז oyp c ’o o3yo»P3g 
Dg3, איז T rg ,P ’ng3 g oy” ײינעז yp’PBif.? 

oyp ^*ig װילעז yB03y p ’o־»y? דעם p y v ’pr, 
3’ig ig 3 דיPK״pyo װאיםעז ynyi? ױירקליך 

ryp’ PDif, ײאיס pyp כאס on כאדא״פס KP10 
u n i ’ pyp pgt ?y3gn, איז py ױאלס *pmb 

opg ir זיך p, םיח *r ig rrp j’M ?yonyiifo’ ng 
o :gr. מייטעי *y3 py3” Ptr pyp op’ ooyogpg 

i םארלאננ oyp גע? f 3* ארכײםעזio r  40 r'iPp 
oy ?y? ,py o װי, דע?. jp pb ב אן ז ?ייז ד’י3סצ 

yo” 3PM on pnyo oyn py? ״ 40 וויryp3ioc, 
”r דאר װעם r װייב *pg ?iryn  ppvo  o n  v ig 

yn 40 װי בייםען, jio r? אח o rr  imp י  ואנצע י
ooKroP’ iv r ’in ?זײ oi*gp. די oyn ypyroyn 

pys on בלײבעז  3io r  ,p ; D3g?pyp on”־ 
y יזינרער ,p נינם, rg n r3:iK,? 40 װײל yp iic r? 

’im niPB*r’in pyp ngc 3 איז װאר א 3yn*if? 
oerp  n ?yo^gn — ד«ס yppgBg- o n  py ?yp.־׳? 

”pyo, /יז n:yo ypyo’ni ?ייז 3Pg »p ?yiy3 
roM3 ^ y rrp ’ni yo 'iP3*if ?yonyi ogn ?” 

y i ’ ppgD? עס *b ’ ik  py ?’M cB ’ inpy3’ g .on 
oBgppyi בריקלײערס. די גענעז P3 pyp’־^p r”־ 

ogp ,p? איז בער y v זיינעז ^־בײטער די ,oypg 
 ry׳Pi3r איז oPy3 ?ייער uniygDPMD זיי ױייל

yt^gn .?^3oy3 ?im? ייי g»r 02)rivi Pg3*
1 ,3’pnypוgרמy״סײװעד ם3נ?קא ?יי ז g ,סענם 

ik? ײ ?ײgלםyז ynys? לייד.3 לייםעז םים 
pyp p אלנעסיי? איז m מרײבער ’p rg ,py3’ T 

yooy3 Dgp ?yio pypiropyongo םאר ?”ypy 
pyp V' .pyo” 3Pg בpף i י ik  ,rg’Pip g p k 

p’o ױאלט,?! ?yn ,03no3yDypMB py3’ ? on’ K 
py3” pr pyp גים tg ייז? .oyppg ?ik  ?yogi 

bn onm p איצם »d ?y3yp 3םyDypgםליכy,ז 
o n צוליב oyp, װייל g ,mpid  ?ypgn p ' d? אונ־ 

?py?i^ ypy זgלעז y3nn3g? אלייז ?,ypiyp i f 
”id py3 דער מי pr? 03”0 ףברי pg3 ,oy ױייל 

”rg ,o3 װאלטען םילע oy3 םור g ?yagn>”? 
grg oombpmb * רי  זyלgז pyלעז ypyr3iK ב

P3PPK .og אביסז?ל ?y3gn קענעז irאל ״? pyp 
yp’ r i f  ?3im pyp” pr? זייז :pgD p’o ?ik  ?yog* 

?’?VDnoiytypgD ?ypyn p’ o dmp ,onm ?ypyp 
o אח ,opgn ביי opgn בריף ?ײז n דעם םאמז 

onm v im  r ip ’■ ?yoonro.

ן ע נ א י ל י ן מ ע ש נ ע מ
דעם דורך הײזער זײערע פון קראנקהײם פארםיידען

עקם-לאתםפון דײטינען.געבחיך
pyp רענולירער מאגען באריהמטער

 לײכט pאיה קענט םיליאנען, יענע פון אײנער נים זײט איהר אױב
 כא־ עקם־לאקם וואם עקם־לאקם, בחיכען וועלכע די, םון אויםגעפינען

 אויף געםינען זײ קענט איהר זוכען, גים לאנג זײ דארפט איהר דייט.
>ry־py םעאטעז■, אין סקול, אין שאפ. אין נאם, אוים׳ן טריס. אח שרים 

 נעפי־ איהר קענם ווענדען און קעהרץן נאר זיך וועם איהר וואו אדער
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p4piv jy©4PP.
yv pyt4iיז סענט« ;o©®©y סון » 

 p.pyt ov4t®3 d®h n®or ® ברענענדע
•®jypyv נy^רוו ®oyp®• nn4® pm ji

d®p װאסער סיט «p 44 סים® iyo44.n־
px nipyj pn l44P® T® געהם ׳זען 4 

iyvp®,p׳ o®n דאס iyp זײז r n y r.
p®a®t ילץ* ®pyt:i« lie pyo44©n 

T ד״אכען di»c׳ t ויף ב»ק<אגם® ® n®iP־ 
 דאק׳ © po אונטאתוממ ®ן שװאכקיים.

0J44vya o®.p p®o׳ h  o®n עםארקײס 
 p® n®n o®n on®r Djyoyv oyp םיז
 ®;dip py©44©n® jnyt;i» אוינען. די

i®r»©®DJ®pw i® d®p©־l©>on.״
 yoijyj o44v yovy^ n• האכען םיר

ipo®>P'v די ny44ii©1״» n®>oynי1י 
pyp4Dr yoDiro .3 האלץ®n חאלץ יעדע 

o®,p זיך ®ין © p®v yD’nya>. ,סעך ®li 
 םון D3®oyv די Do4P®nyv pp4» װען

 r® האלץ, 4ד ן1® רער,\\'ײ^-ב^&על
 'Vi אײער pם® שערליך• p,pyt Tpyj דעי
 »ורערע5» געאםערם האבען p4o !זוגם
 ןyנ4םyג זאיעז די pyp43®©y© iv נעיט

 pyD®p״©py44ii © ם©כעז iv מיסע̂י ©
 עס py®© ה©לץ, אהן |1א צעמענט ®ה;
יםעז.4»רכ1סצ4או pyur pnyt געװען איז

v יעצם ®כעד w\ אבזאבען אײך םיר 
 יעצס האבען םיר ד©ס ^©חה, נמיטע ©

 ־44II © אויןי סעטענט נײעם © כאסומעז
py©־yDyp>׳ p d®ii״jyoyv i© קײז און 

 ־־־ דערצו ג^־ױכט ניט dpph האל״ן
op®o ©T© injiDPy iy©®n to ליי־ 

 און ,pyoip םון געפאכם איז װאס ווענט,
 װאס םא׳פינען, אײננעםיקסט האכען מײ־

iv'^oy^D די iv tyoyp© py^n קד רי 
 מט אמיס ddip עס ®ון סע^לײװענט

!iyvp©,n אין געזונט © — ציכטינ ®ון
 און װײך זײנען װײ^ברמטלאך ־די

 די 11® ((יל, iyo װי בדיגען ןײ \yp מען
podppj װ סייןyנ־ פונם 2 נאר גט® 

 16 וועגען ה©לץ nyp4DJ? די װאס ^טאט
 צד די iypypji®ii©© װעט איהר פונם.

pc D44n :n 4PD סעטענט, נײעם נזער1א 
p® py© ŷn © װאוגדמר po צײכ^ דעד 

t4® ivnn ii® דאס שטארפ, ®זוי דאס 
oy 10 איבערלעבען קען• ©pt n©>©n 

oyp סטײל. ®לםעז t o 1© ו44א געבעז 
nvy — ר־ אײער םון אראפ ױארםט® 

©oo44־r 4D -די ynyur בחד הילצערנע 
dcp©ii .nyp שםוציגע, די 9®ר© אויך 

̂©yוו לײחענט, םאר^עכםע y עקעלם עס 
 I44® p® ׳ןורײט נעםען. צו ח©גד ®יז
םיט דחנר I האלץ די םיט ״נידער :קול
It iitoMf נעיעכם* ײ

ימעז ני'א ײי . 2 »••*n״iv ]» o ra ט,11ײ«[ נרעסעז» 
n r *  r* «m dd’ip ביליױ״ן, *] [יי־ n״

צ ,י .עםענם עם י י ן י r- ״  n . S * סיר ]I” * in ״י ם ״ יי י  ״יי *י
n®» אױך וױ ןײנערו^ jh *סעס®©

*ipwp i r מי״ח : ™r i? מו * ײ * vo• י ra n rM i oijrov,] עיד* 
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om ?] n* n r r t ם *יז י •י״י ײז םח םײמרער נים od®p ®ס װײל *

ט יי ענ ס ^ ^ ^יז ם  י| 2* נױו©חח ®
)pc ny©yr yooyp גײ . ײ י  י ^יםי

4געװע ותן ®יז װ©ס ברעםיאך, בעסם®
« ®סעריפמז ד» בײ ©©פוסעז * £ » 

p® חוסבאחר ותלזתט• 
n. גיי עווןגױ, ס»נסס® r 
־ 2220 ®©לאנד

 לעםער ךזפן ניט טריעד^יה ביטע
®דיג ב®©. תר4® צו

j«©p®c 4 צו pyn p®b |yc©yp,וניאן dp 
®iPiiVJ n®3 t4 ,ז נויטינ® t ov^® קיטען 
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yrD©p p® pypn4c ^?® pin©iv ivoo*
 o4i® o-׳ort 03n4typ®3® ױז

t4® ro מאחי״ 4ii®pcn .o po׳ oy 4n 
y;pD®py) nnyt © ,on® ot44H.

nn פ»קט ©t© ,t4 ©ט׳®© ©pypip 
 ן4א םאי y©rpy o®n t4® יצפפאוױס©

o©; יאס n y rn, דאד yocnnyi© n 
 iv©vp oypyrtnj© יאס r® תיאיקסאכאר

 ®ץ צוטרוי |y©on3 דעם ח®©®! חם,4®
iyo44®a«nyo y?44t 44©4® ®זןn;y©yry©׳ 

pyn t© פיחילען, jpon© ס©כס o®n ®ון
 אק-1תי די pc !44®מאניזיציאנס״קאם•

דאס t•® oy^yrtnj© !®סp 4® ם©מר
 © i44t oyn ii® יזאטאװעס P4P גיט סאי

1$tnv nyo'iP(לג
y; i4ir  t4® ?44inyn׳jyp®ny3 iyc«K 

 yo 35 po yo4D®P'i®n4t4J©jp*©® ®ז
y ^ i  ,opy© זאייעז ©pyo:i® iyD44©p 

pc Dc®mnn4c pn ,יעפקאװיטמ׳ז ®Ii 
pd4o®p i ®רכײט די v v i  pc האמ P4t 

pp©o באיד Dt®‘,y3 .!סיהלע
14 oyn ,:noonױגוסט, םען® ®t4 

 jy,ס4מ©ס'מ © נעיראי-ען נכאמפעז44®
 Dy>vrtnj© לאס חאט קײנמאי נאך ®ון
 *py©©©p^P גריײסען ®ז© נעה*ט ;יט

םיגנ.4©
 nn®«yn © ®ין האט יעסקאוױט״ש
opy^ppy ypn אליסי די© iyp lie •;אי 

yjpyo׳t4© y©syn ,p©:®c׳ ©©irpyiv t 
i44t tio יװיאן די ^ ד אני מ ® ®p ,דאן

4Py© ,n \y w  /)©®p • iv®©״o4n״ y 
 y; p®>p נאנץ o4i®©pm 44t דאס חאט

 yp44Pj44® דט Tt זאי״ען 44t t® אכט,©
©py t נעקופען ®יז ®iycimvo4ip ©
4© npip orpy p© ,P4̂ o*5®py;vaד.ג

 ypyp i44t וניאן.4 די ®רגאניזירען צי
®yp®nyj ;youyjD4i® t4; מיט d4ip j כא־ 
 ניט yj®pc קײז t4® oy p® ׳וננpyטo44ג

 ניעסאכנז ;y©®n monmi yj4t®p די דאס
p® טיסצן © it ij44 איאו 4י ®ױףpy©®op. 

 לאס p® py©©©?i®*P v*ל זײנען איןרט
ypyipnj®14 פאר ס pn׳אן4נ ©®py צ־ 
oyn oy מן p44pdd ?®pyjytrtn © iv ?ו

 iyv;©J p® Tt Dnjjni ;® דאס נים, צי
pypiropyou©© 4p. וניאז4 די p,py© jyp 

ן ;יט ז י j® ײי y r 4iir  p י44װ y:©n 4p 
 -yrtnj® יאס ®יז רyמ©כP1י®p □n םח

oys ו4יקיױי ייײז ©y©4>jypopy©i® j.
iv oi® יאס די ^נייכקײט © געכען 

©pyoynyrtpj נאיצכאטים ;y©ip iv 
®ױס* פ^דליכען © צו ®;4Ji4 pyp סיט

t״ n ׳אן4;1י די חאט ,4  rnjyj^®eר 
4n®pcy> ojyp4typ®-D44ii po nv^© 

y>© iv •rli fyp4n vo 4ip® |iro®?r©® 
pi®np4«־t y©?yn i4® ,pyn^UpyDu©o 

iv Opyp®cyjc4i® lypyn קוסען © iv 
HiruvDvn®D ט4ם pyp .;®4ד ײני -I4

T זyג44לpyאיכ צו ט4צי 44t ט4ג ניאן t 
©py©©yo■yo ;yo3 ayn t4. יב1® ®ון 
©t4 דאן y^yn; די ®©pypiK'Dpycij 

p®j pyp® גיט ycojy pyn® jypycojy- 
yp;׳ ©t זײ jy©®n גיט irani 6װא iv 

yf’p;©np©D; ט4מ pyp דאס װי ׳1א4ױנ 
y i  iy©4i?ny מאל© ®©oyo, װŷכy זיינק 

n®©yj oc®notpy; כייגרקײט, מיט ®ji 
vn, גיט, קײנמאל רײיסען  OV o y tr  4ii 

 oyn װי pyoyc^ :יט ®;i4:4 רי וועט
iycn py©DyD9yo ;yoll קיאוקםוד רי 

.P44POD-^yjyj © iv py©
ny ,dovc t4® di>c*©© py;4t®p pyp 

P® j:io4o די אויך האט n v  yooMc 
Djyp4typB אזן דנמאז pc ד ®מזאר ן נ

ivoipytpy ^«py^rtp ;yv .באאײ

ט ש ר ק פון ארױס ע !דרו

m סאםוניססען סאמוניזם דקם אױפנענעםען חאכעו
םענט 30 פדייז סרבױן) האפמאן ב. דד. סיז
 Dy׳e׳D4iiypu לי^קי, ניי n4ipp®D*D94iP ^כהאנייליננמ;. ®ילצ זy©V; ©4©© צי

.pp®4 1ני ,4נרארװי איסט 202 ׳נג1נוכל©נדל

 ®ינהאלם: םאיגענדען מיט
dp®hp®d ; ון לעהע® yo©n ;

ן סאציאליסטצן און סאםוניסטעז
p® ot4Jio®p יאר• ;יעמאיטיזם 

Uro©D̂ די ; yp4̂p P® םײ typ 
pn pc 44 ;ישיא^טוננ®n®o pyp״ 

d j®po pyorj ; נג1כ©ציא די iv 
.tn ri‘Dî r ; pjh d̂ip

? סיםיזען א װערעז איהר ורלט
ביבעל. דיזען אהן שריט קײן ניט מאכט

 זעהר זעהר, איז בירנע- V ױעיזז יו אז ם*ר, נעותיעיױ זיוי O-rm ניכדלירןער דער
 : ם*ר זיזי עי שסעײם ,t?nro נשװיסע אויי זױםמרעז ifjp? סזז םזנז is ײיי^ עי יןר.1ש
ױ ז7ס בא»ט ז»מו שװערע » וױ 4נזו ױז ז.1<קז«םז שיו?רער •  נים ער װערם jd:' י

נייגער ?״ז
ו שװשר נים איי אמרו׳ז דער אין נידמי- s װערעז ז

 onrr י^נירמנ ר1«מר*ק»ג די «זוי ױי װיסיו, ?•י סעז ts ■vi **דערס עס גאםיריױ,
o »וז ססייס no מ׳מסםקז די ♦its וײ גזסיײ^ iso r ד«ס אום אבקר ׳ש*רװ»יס?ם װערעז 

ק»מדזש. s ענרינען גים כחנז דאר^ װימנז *ו
כי• נײעם נ»נץ א ארויסנעמכשז ליקנ א״ד זײש§!1נשםשור»י די ה«ס «יתק דיזןו ש«ר

׳  »לעס •ננינעבזןז »יז כימין דיזעז »יז סיםיזעו״. מריין»גער8 ״דער הײסס װ^יכוןר מי
מ »וז ערשםע די !רוינאעהפעז «ו ווי-גמ? ד»רי nro וז«ס ײ ו ו  נןםשױ רי ■״וערס. סיםיזעז ז
ן4ר«ל * * "  איריעער ר^אשענײיכער88 » איו !רקרערט ביכעי דיזעז אין זײנען נעזעמז !

כירנעישאםם. יננאיאננט װ*ם ייעם ײמגעז באנריןי ס«ישםענדיגעז א נים ns שייאך
ו  קאורם אין נעשטעיט ווערעז װערכע ■רןןנעז, די כיכעל דיזוןר נסה«ים1 דעם סזןר4י

i ארויסנעהסעו irnya וד?למ ?ניני,4 די זו f p o 'O .1 די •»*ירעזf~Tfsirt9״«t#5r בערגע־*® 
יז געכעז ײ כוכשםאכע! אידישע םיט ענגריש ױז אידיש שנניי^ י  יענעז יכע1װ רי׳ ס

ש*ר»ו ענניישע די נ*גונ נימ
מי םיםיזעז כעסםער דער איז ראס י  ב-כעי םיז *רײז דעי־ נאפ. אידישער דער אוי^ נ

 סעגט 17 סאר צושיקעז זאועז םײר כ״ ויוגעשיקס ה«כעו עס װילען װאס די סע;ם. 15 »יז
dsofoo אדרעס: 1ס*רנענדע מם ױ»וי

.NATURALIZATION AID LEAGUE, 175 East Broadway, New York, N. Y

ס נ ע ר ו ש נ י א
התווהסאכערפאר

 פאחיכערוננ לעבענס
 ענדאומענט יאהר 20

■ײםענם יאהר 20

ם ר ע ענ עז םון ר

ען ױ ער פר ײד הו סל ער ל8פ םו 8 װ ס8ר ננ
ע א ט א! נו - ם ע פ א • פו * ר « ע ענ i 1 ם » t »  w.

 םיםעס פרויען, פאר דעוײניננ אין
^ר קינדערשע און  ,0קור « קלי
 כאל־ א םיינט סקול םינמזעל אין

 גחיםע 8 1או־ פאזישאן דיגע
נעהאלט.

 נארטענט »װ םקוחל םיטשעל די
p jio jb  ,]]•!••ir ^ט־יי־ םייקמ

n n טרויעז םאר ם־טינג *ון p־••]
on']]*» .n r י*חכ 60 איבער 

ערפ*[[. גרעםטען oyn םיט
ע ײ ען נ ע ד  אי
ע ײ ען נ מ ע ט ם  םי

ע ט ס ע ען נ ד א ט ע  מ
ע ט ם ע ען ב ט א ט ל עזו ר

 P* ס*נ אוכטערריכט. *ריױאט
באדיננוננעז. you סצאסען. *וחןנט

ooip n סרײבט, r *  on’i*«t]yo 
oy]pia im s  * n*B םיט ]»ny 

•*.I*'**on*c
 אין ^םאנםטרײשאן פרייע

םקול. אונוער ־

ם ענ װ ען א ס א אג, :קל ט אנ ד מ א װ ט אנ און טי מ ריי פ

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
IS  W EST 37th STREET.

מעטץ
n םיט איווט r

אינשורענס ליץש יארק :ױ
קאמםאניע

no סםרים טע23 איסם 
.4224 סיnyאםnנ :טעלעפאו

 עמע., דיילי dpt ; 2008^ זױו
.7619 פ*רדאם :טזזל. ;ראנהס,

NEW YORK
Fit* IU» M74

ען ױג ט א ר ני מי א קז ט ע  די מי
ע ט ס ע ײ ען נ ט ענ מ רו ט ס נ — אי

 אפיםעם *פטיקעל כעקער׳ם .nn אין
 משענסעם. קיין ניט םען נעהטם

 בע־ דר. אז זיכער, עס איו דערפאר
 הילןש אםת׳ע אן וײנען כרילען קער׳ם
י1 פארשטארקען זײ :אוינ םאוץ

 אויג דאס באפרייען און זעה־קראפם
אנשטרענגוננ. פון

 אונ׳ נעםאן װערען ארכײטען אלע
 םערזענליכער בעקער׳ם .nn םער

 םאר• נרעםטער דער מיט אױפויכט,
ויכםינקײט.

:מאנהעטען
 עװ. זיבעטע 2313 בראדוױי איסם 211
םמ1«׳. («װישעז עײ• מה«גר 131

סמ.) טע138 ®וו ) םם םע8 וקאר.
i l l סס סע23 איסם

מײמניו לענאקם 100 עװ.) םע4 (נענעז
:כראנקם

ראווי שארדאם ייסם AW 282 ■ראסיעסט 885
:במקלין

»11 •■I’PO .יחנניו!

D : B A R N E T T  L B E C K E R
OPTOMLTKIST OPTICIAN
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rirtn ipo  .utmspn r r r n  n»
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pa ;•*i רpר •in  f it  ,•**n iriiono 

W ,OPOO o סױנ »>ן n סי«*י 
yapm יזדןן on ס onp'tpnt■ 
on.*די *׳ in**** poipi ,וויימו to 
 tn■׳oa i»i«t ׳«i»oni*o סו״׳ד •>;

ט ;« 77 ompio 23 ;#ר סון סדוי׳ןן 
i« «  r o  .m po tm o im»>* יסחר

Sipvp) irno oino #יריק it m  ro _
oitiaio סרױ«ן no •ױן װייסט ד 
io orn׳po o r 16 נ<ור ‘P9 t in f i i 

.litit ,•poo m ro d* ,יןר־ ס?ס סמי*ן 
•novoa f«p •*i linn ,on•**•* 

iy i* i *־**m i  no oiyo .**סמדוסטר op 
n r  to .oiovn tnim תו סינןי ״' ין  נ

jpo ויף rii»or?oe די i9*o׳?)it in 
i»w» ,(•ימי oipv on וסר mm ײי 

tayovovoa די פון 'itattipoyo vein 
<•?•?*!. n it no no iw

o ioo i* d i« i  oon 22 >opo? סעס־ 
o. ״ןin»e»ioio 1 פון נסר׳פיפ i*rm 
vw po o *ינ«1ד* *in*?io*o ?no וױ 

tyion i* יסתר » סיס n  .p*n « דו
di»i*ib דיז*ר פון *no? 0 זיו<r»no־ ---oyiyiioiiao

T______________ ___ |יי Mi יסס nn»e*ioio to ,pn-noo
jo*i i * to its דורפ׳ן opimonoo 

ino4. ךסס oon paht סססירס o

w  mm» 
ns יןסג״יס די 

׳תי*ו

פ nnno סון דדיט*? ס  נײ׳ מפנד
m׳ י«ד«) זיו ««ן o  ,mo דיpilot -סיט

v זיד נ״ט נייחנר׳פטפט ir סײי. דרײ* 
סיר נדי פומט, דעס ד* loom סיר

tvm mot מס«י *m urt סלס״ יי? noo ,ױ*ס סרנייט ro אױפנעטסו ■pi 
non( 16 די אין vain .ך ר ו ד יסוזר 

י ר ו ן ז ט י י * ן י יפגע• » ו  ט
ט י ו ן נ ע י ס ו ו ע י ג י■ ד ו  נ

ז ע ט ס ס י נ ו י ״ ן ע י ױ ן פ י  י
.ס י ע ו ו ך

 ״װ»ניגעןon 16 אין נןווסן ייז «ס
 טױ״ 13 ײען ,190« פון ו«נ«ר»י*סטרייפ

 1VWM «וס חסנען מײסטסטכער ו«נט
 סרניי״ on lie מ׳פיקטן רn »ין םטי

i« m סןר^אניח  im p  o r o 't im־; 
r פח ט׳נידריפוננ r i ,ימ״ נעיײנתיס 

m ש*נדי«י«נ«ן ׳פענריינע די o»ii *»ח 
מייםט־׳פע־ די א־ן עהדסטירט דטן כןן
MO■m רױס״ ח«ט ה*סוי ניטרר״בןר* 

o n re ;’« uroom  o n  i»enw, סיס־ 
y<o«t ״ נסמיונדעמגנ ן1א  ארבײ׳ די נ

o ייו טער n ניט 01■וכ<יק אינסםײנעס 
ז נ«ר •מריפא, אין נ«ר י ײ רn י ני  ניי

 *ינערסרימן ניט זיין orn or נועלם.
ניז *רנײטפר־פטסוי היין »ו וטנען, %

קאלענדאר אינםערנעשאנאל
סקוימן. ה. ס,ץ

זוריק יאחר 12 סים װאך חײנםיגע

יןלווומסא• עיקיוג*׳עד די no סםרײק חןר
י מו מ מ ד*ר מ ר  ײוי׳ נ. ?fivonji• פי
ר  *י׳ די Mm פיתן »יו »ז v($ ח»יס «

ר מ ײ ijrwp?ro;ir p זײנ*! נ m on י י׳זמ• ןו ניז היסל
 onnnr יתייו סומר orn nn מײסם

m ממו ססרײפ nמ יח •ירנת ר 
t סס סון o u  oom /ססריס n iin n וױיל 
n די vo מז אײן ווימסיחותן װיל  מי״• ,י

̂מנז *ח •*ליס ̂ח ̂נ ׳ייי• orj נײגנס

ו ן W •1 קליװל^גד אין סםרײק ו  »njn 
* m »רג*מתד די (*«, סולפו »יז ײ *נ  ‘ל
סי אוז סיסיננ א ןמויגתו סאז ס  if 190'ב

jnjror ו זוס גיז סםרי^ »יו ו י י מיג• מ  •יי
nn ״יי *ײיײמ ןגנליפן מיוזמניתר די 
*o r,״ on T r ס»ר * ^ ר מו רנ מד .1» ײ  קלי

nn מ בײנזס♦♦? ♦•inn יײן «M M יײ» 
nr*>n«v■ n* •v^nso n 

v i tvom immmm ״ • ודס מ רי  י
•no asm jtrvor n n  n ניייו די• 

j סיאוק p נו ן רי ן מ n ו f^ n ׳® ײדדיי װ

ײ n•? ג y a r i ײ »וז מ  ניי
ffMnjnm im

Mfn r דין j  *W tm  l i j  11H
Pitt ip «־< ir <11 m'oootnrstio‘ 

no די n״w » * t■־■ 
nt ifi'to  ipoioonipro |« t 't 

i, ססר״ס יסנ׳וס n f n n  m »ipn no 
to to ססססיסי״ססן opn o'nr'tpo no 

tnonpt pop noWfiono in ו>ו
o׳it>w סיס y? jo<j i< m i־n4nrf״ i׳ 

n  ir  j i>• ויד ,ototpto jmnipap
m m nii r i 1 >1 יין« r ’w yftn 

ooooto o<9 tprtm0׳“it iop( <וסנ
.iroiop'iin ססי»פ oi'vpp) r t  tan 

i j w n t w מן  <#«מ׳ו׳#רימן1» ויי
iM  nnufl «11* tno r o  m ri»־ 

aio io vi די w־*ionw m an  i» r< i 
lit if ir t r 'im  w w oirtA  o its 

•pa •1 no in n  nooionno tempi
i•<. נסיד on  ?«10• yppi די If'ii4 
,ir r J ir o  iaow  n •  oain

? o t a n n 4?io<o i n---------
>n ,\pnonn jt 'i »a>״

m 4>jo<o in׳otao ײסס«>ר m o 
n ,}pmonn ja i i?« די m om 

ooia u* ײ> *i<no >?«|,1פסנ p״. .o 
i» ir>naii*r) m »״ n tin t pntm 

Oiiw mort ,io<n< m  ro  more* 
m  <11 P iir  <no oiro'no on m 

100?« irnw i<o .פסרס>נ«ר no די 
otonrriio 'o ײסטyt ׳noon פסײ

no mpinp ,יסחי
13 19,

11*0110 1>0 ,1913 ,10110’ I’O״»
nop iron* m׳*  monw m<i״? 

mvo ססו•• o n  110 00«« in  i<o 
110 oo«ii m  ;pm* ,r<ioon;<o 

m oooni ד> 110 26 לסהסי סו41ױ 
*000 oiniro?wiioo or<n no o n 

ior«o<o. די on no iropnrorm 
iroo ,oipvm<»1 ספמסך t: in n  in 

in<io in<i סיו in 10סיכמס;»< 
oirr<ii*־60 0 ׳■or<no ri*iiior 

Bi»rjio 10 ,w ײסך/ rm  ,|w**״i* r 
onno>« 11 ׳סייממן* o<rwo no״< 

>11 ,m *roo«no no m»«aio irr 
in* אױו  110 jo<n< m  itrn ,ססס׳ן 

ii* inoiw  orom i«o tio  t<o or*< 
n « i irr דדיס* *m rontt די •loi 

»r<ioom<o r סױוי o נדי יײט, ײסו 
»1 n< m  in n1״ o io1« *י*נ*נח»ט 

in ’i’ioro ׳ יסו11יט״י1 דיi* tn. סיס 
0 p«ioo on n» oooiitn יױ די חסס 
0 n irt’io inoipni«io io<i«?»• 

l<o r?oi«o m<o onoonoo no in 
r<iooni‘o. «י1

1910,
 ימיסן ד> הסט i<wio 1916 סיו

o?rorw נסיסנסטיס די o >סח* i׳<r 
irimnoe, סין הסמממ ס :נ«נ>יױ 

innor־oo«iio in<i״n מכיײת,

fo >1 פין  w h o די ipotw■ וסר 
iio innviioiiioi /1• man *<<t׳f»r 

inm not no <1 m«f ,rr i*  p in
no iiooi 01* inonn m n in ro 

i*o׳io*׳«o/| י«ר«פ< olio?״ n « i 
mno o*oi<?not* יױ »ו0י׳ *ײ>• 101 eן» ot i<f irn o  no n o n  <i ,in«ai״׳ior 

001 101 11>11 o<־‘110 111001011*1י• 
ni*i*o» <i iiattpi

o inipm*o1011 •01**01;׳• i*i) i
J03 <01 ו0״ײ00»110 >110 ,01*0»11*

41 o ij ni*i^ot1׳* i im«o‘
l*l׳1? <*!01 *<0»110 ״1 10

oi*»oit 10 11• i'i> i<o imi ; 
or< no <110 j i_  oi ^m>«״... ,

pipptri tjnttpp 49 m 10׳*  |i*o 
 *•oi*l*n*l 11 <*ן01 •?״<• >«>*1*0 >1

10 *|i1 ,01•יס«* 10 >ף mm1״»I
oi*rno on no im 01•• פ־'* t1 

no ,monw oi*e*inrio n*o«i״ 
1*1 <1* >i  |*n*i t*o io<n,*•*׳ *i»n 

on• 1 ס11*פי11ס״< i<inor49* סי״ 
<iorii*r.*< ס*ן נ׳יטפ״ײסו noi m 

11*1 r<o?oe i<o 1910 mo* in;*
1*1 **>0*11 ,1*1  ״o<ro no נססײ *1
i*1״׳« *<o<o 0 o>o oi<i*i oon io 

»?.ior>oi*i*i 0 1*1«oiot 
1*1 110*0*1• *'1 oon 1910 nt 

 1*10 סיי 001,1*1*1• ידo<o 1 ניסכס
i oon m>*ii ,m*n m  1*11*1 •<i-» 

>i  ,inno* »1*110110• <1 |<o on*n 
oioo<i<oio*׳*on i'ooo m  ro o״ 

 1* נ»ס«ן- do i»i<m*iio• »1 יו1 נ«ן
oo«ii <i oon o«» i*i>*» in״o״}< 

«o<m 0 .moo i*i<m*iio *<ion 
in  11• m*>io<o >no« ססס׳ן inon 

o m * r »e*ni oiyerrirm׳•m  *i j 
i״ri<o »1*1 סמס <סד01*»ס <*i i  mo 

no *i ;nrinp-oc 1* o<om״-oo 
no i»oiop ו1ס* oi*o<io oio״*i m ■ii mon «t riim  ,|»iiioi<>tioB 

00101 .oiro'iio on o<n iiom oi 
in*i*>r»o<i 1» ooono ,i'ooo <i 

0<*i  impioi o<i ioo in 4>io<o nn 
•1 oon ,01*0*110 on 1«  i»bph« 

 ;״o|* 10׳>pi*>;yo *>o o*o {*ײסי״פ*)
0*1*10111(» 1’ •00111*001*> »1<1' 

oon .*,opoooi• on no «*•«! ײסטl*r<n» |*OP*?«OP *Bior 1* oin*B»j
.i'ooo in  o*o io<ii* in

הויי. ױנים• ךי סון כילחגג
 סנ-1 <>ױmo, 1* *!1ז«< on סי;

11« in  *rt on*ט1ימ ri»oiio i*o״» 
ii*oip*i?» in  oon ,inoimi i»i *kp

'101001 1*911*1 28 <0P0> )1• TOO!
 no *ii* 10*1- סיס<«ן n« |M*11 ס*ן

i  n• on*oi*o on i*o>on* •ס*טנ<י 
 די *!ioo 1» no io*ii* m ס>ן 1*1

o<i i*o io*ii* *i to ,i*>n<• m*>io*o 
101 0 9*0>* 100 *1*0*1 «|BO»P0*1O

ro o* 1• 101 ,l*iiui*ioi'or*lio 0 סױף ?•ioo ro 1*גייסם>נ ro no״* 
OOIP 1*1*0 1*0 .111>P*11010 1PV'<»>

in ריס ro io*ii* 1*1110 0011 ,on 
1*11*1 i*o**no *on* *i״«*«oi*iono 
0*1 ?11 loo 1*110*1 oon *i?*ii ,no« 

oorroiivi?*! 0 i*t >ioo* 1» ro״*

JM

פרעסערס דרעס סקדרם ,
ל מו מי .

ה ע ל ע י צ ע פ יס א י

■רעסערס יארהער נמ »לע ®ת
1*1*11 ס«*חס?ס*ן 0*11

$נ, ס »נ ס םעז27 דעם נ פ אונו

ן י ם א ט ר ג ה ו ר א ל פ ל א ה
כראדווײ איסם 175

 לעצ )iB דיסקוסיאן די ארמגוועצען6 וװועק ן מיט
p די װעגען מי־טיננ טעז i'w rr לאנע אלגעםײנע 
̂ * - ־טרייד. אץ

ודכטינסטע די פון אײנעד איז דאס ודיל
מעט* אונזערע ®ת לעכעז דעם »אר :על

, ז ד עז ר א א ל כ א מ 35 מ
m, ,כראסיאװ inrm nrppo.

•1,»*» ion <יד*ו10»* ד> ion fjmof* 
1< ni*>*?*i׳T f r 4!*?* 10 «וtioio 
»1• efion*m<• i» i  1*0110 i»n*»i 
1*1 *11*10,

0;* 1910 t'O 1« סייד o r? i9 0** 
rm  •o*n* * o n *  i»nio )n o r, סין 

i»in*o i• •״ן n  1*0110 ,.* ,i ,»*n 
oioioo ov*?irn  oo<e no •tor 

•0*01,* •10 oon irn* i»iro »i>*n 
oi'tttoi סיס i  •yino?־p»i*roiin'

On |10 »0*90? 0 0*9 |»9011» ,ioo 
, , ,11001 11*01P»1P«

io’ooi’o n « i*׳»l*i«t *i>yii ,D 
m o ii» i oin*t*n«o סין i*i>*i o n 

n r i  i»i*>noo |»i«i ,mo*״jio oi 
n m o 1101•» ס«י«ס1*1סמס i»ion 

i*ion no )*• r« i i»m o o i?ob סייר 
*<*i  1*1110 ,i*i«n  *o*n* ei*a*»i 
110 *|opor*i t*o »*yie*eoi*ro>m 

iieio y t  oon׳no *o ier •to 1» p?*p 
hPO*•יסס PPnnyo  i»m o 10 ,n » i 
ט  *ד«ד1סי יסס ioo |*no*i 11*0*1 י?

0* inn*ei«o no l*9n*i ס>* o*i«o 
.oo i*ooio*n *001*01*11 nn*o no

joio in,>־o<ii* די  no »n*rrin 
11< 1 no i*opoii*i ro *i *noיר oio* 

ro>• o*r*>p on no o>*p<n ייו **■I 
ro>» ;*1*0*11 on i» »*n 1*1 אין 

01100*01, 1 on1*1*0*11 סר ?•no ro 
110*1>01« 01*0?*« no 01*01100 pi 
»»*i !*?iBoioi* i*i<o״l*o ro?o» i*i 

0■ ,pio• oonoo״ *oon!* 110 סיט' 
i*<>oo<o i*t״o nn *o<n* i *k׳«■oo i 

11*11 *!,lot i*r*t ,iiol” o (*o» ־*<! 
in »?110 00101101 *ז9ס i*o »1נ*פינ 

o n»i<o ioo־on *vi פסי׳ «ו ז>ו 
o,;*׳*•־׳>

19 1 9.
mo* o»i o* «ום n  ?09 ;* o n 

 '100 *נסט>ס1כון •1 >ר1 חסכ*; 1909
0009;* tjio o<o סין t t o  no mm<־*< 

n*n»o*iio !»111011**1 (* ii» i i*i! סין 
0 lo i* i* i־p*<ioo, -»ד D«?or o rin״
»0P11 01>« סיןD<D i» i»** 010 יר1 00ח'

n<ci*i«0 im װײזע־״ט rioD  ijnno no־ 
r״44 0 י*! in o r* ,סלכייסס־ײסד

11 ,o m o i T *>1 m *r»i ro  o n* 
o »n  *i־i*i<oioo ro  nomo, די >*o 

in*i 1*11*1 ro  **loonro  m  |<a »i 
0 ro o i’i.* 0 די« i*o«oOi>8bo־ 

ro *1 **1*1 «*0 1»11«!11 דימ  D!*P|* 
מ1סיי די  *'ir<» oon *11*11 ,)•*ii* *י

om*o סין i« io  m*o ־44 דיi*m ior» 
0*0 01*0*110 i»m o .ioii'DO*<no 
o .1*1101*10*10 ro די  o<ooa»loi 

tp» 1*1110 oon o» iio i o«» **up־* 
n o o i n*oip ־ בס׳*?סס«ן* Iv m iB 

 i»i*mOlr־44 ד*ר no iir,n<Bi«o די
lo »*| סרנייםס׳ײסד o n ro  unno,,* 

jio 0 סױף iin * i*n  * ro i* » o ir l5 
*|,i> r»

no o די rn 9 װ״םם:»*irop*oi 
o in 1 ססס׳ן oonיר oio ift o o io* 

*!,im n o o  *1*1110 i» i*n» io i oiot 
oon *t no נסר o?*or*io*no i* in 

i*i»i *ii*i?oo־,o irom * : i*nn noo 
o יסס in  *0**1*1101910 jio *lie 

di*o**i i» ; ipo**n» tnomoo, דסס 
o n  i* i* n o iio n  1* o in ׳**ii* •ok 
oi*o*n ,no ,mo* 0 loo, סישסםען 

 no iii>**oi* »i**?i 110**0 *11-* די
ir r די »i» o '* ii םון *יים סין p»?o* 

•loro
i*i*i * n  no־«*j t*o i» iin n o o

out io**׳*o*dodo די to ,n»>p װ*ן
i  no 1**1101» on i*ionnn*oiio* 

iyo**n» ו* i*'*t ***•!סמסצי no 
*in  ,10*11* *i tn n ii* or* *no 

8in*o*i oon i'ooo i n  no m>»or 
»1 oi*i»i v? ,1*11*11 ססרײין I'o 

i»on*»*n• 21 1*1נ*ײס on״ ט«ן** 
1011, 1919, no 1*9** 11 נסד mon 

i*r*n*i» no in קסםוי i 1110 ro״*
11 9*i? ,109•• 10 i*o*?r i» |*m<־?* 

in in o n n  oin*o»n**o t*o o* i* i 
i*m* »1־44 o r1110*1*• סר11פייטס־ n 

m *?» *o 1 ייד חסנעו* oi»p»ioiO 
1 9**i i»  inױ11י o 1 י n  o*9 po־• 

1001011**1, 10 1110*1 *11*10 0*1 1*11*1 
o n *  *i,* ײסס n  9in*o*ii**o o»n 

i* 110־׳44 *ih o k*אין סר11ייטם i n ־**?
1*0 9101*91 0*190111.**

אסאםיאיישאן. ?אנםראקטארם
in 1«1י90װי l» r i  no 9oo?ii*i 
p« too יסס, איז «-iiO m on i*o o*ii

?,09 |1D T» 91* ,1*0**11011* |*l*m
m*o 9*1 i»ion i*o to װייסנדאי!־ קיין 

oo**ii *i jr io o n־rio o n i*o איז 
9poo׳*-io no ,inonvi tnHonenoo e 

**«,1 » t»opoii»iD*io t*o m*o Door 
o« דחזס־סינתססר**. n  9*o i*Doii 

ynooni'*T>o’*n i n  pc im *n n «o 
r*» אייר *ן1זיי  »o*ni *i in iio n n w 
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ל א אנ ש א רנ ע ם עג אינ ®־ זי ש ע אג-נ ו ט א אין ע אג ק שי
 װאך ילעצטער םון גײעס אונזעיע אין
 אין איגדז^ןנק^אנס די װעגען

 יזיײגעם » געמאכט םיר האכען ׳גא
 םיסםאר׳מטעגד- א דורך ר ע י ה ע ם

 סםײט־ דער טעיעגראסע, א םון ני^
 ארויס־ ענטזאגט ניט ויך האט סאורט

 אן1אינדז׳שאנת? אן גאגצען אין וװגעכען
̂ור םאנוםעקםשורערס, דרעס 10 די צו  נ

 מיל־ םייל געװען איז אינדז^אנקש^ון דין
 אינדזשאגקשןון. םערעראי דער וױ רער
רײ״ יע םען מעג אינדושאנקשאן רעם לױט

 םיט םרימיךםאנירליך, נאטיריליך ׳דען
 אין ארײנטרעטען װעגען ארבײטער אן

ױניאן. דער
̂וט זין זעילבען דעם ן«ין און  דזשאדזש ה
 םארגעהוםען איז עס ײעסען םאר ׳קייף
 איג־ םעדעראי רעם װענען םארהער דער

 אינדד^ונק־ דעם געענדערט דזעאנקשאן
 ױיט קארםענטער. דזשאדזש םון שאן
 אינדזשאנקש^ן דעם םון נוסח נײעם דעם
 םארטרא־ קענען מרזען םיטשעי באס װעט
ארום שטעהן זאיען ױניאן*יײם אז גען

 סיט רײדען מעגען זאיען און שאפ זײן
 ■ראק־ ארבײטער. רי אונטערטאנען, זײנע
 אינ־ דער װי אזוי דאסזעיבע, עס איז טיש

 גע* בטול אינגאנצען װאיט דזשאגקשאן
 םסתמא האט קריף דזשארזש גאר װארען,

 זײן ערנערען שטארק צו געװאיט גיט
 ער האט ?אריענטער, דזשאדזש קאלענע,

 אינ־ םון שאיעכץ די כיויז איבערגעלאזען
 איהם םון ארויסגענומען און׳דזשאנ?שאן

יאדרע. גיםטיגע גאנצע זײן
אינטער־ די אז ?יאר, איזא איז עס

 צו האט ד אויסגעםירט. האט נעשאנאל
 גע״ קאםף איהר מיט דאס קרעדיט, איהר

 םםש זי חאט אינדזשאנקשאן דעם גען
 רעדע םרײער םון רעכט דאס געראטעװעט

 רעכט ראס און םארזאםיוננ סרײער און
 א א*ן ארכײטער די ארגאניזירען צו

ױני^ן.
 אין קרעדיט דעם םון טײל גרויסער א

 הא־ םיר ערס׳ען.8גאם מוםט קאםױ דעם
מרשטען דעם װעגען באריכטעט שוין בען

.)13 זײם אוױי סמלוס

שיקאגא אז נאזוך דגמאן׳ס פועזידענט
זױרקונג טיפע א מאכט

 זיגםאנ׳ס ■רעז. םון הויפט־ציי: דער
̂שטענ־ איז שיסאנא אין כאזוך צען1או  םו

 קלאר האט ער נעײארען. דערגרײכט ריג
̂עמען םאר געםאכט ̂יה סײ א  שריםט

 און ״םארװערטס׳/ שיקאגא׳ער דעם דורך
 םיםינגען, םארשײדענע אויף םינמיו סײ
̂ט ■ערישטײן װײס-פרעוידענט אז  האנדעי
 דעם מיט אײנתלאנג סוילשטענדיגען אין

 דער םון אםיס דזשענעראל םון כאשילוס
 דער ניט איז ער אז ;אינטעמעשאנאיל

 חברה זײן און םאםטער װי דיקטאטאר,
 װע־ איז און אויסצוםאיען, איהם טרײען

 שיסען אײן אין נעהאיםען האכען זײ מען
םײילען. םארגיםםעטע זייערע

 •ערילשטײן אז יעדער, װײס איצט
 םון אײנער «ילס ם^מן, זײן נאר ערםייט

םון באארד עקזעקוטיװ דזשענעראיל דער

ער, אנ ם ס ע דר
ס !אױפנעפאס

 אננעאעגענהײטען׳ אײערע *ל? סיט
 װענדען זיף איר םוזם יװ. אז. און ?לאנען

 און קלאוק דער סון באארד דזשאינט צום
 מע25 איטם 130 װניאן, דרעסםאכער

 אסס׳ן די םלאר. םערטן אוים׳ן סטריט,
 מע־ דעם אונטער שטײען שעיער דרעס

 די ;חורװיץ י. ברודער םון נעדושםענט
 ברױ םון ־- שמאער דחנס אינדעיענדעגט

̂ע •ריזאםט. ס. חנר  איט#<יענישע א
 זײעחג םיט סוםען ?אלען דרעםםאכער

 חאםיא- טיס צו ימיאן־אנגמאעגענהײטען
פאאר. דעםזעיבען אויוי נעצא,

□
אינהאלט־מארןױיכנ״ס

 םאס־ ברורער און אינטערנעשאנאל דער
 נאריש, ,ביויז געםאכט זיך האט טער
 א אויף איהם מיט זיך טרעפענדיג ווען

 םערערײשאן שיקאגא׳ער דער םון םיטיננ
 א״הם צו צוגעגאנגען ער איז ילײבאר, אװ
 ײאים ער ײי אזוי ׳םינע א געםאכט און

 ארבע< די םארקאטשען צו םארטיג געװען
םערלשטײן. םיט ״פאיט״ א האבעז און

םאר און פערלשטײן םאר נאטיריליך,
.)13 ױיט אויף (מיוס

אלר יארק ״ניז  אייגענםזם ךער װערט ק
ה פה ארכײטערשאפט ארגאחירטער מ

 *PV דזש/ןנעראיל דעם םון פלאן דער י
 אינטערנע־ אוגזער פו[ באארר זעהוטװו
 יארה ״נױ די אװעקצושטעאען שאנאל
 עקאנאמישען געזונטען א אויף קאיציצ״

 אויס־ עגדיגיך איז באדען, גײסטיגען און
געווארען. געפיהרט
םארשםע־ די םון קאנםערענצען םילע

 זײנען ױניאנס, םארשידענע די םון הער
 ע. ג. דער זײט געװארען, אפגעהאלטען

אנ־ האט אינטערנעשאנאיל דער םון ב.

ניט דרעםלעז ?לאוקמאכער נןליװלענדער
 ױניאן רער צוױשעך ־ אגריםענט דער

 רע- איז זיר ענריגם בתים בעלי די און
 רעם װעגען םארהאנדיצוננען די צעםבער.

 אין אנםאנגען זיך װעילען אגריםענם נײעם
 קילױולענדער רי עס האט אהטאבער.

 זינען, אין שטארין ױניאן קילאוקםאכער
 םארבעריײ אן שוין זיך הײבט זי און
 איז םרײטאג יצעצטען באצײטענס. טען

 םאס־םיטינג, א נעװארען אײנבארוםען
םון געײארען אדרעםירט איז וועיצכער

 קאטאװס־ פערלשטײן, װײס־פרעזירענט
 געװען איז טשער די קרײנדילער. און קי

 טשער־ סאלאםאן, נײטען םון געפיהרט
 םי־ דער און באארד, דזשאינט םון מאן
 רעם מיט אויסגעצײכענט זיך האט םינג

ענטודאזם. העכסטען
 געקומען מיטיננ צום איז ערשטענס

 שטארק םערלשטײן. ם. שיקאגא םון
 האט שיקאגא, אין איז ער װי םארנומען

.)15 זײט ואיף יערוס

 פון אוגאניזײשאו־קאמפיץ :עױגער
םאנטרעאל• אין קלאוקמאכער ױ
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ם. א ל. ם — װ»ג אייזןר םארנרעסזןרזןן
ט  דער םוז כאארד דזמ«ינם םוז םיםיננ «׳.. זיי

?אנגעד. ל. — ױניאז קיאוקםאמןר
ט ײ  א - בןוסםאז איו ל*ק«יס די כיי » ז

נײע כ. רזמ. מיקאגןוער באאבאכטער.
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 קלאוק־ שטארסע א פאר יפאמפיין דער
 האםםסםעחיגע א פאר ױניאז, מאכער
גאננ. םולען אין איצט איז ױניאן
לע־ ד. דעסמאנד, מ. ברידער: די
 צוזא־ שובערט זש. און הוביטץ זש. וױט,
 איז װעלכער גאלרבעמ, ס. בר. טיט םען

 דער פון געװארעז אנגעשטעיט דירעקט
 די־ אנפירעז העלםען צו אינטערנעשאנאל

 ארײנגעװארםעי זיך האבען האםפײן, זען
 ענער־ גאנצער דער ארבײט~םימ דער אין
גיע.

 אין טאג יערען באזוכט װערען שעםער
 מעם־ אװענרן און מיטאג פרידז, דער

 װערען ״געװעזענע׳/ די ספעציעל בערס,
 ארגומענ־ פארשידענע מיט און באזוכט

 דער אין צוריקצוקומען איבערצײגט טען
יוניאז•

נע־ מיר האבען ראנערשטאג לעצטעז
 איז םיטיננ דער מאס־מיטינג. א האט

 און באזוכט, נוט אויסערגעװיעליך נעװען
 איז נעהערשט האט װאם ענטוזיאזם, דער

 רעזולטאטןןן רי זעלטענער. א געװען
 ארײן סוםען מעמבערם — שוין. מען זעהט

םראנ־ דער און שעפער, םארשירענע פון

 גע־ האט װעלכער עלעמענט, צויזישער
 ערשטענס צרות, ביסעל היבש א ביאכט

 אויך סוטען אלײז, זיר דאן און ׳אונז
 אראנדזשמענטס ױניאז. דעי אין ארײז

.)1• זײם אויוי (׳שלוס

 איז התחלה די באשלוס. זײן גענוםען
 געקאנט האם װאס אזא, ניט נעװען

 אנ־ װײטער םוט םיל געבען אײגעם
 •רע• אבער ארבייט. דער מיט צוגעהן
 מענ• די םון ניט איז זיגמאן ?ידענט

vv,\ ענטםוטיגט ניך אזוי װערען װאס 
 און שװעריגלײםען םארשירענע דווץ־

 מיכד םיר קענען איצט און שטערונגען,
 רער פון פלאן דער^גאנצער אז טײלען,

 זאל ״קאלל״ די אז אינטערנעשאנאל,
 ארנא־ דער םון אײגענטום ראס װערען

 יארק נמ אין ארבײטערשאםט ניזירטער
 אין איחר, םון קאנטראלירט אויר און

םאקט. א
 דער פון בתים בעלי װירסליכע די

 הונ״ דרײ איבער רי איצט זײנען ״קאלל״
 געהע־ װאס ׳לײט ױניאן טויזענד דערט

 װעלכע יוגיאנס, םארשידענע די צו דען
 דער םון אײנענטימער די איצט זיינען

״קאלל׳/ דער םון םטאק מאיאריטעט
 םון אײגענטימער םריהעריגער דער

 הא־ ״װארקינגמענס די ״קאלל״, דער
 האט אסס׳ן׳/ פאבלישיננ אםעיאטיװ

 אי־ די סטאק. םון פראצענם 15 בלויז
 אײ״ ראס זײנען םראצענט 85 בעריגע
 דעם לױט *ח, ױניאנס, די פון גענטום

 ארגאניזא־ אנדער קײן \vt< טשארטער,
 האכען ניט ארבײטער־ױניאן אן זוי ציע,
סטאסס. ״קאלל״ קײן

 םאל־ אלעס ניט נאר איז געוױם
 צײ״ די אז אזוי, ארגאניזירט, שטענדיג

 אויסערליך װי אינערליה זאל טוננ
 כאראה״ געענדערטען דעם ארױםװײזען

 ״סאלל״ רי אז זײן, jtffr עס איהרען. טער
 נאםען, אנדער אן עטװאס קריגען װעט
 זי או וױסעה נלײך זאל םען אז אזױ,
 ארכײטער־ציי״ אן דורך און רורך איז

 זײן נױטיג װעט עס אז מענליך, טונג.
p זײם 8אוי (שיוס  ic

הויז, ױניטי אין קאנצערט דעי לײנאר
פא. פארק, פארעסט

 נע־ שױן זײנען אראנרזשםענטס אלע
 םון פײערוננ <ער םאר נעװארען מאכט

 םארעסט הויז, ױניטי דער אין דעי לײבאר
םא. םארס,

 דיזער בײ םאראנשטעלט װערט עס
 אויסערגעװײנליכער אן געלעגענהײט

 בא־ זיר װעלען עס װעלכען אין קאגצערט
 פראם״נענטע םאלנענדע די טײליגען
: הרעםטעז

וױאלאניסט. ׳ראוז םאקסיםיליען

האלידעי ליגעל א איז נעקסטער־מאנטאג
 טאר דעי, לײבאר מאנטאג, נעקסטען דרעסמאכער! און קלאוקםאכער

 די באזוכען װעלען קאמיטעס — ארבײטען. נייט אײך פון קײנער
ארבײט,/ דער כײ אימיצען געםינען װעלען זײ םאל אין און .שעפער,

װערען. באשטראפט שטרענג ער װעט

סאפראנא. קיען, מרם.
פיאניסט. שאפירא, דײװיד

אויסערגעװײנ־ אן איז פראגראם די
 הויז ױניטי פון באזוכער אלע און ליכע

נענוס. גײסטיגעז אמת אן האבען װעלען
 אפפארען װעט טרײן סםעציעלער א

 סטײשאן, רײלראוד לאהאװאנא פון
ג א ט י י ר ם ם ע 3 ר ן1 ע  ט

, ט ו ג י ו ום א 6א . 3 ט0 כ א נ ר א  ם
 םארען װעט און צײט) םײװינג (דעי־לײט

 ױניטי די װאו בושקיל, קײן דירעקט
 און געסט די אפװארטען װעלען ״באסעס״

הױז. ױניטי קײן אפםירעז זײ װעלעז
 אננענומען װערען רעדזשיסםרײשאנם

 װעסט 16 אםיס, אונזער אין טאנ יעדען
 ביו סריה דער אין 10 פון סטריט, טע21׳

 נע־ די ניט פארפעלט םארנאכט. 6.20
באלד, זיך רערזשיםטיירט אח לעגענהײט

 רעדזשיס־ אננענוםען אויר װערען עס
השנ̂ד ראש םאר טרײשאנס


