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m o o o n i ד> 110 26 לסהסי סו41ױ 
*000 o in iro ?w iio o  or<n no o n 

ior«o<o. די o n  no iro p n ro rm 
iroo<»1 ספמסך  ,o ip vm t: in n  in 

in<io in< i סיו i n 10סיכמס;»< 
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i i* in o iw  o r o m i« o  t io  t<o or*< 
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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* iiu i* io i'o r* lio 

ro 1*גייסם>נ ioo ro•? 0 סױף  no״* 
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JM

ם , ר ד ק  ס

ס ע ר ס ד ר ע ס ע ר פ

.מימול
ה ע ל ע י צ ע פ יס א י

ע ®ת ל מ » ר נ ע ה אר ס י סער ■רע
1*1*11 ס«*חס?ס*ן 0*11 אונופס םעז27 דעם נ»נס$נ,

ן י ם א ט ר ג ה ו ר א ל פ ל א ה
כראדווײ איסם 175

ט ק ן מי ע װו ען6 ו צ ע ו ו ג מ ר אן די א סי קו ס צ )iB די ע  ל
עז ען מי־טיננ ט עג י װ p ד i ' w r r ע ײנ ם ע לג ע א אנ  ל
ץ ד. א י רי ט

̂ * - ־

ל י ד ס ו א ד איז ד ע נ ײ ן א י פו ע ד ט ס נ טי כ ד ו
ר :על א ם » ע עז ד כ ע ת ל ע ® ר ע נז * או ט ע מ

35 ממאל כאארד עזז,
m, ,כראסיאװ in rm n rp p o.

•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** 
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.ooi*ooio*n *001*01*11 nn*o no

joio i,>־o<ii* די n  no » n * r r in 
11< 1 no i*opoii* i  ro  *i *noיר oio* 

ro>• o*r*>p on  no o>*p<n יו  I■** י
ro>» ;*1*0*11 o n  i» »*n 1*1 אין 

01100*01, 1 o n1*1*0*11 סר ?•no ro 
110*1>01« 01*0?*« no 01*01100 pi 
»»*i  !*?iBoio i* i*i<o״l*o ro?o» i* i 

0■ ,p io • oonoo״ *oon!* 110 סיט' 
i *<>oo<o i*t״o nn  *o<n* i *k׳«■oo i 

11*11 *!,lot i*r*t ,iio l” o (*o» ־*<! 
in »?110 00101101 *ז9ס i*o »1נ*פינ 

o n»i<o ioo־o n  *v i פסי׳ «ו ז>ו 
o,;*׳*•־׳>
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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»iinnoo

out io**׳*o*dodo די to ,n»>p װ*ן
i  no 1**1101»  o n  i*ionnn*oiio* 

iyo**n» ו* i*'*t ***•!סמסצי no 
*in  ,10*11* *i t n n i i*  o r *  *no 

8in*o*i oon i'ooo i n  no m>»or 
»1 o i*i» i v? ,1*11*11 ססרײין I'o 

i»on*»*n• 21 1*1נ*ײס o n״ ט«ן** 
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שיקאגא אין עו טאג-נעש®־ זיעג אינםערנאשאנאל
 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  ם̂ו

 קלאר האט ער נעײארען. דערגרײכט ריג
 שריםט^יה סײ א^עמען םאר געםאכט

 און ״םארװערטס׳/ שיקאגא׳ער דעם דורך
מיו סײ  םיםינגען, םארשײדענע אויף םינ
̂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

דרעסםאנער,
!אױפנעפאסס

 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, □

ס כנ״ ױי ארן מ ט־ אל ה אינ

 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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 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  i c

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
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iv *vom• n y tn y טי״נ«ן y־o n  i 

i;y »תו»ירט«ן ;im n n. ־uyr i r יי 
»•■; i n n;; ׳ודג׳׳נן ;ל״ף;;* y ־ ן  ױ

opr פון v;;iyiivyj y|׳;y i' ״ ;n נדי 
iv ן^  י ־ויך pi» יעס סטיוכ״״ו

onto ״ י/ןר . »י»ף ;iv ר״נס־
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re rv v v y o y  m  iye n n  y דיי‘ 
m u o yro ypvpn pro, אין m m 

oiye m ער i; ״׳ "oy o ״3 דיn »״; 
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i;eo r iye  *  |iy;׳i; i• ס*ט ; r o n 
.viywyie

y iye מ  inytyio'W oy oyr, ײיי
ty איינ n w m i וױי ypBo דט V״' 

l im e ,ד״ס׳«י«ד ;iy װיי «ר lyj’V 
jyjyp oy- iy״  ovv /'o;eirny»in 

jyדליך perns] ׳* דורךirv o די j״y 
i f )  r y  oyi m y  .;jrvjjn  y t r i 

r>"ii y v ib  ; ; i ; e y i $ frnv;. |י« 
pg y ו״ן in לoyn ;yo;n ]^epp 
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r y  iy ר״ם; yonoo |yory;iv;y־ 
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i r e iy n jw iy  m m  oyn •nysyo 
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y iw lyo’.pyipmy oyy p b׳Bt y r 

u>t y po״*o iyrr ,yt<n iy3'Poyiyo 
iy ;yn” i  iyt Bpnysy iy ,*,ye ־״•*ro 

װ ן  ynyoBo ynm py nymyoy* י
y ibo  \t< ^כי^י oyp , !B in וסי 

y m y  15 py jyiyp o>nyyyo1״» o 
o iy rn ye  Pyi oyn דורך ווערען oyi 

y;׳yPyHDon| פון דיינטום i״o׳׳.u b H 
i ניט n ’D-wc yn«i;y |y o 'yn nyj 

 ,oyipiBO |yi'uyos׳ryc ד״טשלאנד׳ס
iy j סף ס »ױן. ויסיט וי jve>ynyi די 

py lyo iyc lyiyp'iyoy ־י *w ip e 
 ויו נױט־נען yo^yn סינדוססרי^, נע׳-

t ibo ׳עטסרק  p ibo  y j’y״yi« y iy־ 
 yn;<״y yiy .;yiynyoys py ־וקטען

I׳y כ־א־ק דעם סיסאכ־ל־זילם ̂םyװ
 נע״ ,ד \vsp>vi ײ״ר ד״טלו־־אנד װאלט

jysnyyiy jyonniyjy o” Uy;yp א־הרע 
חונות.

iy iy  |y tiy i yi ר״ט#0נ ny׳U
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*jyyyie o iyuin iy& p it s  onpor 
oyr ,opjypnyoy jypo ו י  ־nyi pm׳ ו

o'ryyye iyoy;yo oyn iyoyo ivn yy 
y y e y i חyנy1, רי ןPPV11 ypiynyj 

*y; pesyp y ivnyeyiiy p ir  oyn py 
n  iyi׳־ ieyo־r׳pe )j די •yn o ^ y 

yoiyooyiy.( סום ו׳ oyi תדך *n'B
yoiyoryuy n ״",ly o iy ir 'O 'y u ie

o־iy i  o ה׳יף tn y jy ’ypyyi i y i  pt 
oiyn oyn ,y iM iM in* ** .yont 

pe oin-eyuy די •yoy |«  yooyye 
O'lyi oennnye'B p b  Hprppf iypn־ 

u u ’iyjiyo  lyo ip iy ip y  i oyo 
ie( •ד o,sye־'yyn y o o y o y i* .  •i y r 

u סיג״ ip iy jiys  nyyyn u y ir y  iyiyi 
pe די lyoyienye y |ny yr-o^ye 
pe ד־ 'yovy ׳3״ «ו ויךnt״yii״| py 

.0B31P•* iy i
ivayn i y i  pmvs סיר oynyi י» ; 

y ,נסוז״ו ppoonyi y tbc oyr״o 
”<jyoynpyo py yo*־yiye 22 די n 

yp ,yo״> i nyo (yoipyo |yoyn־i r 
iynyj py oyi .oyvyie די ro jy״״ 

u r ן» ryiyi nnnye^yp״ T iy  py 
yny O’j• ;יננס־חיסץר, iy i  •nn'o ty 

jy  y iy pyo .n ,« ,y pip )yvoyv■ 
pinynyi״oo־myp .« די py ,11 ,n ,y 

n iyi p ir נדי y״!,y iw in iP ’iy  oyj 
e n y r n  oiiyp eneio y pyine 

y rm  pe!׳-inpyo i n J W ’rry ty i iy3 
u y o r  y fyoyjyio’ny oyn yoiyo,־ 

i n  jye>yii py , ly rp iy m ry  iyi 
j 'ie  l y r i n׳*ppo3nyj. pe e״o 

py -oi'oy^pyie oiyn יס1י |y37yn 
’py oenoyo o in i .n .11 .« i y i i
״,t r,iy- j-y ״oi-yp ny oeovojyi״
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TM'Dyi ,py op, ויד ׳ווװעי iv 
y iveyf מייממ op oyn ,on  iv r y 

-ynv ip p d v 'b o n  *ny iye ooip 
i n  pe inyejpo ט*ייעני^?ד^ •nee 

pe rv y i .רני׳ס• *ney o ir i oyn 
py ivoiyr *״^-B3 n y  .iP 'iyo^  ,ib 

ppoiyi pc TW1PB3 t ריכסע;, o  oyr 
jib ז»';עז  ,oT t u v v  rnyor p id  jry 

iv oipoyo o n  i*y iv n r  p b  op ױיסען 
oyn דא־ם •Jit  •iye I'roB py ooip 

 o’lyo* ,ד pe pro פיהי־ט דןסם־וענען
oyr n די ty טען, t» , pnooryc ניס 

iv3vi3-v iv | iy i ײ y׳yo״ 
s׳v־';uniy3~ipo'’3iy yt» ,חערמריױ 

iy iy j זי prrns vmoyn] זי iv
,r 'ly iy o  in3iyniyc

אםניסםיע ענדליכער פ«ר rpyp דער
i די n  pe n y ie מנדיימר B3־ 

ie״pe ;;iy די ■yoony vr'D ’Py״: 
py iy טען, i  ipooyor oyn ׳- voy־ 

ly ה״נםינע py דדשיילס, ר־תפנער ii 
ib  inynv; oeiorvio 'ny m m,*! 

.j im iy o n y o  iv i
 «ע*ער, lyoyipo סםייטס ײנ״םעד

y *באר־לדטע־ ys־Diyny3 y py ip״ 
 oyn ,"pr'O’iye״ n ׳;c פריינד סער

n u t ovnפענםייכס fie o iyen o n 
 pr'D^ye 34 pe *ממרװרונג זיין

oyn ,nnwyoony זיו נןפינעו py iy i 
מ ivrmv דזשיילס. די תי U י  op 

ipi’e 22 די אױן ויד y yoipoenpyo. 
n .n. .ל״ט oiHipoyppi ip דיז ידן 
 jyoony Vs* iy ,oiyepi- לינמן1נרינ

ioyo inyt ipo״i p* .tpmi o״l 
oi>r־«-o ojyt o iyyn  pn n  Diyn 

i m t  iyoyi: סייגמנ, ס״ן ,יזיס 
mnr• y iir ״«oyoopiy r  tie iw 

a n o n  n .tramor-nuMo jpo־ *
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iy — in ^ io 'o  iy’>*o ,mv of'npv 
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,ppoiy • ipo«oiy pooiynys'tpoyip 
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y oyn m n  ,urp>j3*־Pii3yp ,i  Dv 
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,ip o 3 ״ iy
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i;n ;P3 ’i;  oonyiye v 'p n r  oyr 
-p; ipo” 3iy pr-p’i j  oyn py די 
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py ivuyipjoniy p׳uv ipsytt iy• y 
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.|P3P;iV3y: ויי ־ ;y l pe ipobI p  p r i׳

y m y  oyn u y u p r u ״y'vpynpi* 
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io p3PM|'Pit3'Oo;yp h  |p;ri PIPH•״ 
n״iP3^p^;oiy opi lie (po ;1לס. 

 yp oyn• ססי־״ק po ;;yo;y pe ;ל״ך
ip r ’3' i ;  ip i ,oyi'ooyle ip;y< סי־ 

i?׳  ip r 'ip o׳iyoyop, סיס •jy ; i n 
pe 03yo ipv ״>ipo^'o i״i>p ipe• 

pp זיך ;ip i v iy  oivorp םון ז״ט n 
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iod  d p i ip oyn ;po״j'ljpoiriye p 
py ,|P3yi3P( 3 דיiy״i ipo;  p; |p•״

IPiynp; ip;;iynv ׳IP3P;inpopy v 
iny ׳|.p;;i;;'iB3 oie

y;  pi* יoyn ,ipto'o 1 -׳ po ip״
;n  ip ;p ; on;pnp;;y oyn >;rv 

ioo״oyn ,ry  ,ipp וי y;;-y oyn״; 
i ” io  ' i  oinpmyo ipv־y .D;y';vלp 
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 PDyM|»3 ויך |P3yn ip;yp'ipoy ליכע
n ־נ1ל״ע;ע; סל•;? םיס « 3 m ;iy n  ' I 

Ho ivpiBor, ipj'tyi opi pe o'rpo( 
1; pe;1'כע;לס." ipn חת־ ױםיל1 ײ״ס 

ipvipn ip;ypnpoy proipvyie o m 
pip;ip| זיך t o  oyn ,pom |ה*נז 

i;׳  o, וכיה i  yiy iP3yn iv i 'iy 
iyoyo ע; »םס?ער1.ס*ל םיטroלy* 
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קלאוקס- און סעספעל-סאכעו ױ כײ
מר 3 לאקאל שדד

 אין •*קאי’ אונזער pc חן§^רט ר*ר
 װ*־ צוױי פאר סון *py07r)V)H"0 רער
 זוירקוגג גוסע ועחר א pgnjrj ת$ס מן

om »ױף o to  n turn. די םאר nvy 
̂ום■־ םייע כױר ן1ח^נ װ^מן *ודי טע  ק

 סעכײי• אמזערע ®ון כאקומן ילײנםס
 סון זיעען קאס«יײגםס אי״ע םאכער.

 «וםיײ גיײכע נים — נאר^סמד איץ
כמכער. סעסייל די פאר ארנײם סון יוננ

̂וגען וןאנען סיר  גרעססער דער םיט ז
ע ׳צופרידענהײט  ימום*יײנםס יי

 •עקסייכקײט נמסםעד דעד כדס ז״געז
 יית אם״ס׳ דעם סון געװאו-ען אטענדעס

 רעאינסטיײ זײנען סעסוי-סאכער אי*ע
 אי צופרידעגדױיט מןד *ו rnfrur; טזןד
o פון n או;ועי פון אי און סעסייי־סאכער 

י״אקאי.
ijn  iv אזיפ־ איך וױי געי״עגענהײט 

 װעיל- ׳סעס*י״מאכער די סאכעז םעמןזאם
 זײערע םון אױנטעמע^יקט װעדען כע

 8מא דעם סון דעוײנער חןר וואן ■יעממ
̂ובעץ זײ אױך ר$וס אוואקג^שיקט, װערס  ה

 זי־ וועיעז און ימ»ם«יײנעז, w רעכט א
 האכען מיר װערען. רמאינסטײםעט כער
 די און םאיעה אזעיכע געהאט אױך מױן
 ארביײ םארנייכען זיעען סיאכות כעיי
דעזײנערס. נײע סיט טען

̂וס סעסײ-מאמה נעדעגקם,  יױ די ד
:w אר״ איהר דאס מםזדינג, די נעדיסט 

o נים כײם n  iw ,̂ור דעזײנעד  ®אר נ
הבית. נעיל דעם

 אויך איז י#קודל-כי*טיגג יזמוסעד רער
fy iw א נעוועהנייה וױ כאזוכם געסמר 
a דא;ק n אין ב*דיכם יעזסעז iv i 

 ד*- אנװעואגחו איזו ״גערעכטינקײט׳/
 דער סיט םאראעסערזנסירס זיד בזנז

 נע־ האכען »יז סעמי״סאמד״םדאלע
fm װ*יס n ה*ב*ז סיד וו^ס iv זאנזגז 
 ארוכד כדײם איז ®ראנע די דעם, יינעד

jrw גזןרעדט n iw די און jro’Miv פיא־
:w n  v אױס־ ה*ם םיסיננ יאמדל «תד

םים־ קיימע n נױמז ודז נזמוסיז,
w #נייד?ד n קוסען m n *  nr

סיסענאן.
m ר טאד r n ממןען חרויס •אד 

t o כוײא חונדארס אסיימו אחיס i t אמ״ 
n n ,קוםען י¥יעז «ײ סױסניידער iv די 

ytmnfi .סמדננעז i n בער אכתוי*
ijftm י ניס i nr. ײייז ס*ר  םיל * ו

1 m ro ruסיסוייתד »י r i r o  n  nr- 
o®n a jw r^ w ip  i n  w רור די®

n מ jw ,*רזמןאמנד אוז אדזםנע^מ d i 
jo rw  n װז די «ו א מי  pe כאאדד מ

ס ׳י^מיי אתזיד pro e*n מחן, nr יו
m  \n<\

p«r» n ?איכיתאסמנ^ז אי nr

 בא• ה*ם זי און יואמיטע, ארגאניזײ^אן
 םארנרעסעראן ?איען סיר דאס ^לאסען

 )מאר ארויס tpp^r סיר װאס בריף <n ,ד
m P ^ר. nאונזע iv כדםינג 1 םני  סי
ען דאס װאם אס^ ^ג  פיםג^י• סעהר ב

nr i n האנעז סיר אױכ כדםמגען. די 
 םי£ אזױ םון 1ע1מיםנ<י צאי נאוױסע א

 בריןי iipo װ*ס 1אי #יזי1כ םיי אזוי און
 איץ זיד װעיעז ׳ויס^יחען1א ורעיעז iמי

 או ׳op:n קאכדם* י1 אבתפען. 1מעה
 וױ 1בעסע סינחןל, ?זאםער1װי א איז אס1

ip ip^ וחנרם 1ואיכע1 טײזסענם,1װע1א 
 IPHurnr, טעג^כע י1 אין םאו^זװאוסען

.ip״D גענונ נאך עס dd^p דעם iv און
 אױך חאס אמאניזײ׳שאן^סיסע רי

̂אסען  װע״ Djni 1סיםג<י יעדער אס1 באיטי
 #ארםייכ?ײט1אנסי1םא iv געױסעז רעץ
 מיםינג א iv בריף א קריגעז ױעט ער װען

קוםען. ניט װעט ן1א
o n 1םי װעיעז סעפטעסבער ער״פםען 

in’ |1א מיםיע, <אקא< א האבען P איײ 
 api צו יף1ב א ivrip װעט װאט נמר

i נעבעטעז איז מיטמג n  •lyoip iv 
 אין ורערעז אבגעהאיםעז װעט פױטיננ

םיםא^ נאך אױיגער אײנס אםיס נזער1א
 װעס מיםינג םעםבע! !דשענערא^ א

ip אין inpn אכנעהאלםעז יר1א i -נא 
ppnv ip הענטצר i .ddjipiv דיזען םון 
 פו<ען א אב^יגעבען ׳זײן װעט. םיםינג

 אין טעסמ?ײם יאהר א סון באוײכם
םינאנ- פולען א אױך וױ אװזער
 »ון יאקאי אונזע! םון יכט1כא ציעילען

pp םון :» i p  d p i| מײז אין .1פאנ :opp- 
ipo ו יכם1נאP1איד י »pnpf| םאר וױםעז 

ip^ p ii םאנ ^nopo >npjprn ip i 
inpn Ip. םיטינג c iip : oyn
iPoipi>r np ליב1צ i □n אן1>םי

 ?יאו?םור nptאונ װאס יאהר הײנםמען
 *ב$ך inoippipp ipr:w האם ז,pד»אב 1כע

 א|rגדײpאמppר י1 גוםנעהײסעז ארד
1 pcאוג״ ראס תאסי^ ארגאניזײישאן י 

D iyi"3r npi 3̂ נים זאיען^po| |ןײ>
o^vipa,̂ נימ זיינען מרמינעז *לז װעז 

;.poui®c
in םיר P ^ D 1אוי o׳ipe״*b 
n  pc אױסמליס^יכע ir» p r  i n '^ r 

^ iv גיט אז ל  W איבערצײם דאס ^
 •ym םת יל9 אזוי |pn ,inpn טס^יבײט

pipt *םיםניידעו:jnp 43ארבײ אחז אדום 
onpt דאס jp >®y ip rm o  n נו®!- זיק 
ipd u אדנ םיםnm n p i״^•i r  pTf7DO 

ip i אדבײמח אן םאנגמ 1איה ור$99ב 
*'ב*רד"ס.

t o כױנד איזן אויוי ז^יד ®אדאחח 
i p i ^ j פון om  f r v f i  iptnu האמן 

מן מיליז אתײם׳  tfHpnu אפיס p» א
p?״ ip און דױס p irn  ur rn jpr o ך  י

 nrm די ®ח ימיליי חי*
panj פון םמפריײם נדיז. ודז ביכיפך 

w די r  prnr׳ icm m on  oonpj 
pH m r^ rw  n  o n  onpt וױיאד n r• 

m זיעען j־if tn  n r n  im napnpbr 
p זײ אס1 אױך wtpi »ח rn r M m ךי

_ t i _____ ____גיסלאך. נוײנע
w רדביז, ד. n m  iropp•

?.1923 אומוססו, סען31 פר^מאג, Q i i p i i B s y i y ;

ה דזשאינט צום כאױכט לעצטעו ר א  נ
ל ץניאן זריסםםאמרט אח דרעס

םענעדזשער. חאכםאן, דזשוליס פון

פארנייבען זײנען צאהר ?ילײנע א 1רענ )I3W1TWW<
n ,געגענטײל, אין דרעס־אינתסטריע

 אויןי אנטװי?יען צו א.געפאגגען זיך חאט
d אדצםאט ^טײגער. ערען1אנ גאנץ א p i 
 באחיוען זיך האט םע?ט׳פורער"1אנ1כ״

i p i /זיינען דרעסעס י1 ארן ״מיעאכער׳ 
 ?אנטרא?טארס, lie ען1געװא געםאכט
 יעעפער קיײנע םארמאגט האכען ױעיכע

 צאהל קיייגע א כא׳צעםטיגט האבען און
ארבייטער.

 האבען סטרײק oyi םון םארלױף אין
 אדגאנידרט זיך קאנטראקטארס ררעס י1

 ׳אסס׳ן קאנטראקטיגג רעס1;׳ דער אין
 דער כייט גע״עיאסען האבען און אינק.״
 חערכער ׳א#מאך קאלעקטיװען א ױניאן

 קאיעה* םון ;קט1#1שטא; דעם יױט איז
 און העכער םיו געװען אפםאכען, טיװע

lyonipi’ii םון oyi אפ־ קאיעקטױועז 
ipjyTyny; iy מיט מאך i און ״וױיסט 

iy דדעאבערס, י1 אסס׳ן׳/ ררעס in i׳ 
 האל־ י1״ אילס ארגאניזירט זיך האבען

D רעס1 סײ< iy^^pyci:»o /אסס׳ן׳ 
lyo צום זײדען זײ און ny ארײנ־ 4כיאי 

 אפםאך ןyוvקטyקאי א אין געטראםען
ױניאן. דער סיט

 בי״ די פון ײ:ערא געװ^ איז עס
 האט װניאן *ונךער װאס yroyp טערסםע

uni עם רורבנעמ*בט. איז עס yy''t| 
pארנyם1רןyאר םילע ןyסטy,הא־ ױעלבע ן 

jyi אsגyקאסט v w w ג סומעןy.^י 
 גרויס וױ באגריף, א אײך ^y: צו אום

jy סטרײק lyt'i אויף אױסנאבן י1 rn 
 אז אנװײזען, צו נענװ זײן oyn נעותנן,

$511 אמעטראםען האט yoio י1 ,294.33. 
d םון p i קאן jnyr jyo אז iy in סטרײס 
i: איז Pdctw^ dijp iy i  ;yny אינ־ װאס 
.Dii'Dy^: איז עס |yn חאט מניאן ןער

v םון צאהי yerru א v i ]ס:*בע"\* 
Dpyiy3 |y:''t גyװארyן pc פראצ. 10 א 

iy^yn  ^;yoDyoK ארוי איזDגyײגט^ 
ly^nya די יף1א ly i^ D 'o װyיכy הא־ 

iy זיגרײסצ־-צו Diiypyaom זיך כען i 
yנאכ צײט yvnp א ארבײט lװי ׳ם i y i 
 דאה ז.yװארyג ןyD1רyיסנ1אר איז סטרײק

iy יף1א אכט^יג ניט i ל'בyר*לvביײ ר 
i:n y ,,o r םח :^yD ''ir i y iy i םיט״ 

lyi^a איז :^iy i םארבליב^, מניאן 
ם ^ א iy װי נ i ?זיך חאט סםרײ :m:vv 

ח א ׳יגם1 ^  ya'^Tjnyv y^D םון ב1ב
n :y i'io .אילארס!

iy יאסoyi, 1 אוױי יג1אכ^נ ניט i ' i 
̂ ny: טfיyטyסyג אםיצי^ איז םטרײה

y i|# ױניאז י1 איו ;jyny גyצװאוננyן 
yיהD1vאנ lא ן o־^io*p lyD'^yo* םיט 

iy i ן1א װײסם oyn .אסס׳ן l'^ i:y 
i פרן jy^ny:1םי ױניאן רv*^נו איז y n 

i סיט ,,lypjKV רyגיליכyטאג־ט n װײסט 
 און אסס׳ן רםyר1טשpyDמאנו oyn און

^y האט ^ r»y| י1 צו סוף א םאכען צו“
ip i .!צומטאנ p i nליםאpאיז ס ipya 
o איז טען n 1920 יאהר, iyn אונזyרy 

D^אKטyהy1 ׳ר :yonyaאכט איז יג Dyi 
־D:y3y>-»i^' יחרות זyהניליכyװyרגyיס1א

yyv»: |1א םיטא^ 'u  y iy i ^באyרםני־ 
^y,| האבyג זDy^אyםון רט iy i א אםס׳ן 

amyDyn װײ^זש איןyא אויך און ס y i־ 
ynm אנג י1 םרןyמ1נy1ג yזש־סקײלס.1וײ 
ly אלס i^ y אריוי i p i : ik גyרyכטy •םא 

1 :m nי1 »אט d p i i אסס׳ן װײסט איז 
 סיט ח7נט;ױץזאנײ1א iv אנםזאגט ןיך

o. 1 אונז n  iP3ynי yiyjjtfp אנטרא?־? 
 ־nyHyo*nv y«< ןyהאב PD^yn ס,1טא
yo| באשyגר י1 פםיגטbyטy אר־ צאהל 

iy בייט^ר i  pq ר^Dy־אינ^וסטריy, הא־ 
v \viוגyא צו שטיםט y 'i'iiy i י1 םון 

 זײ ן1א זש־סקײלס1ײy^:y 11זיסטירpע
 שרי־yרגyנט1א ,pynv זy^יז ליב1צ ̂ןyהאב
i p i ארי1ס״ א ט  מיט נט'׳yאנרימ פל^נ
i y i .י1 מניאן oyn אסס׳ן װײסט און 
IP^ אנטזאגט זיך האט i'i lyDiyaiv 

^: 1 ״סופיל^נטארי /yo'i:Hמניאן, י 
d י1 אז אנבאטראכט, אין נ^כועברי: p i i 

iy א איו אםס׳ן וױיסט ן1א r^ p םאסטאר 
iy אין i ^באשלאס האט אינתסטתyן 
ip ניט i'i | y ^ iy i  iv שטע• צו אסס׳ן 

1 |y iוױיט יyרy י1 פון אױסבעס^ננ 
»y « n j ' i» 3 ^ ' 'n i| םון yiynw םיט־ 

ly i^a צו םון אנטזאנם זיך חאט זי און 
lyn ^ n מיט iy ? 'i אסס׳ן p^אpy1םײ.

yאיז ס ipnya א ^ip iy i ביט אוןy־ 
iy i .נאך ?אםןי o y^'cאנאטyםון ז 

iy איז ?אםף״ lyD'^i'iD״ i םכםוך 
oyn מיט ׳ױניאז lytaw צװיש^  iy i 

 צו זyאר1וyג ב^אכטyג אססין װײסט און
ט, שלוס א  אונ־ זŷואב םיר װאס !^סי
jyn א זyיבlשyמyט w y^ p אפמאך 

iy סיט i ^  oyn םון אסאסיאײשאן ניי
DinienDpyDiairo, .?האט מניאן י1 אינ 

 שטייל• אלנ^ינעם אן ט1פדאהלאטי אן1
ip רי אין שטאנד iy r םאר־ זיך האט און 

 םיט־ י1 אײנצינוױיז בא?עטם^ צו גיסען
oyn םון  i n אסס׳ן, וױיסט און

 אנצונעהמ^צן אנטזאגם זיך זpהאב yלכyװ
*Dapo'ia* iptn. אונז איז עס atfya- 

iv rtra ^די םיז צאהל גרױסע א צמיננ 
וחד *גו־יםענט, ipiaw ײבען1צח*1נטא1א

Dאר׳yכט1געז האבען און קשנ׳ט iv בא־ 
1 ^oypורך1 קאורטס י1 אין מניאן י 

אינתשאנקשאנס.
 האטוי !יזען םרן ר^לטאט א איס

 םאר־ .און11כב oyi האטyג מיר ןyהאכ
iy פון לױה י1 ןyואװאוינvבײ געביגעז i 

oyn אסס׳ן, װײסט ארן yDiyii האט 
 זיך װעט און lyi'DDnpy צו רטyהyאויפג

 איס אומקעהרען גים קײגמאי יnyם ין1ש
iy אין פאקסאר א i .אינדוסטריע

ױנ־ אונזער איז 1919 נאװעםבער ביז
 םונקציאגירט האט און :עב."ט lyny: יאן

 א־נדוססריערע ברײםפטע די אױױ
יסודות.
 האםערס, רי פון אויסנאם רער סיט

 אונטער־ אהן — איבײטער y^ תאבען
î נאציאנאליטעט םון שײד y i פאך — 

 \די־25 יאקאר ראקאי, אײן צו באי־אנגט
 רעגיסראטי־ דעד jyinn איז יאקאל זער
 װאס ׳אי*ע פאר ױניט עקזעקוטױו און װעי

 אינ- ררעס אדער װײםט רי אין ארבײטען
 נאר זיינען זײ יארק. נױ אין דוסטריע

 גע־ כייט ברענטשעס אין צוטײיט געװען
 איטאליעני־ די : כטyר אויטאנאמע װיסע

 בר^טש, א אין רyבאזוגד ארבײטער שע
י װ. אז. א. גרײכען דאם פרעסער רי

הא־ ױניאן דער פון װאוהס דעם סיט
 אננע־ ^רבײט;[ר איסאליעגישע י1 בען

 אין זיך אפטײיען םון טראכטען הויבען
 גערענקט האבען זײ יאקאר.׳ באזונדער א

 םונהציא* בעסער זײ װעיען באזונדער אז
ly i'j דער נוצען טעהר ברענגען װעלען און 

 צו אפעלירט אב^ן זײ ארגאניזאציע.
-iy:y; i y i>» אינ־ רער פון עקזעהוטיװ 

iy און ט;נרנײשיאנאל ''i איז פאריאנג 
 געקראגען האבען זײ געװארען. באװיליגט

־,איטאל 89 לאקאל איס םשאיטער א ^ 
מאכער. װײסט און Dyn yש

 אין שיקאגא אין ?אנװענשאן דער בײ
 $־Tyi א ןyװארyג אנג^מ^ איז 1920

^y'vi צום v"i2 ivi'K\ די Dyn װײסט און 
 א אין יארק נױ םון ױניאן רyמאכ

 וױ ליניען y^yi די אױף 1באאר !זשאינט
 י1 ארגאניזירט. ןyזײנ רyלאוקםאכp י1
 אינסטרואירט איז yn^ipyipy ראלyנyג
 אזוי באשלוס דיזען דורכצוםיתנן װארעןyג

^גליך. װי לyשנ
־v:vi י1 האט 1921 אויגוסט ארום

 תרכםיה־ |yoi:y3 זיך n^ipyipy ראל
yi; דער פין באשלוס רעם pאנװy'.נשאן 

i אין אנפאגנ אלס y n לא־ איז ריכטונג 
iyT 25 קאל ii י נ^ואר^. צוטײלט! 

Dyn זײנ מאכערyג זyטשארטyג רטy* 
iy^ n אונטyדר״ נאכמנן ן̂רyסטאכyר 
̂^yנyאוםג און יארק נױ פון מגיאן  לא־ נ

 ןyבליבyג |yy^i 25 לאהאל אין ".22 האל
.lyDyiB י1 און רyװײסטםאכ י1 נאר

 1באאר !זשאינט י1 ארגאניזימצן בײם
j y ^ i די lyD'ipy: DiyoyiB םאר* א 

 y*: אן1 זיינען זײ כאטש רשאםט.yטvטר
iyn בר א נארyזײ .25 לאקאל פון נטש 
 א םאחצרען jyoiגענ באלד רyאב זyהאב

iy i:n»n אויך עס האב^ און לאקאל 
 ־y: רטyטשארטyנ זייינען זײ fןyראנpyג

yi#n| צוטײלט איז אזוי .60 לאקאל אלס 
iy^ny3 3 4 אין 25 לאסאל?«y iy i: i לא־ 

.89 און 60 ,25 ,22 : סאל^
 זיך האב^ 1באאר דזשאינט דער אין

p iy ןyשלאסyאנג אויך iאטyלא?אל רס 
 לא־ ר,yארבײט ריyמבראידy די און 10

iy איז אזוי און .66 האל i רץ^לער^ 
 אין ג^ואר^ טראנסםארמירט 25 יאקאל

 װײםט און Dyn 1באאר ״תשאינט די
 |,yot3 עם1 רyאקטאב ױניאן׳/ רסyמאכ

1920.
 אז ג^פילט, האט באארר דזשאינט די

Dy ב םאל ?ײן איזyאון פאר ^ ^ פ  ס
y«:'3̂ נאכתנם i 'i| םון iy i תשאינט 

 צוױי םאר פלאץ קײן |yny: ניט 1באאר
 מיר יאר?. נױ אין לאקאל^ רyסמאכyדר

 צו סyאםיטp געשיקס lynnyi זyהאב
iyiy' םון מיטינג ipyrpy ^»iy:y: iy i־ 
iy םיט טיײ i פאnצו רונג *y^« |y ^ tt 

iy םון ?אנטראל ר׳ןyנט1א רyפy־שDŷר i 
 װייסט ארן Dyn י1 םון 1באאר תשאינט

 נםyקyג ניט האט iy:>'p 1כאטיצ ר.yמאכ
' םון ײטpכטיגyנער י1 זyבאשטרײט !iy i
־yipy ^»iy:ya וײ אך1 האט פאד^תנג

i אײן iyn'K — קוטיװ y ^  y^ n iK א 
 אנג^י־ ניט מאל אײן קײן — צוױיטע

 האם און באשלוס lyi'DDJ:' ?ײן זyמ
 אפצושאפען סארזוך קײן געמאכט ניט
oyi אין דואליזם i y ^  Dyn iy i *ױנ 
יאן.

y די אין ia y^ D יאר צוױי iy :" i 
" מיט פנים אל פנים lyoipya- םיר )V 

 רער םון |yop«n רעם םיט פראבילזן^ן.
oyn ,1 אינתסטרי |y j" iי yo'iia םאב־ 

y;rtyii ,iypn האבyהונ־ באשעםטיגט ז 
y o m ,םא ארבײ^רpיואונ•1ש1םא טיש 

ya^ 'ii n y i. D'o ip i .אנ* אויסנאםען 
o שמאם n די אין זיך האט י?אנט1םאב 

i אתיםגעמסט אנט1ם n שאב^y.ר
t כאטש o ^אנרי־ אן גצהאט חאב

ט  ד׳אט װעי״כעס ,oiynHrn י1 מיט ^נ
 קאנ* און vכטyר yD'iiyi געג^ען אונז

iy דורך רyאב jyj’M טראל, i אױפ- צײט 
lyoipyj נ דײף אוןyװארyדזשא־ גײע ז 

o iy i ו1 מיטyלכy אגר קײן האב^ מיר,* 
Djyo דושאבערפ ױניאז י1 געהאט. דט 

iy r i i, האבyאמ ןyהױבyפאר־ א&ען ן 
 ארױסגעבענ־ אנרימ^ט דעם ןyגװאלטיג

 מיר .iysyr װניאן ניט אין ארבײט יג1.
iy:,,i ^̂ירען געצײאומ  א ןy,או*פצונעכ ג
דזשאב׳ס־ס. רי כייט יזאםוי

 דזשאינט דער מיט ®ארכינדונג כדץ
באארה

iy^ איס rn y :yo  D :yi;ysyiJ םון 
 lyny: איך כין באארד דזשאינט אוגזער

 אמאני* די פאר םארא;טװאיטי*יך אױך
iy םון ארבײט זאציאנס i .דורך ױדאן 

 פעריע א Dvoy^ איך האכ צײט דיזער
 אונ* געבראכט האבען װעי׳כע האטפײנס

iy פון קאנטראי דעם טער i גרױ א ױגיאן • 
שעפער. אפענע צאי* סע

 פון פליכטען די איבערנעמען סײן טיט
iyu’ny:yo אין iy i באארד דזשאינט 

 ים־1א דירעחטע די ו.עקראנן אײך איך האב
דעפארטסענט. דזשאבעיס איבעי׳ן זיכט

iy םון אונטערזוכונג אן i האט לאנע 
 אינ- סײ — דזשאבערס די אז באוױזען,

 פון טיטגלידער די סײ אין .דעפענדענט
 דעם טיגען4פא־גװאי אסאסיאײשאן, דער

 אײנצי־ די ריקזיכט. שום אהן אנריטענט
 צו דזשאבערט י1 םון םארפייכטוע גע

iy i ארויפ־ פארפליכטוננ י1 איז ױניאן 
iy2yiiv עפער. ױניאן אין נ^י ארבײט^ 

 גי־ זײ אז באװיזען האט אונטערזוכונג די
 ניט־ ׳ארן ױניאן צו איבײט ארױס בען

רשײ^.yאונט אהן ױניאן־שעפער
 רצוזוכעזyאונט פארזוך אונזער אין

 םעסט* כדי Dרy^שאכ י1 םון ביכער די
vושטyלyדי ן ly^ioy^iyn'K םין oyi 

 פילע נטyגyבאג מיר ןy^אב נטyאגרימ
n ארעי ן.y^יגקײטyשװ  iy i:^  האט iy״
 י1 וױיזען צו אנטזאגט איגגאנצען זיך

^ כ  iynyj lyj’n רyביכ י1 אדער בי
 זײ םון האט |yo אז ״געםיהטט״ אזוי

רערגײן. נטyקyג גארניט
iyn באשטאנ זייגעז מירyאונ־ אויף ן

 י1 רyביכ י1 אין iPDinv^a כטyר זער
 זײ םארגלײכ^ iv ם1א חשבומת yאלט
 זײ אױב jpyi און ״קאנטאס״ י1 םיט

^ן  oy האב^ Dרyזשאכl י1 און שטי
iy װי טאן, צו אנםזאגט i איז םאל ya־ 

iyn און !ארםםאן סיט yi’n,| ניט איז 
 םיר־ י1 אז צװיים^, ?ײן iyD ןyבליבyג

 אגרי־ Dyi ןyבראכyג נאר ניט האט סע
D:yo, ג^קפט א\יך האט זי אז נאר 

 םאר־ Dyi ןyכאהאלט צו אום iyD'3 די
lyDyn.

y י1 'v iW D קריטיש. ג^ואחנן איז 
 אפ־ jyiyn טאןyג Dnoya האט עטװאפ

vושםyלyן y i 'i .ג איז א1 צרהyשטאנyן 
iy נאר :יט קאן אין i ױניאנס •,r i 'o o n 

 נאכ־ באםיםyבאל י1 צװינג^ iv כח איהר
y-\V"i jyoipiv י1 נאר נג^,1םליכט1פא 

 oyi, אין באשסאג^ איז i»cya יפט1ד,
 • ןײ םעגליכ?ײם י1 ןyבyגyג האט dv װאס
jy זיך רyפyניאן־ש1ניט־י iiyo אנט־ און 

y^p,n,| שטyלyאין אוםן אזא אױוי נ^יג 
iy סכנה i איב ?אנטראל ױניאנסyי1 ר 

 .iyeyr די אין ןyיאנvאנ^יp ארבײטס
iynsiy ןyהאב מיר i צו באשלאסען Vi' 
V2\ א n^יy.^רשטאנ

 מיר ly^yn םון פירםזג yרשטy י1
 |ynya איז וחשבון רין Diy^nya ןyהאב

d 4 און דארםםאן pi .|yimטyסט1אױג ן 
 רײ קעגן םאיייל א רטyלpרy םיר זyהאב
iy i פאר םירכמן *V2Vio"iy\ אין ארבײט 
 צו זיך אנטזאג^ און רy0yש ױניאן ניט

בימװ/ י1 װײזעז
iy לטyשטyאםג ןyהאכ מיר ''i אר־

 װאס ר,yByש ?אנטרא?טיננ 60 אין בײט
 ארביײ 900 אמס םםיגטyבאש זyתאב

 אלע שטרײנגםyאננ האבען םיר ר.yט
iy םון כחות i נט1אר ױניאןyרvונyמyן 

 װאס ר,yפyש ניט־ױגיאן י1 סםרײק אין
iy פאר ג^־עײט האב^ i ' i .לאננ־ פירמ/ן 

 lyaa^yo אונז Dy איז lym רyאב זאס
 סלײ־ םון פראדו?ציאן י1 זyלyאפצושט

iy i םאר i y n ,םירכמג ojyDyi y^yn 
" םאר זיך *v i י1 םון PDoyia י1 אין 

 סטרײק א נאך ?לײדעג לײן yרyביליג
^y דרײ םון n| און רארםםאן איז lyi'ii 

ip iip j ^ אונג ^ו iy מיט ןyעטלD צו ג i 
 שטראוי !אלאר 1000 ינlנyבאצאל ױגיאן

אניזיר^ינ און  װאס ר,yפyש vלx ױני
' ײט.qארyנ זײ פאר האבען !iy i סטרײק 

 *yאיגט ןyיגlגװאל א זyרופyגDארוי האט
Dyi י1 צװישען D iy z ^ n ־1טרײ י1 און 

^ין. אין .תרייזצן  האב^ y^yn י1 אלג
 שצפער ױניאן ניט איז ארבײט געהאט
^ זיך האב^ ב ^י  י1 םאר זypyשר אננ

py ן.yלטאט1זyד ir iy ''i נאך זיך האט 
 ארויט־ ולאמ ױניאן י1 װןון םארגרעט/נרמ

yDiiy3| י1 סטרײ? אין iy * y r, װאם 
 Dyn ^םאנארך י1 פאר געאועײט זyהאב
i 11 םרן ןyזײל די םון אײנער סא.״ nשא־ 

אסאסיאיישאן. Dרyב
povd  y i 'i באש 1כסד האטDyטיגט 

 נץnPDאנp א אויוי שעפע!. ױניאן גיט
i 1 םיט nהאט אסאסיאײשאן ם1זשאבע 

 !yen וחןט ױ אז oajmmya ױגיאן י1
D ,yni'D iy סטרײ? א ? 'i iy:yp״in

ivn די i : y sPbr^pi,iciv oyn yapib 
 Tt חאט y©rc די |.yiyn געשליכטעט

 y^p 01מדאדד ן,yכyנyנlyאונט ענײיך
iy צו כאצאלט האט n* iyiy«f׳ ע1ױיע i

I.W ױניאן jO ,שטראןי, דא
 גאכגעפאלגט ןyהאנ גאכדעפ גליץ־
דזשאנ^יס: פאלג^דע י1 געגען סטר״לס

ן קאחן יײוען, י n י m  • ♦r©e•
y§נy lרואט װאס דזשאכע!, נט cyrpD״ 

 p^ioo א גאן &.1קאנטראחסא 75 טיגט
D 2; האט װאס iyniy י1 האט װאכען 

yoi^c כאצאלט l(XXj .און שטראף דא 
iv, גיט״מדאן די אתאדוירמ האט iv r

yo דזשעםעל.—אללמאן re  v v i 
 יתיאן oyi אימארילט iyv:p3rn האט

 ניט״ױג״ כאשעסטיגט האט און אגײםענט
 אויסער׳ן און שטאדט אין ivsyr יאן

potd שטאדט.  y in כאצאלט האט 
 יעיאגי״ האט ארן שטראן• אלאר1 9000

iy• y ױדאן ניט צאל טעDylג י1 ט1זי r.
 חאט yore דיזע גאללסטאן. נעם

 iyon* שא• דט־ױניאן א ןyט^האyאגג
y טיא׳ז יאר?, נױ « irp ii h| סון iy i 

 'Vi האט װאס סטרײס א נאר ױניאן.
l  o i r n כאצאלט פירטע ,ד אט1 טאג 

 iv oiynyjcnp און שטיאף 1אלא1 500
□1 lya’ocyrpאנגענ יyכyשאפ. נע

 קא.) לזשוס (די סילװער סעמױעל
yoi'D ,i איז ;lyiiy אlדנ  קלאו^ א לyי

1 ,yoi'cזי איז אך " *vi סון *oyia 'n 
iy אין פאלטא-^ן טע i ׳oyn -איגמסט 
 ״ppiowp 80 Diip 03,DDyî,3 און !י

iy טאדס. i געגען סטײיק yoi'C iy?H 
n געיוען איז y i א iyvnp, וױיל iy i •ױנ 
yv:pja'H \vw איז יאן v i| »אvושטyלyן 

oyoi'D i y n וקציאן.1א1פ yo re  h 
 ניט yאל און שטראף 1500 באצאיט האט

 א־1ג^ װניאדזיחט jyj״i iyBŷ• מניאן
ip i,

 חאט yovc yin קא. און שראלער
 נאך מניאן. די ןyנyקlאנע װאלטyג ניט

 אונטער״ yoi'c לי האט סט!יי? |yvnp א
yaiiry3| סיט יסענט1אג אן ip i ,יוניאן
 11אימ קא. לרעס ארן וױיסט פעיר

 ,Diy3prn ניט־װניאן װיכטיגסטע די פון
 צו ססר״ק א נאר ipaaibiivy; |yiiya איז

o »ן נט^שרײכען1א jyon )i מיט i n 
y ניט״יװיאן יlyiyMyc1 1̂ ן1א ױניאן r״ 

•ip.
 חאט yore yin קא. לרעס בילזשו

i װאלטyג ניט אוסן בשוס p o ip w איחר 
iy מיט נטyoיlאג i זץ־ חאט און ױניאן 

 nny»aw לאזען iv אנטזאגט זyאנטשיד
yi'H \V2 .^א נאך ביכ ipv t p סםלײק 

ipaa^nvy: p די איז d i,d אוג- געוימן 
lyDymiyo יױצ־ע נאכזתסרכזען און זיך 

DאDlליכטונגyצו ן iy i .ױניאן
 אױגוסט ןyטpמאנ h סון יוי1ל1סא אין

oםכyטiyD אה n  i i n  ,ly ,קאםיײן 
n טlיDyאמ האט ױניאן די װאס  \vm 

Diyaurn איעגצקאלעק״ ױניאן די חאט 
 אח1שט אלס 8001.60 םון pdid די ט1טי
ן1נאכ? ניט 1פא ^ d p i ײ1אג ױניאן 

בחסס.

ל א אנ ש ע רנ ע ט נ ר אי « ד נ ע ל « ק

םקולםאן. ה. פון

צוריק יאהד 12 םיט װאך היינטיגע

 סיױױ רי פאר הוונםערענץ שיקאנא׳ער רער
 דער *ו ערנסם זיר נעםט סטרײקער אנרער‘

 זי־ זײנען םיםנלײ^ר אונזעיע אוז וןרבײט.
סוםע כוןדײטענרע א שאםעו קענעז צו :ער

עיט.
* #, •

הריװיאנדער םװ װ*ר ררײצענטע די
 ומי• דעם איז ארבײטער רי נעםינם :טרײק

 וואך ער׳שםע די װי נײסם ?אםף אה םוט עז
 פ«ר* דעם אז נעטעז ארבײטער די סטרײה, וז

 *ר• םאר *רעס״ ״קיױולאנד רער םוז :יאנ
לוױינקלעו רסJורןrעיזטBםאנו רי יםרײיעאז,

. אבער. יף
* *, *

 גרויסק טאכעז היאוקטאכער יארלזער ־ניו
 ,״לײכאר אום •ארארירעז צו .ארברײטוננ

• • *.“רעי
 לאזט באארו־ רז׳שאינם םילארערפיעד דער
 טרעזמױ זײער ראס ׳«יעס רער רורך װיפעז

 טרייר בײם ראטער א ״,,ראזענטא דת. רעי
םירםע רער נײ טינטDעrכא נעװעז איז אוז

 נע* םארישװאונרעז איז י־,אהען, אה ,נמי״עיעם
 ראראר אכצינ זיר מיט םיטנעםענרינ װארען
* * #געיד. ױניאן
נייו דרעסטאכער און װײסט יײרים רי יו
און ריװײ םירםע רער בײ סטרײק א >ופט

n כינקעיבערג, s אויסער סט, טע27 װעםם
*רבײטער רי באהאנדעים םירםע רי ואם1

ןואה* וײ רארסעז אוםן נעםײנסטעז דעם }ןויף
װ. אז. א. נירעים םאר יעז • • •

מ הא״ דרעס יאה םירמע רי  םאר־ איז װעי
 אנ־ אײו עםענט כראנוװיל םח נעװארו טריכז

 ער־ ױניווז די ׳ם*יס נלעז אין m? רער
 ד«ם דארםעז ■ימםעז זוו קווםיטע א װעחיט

v r» צו םירכמ ריזע ענםמיאסעו איז אוז 
יעםאו א געבען



ע ר ע ז ג ען או ס ר ו שו # «
1924*1923.

tt ;ין-רס *ר׳*ס«ר iv o n rt  ivt 
 ה. — *ױוױייז**•* ס*דער»י רץר סון
H .זױ«;סט־יט

 ױ׳ןר^ו גערסנס יי«ט יוורס ד*ס אין
ן • ו ח  ד• אױס«װנ«פינ«ן »

 ־W און י־נדױױדו׳ד^ נחות, ס*י׳נ
 אורנט־ און נסװױססזינמע *י*•*,

 רי ייין וויסט)רי׳*« ד< װאוסטזידג«,
i זדן ודרק*ן װ«ינ« די*, n ״סוױין־ 
j jh וו׳נינע «יװילי(*«י*. *ונן«ר ןון 

ivcgr o«ii ,o די «יימן r w o o n t 
ת־ און ייחנען n»M» ניל-ען *ון  וי

I tjfta ניײ דורד *ר״ן ז״ ססנען,*® 
i t t u n m t ויעי■ 1»' טט ׳*, *וינ 

 די ןס ז״;ען ו״וינע רינסינג? ל«ר
׳ 1נוי« *ס11 א-דעטיען, *ןון *יד׳מן י  י

m זיינ׳ןן / אינסטיטול׳עס p גייע 
 נר״מעו װ*ס «*־ס׳*טענד*!, מט«רי«יע

 <־n 0׳*•י< 1 יוױסדממן y״j ןין טיס
 ייל נטיויווסטזע־נער חןר װיל«ן, סרײ׳ױ

n יסןינ« אית«נד p אין i n ענדעחננ 
i y  (ib .ז *ױו׳/<ין*«יע>* P * דיע 
i9»0Vl׳y r ,»דיער * ■«רס««יןטױו 

 דער >' ו׳ױעיײן »ין קמסט אין גייסס
 עקספערי״ »ן »< :ניידע ןיין oyn קורס
ojyo א-ן lyivDmvBpp ון דענהען« 

 ײןט עס וו״< לעלטשור-סודס, * אי
 יוי׳י •יזע t* ,invn מןריאמט שסר«»
לען א-דלען ip ̂ו p ױער׳זז נענ׳*נט 

דיסהוסיע. »מ«ס״נע »ן וודד
d *װ״ט׳ןר tp: סט־ *ון ■*ליס״עע 

v>«׳y ה. — א־נסט׳טול־ע m.קוזר־ ״ 
ס»).

 נעװען איז װ*ס אוטריוזינ^יט די
* פאר נאר on װעים״^חמה דער פטר

jn. 1 *••ט i fm  o' w v h h1 *נ«ו P 
b ריתסח די א״רער p נ׳נענדמט, ןיך 

 יוורױטויד׳ונוו״ט װסקס׳ןנד* -י האט
 נ«' «ו| 1פ*ל-* די אויןי ;yn-yj ז-ןד

p jp א־ן א־ן l y ^ n v o -טעטיגק״ט
 איג״ אין רעדרי״, *ין פ*ייטיק, אין

ynoon, אין dp«b פטיע י«דער »־ן 
ין6 וחןדט — י«נ*ן ן פון
n״ypyyj ין* pc מוןסלן vn rm װע״ 

nyi;y  y^*<*yo * iyj.» אײנינע 
^ oynoy נ^ו*יט נ*ר װ*יט^ «י ד » 

rurvoo 6 רי 'tpv>ירונ; jn t w, די 
 טוי׳ איחר פטדער^ ,nsnvopv מהר

•v v-ivok .»פ*רניכטו yjyi| ו) דייע« 
 ו״נ״ן ,yB«y? די tyjyj יינערהױיט

j די יט y׳y^yii ,yj ,הווי^ן oy>« ty 
 זיי ויייי איי׳ oy װי טזױ ני־״נ^ רטרף

 גע״ ד^מריינט ׳טוין איז oy או דעג?ען,
ט יעלטע דאס װארען ר א  ד״ר אין װ

טון אויפסירמנ דער פון סארסירוגנ
, .tvvivo

ה״נט״ זיינען נרופען דריי די
 װענ־ איע זיי און ,gpny^p אין *ױטאנ

y״t מיט דןי יען iy פא־ »ון נןדאנפען 
 סײנונג. רyטיזיכJyפy דער *ו דערוננען

oy נע־ «װ איסיץען םאר אונסענ^יך איז 
 די סוןר *ורם״י נט׳טטיסםען h בען

 ניט וױיס ער jyii נרופע, יענע «דער
 ivrotr זײ װעינע אױו׳ סאקטען, די

 נזוזען סיר װ^־טער, *נדערע אין ןיף.
 און *•וױיליזאליע איצטינע פאר׳פטעהן.די

םונדארענט. א־הר
 *ו נאל־ועיוט קורס *טיגער’א רער

 איכער איפערנלית אמעמיינעם »] נענען
 סא^אל״אינדוסטריעיע וױכט^נסטע יי
 דער םון כאראקטעריסם״ה ye'^'^o• 1אי

.I860 זײט צדױל׳זאל־ע אמעייזאנער

ר ע ט י י ו ו • 10 ס ע ו צ

אן די צי ק אדו ט דראם דאס, פון פר ע ר ־י פי א ע די ב כ לי ש ענ מ
. ען ש פני ר ע ד א כ

 איז עקאגמםיקם פון וױנקעישםײן דער ד«ם פעסטגעשםעים, האנעז םיר
 װערק־ גענרויכט וועלכער חיח, סאציאלע 8 איז פענש דער דאם פאהם, דער

 קלײדער, װאוינוננ, א שפייז, וױ באדערפנישען, זײנע פון נאפרידינונג די *ײג.
 םא״ דער אין אינדיסםריע. דער פון פ«דערוננ ערזזםע די נילדען גאחײ*ונג,

סײיייז־ פונדאםענםאיער דער פראדוקדיא; איז איסער, װי עקאנםיע, דעתער

 W װיא^םענשליבעכאדערפנישעןװערעןצופרידענגעשםעלטםאזריײל׳
 א םאםע, א װעלכען םיט פראזרעם,. אײנפאכע; אן דורך װערען אילוםםרירט

 פון הונגער דעט שטילען דאר,ז װאם םןזלצ״ט, א פארטיג םאכם הויז״פרוי,
פאםיליע. דער

 װאם דאם. — אנדערע אלעס און גרינס די פלײש, דאס זי קויפם ערשםענס
 ױ קאנם צװײטענם, םאלצײט. דעם פאר םאםעריאל רױחער דער רופעז סיר
 זי כאנוזנם דריטעגם, •ראדוקט. פארםיגען א םאנופעקטשורט זי אחןר עס,
 פערטענס, דוערקצייג. איהרע מים אדער פאנען, םןןפלאך, םים ךעם זווליכ זיד

 פײ־ דעי צװיסען ן ע ל י י ם ־ צ צו דאם אוש טיש, אױפ׳ן אלעם זי שטעלם
ארכײםם- איהר אריין זי לענט ט:ט, זי ױאס זאכען, אלע די אט אץ םיליע.

. * קראםם.
 i* :זעלבער דער עצם אין איז געזןןין פראחקםױוער סא^אלער דער

 װעלכע װעלדער, יםים, םינען, לאנד, פון םאםעריאלען רויהע די קוםעז ער׳שם
jp m i דררך ערד, דער ם:ן םיפעגיש דער אין זיך נראבען מרך אחיםנענראכם 

 גע־ פון אױסהאקען ד«ס חרך יםים, די פון טיפענישען די אין זיך אראפלאזען
על^ר דיכטע  זײ װערעז ד«ז ערד. ד<ר פון באארבײטונג דער דורך און וו

 װערען דעם צוליב םילען. און םעקםארים די אין ■ראדוקטען פארטיגע געםאכט
 םרי־ םץ ארבייטער פון געװארען געםאכם זײנען װעלבע ווערקןנײג, גענרױכם

 פראחקטען די װערען דאן און קאפיטאל, רוםם םען װאם און גײםען, העריגע
ך םאנאנ^תעםײלם • םי*לען. טראגספארט פארשיידענע ײר
 (לאנד׳ נאםור דער אויף פראחקציאן גאנןוע די זיך שםיזלט פונדאםענםאל

 נײם• אץ (קערפערליכע ארכײם םענשליכער אױף און װעלדער) יםים, םמעז,
 איחר װען פראדוקצי^ן). פון צװעק צום נעןוילם איז וואם םעםינקײם, נױגע
 נע• דא זײגען וחןלכע שריט, פראחקםיװע פארשיידענע די אונטעחוכען וועמ

ם  פראזעם דעם םאכט װאס אלעם, דאס זעחן, איחר וועם געװא^ן, שיל^ר
 רעזולםאט זײנען װ. אז. א. פעקטארים םראגספארט, ווערקצײג, :מעגליך

 די װאם םאםעריאל, רויהען דעם אױף אננעװענדעט ארנײם סענשליכער פון
זיך. אין חאם נאםור

D פארגלײכען םיר אויכ p םים םאלצײט » םאכען םארםיג פון פראצעם 
D p ^ ע ם ריי  צוזאםעז םיר כאםערקען פראדוקציאן, םאןױאלער פון פראצעס כ
 ריכ־ די זיינען װעלכע אונטערשײדונגען, נעװיםע א־יך עהגליקײםען די נדם

ly רp פון כא^קםעריסםיקע םינע n y it fo .םראײקציאן
 פאר־ דער װעלכען אין פראזרעם, לאננזאמער קאםפליצירטער, זעהר א א.׳
קם טיגער o םון ארויסנעארבײט װערם פ^דו p װעל־ און םאטעריאל, חיהען 

ארגאניזירם. שטארק זעהר נענוםען, גאנצען אץ איז, כער
^ן אק נ. אנ n זיך שםיצם ג p אויף «ראונעש n p .םאשין
j םאםשטאב. נרויםען א אוי^ פארםיגעעשםעלם ווערט
 און ארבײם רp פין *וםײלונג נרויפער « חרך אױסנעפיהרט ווערם ד.

םפעזדאלחאזױע.
o פאר פאראנםװארטליך איז אץ ה. p פאלגענp8 ז: 'n ?n p p n כא^ק־

n פח טער p כ די פון באפרידמוננp רםנישעז.8
y די p p » D אז קזי ח ^ n איז פ p ר ע ט  עקא־ לאננער א אין שםאפעל ^

 האבעז םענשען די אזוי װי וױיזען, שטופען וועםעס אנםוױקלוננ, נאםישער
עקזיסםעדן. רpזי פאר זאכען די נעק^נען

 ; פיה האדעווען דדרך זװױיםענט, ;םיש־פאננ און נעיעג דורך ערשנמ^ס,
 (נעכרױכענדיג האגם-ארבײם חרך פערםענט. ;פארםערײ חרך דריםענס,
»3 אײנפאכע »p p i ך בלזח ך פינפםעגס, און קראפם), םעגשליכער חר ר  רp ײ

חון ארי( ט ק ע o פ p נאםדר־קראפט, « תרך נעםריבען םאשינען, פון געבחיך 
עדעקםרי«יםעם). דאםף, וױ

ס״ ױ או םו ױ אופן. זpפאפולע זעהר א אױןש וױיזעז רי.  דאזמע די אזױ ו
ער רp אץ אםעריקא אין פאתעקוםעז איז אנםוױקלוננ מ  200 פח *יים קו

o פון די קוםען וװזןרשם יאחר. p ,אינדיאגער n p ,די חיז מןנער
o פון גיא־ער p ,פאךס־כיידער, די דאן קאוכאי' «n p ^ ^ » D j y r, אעדדסגד

װ
אי«*ױ« ניידער. ה וו מ r« ועיגער דער גיי

m •ארטשו
 יז1» סיפיעז, «ױאגס

נחמגי n« אום

 f חאפ פראוןעס ז/ןלנער דער ד״
n אין אחר p װעלט, גחיסער 

n ליג# *גטוױקלונג p גרויסער

אנגעחאי״ןן
יוןחר «

ר טעכנישער, »
פראדיי־• ױ אין פארנעםערוננ שטענדמע ן פ v שמענדינע 

 אנגעו חאבען
 חײםען םיליןןנעז יייז ׳אכעץ •ראחוױרפע ױ
y i וױ פראפעס, קאםפליוױרטער סעחר פיל א 

פונד» זעלנער רp נאטש עס־שיםער, אין קיך

 און
pג ר פא פעקטאריס,

ון y 1« חויז״פרױ דער ו p אין >
o פאר י •ראצעסען. נײדע די אין איז ורינווי• p ץ נױטיג דינ;

o p p t, ,טעלענ^פען, מעלעפאנען i p םטאר פאספ־אפים׳

פונדאםענטא

 טץלע ,oppte דאהי־׳ייפען,
 11 אז. M סטארײדזש־זזײזער

או o נ p אונז פון 1אײגע יעדעריעח סוז אלעם jp y o o jy אויןז i p ז פראגע 
 פאר וױןחמ געקױפמ 1נא קאנען געגוג, חאכ איך װאס ואכען, איע די װי אזױ

? קתנען איך קאן נױטינ, חאנ איך װאס זאכען, די פון ןויפיל טא נעלט,
o *ו אונז נױענגט אגע1פ די p 1 פוז טיייונג1פא פון ענין o p,ײכםום

דא. איז מאס

ט ל ױ ר ו ה ען אי ר ע ס ע ר ג ר א ® 
ר ע ײ ג א א ? װ

 אז פננעגוטען, רענט מיט oiyo עס
 ;עװי־ א אין איו ?ערפער פון װאנ ד־

nyo פון נאראסעטער דער סאס o n 
 אונטער״ *ושטאנד. נעזונדס אקנעם״נעס

 אימ־ גליױ ויינען איכערװאנ און מאנ
 פארערען װאס *ושטאנדען, ¥“ו;ארםא

 יױט כ«הןןנד<ונג מעדיציד^ע געהערינע
w-.r םאיל. אעדמױ־־ועיען כאזונדערען

דער אין נמזונדערס װײניג
 » םאר װעדען ^גגענוסען 1קא ׳ױגעגד

 יויז עס אומ^רדנוננען. געוױסע םון סיםן
 װ#ס ׳די «ז פוןקט, €עסםגע^טעיטער »

 געװ״נ־ חאכען טובערקו^ז. םון יצייידעז
 כמסערקט איז עס װאג. וױיניג יליף

 זײן אויך קאן װ?מ וױיניג אז געװ^ןרען,
 K םון פ*לען אין סיסיטאם הױ«ט דער

̂ון וױיםער ).pm; תענסער  װאנ וױידג ק
 דעם אין אומןורדנ־מ *ן אויף אנוױיזעז

 זעהר ׳ן»םערט װ^ס #קאנ»י םוןרדײהונגס
 אונ־ נ!י^צעס. פאדדײהונגס דעם פיי

 װערען םאראורזאכט אױף ק#ן םערװ^;
 סיסטעם, נערװען םעסטען ;יט א פון

̂וס  םי־ די אוסדירעקט כאאײנםיוסט װ
אנםוױקיונג. זי״עע

 אוםרע־ אז באקאנט, אױך איז עס ׳
 עקס־ יעבענס־־געװאױנהײטען, גוילערע
 אינדוסםריעילע אוססאניםארי׳עע צעסען,

 העל־ הײם נוטע ניט א און ב«דינג*נגען
 גילייכ־ סיזישע Dip איבערװעגען פעז

 םיהרען און ®ערזןון א פון געוױכט
װאג. אין פארלוסט א

 זיכערען א פאר אגנעמען האן מען
r אלגעמײנעם v r i a, ̂ון יעדע אז  סערז

 זיך דארף װ*ג, וױיגינ פון לײדט װאס
 ארצט, ק^וםיעטענםען א מיט כאראטען

טעילען כדי  און אורזאף די םעסטצ̂ו
 עוײפטער דער פעהלער. דעם םארריכטען

 אומנ#רמאיעז י־עם םארריכטען צו ׳ןווייט
u*dspivי#זען צו יאהר יעדען איז ־ 

דאקםאר. א םון נאטיאכטען זיןי
 םאלען סד א פאראז זײנען געוױס

 באנ״ ניט װעחזן װ*ס ׳װאנ וױיניג פון
 פיזי״וער סערקבארער קײן פון ילײם

 יאהרען עלטערע די אין און קראנקרױיט,
t̂ p ̂ור װ*ג וױיניג  םון סימז א זײן ג

געזװט. ג;טען
 קען פא^ן אזע^כע אין נראד און

 זעהר םארריכםען פעהילער דעם מעז
ירםע נעהעריג א װען ילײכם,  רוטין רעג̂ו
 ראט דער אויף אײנגע׳שטעלט ווערט

 אפט זעהר ארצם. עםענטען8קאמ א םון
 נע־ צו נוטיג איז װאס אילץ אז טרעםם,

 סכיבה די ענדערען iv איז װאג וױנען
 םארדײהוננ ־־אס כדי דיעטע, די אדעי

געזינטער. זײן זא< סיסםעם
̂כע אט  ^ריט אײנפאכע זעהר אזעי
 ^פרידענשםעלענדײ א w אפם פיהרען

 רע־ װאנ. קערפער^יכע אין געװינס גען
 נעמט געװאױנהײטען, אײערע גולירט
 נארהאפ־ און םרײפע נעזונטע, נוטע,
 אוים־ דער אונםער זײט ,t״bs? טיגע
 אױסנעקליבענעם םארזיכטיג א םון זיכט

 איל״ן דאס און דאקטאר, ?אםפעםענםען
 פיזיישען אײער ענדערעז העלםען װעט

vנע־ אײער פארכעסערען און ועטאנד 
זונט.
 אאגעמײנעם אן פון מוסטער א איז אט
ײדען װאם םענ׳ןוען, םאר מענױ  פון ̂.
 מוז עס נעװינען. וױ<ען און װאג וױיניג
 םענױ אזא װעו־־עז, פא^טאנען אנער

 םאר נאר קינדער, קילײנע פאר ניט איז
 אונטערװאקםענ־ םאר און -ערװאקסענע

קינדער. דיגע
 זײער פאמרעסערען ען5װי װאס די,

 יע־ םרישטיק פאר האכעז דארפען #װאג
 אױטסי^ געסאכטע םיילף, זיסע טאג דען
 לײכטען כױלו/ טיט אדער פוםמר סים

*\טער, מיט ביסקװיט אדער ברויט
 םיםאג םאר מענױ פאלגענדינער דער

 אויםבױ גענונ געבען קעריער דעם וועט
 םאר זײן דארוי טאנ יעדעז םאםעריאל.

 דער אט געריכ̂כ פלײש אײן םיםאנ
 ביו« םון מרפטעחן םעג נעריכם םלײם
 געברױל־ ראוםט, פאט אדער העמ סםױ,
 נעסאכטע עווי, נעכראטענער אדער םער

r געאחננעלםע ״ אדקר cםיש םעםאז ׳

#קײקס קארפי׳ע אדער קריס
 אײנ- דארפען m מים םאקאראג•

 אײנםאל װײניגסםעגס װערען גע׳עלאסען
 בעניאך נעטריקעגםע און װאף, א

iiv' ®אטיי• װאף. א םאג דרײ אדער '
 אדער סארטאפעל איריענדי׳^ע טאס, '

 פיגןי, אדער פיר -- סוױם־׳פאטייטאס
 דריי ארער ״nv — רײן ׳װאף א םאמ
 עסם מען װען םעג אין ׳װאך א סאל
כענקאך. אדער סטױ

 אי« גריגס םון מאס נעהעריגע א
 גריגסען רויהע ♦ivaymiv וױכסינ

 rrc א־ער דרײ װערען נע;עסען ארםען‘;
 * אײג׳ןוליסען רארםען אץ װאף א טאל

 טוירניא ספיגאט׳^ קאלארדס, ׳קרויט
 קארן אקרא. אדער סנעי־בינס גרעס׳
 כאםערםילןי אדער מילןי און ברױט
םאג. יעדען װערען גענוסען דארוי

 אװענטכרויט פאר מענױ ענליכע »ן
 אדעה כרויט לײכטען אײנ׳עליסען יארף

 כאטער״ אדער םייך פוטער, ביסקװיט,
 אײג״ באטער פינאט ׳טאג יערען םילף
 סיראא װאף, א ״r,v אדער פאק

 סטױד. ׳װאך א םאל ,,rv אדער אײנםאל
 #װאר א מאי םיר ארער דרײ פרוטס

 נ*ט װערען גרינסען קײן װען טעג, אין
> מיטאג. iv געגעסען

 פיט־עעם, ׳עפעל וױ #פרוכט אזעיכע
 װערען אפריקאטס אדער פרונס סםױד

רעקאמענו־ירט. אויך
 םענױ אזא אז #זעהן באלד קאן םען

 ק-נדער אוגטערװאקסענדיגע פאר איז
 םארמטעג* א רערװאקסענע. פאר אדער
 םאכען זיך, פאר׳עטעהט ׳װעט פרוי דיגע

 עלטעד דעם לויט ענדערונגען, איערלײ
 םון גע׳עםאקען די קינ״־ער, איהרע פון

 באדינגונגען םאדקעט די פאסיליע, דער
 או^טענדען. באזונרערע איהרע אדער

 זאכען, םאר׳פידענע וגענעןv קאן סען
אג״ און פאר׳זוידענקײט מעהר זװליב

 םארכײטען מענ םען
 ׳פפיײ אנדערע טים דא ^זפײזען *לערלײ

 אבמוז װײניגעה זײ געכען אדער ׳זען
 קװאנםיטיס ךי רעדו^רען ניט םאר מען
םלײש. מאנערע און םילך םון

 אא הענגט װאג םון פארנרעסערוננ א
 ןיײ עס אליין. דיעטע דער םון נאר ניט
 פאקטארען, אנז־ערע םאראז נאןי נען

 דרוײ װיכטיג: אזוי סונקט זײנען װאס
 װענטעלירטע גוט איבונגען, סענדיגע
 געװײנהײטען, פון רעגולירונג די הײמען,

 ?יו־• מלאםען, און עסען םון באזונרערס
 פעחאנען, םאר װיכםיג אזוי ױנ?ם נעז

 אין עס װי #װאג װײניג םון ליידען װאס
 מ§ײ| געהעריגע םון אויסקלײבעז האס

^סאפען.
 אומנארםאא זײנען װאס םענשען,

 אח בלײף אויס אםםטאל זעד.ן #דין
 וױ. דיעטע, פארבעסערונגם א קרענקליך.

 pint אנגעגעבען, אױבעז דא האבעז םיר
 םאר• און באקען די אין קאליר ברײנגעך
 קערפערליכע אלנעםײנע די גרעסזןרען

לעבהאםטיגקײט.
 פראגחד א אז מעז, דארף נעדענקעז

 םארלוסמ אנהאלטענדיגער און סױוער
 ערנסםע אז געװײנליר מײנט װאג איז

 אזא םון לײדט איהר אויב קראנקהײם.
 וועג״ זיף־ כאלד איהר זאלט צושטאנד,

 קאנט אפלעגען םיט דאקטאי. א וv דעז
 םון יראנרעס דעם העלסעז נאר איהר

 וועט איהר אויב און תראנקהייט, יעדער
 אין שריס נעהעריגע קײן אננעסען ניט

v^'> טים• פארריכטונגם אזעלכע וועלען 
העלםעז. אײר סאנעז ניט שײ\ לען

אמםןו̂ו יעננװערזש סאראײז
םוירװים. םײשאו

ט ם ױי ר, ו ה אז אי
in געװאחנו נזןםײערם איז *וריס יאגנ ניט 

i 19רוםי יואי םוו איבײם י*ד,רעע25 די  ,r«p 
 טמןננר סראנצויזימן Djn םוו מעםמר אידימער

 וח«י אויוי נאנימס, » דורד דעאוםאמען. םוז ב*ר
 אוגימ^ זײן #•ר ניװארעו נזױוינם איו ער כעו
fur |jr»v» אס̂נ r« ■ינאנדםיניםכתי, אלם
מו האס אי ה * יאחריו. םילע «אר מ מנ מ׳ייי  אי
 מײםם ווןניגדםלחםהו דזנר «ח *ײם די דיג

תר דאם איתר,  חי<י אין סאבאס נמנרקיי^ר ו
תי OWI ר״נסכמר דער איי סאר י r י n*

nri'V?

דער פוז כאארה דזשאינם פזז מיטינג
ױניאו דרעססאכעה אזן קלאוק

;םארטועזױנג)
נאריכםען. מענעדז^אער׳ס

 ער אז באריכטעט, 'pv^o כױדער
 םים׳ן דיסטרי?ט דין אין פירם^ א האט

 םירםע די חעדריק/ און ^חורוױץ גאםען
 א אײנער דעדינערס, צוױי באעעםםמם

 אנדערע רער Ah לאקאי פון םעםכער
 דעזײ״ ^סום^וועל דער פון םמםבער א

 אמאניזא^ע, אן אסאסיאײש*!", נערס
 .45 לא?אל ^ אפאזי^ע אן איו װעלכע

unגעװא- אויפגעפאחןרט איו דעזײנער ־ 
 טעסבער א װערען iv םאל עטליכע רען
 ער אכער ױניאן, דעזיעערס י-ער םון

ענטזאגט. טאל אלע זיף האט
^ כרורעי לו  װאס וױעען, וױל ס

 נעסען זאל אפיס זיין ?זטעלוגג א םאר
?ײס. דער אין

 אםיס דער אז באיפלאסען, װערט עס
 װערען iv דעזײנער י־עם lyjj^rv זאל

 ניט, אױב ױנױאן, רyד פון רyםבyט א
פיאץ. דעם ןyםארלאז מוזען ער טyװ

 רער אז באריכטעם^ *pvtfo רyברוד
yפיני rםירם דער פון רy ^״יפטײנב 
ארונטערגע־ איז לינד^׳/ און

 ריאינסטײ- p'^v איז געװאו־ען, שיקט
Dyo .דער נענען סטרײ? א געװארען 

 ry>*; פארפידען דעריכער איז םירטע
רעז.

pviברוד d̂ y, אז אױף, באריכטעט 
 ברא־ ״סטײנבערנ געגען סטרײ? ײער

/ ^ ^dv אן. נאך האלט ר  v i האם 
yo: א אפנעסטאיט אפיס רער ^ויין v i 

 אױף םאכט אםיס דער ארבײכמר. «אדזי
 אר־ אנ־־ערע די אי^סםאפען נוארזוך א

 פארבלי־ דארטען זײנען װעלכע בײםער,
איכײםעז. בעז

̂אפ דעם לױוײ״, ״אהרן םון י
 רyלכyװ סטריט, םע26 װעסט 122 םון

 סינרץר טyור6Pקטyםאנום םריהער האט
 טvאי ארבײט װעיכער און דרעסעס,

 םון קאנטראל רעם אונטער קלאוקם אויח
^pv ברודער האט ,50 לאהאל d,* דאס 

זאגען: צ( פאלגענדע
 זיײנען ^אפ דעם אין בארינגוננען די
 ?לאו? די אין באדיננונגען די פון װײט

iy*yv, גרױס א איז ^אס זינט אוןyר 
 נטעןyורpאגp יײ זײנען נאטירליך, ׳שאפ,

V' א;דyרy ,װעלכ ^וע^ערy -?מאנוםע 
 רyברוד מלאו?ס. yrtyi רי טשורען
 אױם־ האט ער אז באריכמעם, םל^?י
 נרינ־ ברודער מיט םראגע די נענוםען

n y i, כדי .50 לאקאל םון םענעדזמער 
 םון קאנםראלירט ש** רעם ןyהאכ *ו

 ברודער אבמר באארד. דדפאינם דעם
 באהוי§- ענטזאגט, זיף האט גרינבעת

r^ yo, םיט אנרימענט אץ האבען ײ אז 
 אין אוים נעהט וועלכער פ-רםע, דער

 וועם דאטאלט ביז אז און ,1924 יאנואר,
שאפ. דעם קאנםראלירעז אפיס זײז

 באיפליםט דירעקטארם אח באארד רי
 טראנס־ iv 50 לא?אל סון םארלאנגען צו

 מעג״ װי ׳טנעל אזוי שאפ דעם םערירען
 האבען נים קעז 50 לאתאל װײל <יך,
^y^ איבער ױריםריקשאן נןײן y פלע״ 
yv^ לאוסס. מאנופע?םשורען וחןלכע?

 דאס באריכםעט ׳פוסטער ברודער
—סאלגענדע:

 אײנער ־— :?אפלאן און אראנסאן
pb אוים׳ן געארבײט האט פירםע -ער 

 ױי־ םינישערס די און סאשין בײםטינג
 אםיס רער לײדיג. ארומגעגאעען נען

 דאס פירטע ײער םון פארלאנגט האט
 םyד םון זיר האט זי אבער סטאפ^, צו

 ־y: רyריבyד האם אםים רyד ענטזאגט.
 םטרײק א נאןי און שאפ םyד סטאפט

 צו־ yירמD די האט טעג, עטליכע סון
 Dרyפיניש די באצאהלען צו געשטימט

 ־y: דינען ײעלכע גארמענטם, איע סאר
 און פירםע דער םון געװארען בײסט

 ניט צוגעשטיםט אויף האם םירמע די
 ־י ביז מאשין בײםטינג די אפערירען צו

ארבײט. גענונ האכען װעלען פינישערס
 די —• :קאםפאני ?לאוס סערװיס

 אר־ אן גוט־נעמאכט נים האט פירממ
 צװײ פאר וױידז׳מעס פאר טשע^ װענס

 אפנע- איז שאפ דער אפערײטארס.
 סטאפע־־זש א נאד און געװארען סטאפט

 בא־ םירמע די האם מענ, צװײ םון
דאלאר. 150 ארבײטער רי צאהלט

 שאפ דעײ — :האפלאן און ראנאװין
 נאף םטרײק אין נעזוארען ערקלערט איז

 בלויז באצםאלט האט םירםע די װי דעם
 בא־ און םינישערם צו װאף א דאלאר 25

 שטיס. םון אםערײםארס עטליכע שעםטינם
 םאר- איז טענ דרײ םון סםרײס א נאר

 זא״ םינישערס י־י אז געװארען, ^מאנעז
 אויןי זאלען זײ און בעס־פעי קריגען <ען

 אםערײ־ צװײ די סקײל. דעם ?ריגעז
 נעװארען ענגײדזשם זײנען זומלכע סארס,

 ילאץ דעם םארלאזען דארסען שטי^ סון
 ארויפנע^ןט דארםען אנדערע צװײ און

אםים. דורכ׳ן \חןרען
 םירמע די — :מארגאליס ם. רזש.

D האט rtT ^ y און אאער״יטארס םיר 
וייגען ארבײמ שטונדען עטלימנ נאר

 םיר־ רי און געװארען שיקטyקגyאװ זײ
 באצאהי^. צו זײ נטזאגטy ויף האט yט

 זײ yDPyv* גארמענטס, yr^oy די װײל
ט ןy^אב כ ^  סטpפיyרגyאינ זײנען ג

 אין ארכײטער אני^רע פון טןװארען
 געװארען געסטאפט איו שא• רער שאפ.

rn א נאף און yw o o םון yi^vv 
 צו צוגעשטימט yירםD די חאט שסונרען.

 פאר רײםאדסyא« iy'Q די כאצאדזלען
דאלאר. 30 עטליכמ רי

פיר־ די — : רyרײמp און אװיץpרyב
 איחרע ורייגען צו ענטזאגט זיף האט מע
 ץ־ דער פון אקאנםעגט םyר צו כער%ב

 פאררעכטיגט אפיס רyד װי אזוי ניאן.
 האט ?ארפארײשאן, א אין ?יין צו זיי

 און שאפ oy־ געסםאפט אפיס דעי
סטריי?. אין רטy^pרy איהם

 ?עי1ססרי yאל — :לױױי מארריס
 איז oy און שא■ םyד םארלאז^ האכען
 Djn iyDyp«' צו jy3^*WE ניט ?יעער
 צו גרײט איצט איז yםירמ די שא«.

 ױ- די אױכ ר.yרזשאב א איס סעטלען
 פטי־yבאש צו ןyרלױבy איהר װעם ניאן
 פאר- שוסטעי ברורער ?אטער. א גען

 .'y־־ םון מײנונג א זyרyה צו לאנגם
 זײן זאי װאס טארס,pyדיר אװ באארר

אםים. oyi םון שט^ונג די
 טען1אנצוהאי באשליסט באארר די

םירטע. רער כעכעז םטרײק י-עם
 אז אינםארםירט רyערימוטB ברודער

 און אראנאװיץ םון שאפ דעם געגען
 א געװאחנן ער^לעהרט איז סטעיז

 האט םירםע די װי םyד נאר םטרײק,
אר8א רעם אױנםעמעשיקט ט  ווא״ ^י

ר סערםאן, ע ^ iyD האט װ ^ i נע*8א 
 אײ־ oyjt’D דער װען טעג. ררײ איבײם
o:yrTi האט ?ײם, די אונטערזוכט האט 

yגוט איז ארבייט רי אז אױסנ^נען, ר 
 yאורזאכ קײן jy^a ניט איז עס אז און

 די װי נאכדעם ארונטעיצושי?ען. איהם
 םאר געװארען טBגעסטאBא זײנען לײטע
 ריאיג־ רײטארyBא דער איז טאג, אײן

ארבייט. דער צו געוואראן סטײם
 yירמD די נעלער: און דיגנענטאל

 yם18 וועסט 10 אויף געװען םריהמר איז
 םירםע די האט םאי מאנאט אין סםריט.

o^pny, ביזנעס, די אויף גיט זי אז 
 זױ ארבײטער ־־י זיןי זאלען רםארyד און
jyD אנרyרy .דזשון אנפאנג פלע^גר 

 אין שאפ א נטyםyגע yפירם ר״ האט
 עגען1ו האט און טסרים yט10 איסט 36

 מיט ארבײטער אלע וױםען נעלאזען דעם
 לע׳ א. און בלאה א. םון אױסנאמע רער
 געװאלט נים האט םירםע די װעםען װין,

 ע-0א צװײ די ארבייט. דער צו האבען
 די אז דערוואוסט, זיף האבען רײטארס

 דער אין 6שא א געעםעגט האט םירמע
 סער־ האבעז זײ און םטריט צעהגטער

 צו אװעקזעצען זײ זאל jyo אז לאנגט,
 םירםע די וױ נאכדמם ארבײט. דער
 ריאינסטײטען, צו זײ ענטזאגט זיןי האט
 ער־ ysvB דער געגעץ םטרײק א איז

 םון סטרײק א נאר נעװארען. הלערט
yרי־ ערײטארם6א רי זײגען טעג טליכע 

jy. אינסםײטעט ^ y a
DB^py די — :אני8האם קלאוק 

 מ. עקזאמינער באשעםטיגט האט פירםע
 םירמע די צײט. װאכען 7 םאר װינער

 ארבײט, דער םון DזאנyנB־א איהם האם
 אר־ קײן ניט האט זי אז עיהלערמגריג,

 םאנאט אי־ן זײנטוועגען. פאר בײט
 געווא־ אויםגענומען סײס די איז אפײל

 עם און אשפיז ברודער מיט צוזאםען רען
 איז עס אז געװארען, עטאבלירט איז

 שא& אין ארבײט קײן דא נים טאהע
 מאנאטען דרײ ע?זאםעינער. רעם פאר

 געקומען עהזאםינער י־־ער איז שפעטער
 דזשאב. דעם םארלאנגט און אפים אין
 ענטזאגט זיך האמ אבער םירמע. רי

 באהוי&טענדיג, ריאינסטײםען, צו איהם
 נעווען איז עקזאמי׳נער דער װי אזױ אז

 לעננערע א פאר שאפ דעם םון אומגה
ט מע.ן העץ צײט, ^י ײ  איהם צוױננען ז
 נאד ארבײט. רער צו נעמעז צו צוריה
̂ז שאפ דער װי דעם  געײא־ ערקלערט א
 רי־ ברודער דער איז סטרײק, אין רען

געװארען. אינסטײטעט
 איז פירםע די — רײף: סאמועל

 סט. טע9 איםט 52 אין געװען םריהער
 אויםגענעבען פירמע די האט -זשון עגדע

 איהר צורי?געקראגען און ביזנעס די
 שפעטער, װאכען yעטליכ סעקױריטי.

 שאם נײעם א עעםנטyג רײף םר• האט
 האט ער און פלײם ױניװערסיטי 74 אין
 אל־ דעם נעמען צו צורי? ענטזאגט זיר

 צװײ םון אויסנאמע דער מיט סעט טען
 םיר״ דער גענען םטרייס א אפערײטארם.־

 4 נאף און נעײארען, ערקלערט איז טע
 צוגע־ םירמע די האט םטרײסען, טענ

 סעט נאנצען דעם צוריהצונעמען שטיםט
ױניאן. -ער םעסױריטי געגעבען אויד איז

 װערט באריכט אערלםוטער׳ס ברודער .
גוטגעהײסען.
 וחגגען באריכטעט ינמאםםסי8 ברוחנר

 -י אז ערסלערט, ער אםיס. ברחןלין דעם
םארט־ םון ארגיימער די גוון ^י״י-ןשעס

 נע־ דינען ראזענצװײג ןחעגרי או פאליא
ynכyאפיס רעי סיזאן. דעם רט

 ארכ״ט, yרyנ̂וyר די סיט אן געהט
 סעט* טאכט און ?אטייײנטפ טyנדyאט

^yסJyטD נאריכטעט עי שעיעי• םיט 
 װא־ עטי־יכע yטDקyנ ,ד סא־ אז א־יף,

 זע־־ זיין סוזען אםיס דין װעט כען
dvd,; אין iy m ט,יא*ב ארגאאידרונגס

 װערט באריכט יינקאםס^׳ס ברודער
ױטנעהײסען.

 f"1 אז באריכטעט, ײאנדער רyדnב
 ־8קאט אלערלײ ,׳v טyגרyאט אפיס

חאספאני, ?לאוה ס. און ס. ־״ :ל״נטם
 אויס־ האט אפים זײן ־־״ : רyשאבr א

 צו ארבײט שיחט yore די אז ונען,6גע
 דעױ ראביגאוױטש. שאפ. נאךױניאן א

 רושאכער cyi ןyנג,װאvנע האט אםיס
ארנײט. די צורישצוברענגען

yסאב־ א אז א׳יף. באייכטעט ר 
 דעגן, דזש. נאם^ טיט׳ן ?אנטױאפטאר

 דער שאפ. נאדיוגיאן א איז כרו?לין. אין
 אז געװארען, אינפארמירט איז' אפיס
 אין ראםשטיין פאר ארבײט שאפ דער

 אונ* ןyהאב רyהy£ארשט ריען ג^סאן.
 געטיאפען זײ ןyהאב ס.י,ק די טערזוכט

 חיצינ־ ן פ פארשטעהער שאו oyi אין
 ראטשםײן אויף װי בללםבער;, און נער
 ;עאי־ דינען פירטעס י־י סאז.‘יyג און

 זײערע ןyטyצינpוריv געײארען דענט
װארעס.

 ןyםyיפניא איצט וועט א-,יס רyד
 דער נייט oyB'tiyoyi םון פראנע די

אסאםיאײשאן.
 אונ־ צי פרובירט האט אפיס רyד

 יא־ פירטעידער םין ביכעי די זyרזוכyט
iy א האוס, ?אוט לyי 3 w n ארן * 

 אסאסי־ םױרטשענטס דער םון רyמבyט
 זין ראט פירטע די װי אזוי אײשאן.

yדער האט ביכער, די געבען צו נטזאנט 
 איה־ ysK ןyBאפצוסטא רטyאריyג אםיס

 די האט א־רער, דעם נאף ^ysyr רע
 גע־ צו געשטיםט האום האיט ראיעל

ר.yכיכ די בען
אויף, טyבאריכט רyװא:ך ברודער

 גאנ־ די איצט רזוכטyאונט אפיס זײן אז
yv .א אינדוסטריpאונטyזײנ^ נטס 

 oiyii ארבײט די און םטיגטyבאש איצט
 בא־ א לײטע. yסיאנעלyראםB םון םאןyג

 ״yj װעט אוגבפערזרכונג רyי ןyגyװ ריכט
 אונטערזױ גאנ^ די װען ןyרyװ געבען
^n:yyj זײן Dyn כונג :

־VD ראל״yנyדזש רyכרוד
 •y; םyד װעגען כאריכטעט נ^זשער,

Bלאנטyאמערי?אן די װאס סםאפערזש, ן 
 טא־ צו ןyנטשלאסy איז אסאסיאײשאן

 האט ױניאן די אז באריכטעם, ער כען.
 yםראג חגי אין םאראינטערעסירט זיף
 ?אנםערענץ א אראנזשירט האט און

 אסאסיאיײ סוירטשענטס רער ןyצװיש
 אויף םארטראם^ זײן װעט ױניאץ די שאן.

p nyiאנפyרyבריד די דורן נץyשײן, : ר 
n דובינס?י, הײםאן, ^ o r a, ,גינםא 

 פײנבעת לאנגער, ינ?אםס?י.6 װאנחןר,
זיגמאן. און

אויר. באריכטעט םײנבעיג בריי־ער
 װעט אפיס דעם םון נטyאינטpא אן אז

 ytrr£ דער םון ביכער די אונכמגרזוכען
 אלעס אויסצוגלײכעז כדי מײזעל, טשאס

םיו־מע. רyד מיט
 •־זשאינט דרעס און װײסט די בנוגע

 דאס םײנבערג רyברוד האט באארד,
— :באריכט^ צו yםאלגענד

 DiyoD^Byi ענדענט6אינדי די
 אויף ואל און ג^וען װי ^ײבען זאל

pאנטראלירyשעפ דר־עס די ןy,װ רyיכy 
 געװארען ?אנטראלירט איצט כיז זיינען

 רע־ י־ער באארר. דזשאינט רyאונז םון
,eארטמyמענערזשער א האב^ זאל נט 
 אינ־ געבען צי pרyקל קאמפלײנט א און 1

א. ?אמםלײנטם אננעטעז םארמאציע,
.n ז.

 דעפאיטםענט אסאסיאײשאן דער
 דער אונטער געװען וױ בלײבען זאל

 קאמ־ א און מענדזשער א םון אויםזיכט
?לערק. פלײנט
 איזיהײנט. זי װי בױרא, לײבאר די

יוניאן, דער אין װיכטיג זעהר איז.ניט
 י־־י םיט אפ בלויז זיר ניט זי וױיל \

אבער, גלויבט ער .89 אין 22 לאקאלס
 רyד מיט בלײבען זאיל בױרא די אז

^ צו אויסזיכט ר בלי  לײ־ סענטראל א ^ו
 רזשאינט גאגצען דעם םאר בױרא באר

באארר.
 אינװעסטיגײשאן און רסyדזשאב די

 װערען םאראײנינט זאל ארטםזגנט6דע
 ײעםארממענט דזשאביננ אינזער מיט

 םע־ דעם פון אױםזיכט רyד אוגטער
 דעפארט־ י־זשאכינג רyאונז פון רyנעדזש
מענט.

 דער אז גלויבט םײנבערג ברודער
 זעהר איז נטy&ארטמyד אמאניזײשאן

 רy אינדוסטרימ. oy^ רyד פאר װיכטינ
 רער זאל yוױ'ל א םאר אז פאר, שלאגט

 איג־־^ אן אלם jy:r^3 נטyארטמBדע
 רזאז,yB א מימ ארטמענט6חג פעגחזנט

 גלויבט רy אױםיאס^ זאל רyלכyװ
 זyנרירyסאמyר איצם iyp רy אז ניט

y y^jmאיז ס ny־y«v»y| אין
 oyii רy אז ׳רyאכ האםט רy ארבײט.

 צר nyooyn^ דקר אין טאן סאנ^ דאם
נד•רםyאםpyר פיינבערג ברודער ?ונפט.

 h בגיגע — :פא״גענדע דאס אייף
נזער א אוינ — ; סyאםיס ריכט־יקט

i.̂־c איז iyoyz ־ פאר צי;עפאסטny 
 Dyאפיס y-y"i זאי־ען דא; ארב״יט,

 אויכ אפיסעס. אי;זע,י^ אין אדײנגעחן
 -y;צו נעשער זײנען ^פישעפ די^־ע
̂ען איבײט, דער פאר פאםט  yny?״ זאי

 אפיסעס. y^yi^H איײננעםען ןוםיסעס
 װ*רען פ•רטyאנג אבעי -זאי ארבײט די

 בא־ ־אס גט.yדזשסyנy,כ אײן אוגטעי
 האר־ אין אפיסעס די צ• אײף זיף ציי-ט
 דאוךטאיון, בראנזוױל, כ־אנקס. ײעמ,

װ. אז. א. נױקרין
וױ״ צו פארראנגט בר^ואי ברוױער

 װען אז פארשטאגען װערט עס צי סען
 אין ארײנקוטען \y'yv רyםאכcyדר רי

 רי כרויז רועיעז באארר, רזשאינט אונזער
 35 יא?אל םון Dרyםבyכי jyj^T װעימג
^y»yr י־רעס די א־ן ארבײטען קאנען

D̂נטפy פײנב^מ רyברור -y אזוי אז 
זײן. עס װעט

 אז באריכטעט, קאפלאוױץ ברור^י
 בחו״־ער םון Dy'VpnoD^: די מיט

 םיטיגג א האטyג רy האט פײגבעיג.
 און 22 לאקאיס פון yטע־yרpyס די כייט
̂ pyD סא?אוי. ברודער םיט אױך װי ,89
 דושאינט װײסט און oyii רyד פנן

 םראגע. y^y'V3KJ’D די בברגע באארד
 Dy אז ער?לערם׳ ,האפלאװיץ ברודער

 םרא* yלy'נ*:*"פ yט?אנy פאיאן זײנען
 פאר םארביײנגען ױיר עי װעלכע גען

דירעקםאיס. אװ באאר־ רער
 גיט קאפלאװיץ ברודער װי נאכיעם

 אז |yo<PrK3 װערט כאריכט, זײן אפ
 א האבען זאלען yרyטyרpyס yאיp̂א y»ל

נ*נ*'L די װאו טיטי:;, 'yלv םראגy זאל 
 רי ברײנג^ צו כדי \v^yv ןyנוםyאױםג

 םעגליןי. װי לyשנ אזוי פאראײניגונג
כארינט, דירעקםארס אװ כאארד

קאםיטעס.
^Djn 15 (אױגוסט ט

 םון ארבײםער די םון ?אם'טע א
 רי אינפארםיר^ גריגשטײן, מאקס

D אװ באארד ^ p y Y i םאכען זײ אז 
 אז ןyארלאנגD זײ און ל^ען ?ײן ניט
 ny זײ זאל Dקטארyדיר אװ באארי־ רי

 צװיננ^ צו כרי סטרײ?, אין ?לערען
 צײט־ א ןyכyג צו זײ פירםע דיער

קאנטראקט.
 קאנםרא־ וועלכער סלוצ?י, ־ברודער

 oy «ז כאהויפ^ט, ,8שא י־עם לירט
 ערקלערען צו ראטזאם נעווען נים װאלט

 רי װי לאגג אזוי סטרײק אין 0שא דעם
 בא־ ny ארבײם. ?ײן ניט האט yפירם

oyDB'in ,דזןר םון די אז אױןי
vפירם v 'i y] אונטערזוכט jn * )W] און 
 זי אז םירם^ רyד געגען פארדאכט קײן

y אויםסײר צו איבײט ארויט שיקט r״ 
ניטא. איז פער

 צום ןyבyנyרגyאיב װערט קײס די
'.4פאוער פוי״ מיט אפיס
ח. םון ארבײטער די םון yיטDאp א

 אװ באארד רyד פון םארלאננען ר. ב.
 זימגר גענען טטרײק א אז דירעקטארט

 צו כדי װ^יען, רטyלpער זאל yירמiנ
 זײ רוכין, ב. ה. דזשאב^ יעם צוױגגען

אר־ םאר קאנטרא?ט צײם א צו
 םיר־ רyזײ אז אויך, רעןyלpרy זײ בײט.

 םאשינען, 20 ארונטערג^סען האט מע
ױניאן. חגר בײ אנפרעגענדיג ניט

 הײפ, רyד םיט צוזאסענהאנג אין
 ברו־ ער, אז םײנבערג, ברודער ערקלערט

 האב^ טלוצהי, ברודער און רyלŷ? דער
 ב. ה. רy^שאב דעס םיט pyty; זיר

 ןyפארלאננ צו צװעק דעם מיט רובין,
 אין איבײט גענוג שיק^ צו איהם םון

 רו״ םר. שאפ. אויבענדערמאגטען יעם
 האט ער אז ערסלערט, זײ וזאט בין

y מיט טאן צו ניט מער iאז און שאפ ם 
שערס. זײנע yאל פאר?ויפט האט ער

 ער־ זאל סטרײ? א צי yםראנ די
 רופט פירמע ײער געבען ןyiyn ?לערט
 םײ״ פארשײתןנע .y'DiPDn א ארויפ
 אויסגע״ װעףען געגען און םאר נוננען

רריסט.
 נענוי װערט yםראנ רי װי גאכדעם

 איבער״ באשלאםען ווערט ארומג^דט,
אפיפ. צום קײס די ןyבyצוג

 םון כיעסבער א פעסטער, לyאנש
 טקוירט םון סטרײתער א און 35 לאסאל

 די אינפארמירט האזשדען, האנטראקטאר
 אין איז ער אז י־ירעקטארס, אװ באארד
 װאכ^ עטליכע לעצטע די פאר סטרײ?

 רy װאס בענעפיט י־אלאר 12 רי און
 אויםהאל־ פאר גענוג ניט איז באקימט

 אז פארלאנגט ער פאטיליע. זײן טען
 רןyכyה זאל דירעקטארס אװ באארי רי

נעפים.yב זיין
צורי?געװיזען. װערט פארלאנג זײן
 רyװעלכ ארבײטער, אן גראסמאן, ב.

 Dyi פון ןyװארyג ארונטערגעשי?ט איז
 פארלאננט, פונט, און בראדי פון שאפ

 אים זאל דירעסטארס אװ באארד די אז
pym ןyערלויב pnw ^פאר ארבײט 

 ny רy םיר^. רyרםאגטyנרyאויב דער
ŷ p^ ברא־ פאר נעארבײט וזאט ער אז 
 איז איצט און יאהר 18 םונט און י־י

 רyאנאנר |yi'£yi צו רyשװ זעהר איהם
 oyi אין ניט Dyi״p קאן רy װײל *לאץ,
 די םאר אז אויר, רטyלpרy ער טרײד.
: צװײ לזנצטע ^jy האט yג רyמאכט 
#סטאר ?לינינג א אין רזשאבס עםליכע
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nטyג pn אכם1גמם האכ איך lכט ym 
 yooj'one י1 אז ס,1של oiv yyoipyj בין

ײכאר איז ױאך הײנםיגע mo סעםע  ״̂י
דײ׳/

 זאל סאמואם ,yyoy^n נאך װארים
r n ניט אױך ypp'r במא םײןrnyoj״ 

ן  טױזענ־ צעהנחלמע און צעהנד^ינע די ן
i n 1 בײטער,1א yo ĵniאזא םיט4{1ט1וא 

n ynyn iv T n y » m װארמ yio םײ״ 
v< \איך בין ? לי*ע yyi װי גוט אזױ ניט 

 yf»n װי ym םזײי װי םטאן, וױ ׳ס1גאטפע
1 >' y i ^ nקא:־ איך,׳ בין 1עא?ציאנע 

 נ־1א — מאסע די ;איך בין סעמואטיװ
p 'liiyo ,זעלבע די — םאםױוען י1 אין־־: 

 ym אאא, ן.yנשםעלnיlD1v עילבסט1 ויך
y^n 1 הינזיכטען n1יכטיגע iy:np’iyon 

 lyלכytא אלס ym טרבײפתר־סיחרע!.
p^r יע איךvנתס מײן ם m םיט־ אלע 

ly i'^ J םיז i n ,אינטעתי^יאנאל — 
 nnmp — אין ym לאנד איז אתז בײ
 — בײט1א םון טאנ גתיסען yyri אין

רײ גײכא!
! אײן זיך ם1הע !oynr ym i n  ־1

 על־ yn no lytnjni די נאמט1םא טעוי.
 אײך םון ען1הליגע n ym אײך yio טעמנן

y’i ה*ב איך (א, r ט נ די ^ o 1 ב nענה 
ym ,(עס סרחוט סייל unm pn pm 

ynor. עס מאכם n םײל yia לע יײער‘ 
t »יז *מז y o ^ r  i r m. װני טםע זײם 

' יאז־לײט.
Ivon םײנט מאס vow n! יתיאד 

V yna ראם א iv u m r im םארםיײ 
p ro. קיאחר •תביחמ עס לאםיר אכקד

.prono tv.
n ױגי^־מח נממר n im 1םי)m n 

i ( תי im ם  onm עו ײן ג j ק ip tn p n n p 
«t נימ נלויג jn f im מאס

vm\ אלעס 1איבע ym yyoy^n ym טאן 
 ־iyii m װיסעז, זײם ניט.1גא ױי טועז

 אם , ט י י ב ר n בילינ. ױינען 1מע
i אס1 n  rn 1צ גיט מאס םיקעל1א 

in y '  iv Dim .זאך
 לע־ סענמיםענטאלע סײן נים זײט
oypryo. הען איו y1nכע^ yn'n, װאס 

 מטראל n y^yo'o א טוט oy 1נא װי
 םדײד. ma הי^ל צום 1כי ײ1 יננען1שפ

«די ײנען.1 זײ נלי?ליך זוי ׳א ;yv3 װעלט 
in עח. נן א װי זײ mo איז a iy i /אבעו 
 װאלמנחגל n יך1 באװײזט dp 1נא װי

 נלײך ײ1 ילאזען אזוי האוײזאנט, oyi אויןי
 סאחרװײס־ pn כמט1א גאז. oyi ארונמע!

 ניט. טוינ זאך ?ײן .onn ײ1 כאפט לתג
 גײט oy^n םױגעץ. ניט װעט אך1 סײן

 Dy‘*' ן.y^ארבlnD ט1װע אלעפ אונט^.
y םיט אט ym וױןלקט. ym שםארבט in 

ױעלם. די ײ1 םארװײנען ניגונים איע
^ yyriyo: ליב האכ איך v y iy. על־1א

iy אין ניט ריגנעז6ש װאם כע i לופט 
 yyuni װאם און נעשעחגים טטע י1 םון
 ־y: yDoy^r י1 םון o^ya''iivma גים

n pun .yyr'iy iyr מיט 1אי n קוטאס 
? ט1הע איהד — איך. גלײך

o וו*־םט n  pvnn כאנ״nאלס א״ 
 יעני־ די pa נים ײט1~ .1םאכתטע1םע

n נמ־םים itp *  nמטיםוננ. *״ m  in 
 רי ma n i 1 ה : rn רא im בײם

rn סיח in ^װני•״,  >nmo ניםא rn : 
״. די ט1נ העל 1םא מ ײ \vp איד ױ ײנ  י

yivnni n^ntn v< בריתפ־־ )ojmr ym* 
y jrn r n ^ n  (*wo הורזו m  mo 

, ר ע נ ח ע , פ ר נ ו ס י ו ר ־ { כ ע  ם
m ר p נ י ס n i n i y i  tm 

tnuro i װי לטנג im יוגיא?, n מלט

 חױ yia rTys די rn ױאס אבעי
yMln yyr... חחינח! ראכען די װען 

 nyi ym* ^עױפיז, גיט דאף iy osni גו,
iv yyrjyo nm rn iv האיטען mn 
a,s,,v yyp yyo ...yp'ri אידם *pyv 

ysPTio ym rm.  חביה, אז^כע ..
 בא• ,v טריפר.׳! גאי־ דיגען ׳yyo זאגט

yveo^nmגא• איז די םאר .״ p״y 
aaro .ג^טא
yin — ׳ עס זײ זי ?יי;ט װאו(

yyp ו yyiirrnran o... לי ד r ’j ya^n 
״שטיי*ע... mn זיך דאכט —

טאכ־ דער ד האט D"v yovŷ די

inayi ;n טע* a  n :
* in: איכײטסט יאי, ^ yוי 
ym •vnr דײן yvm» yvmi געחפ 

 ayn װאפ חתדם.., דײנע א*י:« אױעל
}דין

 גע• געטאן, וי*iy*ow n י*אח האט
id 0'v ym ys’r i n yjrrvrא•״ זיד (״ 

:גע^יסעז
m גאו איו די אחן סאדע, n y,.
 אז טאיטעמ דאך, aony? אכעי

טײןי.,. א אױם סין״ oiv דןי יאזט עס
n — איז ׳1נ <אח... יאנט טײך.״ 
 lyoyo rn טײןי n טייך.., n rn ױאס

yypna lyp’a א וױ r ,וױסט א װי ערד 
 ,yono טײך, n ...iyo׳v אײנזאם

rn אז דיעט נא־,, aoysr...
 pn ...mm מיט ר״ד געח הײגט

 ״דצת,1נ א חכמה, • יאר ױ rm אזײ
n oinm װאיט yypni yyo jyo.

 זײ חתנים.״ די רותדם... אכא^/-י
fyiqyimnc איחר oyi ...»קא

 ניט yam oiro yyp דנורח איטע די
ynyonna, מאס iy i  im םיט סאחר 

mm חטכט לאח׳ן. 1טאכטע in ,v i וי1א 
rn םײתל, ג1קל » ד ,f>* a iy a n n a 
mm n om'n ,n־io אםת׳מר yn וזי n 

ל ^ iyo נעהסען םען tin typin tin 
 ty'non yn yia m rn המגוז 1איח

םאגסכיי.
1 ,m  pnױ iv aoip oy ,חתנים 
aiyii ױ imo iyi•’ .iyp n w נy־ 
a^yo איחר n y ’ ym סלאכה rn מט 

ipana ,aiypma ym ;m m  mo 
 לײדיעעחא!, n סתם סלאכה, n ynn גאו־

Tin im pna>m n .ױגגי א גוטippra 
 pi זאגט ,mm ביי im װצנסיעך אהן

n ביום ; yn k ^ט  ,1װידא כחוה אי
ma ,rjyo ly אגט1 rm p n a  n rn  pi־ 

 n ײןyyp ym yyoy 1̂ דאס שםעהם
 ym חכמה n די nya הײנט ״ שטיצ^
puna מים װאס mm לאה׳ן rn 

אװינס.
 oyi טא?ע װײס ־בותז, י1 אמת.

Jinn יאח im בײ איט שױן n יאחר 
ym ,rvmiiv-ym-yyTropy? י אויב? 

 yi yiya'O n tm tyrn^:’’in* ־pr יל11
ypno y זי rn כעגונג, ir 1כאל onn 
ma m אגציג.1ן־צו1נײן־א p  oyi iyon- 

>m m  1p t דאר n נישט. םײדעי inD- 
amyp, װאס iya^y, איץ myo האט 

tnyanna. נער»*פט אף1 וי
pn ־אף• im אין זי yn y:ma iy i* 

tyj חתנים tn קינד,.. אםת׳דיג ’yyip 
una, װאס aono 1איה פיט ajnpno־ 

aanr, ט...1יא1 אױם׳ן גלײף ױ גיױבם 
 לאה נ^ט, עס m חלילה אוםגלי? שײן

 יn,> 1״a עהײיר אן איזזסאי גלייכם
aiypmo ...tnjmr mm ino ayil, 

 Vi- ניט 1גא דמרה׳ן, איחר, װאיט עס
am, װען n ױ יאי בחור ypna אםאל

mp n •געבמ Dnmna ...נחסם pi לי 
yn ^ ,on p ir  rn  ,yono אלטע ,yiyi'n 

 mo* םאגאטיטע.. mn ניט rn ױ אכעל
 יעחנל tn כאםמ, ױים1 ד ײען שערש,

iy ש־ינם rm> onn חת^ ײער5 i  ,ryaiy 
 וױ ym װאנען yia וױים mm גוסעל
pirn װאים ouni rono נעװעז Dm 
̂גלד  nrn קאסטען זיך ט1לא nn< וראס נ

yrijn .]אבעי חת pnn ס ײנ ^  -ya ס
 ym טלינתעז און yyoy נאר הוםען !אגט,
 איהל yyo חנללאנגם ynywpim סאר׳ז
חטנד. לי גלויז
i טאקע rn זי n  yio y:nm  n 

 Deiyonno זי iyon וועלם״ לטעו־1|
 זי ...yiDip*־ לײרט לאה m ניט, רןן
^<rn  p כעװען אמאל אויף ראד n 

 מען האט יאהתנן אשןנלמע צױידעל.
 אויזי yyoimi לאננ ויt»lmy3 «1 ונישט

 כלח n שױן ױ איז 1»1יא iv 18 חתן.. 8
״ ■■■■״■1- - ....-.—----- ^■׳

 ױ1 גוט. apiyiya ר iyon געװארען...
1 n nחאט י iy i  in ,aimw אל1 חתן 

yyoyjonn,.. טאן, mp n ױ
mm m n, װי *fyi mm rn  un 

i n  ro yyainn iv yyoipy;oin 
 די yyiiy; rn 1גחס nor חתעח?..

 די yynyj ypr im איו< חצי ym תנאים
חתונה...

 yyamn יאנג יאחתן!״ אם#ליגע
W האט 'i  yyo ...גקדאחפט

 mn לאה, 1איה נעבאף, ov'n און
mn ,y;yaniy3 ס״דעל, װאױל yyp גיט 

ynj^oiv אײנעם iv וטענ-יג. יף1א דף^ 
iy i חתן 1ײסטע1געט tm יף1א yo^ay 

yyosm y 1 חדשים, rrmכלױז יך « 
 1י1 האבעז ארn ym 8 װאכען ■אי

pro גyחאלyoן yo yo^oy iv...:
mp n — אין oior האי״ס pt־ y rr 

ה אסאי* ym m טראכט —־ ל^ע o l 
ino n אויס גיסט m  iyo'o mm דף 
p m.

 די ...yyny: איז גערועז װאס 1אבע
y^n חתנים iy in  po זײגען :yyny 

yymyo y 'iro  rono... ,די ס׳הײכט 
•oni ,,v^n נעדסט... ניטט זײ ipo'in 
'iy :y׳ i n ,!דך האט װאס װנגיטשקע 

iv r ia  pa yyo>nrmo... געװען n װאויד 
 pip... אױפ׳ן ?ינד n 1גא נאך ׳ל...11בח

 ליב pinor איהם האט יאה איהר
only; װי אזײ n ...ד ?ינד oלyגט 
 y'lyom טאז טyגל א אמאל ypno איהם
yayp,? װי n ay^: yyo .זי תינד m 
טטע... mn י־אך

n im iyavyp iy i  iyon מאדנע 
 ניט 1איה א<1 גאט ...rניyoעrnנ

me yy&nior ײ1 די  1הא ײנע1 סון ..י
 שײטעל yyooyo oyi a:ypy: yyo האט

rm  ...yyono וױ n ...אגט,1 לאה גלח 
iy  in 1אי yn ,נישט האלם טנטמיסט 

pe א•״. אלץ *ייתענט זאד... ?ײן iyon 
yyoyan האט npn iy .און ליב״ -i n 

iv נאך o nיyDנעםמן אנסען1ס ל y'ma 
yyoy... ניט אל1 נאט ino yyanior ײד... די!

iy װאלט 1נא i סאטש iy i ^לעצם 
 !onny: נח1חת 'on םיוי... n געײען....

 ,lino• ט1סא 1מי mn iyon אס1 איז
 n im האבען חתונה אז ?אנט, װאס

vo^o'^oiyo'n ym aoino... װי Vi’ 
t..•: ט1סא םין אזא *pm לםyם b

 ׳נישט האסען חתונה אז װיבאלד
 ym עסט טאכ... טלע iddoip ױאס הײגט

נישט...1גא ym ינקסט1ט
rn אםת,  iy שוין omo גלײןי iv 

iy רי  ..w:'iyo'n יא אםאל לאה׳ן נים 
mp n... וײ אםאל האט זי :oanoy... 

jn... ניט oonoy: זיך האס זי jynyi 
rn אז םילא,  mm ...ניחא

י ע ד ר א ב ײ ל
העללער. דזש. םין H (!•םעליעט)

ר ע ד ע לי
נר»ם. תלי6נ *ון

asggsggsasaflessiggsgasasasacsgaasasssgsa I
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ן ע י ע נ ו ט
 טונעלען ליכטיגע ורך1 ־ױ

 טעג. םײנע יך1 ל״כט של־יכען
 װעלען ד• ניז אי ױץ, קאן עם

 ברעג א שװעל, א צו גױיכען
 טונעלען, ליכטיגע די א״ן

אויסםעלען. טענ נ«ך םיר װעלען
 לינער, םײן וױ־םט, װער װײסט, 1װע — און

 nyang ל«נג איך כיץ 1אפש
 שװעלען, אלע און צאהל יעדע

 טענ ם״גע װעלען עס אץ
! אװעק אזוי שוין א־־כיג

הע ער. קר^נ ד נ קי
n ז־־גען׳ זיי  nge ,םענםטער

 נדה אי אנק,1ק אי ב־יטאנ
 כעםלאר, n אין געשטאנען
געקניט. און געשםאגען

 1«ענםטע *n nte װי נעקוקם,
nyn טאחויחט װינם וױיםער 
 שנייען טלינקע וױיכע, םיט

טריט. טיסע גןןהערם די
 זיינען אלע װען ביינאכט,

 — 1םי און טיף נעשלאפען
 שװעםטעכ ,n זיי חאט אכט1נענ
 טריט זיננענזײקע םיט

םיצלאר, אי םענםעלאך, אי
;בליציג־בליין — ם1כליטשע אי

 «לע זיי מנגעטמן ה»מ
נליםש. צום «*געטיהרט און
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 ■אסוני־ yv:n: אתיף •לױכעז ym אן,
Dyv אױו״ m מי ש:על «זרי מניאן ̂yר 

yniyo יך.1 מנדיגט
 יס״נע־1? דינמע1אוםםא י1 האס איך

 גיט ת.1?לל ײנטע11םא ניט יym 1 אננען1
 ױד 1אײע זy:טyoליBאמp םיל1צ סײ[ ניט
 בא־ יסםע1אום ?ײן ניט װטרםט ym יאן

yy;:in>ir איגםעלײ ײט1 .1איה יף1א 
 א־m 1 װיסזנן זײם װניאךלײט. נענטע

iy מאכם די גאר i  po סא־ איז יתיאז 
ym Dpjyir אז n ױניאן yyp אי האבען 

 אמאל yyp ױ לאנעס.1נידע אי y ג י ז
ym Dŷ יגען1ק n אויד. ניט1גא *— אסאל 
Diyn iy, וױסעז ײט1 i  in פון mm yn־ 

yyp ymnr: נאך ווער־ז געמאסטען ניט 
oyi ניט נאך. ט נ י י ה nלy 

y ײןyy:yp 1 ס ט נ י י ה iyr ,nn וױ 
 ־Dyo צו אויס זיך ^ט1לע .yyr:’ii 1סי

yyo 1א אײעו:ymni':nה*ס־ איהד לױט ׳ 
 oyi זעהן yni mm מעט ,oiyn ישען1טא

 n rn 1923 סיז 1910 םון אװטעחטיר.
ynnoom i איז סהלך iyvnp נאנץ n 

rov' .ymnrmnn yn pd אך,1 און ym 
o n  yio ir^m c לyבyy פון iy i מניאז 

 i:y>yDr:yT!ow r:n: מדאן י1 האם
a>'oiy סליכט. 1איה
r. 1 ניט ט1לא yyy:n: ymיך no־ 

yynyi םין yiy'm ,1 אינסטינהטען yioי 
i ״נעםיהלאכצעז״ n  yio ,װעלכע צו חיה 

 הײנ־ yvono ״חיגסטעל!״ םאדערנע פימ
yy::i::yiar:n vלn צײטעז טיגמ iv ^  y 

yyoipwv םיט yoiyin .oyiyi y iy ''i 
yyp Dyijn 1יעת iv rm .די ^לטען ̂*n 

:yio y יי rn  ! ^ ,'om ניט ?ײנמאל 
 ־,oy: 1צ1איםע o:yp 1איה .yoi: קײן
yyo 1 די אין געמנ w » o in,װעכמננס ײען 
rיmpל typ yyo באמײנאן; o:yoyn ym 

o n  yypmonno yyp yyo im nyi .יאוש 
iy װעםענס םיט v iy i yyp yyo mm צױ 

mn iyon .yytmi בײט1א pi rn װאס 
imט yyaiiyion אױף iyo'i,i i n 

im n r ע ש ם א י ^ א מ ע y*( ר i 
w אם ווײס). איך םאנאגי^ w  i n 

יו דמט װאם  מיױם ym אײר, iv iv ז
•om װי איחײױיגט, ינ1חומא m אײך

 1אײע סתיעריג װי ײט,mm 1 גלי?ליך
?  הילסלאן \רי ym 1עלעג וױ ,rn אל1^

1 mm,אלס סלומחעט ײט i n און אײן 
y:,v:,,n^ םאח»םײס װאס ppm װאס 

 ט1י1מיאםייס װאס כדט, אײך סיהלם
n האם װאס אײך, סיט m  n נ נ א y ״ 

r א ט a אײו, אױף !חסנות םיט ט rn 
n סון לאסאצאן yyDooyi .װײל גראד 

 1גא ניט. 1גא אײך mo iy yyp טאן
o in  iy. ,א :op:yiy אז אסאל נאך 

i״im yn .סיליג
n t טוט o נyסyלינpר«ײן :יט זײט ^ײט 
 גענען onuoy האב אץ־ װײל נים לינ?ע.

 חלילה זיך pjnr איך װײל ניט ליגק^ י1
1 tnי ynmi yprP 1סי סײ yycy:iv מײן 

Don. איך lyo'imo זאך די אײך,'אז 
opyir ניט נלײך איך — 1נא ניט. סיר 

 ׳yno n ^ניט־ני?״, קײן ״נײךניה׳/ קײז
 יע!ער ארײןי רyDנטy אײן 1:א האט װאס
ymי י נ : ־־ ym y י י נ נאי ;ט י נ y 
עפעש. Dim סיט טו ym ט י נ נאר און

 ן י י נ אױןי אז דאך, איהר םארשטײט
 ניט ױניאן ?ײן yyo yyp ט י נ אױןי און

yyosni£’m. עס yyno געפיגען דאך זיך 
yyr:yo מוט דעם האכען זאלען װאס 

 דאך מח yyo שטעלוננ. n yyoy:צו אמא<
 יעלען1 ניט, אז אױך. "v\ זאנען 4אםאי

 מאו ױניאנם, yivomy: ;yoni דאך סיי
 yyiyn oyiv ט י : i א נ ym ן י י נ

iy i .אין סלא^ן mn מע״1״יעפא סא־ט 
 ym ניט. אויך mm און נים. איך גיױס

iy r 'p .ניט o:yo ym מיך ־איתי yyon 
 mp סיין — ,iy:nmpmn מאל 1יזע:1ט

iy אױף •אטע i איך װעל ײט1 לינקער 
.yy:nio ניט

ym ש:1םעסעל רײ לײסאד םײן איז אט
העו״ אייקוז אנסילעז yoלי y'non אל1

1 .iyvאל1 האס, דער מדשװינדען אל 
i n  y ru rin n o .אפ;ע• זאל צװײםאל 

 yiy^n אי? צוםײלתנ רי yyiyn סעקט
 האיץ. pm .oono אײן .yy^i אײנענע

 װעט איהר און ליסזג אײן .nor: אײן
yn :yr'iD iy  yyrooyo mn yyiyn אויסי 

 מד םזןכםינ אין ,ooiyinna :נעמרײ
rלyDnנy רי o>yn nyonyr n ma ,yr !
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מ רעואקשארס פון כ בי ד ד א נ
e װעגען געדאנקען א״דגע rr פ*ר״ 

מײנער-סטרייק, שטעחענדען
.«*ר* , ,y;yv ססדס, מיע יױט
 pc דיט דער ®ון ®ארדכען ש״-ענע

nyY ,סון און רעדרינג gיyiynjut v 
you און ®yon ,גאר ל״ט r ;y v העי׳ 
ען דעם ®ר״סאג, pg ®ען, ט  סע•* ^

 מײנערס טױזענ־־ 15g |y*yv ©צמנער,
 אין חױי^-גרוב^ jny״t ®אראאז^

 אנפאגגען װעיען און , !?מסילוױיניא
 פא־ ®אריעײדענע די ®אר קאכיף ױ'/ןר

lyunjn, גע״עטעיט האבען די ױעיכע 
yiy»v און נת*ם, נעלי y rv v הא* זײ 

גוטען. כייט אױספיהיעז djvpvj דט בען
A

 אינזערע פאי '־yzig רועפיען, וחנסען,
>iyty, װעיכע i״iyj ונקט• v^vfm 

 א*ן מײגערס, די •וי װ״דזש-ארב״ט^
 אײנ* ;יט שױן חאנען די, וױ וחניכ^

 פין טעם ניטער^ דעם ®ארזוכס סאל
iyp*n©o, דארוי די jys ער^עה״ ניט 

jyi, סײנערס די אז )jpnv אין ארױס 
 ארײן, װעאט רyד אין גיאט נים סטרייק

 ,D׳jrpy׳yH"g זיף חאנ^ די וױיא אט
 נע* ז״ האט שטאלץ זייעד וױיא אס

 ®אקטען, וױרקייכע די צו בליגד מאכט
 אין טאנ־ט^יןי oy, iy;y״p סיר וױ

oif .vo אםת״אינ^^ר אונזצר w איז 
omy מיײ ר״ועלבע וױ יאהוי, א באױז 
 DM» דורכ¥וסאכען האטyנ ח©נאן נערס
 נאף זײ חןונען גקץױס און סטר״ח, אזא
y;y® נים  ̂ lyoyng װאכען ׳®חןקייכע 
 oy גויט. און ^יענײ ®ון סאגאטעז און

 זײערע זי/ װען צײםען, גאװען ?ײגאן׳
 מד ;ים םמש האכען קינדער און ®ןױען

 זײ םון ®ייע ברוים. ©ט*שעי קײן חאט
 הײמען, דיערע ®ארילאזען געםוזט ח©בען

 איבער דאןי א אהן iy3'^yi דעען »ון
 אזוי געיליטען mnn זײ •.yp דיערע

 אױסגעדוכט׳ זיר חאם *®ס אז מטאר?,
 אריבערםראנע!. ניט עס װעילען וײ ד^ס
 ה©ט .*ogp םון מאנאטען יאמע די דויו

 זיך גאנצען אין ױדטדסרעזמורי די
 האכען ®יהרער די אוץ אױסגעיעדיגם,

 אג־ צו הייזי נאך װענ־ען דף׳- געסוזם
 װעיען. רy?yל yiyuw ױניאנס. דערע

 ועהר דעם $*ן זyרמאנyד oniyj זיו
 T טויזענד 50 פון בײטראנ ^עהנעם

 זוו אינטעדנמטאנאיל רyאונז ®ון ילאר
 קענט איהר אלז האמיי. דאזיגעז דעם

 *®רע?ייכע די ניט וחנן אז, זײן, זיכער
 סיי־ דער םוץ באאמםע די ןyװאילט גויט,

 i״p ®אײאנגט נים ?ײנםא< נער־ױניאן
̂ו ורען לוי,9ח  ׳מוחנסטער־ א ®ון נאר אפיי

 דאס רyזיכ האבען םייגערס די ײניאן.
 װייסען זיכער םארנעסען. גיט איעס

 פון צײט א מיינט, ססר״ס א אז זיי,
 א ביז םאײייעז םון הונגער, םון גוים,
 גע-8א האבען זײ װאס איץ, סענם

 ־ya^® עיעס jy3®n זײ אויכ ©■ארט,
 דאס םון אילץ אנםאנגען איז ©•ארם׳

 עס,7אי דאס װײסען זײ אילזא װעז נײ.
 ארױס־ זyילאסrענם זיי זיײנען -אר און

 בעס־ דער עס איז ססרײח, אין צונעהן
 מענ״ דענהענ״יען יעדעז םאר באוױיז טער
vv,\ אודאי, ארבײטער אונזערע םאר און 
 אײנ־ דער זיי פאר איז סםריי? דער אז

 ילעצ״ זײער איז דאס אז אױסװענ, צינער
‘די פון הריגען צו אום סיםציל, טער

 געדעכםע זײערע ענםיסער1מינען-אײ י
פאדערונגען.

A
 אנבא־ אין װצרען גענוםען מוז דאן
 זיײ מײגערס די עטװאס. נאך סראכם

 דער אז באװאוסט, גוט נאנץ ויד נעז
 אויןי ®יט איז •וב׳לי?ום זאגענאנםער

 גע־ זײן םײנער די סצגען זײט. זײער
 סאפט, דער אכער וועיט, די וױ רעכט

 דער ררעם מיעער-סםרײ? לעם צו^יב אז
 דאר־ אובלי?ום הויכגעמעצטער ליבער,

 דאם — יײדען אביםעי ®י^ײכט ®ען
 •וב־ דעם םאכען נימ שוין ?עז אייק
 סײנאר. די צו סימיאםי׳ט גאנץ יי?ום
r חןר ®ון רעדט ווער a n i, םאכם װ©ס 
 םיינונג, עמנם^יכמ זאנענאנםע די עס
n די עדקלעחרט באצײםענס טױן האט 

 נאר- פאר סטנאיאליסםעז, םאר םיינאר
 רײ כײז. דאם %ל םאר נאי־־טנײדער,

 װעם “קאסי^אז קאול סםייסס ^ױנײמעד
 סםרײ^ א םון ®א^ אין וװױימא, ©הן

 ®ון עהרוננ5ער? אן םיט ארויםיןוכמז
y2n^r אײנציגע די »ז איהר

 םיעערס* די דינמן סנאיי^ דאם אין
n אוז גױינערס די r n קענען ®יהרער

 דיט־ ביײבען ןyלyװ זאי ר^ירונג די־
 װעט אונ^ארטײאייצ, |y:Hi*iv*gi ראי,

 זאנצ־ דער פון דרו? cyi אוגטער ד
 אין און מײנוננ, רyכ,גטרyפy ;אנטצי

;iyog וכ־ דעם םון װאױיזײן דעם פון• 
 די. |jnycKf צו אום איעס׳ טאן ליהום,

 דאס קאגיף. גרױסען זייער אין סײנערס
.yoMv| זײערע .יױיסען י־אס טײנערס, ,ד 

ny-.n’C, כאיעיאסען• זײ האכען דאף א-ן 
 דאס מאכיף. גרױסען דעם אױפצונעהטצן

 קי*אר- דער אינז פאר זײן םוז דאס איז,
iybo נױטיג־ די אפיױ טעגען ?,,באיױ 

 ;עיױסע פון װיכטינקײט די און טי,ק
 אינז פאר זײן גיט זײערע פאדערינגען

 זײנען םײנערס די סאר אז ׳קלאר אזױ
יעכענס״וױכםיג. ד׳עכסט זיי

A
אז ערלןלעהיען, גלײף וױלען פיד

 פאדע- די איז אנבאטרעפט, אינז װאס
 הײסט, דאס טעק-או*״,#״ט י־עם פון רו;ג

 קאלעקטירען זאי^ נעלײבתים די אז
 ױנ־ דער פאי דױס די ארבײטער די ®ון

 אונז״ צו איעײרט װאס אזא גיט יאן,
 צו־ ארױסרוםען אז אונז, זיך דאכט עס
 טײזענד 158 םון סטרײק א דעם נזי

 דיערע און זיי פאר ברצננען מענ׳פען,
 םאכען און גויט, און עלענ׳י פאכייליען

 דאס -ילײדצז נראד גרױסען א צו ביז
 אזעלכעס, צםװאס איז יאנד, גאנצע

 אבצר ווערען. פארםײדמט ניט |yp װאס
 אז אנגעהםען, מיר סוזען םאיל ײצם אין
 וױיטען, דער םון זײנען y3>jni ׳סיר

 דריננ־ גאנצע די םאר׳מםעהן גיט ?ענען
 מוזען םיר פאדצרונג. רער פון ייכקײס

 זײ וױיסצן מיינערס די אז אגנצהמען׳
 דמנ״ צו װארים םוען. זײ װאס כצר,
 צו ■מוט נעמײנט װאילם אנדער^, קעז

 ®וםציג און אכט און הונדערם ער?יעהרעז
 אונםאי• העכםם םאר ארבייםער טױזענד

 הא״ וחןיכע מעדמען, םאר אנטװארטליך,
 װאם באנריף, םינדעסםען דעם ניט בעז
 נעה־ זײ ?אמוי unyv.tr גרויסען, א פאר
iyo דאס אבער זיך. אױוי jyp טאן 
 דעם ניט אלײץ האט װאס אײנער, נאר

 סאראנטװארם״ ם-ן געפיהיל כיינדעסםעז
ייכק״ם.

A
 דא נױטינ איז צײט י־ערז^ער אין

 םא״ דאדגע רי אז ער^עהרען, צו גילײןי
 בא־ געװען ־לואיס !רעזידענט איז דערונג

 בעלײ די אכער ;פאלעז לאזען צו רײט
 אױסנעטײנדזזט, גילײר דאס האבען בתים

 לנמרי דארםעז זײ אז םײנט, דאס אז
 איז דערפון ױניאן. די אנערקעגען ניט

 םון פאדערונג די אז זעהן, צו קלאי
 די מײנערס די םאר האט ״ט־עעה־אף״

 םון־ א;ער?ענו;ג םולער םון באיײטונג
 אין אז באדײםוננ, די האט ױניאן, דער

 נאר װערען בא^עפטינם זאילען םינען די
 איז נאטירליך, דאן, און ױניאךיליים.

 אזא גארניט שוין םאדערונג י־אזיגע די
 דרי?ם זי נאר אויס, זעהט זי וױ וױילדע,

 דאם פאר קאםױ גרויסען דעם אויס
 קאמוי דעם ארגאניזירט; זײן צו רעכט
 ער־ ׳פענדליכע, נענעז סחעבערײ, נענען

 װעלי סיט ארביים, כיליגע נײיריגענדע׳
 אזוי זיף באנוצט אײנענטימער דער כער

 שםארקע i^p ניטא איז עס װען נערן,
םארװעהרען. איהם עס זא^ װאס ױניאן,

A
 ״אר• — ױג?ט אנדערען דעם נעהמט

 די םון אײנענטימער די ביםרײ׳שאן״.
 איבערצונעבעז צוםרידען זײנען סינעז
 צו םײנערס די םון םאדערונגען אאע

 מײנער־םאחפטעהער די ארביםרײשאז.
 פון איגעזאגט ענגדפײדעז זיןי האכען

 אנ־ באסישעז דאזיגען דעם אנצתעהםען
 אלגעםיײ דעם םאר נאםיר^יד, באם.
 א זאך די אױס ?וםט «וכילי?וס נעם

 אנ״ נים םא?ע װארום םאתע. ביס^
 ניט װארום ¥ ארביטרײ׳מאן <זײ\ נעהםען

’D די געכען 'P3’^yo ״אוניארםייאיטע״‘ 
 אײערע *ויב ■סח׳ענעןןי צו מענטען

 װעם נערעכםע, נאר זײנען םאדערוננען
 א אויןי און קריגעז, זײ נעװיס איהר

?אסןי. דורך ניט אופן, םרידייכען
A

יע״ אוגזערע דעחמאנען װיאען סיר
 אינצםרנזדפא• אונזער אײדער אז זאר,
 דאם באנײען «ו אױסנעםיהרם חאט ג$ול

 ,יראטעק־ דער מים אגריםענס לזמסען
 tmeov אויר אאיאד זײער ח©ט סױו״,

 אוגזער ״ארניםדיימאן״. גאםןוחנרם
האט אינםעמעטאנאל, אונזער ױניאן,

v אטייו װיז די!, כד»ער ?  p r rw jy אנצונצחםמז אינעזאנט

עך וײ װיי< װארוםן פאראזיאנ, דעם
 ארכײט^ר־כאװעגונג די װאס ®אחרונג,

̂ײ סיט נעה*ס האט  אר־ ס^מהן אלער
 גאך ביסערע. ועחר א איז ניטױ״אאגס,

נע• ניט ארבײםער דער חאט
 אר־ י־ורך ססמות׳דינעס עטװאצ רואדנען

 א װי כסעט ״פױן איז ov ניםרײ^אן,
yoig םאי־■■זײנען איע אז נלל, jy^i n 

 ®יל ארביטרײטארס yKאונ«ארטײאי״
?my צוצ*ה זיףי גצנײגטyרyדי צו ן 

ס^ די פון טצנות א  חוציה* רי םון װי ב
y in ,אז^כע א<ע ;אך און ארנײטער 

 סוף ארבייםער די זײנצן ארכיטרײטאנס
 סיט איליין, געצװאיננעז jyvy; סוף כי

 IVBoypvfovg כחות, אײנענע ױיערע
 םיון ױנײטעד די רונגען.yםאד yרyדי

 רורכגע* אױף האט ױדאן װאיר?ערס
̂וזיגע רי כיאכט  ארביטריײ פון ש,'ל ^

 זי זאל װארום םו יצאן^דפאחרונגען.
 אז םאר׳פלאג, יאדגען דעם אעעהטען

 פא<־ איז זי דאס פיהיט. זי אז וױיס, זי
 איהרע *לע צו כטיגםyכאר ״פםענדיג

 גוײ די האם זי דאס און פאדערונגען,
> זײ פאר קעפסען צל ?יאסט טיגע

A
 די אז זי;ען, אין האכען דארף כיען

 ניט איז ױניאן װאירקערס מײן ױגײטעד
 אוים־ נעכטעז ערמט איז װאס ױגיאן, א

 ׳פױן סען קען איהר .ly^^vyj נעכױט
 סענ־ עעהנע אלער^ײ םיט פאנגען ניט

 סען קען איהר ;פראזען טיםצנטאי־ע
 װאס ׳דעם מיט ען)אפ*פרער ניט אויך
 י־י װעיען סטרײק םון צײט דעײ דורף

 מארקעם, דעם ען1פארכא ?ױיען וױיכע
 ־עם פארלירען זײ jy^yv אזוי אין

 רyזײ ציהען זײ |y3f»yv םון טרײד,
 םויל זײנען צייטונ;עז די חיונה. נאגצע

 רyאב סטרא^ונקעס. דאזיגע די פיט
 םון מאכער די זײנען עם גארי׳ע װי

 זײ װען םײנונג, nyD'^jycy אונזער
 מײ־ די זײ װעלצן דעם סים אז גלויבען,

!אסיטרעיןעז נערס
A

 באטראכט דיט אנדערער דער םון
 .1yo,©jy3,,H־iy3,o די פון האני־לוננ די

 רסyסײנ די םון זyרוננyםאד yf»g אױף
 הײסט ״ניין״. 'געענטפצרט ?ײ ה*בען

 ניט אוסן ב׳פום \vivp זײ אז ־אך, עס
 מיײ די םון ם^זרינגען די זyכyנאכג

 זyרונגyפאד די jyDy^gj אז ^רסyנ
ט, זײ פאר װאיט נ ^י  jy:gr זײ װי ג
 זײ. מיר iy3v^ רואינ^ א ■©וט
 אז ,ajnny^iy רyזײ נאן רyאב כאילד

 די iyony:jg נים אוםן במום jyjyp זײ
 מײנצרס, די םון זyרוננJnםא yילטyשטyג
®lyjjg^g דאס ארביטרײ׳פאן. \ײ 

^ דאס בארייט lyj?'' זײ הײםם, ב  אי
 אוניאר־ אן םון pd• djh w צרלאזעז

 *y: רyד אויב און ג^כט. טײאישצן
 םײנצרס די אז ,iy:y׳PDB ©yv ריכט

i ^ y ^ a  iy:^i© גצמטצלטע די צו 
iy• זײ jy^yv ז,yרונגyםאד 3 y ^ j oy 
 םון בילאף זyגאנצ Djn איהר האס דא
 ly^r אט ךאויא.yאויב םון oyog2 די
 נאכ־ ניט אופן כ^ום iy:yp זײ אז ױי

V2Vi\ םאד די םון אײנצינצ קײזyרוננdy 
^ פארםינ ךײ זײנעז אט און :lynym 

 ארביטרײ^אך אן װען ̂זyרוננyםאד אלע
pאמיטu n n y^ y  oyv y, אר־ די אז 

 זיך אײ.נער מוז כט.yר זyהאב בײטער
 אײ־ העץ װי :םראגע די זyלyפט̂ ;ים
 v P 1 רy װאס זיאס׳ נאכגעבען נער

 זאי װעיט גאנצע די אפי<ו jyv ט, י נ
PDB׳jy:y, אז yװארום אבער, ? מוז ר 

jy^jgn בא די אזויyDסY ̂יב  ירײ צוי
 אז זײ, וױיסצז ,Djy©trny :אוירזאכצן

 גאנץ אויםזעהן oy וחזט װ^ט דער םאר
 אז עחזלעהרע[, וח^גן זײ װען ׳מעהן,

 םרא־ די ןyבyרצוגyאיב מרוצה זיינעז זײ
yj ויפען דצרמיט ארביטרײ^אן. צו? 
 ־Djyoy y©j»jyjgt די גלײף רyאונם זײ

 זיד לאזט <ײחנר y^yv מײנוננ, ליכע
 צװײטענס, ;םראזען *לערלײ פון זyםאנג

 lyjyp מײנער די אז זײ, װײסען
ly ניט ?ײנמא^ ly^yv און rV v r 'K צו 
 ~iy זיד דאר זײ iy:yo םאחטלאג. אזא

 זשעסם ^עהנעם א מאכצז צו ילויבצן
 iyD"v דריםענס, גא^יאחן^ רyד צו

 ארביטרײמאן, צו זyומp נאר זאיצ אז זײ,
jy^yv םאריליר^ גארניט זתרבײ זײ 

 די םון !א^יטי? yגאנצ די איז דאם אט
r a o jy r ’g-iyro^ רמיט1ת און lyv'o 

ולם.y Djn זyצונארlא oy זײ
A

 lyjj'f’yj. ניט וחצם״זײ דאס רyאב
 םאר־ ניט הײנמאיל דארח iyo װארים
jyoya, ומנז אז iyo רyדט y |yayv׳ולם 

 ל^אםםyזyנ רyהײנטיג iy?2*g איז איז
 אײן ־־־ D^y רyרל'יאיגyצװײ א דא

 םון yראצB די אױןי בטŷ ײאס
 װאס □,My צװײטצר א און ŷרyאנד

 זײ איז oy .yרyאנד םאר !ו־אצ^יחזט
̂םy םyד אנבאלאנגט װאס אז כער,  ו
iv פון i צר׳פ^ר Pאטyנאריy, ער איז 
^y ^ךרס. די נענעז מא  סטyםארג מײ̂נ

 א םיט iy*ngv זyDדאר וחןט רy ניט,
ר «אר א ^ nyo*םאז םאר׳ז ־ iy^vp ; 

 הא<- צײט א םאר iyno oyv ער אד־צר
iyo װאר הויז זייןŷא רצר מיט ם  הי
 ovi, צואיב אילץ און Atf'W וויימנ ®יז

 פון רyכyז״צרyוי^p ®אחראמםצ די וױייל
 jyp װי םו, ,fyp''noo !ענסייוױעיא

 fזyכyארברD אזא זײז סוח^ זײ צר
W װעם אמר אזוי ניט Pin םיה־ און

 אר״ װאס \לס,1 םיז צוױיםמר יער יזנן
 מײנער, דער װי •ראצעװצט, און כײט

 מיט װעט רy פאר^טעחן, איהם וח$ט ער
 איהס ©yv iv #יא סימיאטידרעז, איהם

lyirtyn םיט oy>g, עי װאס ivp נאר# 
 װצט אנדעי^ v*ל וױ ־־nyo עד, כאנדע
 איז ov ?ױי^-סטרײ?. ay:־־ פון ילײדצן
 -עף סיט ׳פרע^יך אזוי ניט גאר דארום

yפyנ©^יכyװי סײנונג, ר gp־*»
 אײג־י אונז ov װי< yסyרB םאיןיסט^צ

רײדען.
. A

 סינוט iyoyyf« מנר אױג״אין און
jy^yv סינ דיyז*אײגyנטיםyארא■• ניט ר 

iy ^ p חױכען דיער םון ®i i y, טאיי און 
yp ^זײ כײ כיײבyר ®oy^ באמיוס 
 ױניאך גע׳פט^טע די ןyכyנאכצוג ניט

 די pc סטרייק רyד און ̂ןyרונגyםאד
 ly^yv דאן ̂זyכyאויסר ט1וח םײנערס

 װאונ־ די םון oy:MN האב^ װירצר םיר
 סילחסח רyד איז yooyp yרבארסםy׳י

 און ;ארבײט -און ?אייםא^ צװי׳מצן
 ©װער דאס, איז, איבערציינוננ רyאונז
 אכצד זיײז, סענ קאםוי nyY װי יאנג, און
y רyד טראץ סוף, כ< סוף o m, טראץ 
y^g םינסטyגזד אונזער אין כחות רע 

 y-: מיטוױר?צן |y*yv װאס ז^שאפט,
 זײן יאר זיג י1ת װעט מײנערס, די גען

^ ער ײ  ניט זײן ov וחנט דאן און ז
 םון נאר מײנערס, די םון זיג רyד בילויז

 חןכט םולע דאס םאר ארבײטער ע יל א
 רעכס דאס םאר ארגאניזירט, זײן צו

צז צו ניט ארבײטער די םון אז ^  צו ד
 ?אנקװ^נטילז, jny^i אלס ארבײט, רyד

yD^yv ,\vvwo פאר- צו בארײט זיינען 
 זײע״ און נוםים yרyזײ באס צום סריםען

 שסי^ל yi:y^y דאס םאר נשמות yר
 :^i:ypny:g yענדיליכ די םאר ;כרויט

 ־שװער־ די טוען װאס מײנערס, די אז
 ארבײט, vooi^irwzv: די און סטע

 םאר־ צו כטyר פאליטטעגדינ א האב^
 בא־י אזא נ^יפאםט דער םון לאגגען
 זײ זאי װאס באהאנדלונג׳ אזא ״לוינונג,

&?iy^yo, גלייכצו' א אויוי הפחית, לכל 
 אר״ בעסט־באצאהאטע די מיט שטוםע
לאנד. אין בײםער

פליכ• זײנע אוץ ױניאךפיהרער דער
®עז״

oy וױ לאנג, נארניט עריפם איז 
 P'g איז lyo^nyi האט vojn■ רyאונז
 פרצזי• ילואיס׳ םר. םים זיף זyנypצאצ

i םון ^נט j r װאירקצדס םײז ױנייםצד 
 אויסגצ• רy רזאם טlרהויyאי ױניאן.
̂ס  האט יער iyv ״םײםד, רyד בײ נוכ

ײז סדפיקם מצ yבאריהםט ז א ^ןנר  צו טצ
 גאװא אין Dרyםײנ די םון פיה^ר די

 א אין ארױס זיינצן yילכyװ סהאעיא,
 סטיײקצנדע די םיט ־סםרײקyאטיlסימ

 נא• יצואים, איז איצט שםא^־ארבײסער.
 “ל4ב ראדי?אל, יליביליננ. אויס טיריליך,

©pviy — די זײנען דאס yogo סיל־ 
 *עשלײ• װציעז װאס ^y©iyv yסטyד

 האט ^רסאר און קא®. זײז אין חנרמ
iy יyצטyן ratr, זײנע פון אײנצם אין 

 רס,yארטByס*רyרB די מיט ןyכyשםרyנ
;iy©^ny מאכ צו נױטיג םארyפאל־ ז 

־ : a:ny>piy נצנדע
 איןי ■ובליהום. tic באישעסטעם נים ביז ״איו

 ימיי• דער םה םערםערr«ננע באצאהיםער a ניז
 א זײז םענ איר ױניאן. װארקערם םײז םער

 א ם#ר טאנ, a םאר ױניאז רער םוז •רעזידענט
 איןי וױ יאננ אזוי אכער יאהר, ןועהז םאר װאד,

 אנװענדעז, כחות סײנע יע8 איך װעי דאס, ביז
ra קרינעז זאיעז מענמעז םײנע a ריעל״, ״סקװער 

ײעז  א'! עס חאנדעים.aב ארענמיױ װזןרעז ז
ias םיר a װער איך אונםערעיד, ער1קנא 
 אדןר בירנער׳ נוםער a איס נעױיכם טאנ אײז
 ר*ריס«י. איס םארדאםם, םארנעז אויף װער
 בןר װעיכע ׳די צו םריכם םײז טאז נקה איזי

םױ״. ^עםםינעז

 דזאט וחןרטער פאי דאזינע יי איז
Bרyזידyלואיס נם iy3y3yj ?צו אויסדרו 
iy׳pj«Yy3 זyװיכטיג זעהר א :yv דyר 
 א םון אײג^אםט ויטיגערrכסטyה

 וחד זצהר האב^ מיר ױגיאאםיהחנר.
':vi ^װאס ױניאךפיהר lyv 'i גלײנד 

 רyנט^יכyםy רyנאנטyזאג חגר צו גילטיג
 באדארפט m*r\ yitfyv זײ, םײנונג.

 האיי וחןלכע זײ, איהר, פאר רyכyה זײז
 בלױז iy:M איז האבעז באדארפט בע\
^ די ש ^ ט  זײ ױניאן, רyזײ םון אינ
 באאײנ־ אוץ גטyבאװ אםם זyרyװ

v?״ אין ם^וסט u tfw n  my] דעם« םון 
 •פרײבט צײםוננ y:y' אדער די װאס

iy:yv .ט אײנמאיל און די  ציי־י די פר̂י
 םיהרער, דצם אױו• אײנםילוס אן טונג

 •yv זyטראכט צו אן רy הויבט אײנמא<
:iy *־־Dy, אר די װאסyר v w צײטונג 
^ טyװ '^iy ^זײגע און איחם װצנ 

 נים װירקליר רy iyp אױםטואוננ^
 דצר צו זyםליכט yj״t צרפילצן כמןהר

 ז^בםט, זיד םאר אונבאװאוםט יזניאן.
 זײנע אין ©yvy^py3 i’itr רy רטyװ

 ניט בא^יםצ yvn איז חאנדלונג^,
 דצר םון זyסyרyאינט y'nng די םיז

זאנצנאנטצר פון נאר יוניאז,
yםyנטאיכyגו־י אײן ניט און טײנוננ. ר 

 מד םאר׳מכור׳ם איז םיהרצר־סא• טזןר
 צוט אפױם, דאזיגען nyi םרן װארצן
 צר וחצלכער םון ױגיאן, דצר םון מאמז

 צום און םאריפט^ןהצר, א iyvy2 איז
 ארבײםצר״בא• גאנצצר דער םיז טאדעז

 צם וױ־ געמאםצז, אזוי ניט וחנגוננ.
«חו דער לואיס, םר. איו אױס, ועהט

i
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איהרע אינדוםטריע, דרעם און קלאוק די
צוקונפט און פראבלעמען
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,1923 אויגוסם, מעז31 פרײטאג^
 װאיר־ סײז ױנײסעי דער ®ון ןירענט

יװיאןי קעיפ

איז yoyY• yyjgj די נאטראכט.
 ־דער גװאילד, ;נעשרײ dvi מיט פול

 |y3go ^ואיס, (,OOJVP וױ !פ-יבליקום
̂' ױכליתום גאנצען דעם ,y r| םאר y j'H 

 גאנץ ^ואיס רםyגטפy םײגצרס^ ביסעי
 סיר צאהלט ■ובליקום רyד ;®ראסט

v גיט r 'o .װײדזמעס ov םײ די איז‘ 
 א בין איך װע<כצר בײ ױניאן, גערס

 איחר גאר ר.yי,םyטtryאנג כאצאהיםצר
 מײנע y?»g וױדסצן צו םחױכ איןי בין

 װאס ,Dy5» lyjnp וא? זי אז כחװ/,
 סעז ־־ארוי זאגעז׳ צו דאס איחר. קוםט

 עטװאס מיט .װײ< םום, וױר^יף האכצן
̂ען בײועז א  yדאזיג די דאר מען iyp רוי

 םון זין oyi אין אױסטײט׳צ^ װערטער
 פאר^טארבענעם דצם םון רyרטyװ די

 .-יעמגד כי סאב^י? ״דהי :גרילד דדטײ.
 ל(' רעזי-ענט1 ניט oy םײנט ג^ייס

 !ובליקום, צום ;ארניט האט רy איס.
 ער האט צייט iya>yr רyד אין אבער

 איז אז זאנעץ, צו מוט זyנױטיג דעם
 נאר איהם אינט^שירט נטyמאמ דעם
 iyp ער װאס ̂ןyסםypאויםצו :זאך אײן
 ארבײט, ער jyoyv םאר ׳די םאר גאי,
 פאר־ זיף האט ער װעסען צו ׳די פאר

 זײנען אינטערעסען זײערע ם^יכםעט.
 דאס .yoDDyn yסאם דאס איהם פאר
 רyנטםy רyי זיין, דארף אזוי און איז,
 איז ov ױניאן־םיהו^ר. ןyאםת' אן םון

 אריינ־ זיף איהם םאר נױטיג גארניט
iy?tgf»iv ול9ל6 א אין cyi jyayv, װאס 

 װאם פאד און פובייקום, רyד אט oy איז
r אין jy2gn ov רy דארף  jy:'iגם 

 פוב^יקום רyד האט װאס פובליסום,
 זײן פאי און איהם פאי ^Dy: אזוינס
 : קטyדיר איז רyנטפy זײן נײן, ױניאן.

 ױניאז, רyד םון לטyשטyאנג בין איף
 ניט איר האב yרyאנד צו ׳איך דין איהר

 פאראנטװארטייכ־ הײן ניט םיה< און
קײט.

A
 איײ iyp פצסט?ײט אזא מיט נאר

^ די ןyאויסהאילט װיר^יך רyנ :yv 
^yc אונזצר םון ypאטא yמורא׳דיג s, 

y^yv סםרא אטy r׳צמײכעלט אט ׳זי ם 
jy^ צו, זאגם און אונםצר, זיך זי ^ i 
,lyp'^j נאםיר^יך, •פורות, די

 ,irpy אזא זײן נים נאר oyv רy װצן
 ־in >yo'3g אאתז זיך נאר װעט צר װעז
 ־y; זעהר א האכצן דאדױ רyאײג דען.
 צו אום ■לײצעס די אויף 1קא זyזונם

lyjyp די איננאריחנן »iy:jgryrD’if, 
 אום ס,yאינסוניאצי yנyידrםאר די װי

iy*!־<B צו נים זיך v גצהץ צו און 
y םון ayv גילײמנן דעם j''i jy^ ^ y 

̂ח  ױניאז, רyד צו גאנץ און םויל םליכט
y^yv יסזאל, איהר םארטרויט האט^ 

y אין iy3y«̂ איהר r 'i .װאוייל חענט 
 ותיל־ באװצגונג, njn װאוייל ױניאן, רyד

vo אז האטŷכy ^ם^יכגדנצ״ שטאלק 
 iyv ױניאז, רyד צו װצה םיהרצר. טרײצ
צו־ שװאר, iy:''i ״םיהרער״ אױזרצ
 ־yv yלכyוו און נטאיצ,yסענטים ̂זyקראכ

 םyד םון גט1באוױ און באאײנםלוםם רצז
iy©cnvo זײ. נענען אחגר םאר װארט 

 צו ^yDgB iy©Dאםװײניג iy:''t די
 ארבײכמנר־ױניאן אן םון סירער די זײן
 ײטpסםyר־פyטpחארא װען צײט, א אין
נויטיג. דריננענד אזוי איז

 באסטאן אץ רײנקאוט־בדיקערם
זיגער. םאלשטענדיגע

 םון סטרײק רyד אז נבואה, רyאונז
 באסטאן איז רײנ?אוט־םאכער yרyאונז ־

 אנהאלט^ ניט <אננ װעט 7 ל*?*ל םון
 א iy3gn זyאינגיכ ווע״צען זײ דאס און

 זyװארyג מטוים איז זיג׳ ןyנדיגyפולשט
 און .D*wny iy3t$n םיר װי רyגיכ סיל

 װאונ^ר. רyBנאp א גאר Dy איז כאמת
 הונ* זײנצן ^רבײו^ר די װאו דארט,

 זײ iyno דארט אײנינ, נטyצlראBרטיyד
 די {y^p דארט אןיןי זיגרײף. זײן «״

 אינ־־זשאנק* םyד רובירט6 באלעבאטים
 קראנההײט, רyזײ םאר טByצyשאךר
ט,yד באילד זyהאב זײ אבער  װי רם̂י

n^nyDy*̂ מאכ זײyאינתשאנלר אן זיך. ן 
 Dy װאו דאלט, lyB^yn אמאיל iyp שאן
 אי־ דארח iyo װאס oypD א -*א איז

rv w w  \viviW2\ די צו onyp'nDD, 
 ov װאו דארם אינדזשאנ?שאז אז רyאב
 ,lyaypD זאל װאס סײ:ער, ניטא איז
 װי DyDבא די jyB^yn אזוי יונ?ט ?אז

 הא- -אס .ly^yDtrDypjgn טויכאנן א
oyog3 y^g iy3, ״אינדצפצנ־ די סײ 

Djyiדי סײ און ״ DyDg3*pDDg בא^ד 
" *inyryH, זײ און iy3gn ,אז תזרםיילט 
 װי ברירה רyאנר סיין האבצךניט זײ

ivivm ow און פא-^יננצז די DyD‘ 
ױניאן. ד^ר מיט לעז

A
 אמאל נאןי דארום זyטוליר8גר מיר

vo< בראװצ די v:"H i*r א* םון ארמײ> 
 װײ מיר זיג. גרויסען איהר מיט 7 ס*ל
 םין האםפ^ימצנם Dyi מאכען זײ לעז
 וחצל־ פון ױניאז, שצ5םוסט^,אפ א זײז
 בײ־ א נצפמנז םזנגלז אנתןרצ םילצ כע

 װײם-פרצזידצנט זyגלאטוליר םיר שפ<
 זײן םון ראלyנyנ Din אלם מאנצסאז,י

YyD''nj't ,גר סיר *רםײgטולירyדי ז 
 זyנצgג דצם סםרײ^סאמיטצ, נאנצצ

םירטyג גצשיקם אזוי ד»אט װאם שםאב,

(ס«רטזעוווננ)
oy איז ?Yny קיאי זײן צו וױכסינ 

y;yv| דyאלצ אםת, פונקט. ם -g:gpy 
i lyoD’D״iyj אז אײניג, זיך צװישצן 

 פאר ןyגוצ גרױס^ םון איז ײאױארכייט
 אין אז ̂ןyרyלpרy זײ ארבײם^ די

 םון נטyמyיy ijn ניטא איז װאך-ארכײט
W 'W W ד ראסyאר טוס *רבײנ^גר ר: 

 ארבייט, טאנ ן y כ י ל ש נ y מ א
V, 6 זײן אויף האיט 'nvivראדוצירט yv- 
^ ג  א lyBg^ga װערט רםיטyד און ני

 דאס און ארנײכמןר, ^הר םאר םאדציוגג
 ארכײטס־ רyד אז שוין, ברײננם אלײן
ײ. ו. און װ״ ז. ארן ,iy:^o^ זאי פרײז

 איז דאס רyאב אםת, איז Ding דאס
 רyד װאו אינדוסטרי^ אן זיא אםת ניט

 צו מ^ייכליײט די תאט רyורrטpyנוםgמ
jyDgo י י ו ו צ אויןי ארבײט זײן y ר • 

 אין אמת :יט איז ay ;ז17פרײז י י ל
 מאנוםע?טשו־ רyד װאו אינדוסטרי^ אן
ly אויסצואװ^צן פרײ איז רyר r 'vv 

yj^T און אינסײד־ i ’'DD'ig3־.̂g'׳־iyD׳ 
n און yצאהלטgר־בyDyב זyצויש yn y 

״g yצאהלטgב ^iyo. דזשא־ אז 
 איז עכ רyאײר סטירט,Mpy האט רyב

 איז ארבײג, װאך ly^^vyj אײנגעםיהרט
 פיר װאס אורזאכ^ רyד צוליב און אפת,

 פראדו?* די װײי ,iyDy:y:2g האב^
 קאנםראקטאר* ovi אין yטאדyאנס־כ,צ

 םאר נדyצוציה כמנהר jyvy: איז שאפ
 א איז Dy רyאב ר.yטשורpyנוםgמ דעם

 ײאהטר־ םיז אײנםיהרונג די דאס פאהט,
 אימפויס, ןypרg^ט g \V2v:vi האט בײט

g שטארypד צו םארוחגרסס, שטויס ןyר 
tfP'VDJg:: 3 פוןJ'DPg^:gp □yi־*D'D 

yD,□ ב האט װאך־ארבײט די װײלgײ  די
n:yD םgרנרyDyד רטyםון םרײז ם ng 
 םיל א אין רy^ytrאינסײד די אין בײט

 אױטסײד־ש<ד די אין װי מאס, רyרyDyנר
ys^ װyלכiv i"t y םיל py:y>p ײאו און 
^נג די םפ  םיל g זײן iyp און איז *זי
rטgרypרy.

 װאך־ םון אײנפירוננ די האט אזוי און
 djh DpngDtngp םעהר םיל נאך ארבײט

 זyצװיש אדבײטס־?אסט אין רשידyאו:ם
DyT און אױםסייד־ש^ און אינסײד־ 
ך, האט, iy3g^n דצר ^רלי  IgDy: נ
 אױטסײד*שצ־ דאזינצ די אז בצסט, זײן
yBר iy^gt זיך Dgn מצהר ly'inytngD.

 װאך־ tg ז,ynnyiig דארום jyayn םיר
gאיז רבײט iyvyj אורז אןgכy, אבצר 

 רyש׳יגyר אזוי רyד םון אײנצינצ די ניט
2v^p'VD:g םון igtr*igDPgio:gp Djn. 

 ר1ת פון זיג רyדyי פארמשריט, רyדyי
2yorw איז ,Dyװײדזש אין ירניאן Bgr־ 

 נאך סײ אוז רgם טײ שםונדצן, אין דזג
 איז װאדארבײם, פיז אײנםיהרומ רyד

h iv i^ שװyרyד אויח׳ רyאינםײר־ ם 
 אזז אויטסײדינ^ Dyד אויף װי ׳שא&
 װערט זײן רyDyגר אלץ DDgoy: האם דאס
ר,yסשורpyנוםgמ oyi פאר

Dy ריכטיג גאנץ איז vronvmm,]
 אינדוסטריע אז איז װארארבײט דאס
 *ipy? איז ,3J'nirDpyDiJgDH''DJ'g םון
 גאך איז oy רyאב ארבײטער, די פאר גוט

g זyנרוי הרyD ^איז דאס אױב פראג 
 nyi װאו אינדוסטרי^ אן איז אזוי

^ oyi טאנטרא?טאײשא& 'DD 'ipy 
 אין iyi'®y3 מיר ^yp םyד םאר באורײז

 דרעסמײ־ די :דרעס״אינדופטרי^ רyד
 מיײ jny''T אין צוטײלט זײנעץ Dרyק

 װאך־ םיז נוטסקײט רyד lyayv נונגעז
 צו נײנטyנ איז ארבײט)ןר ת*ר ארבײט.

y די זyכטgבאטר r ig i פרgגy זייץ לויט 
 iyp רy אױב ^^פאהרונג. רyנליכyרזyפ

lya'^go, מײנוננ, זײז לויט :v jy בײ 
 פון זyטDנונ צו צר איז שטיס־ארבײט,
רyד אויב ׳היטypרgם שטי־הארב!ײט.

 1א וױרהליר איז Dy זיג. צום ארםײ די
 םרײ־ y^yrg jjnyn צו Duy: רy^אמת

 צײט, רyאיצטיג רyד אין בשורות V2לי
 אױב־פאס־ רלײyלg מיט פול איז װאס
טעז.

 איבערצױ װערט ׳בוך װיכטיגער א
לײענעז•

oviw װאס נאר iy:igp מיר vi לײ־ 
g iyjy זyא\ן בוך װיכטינצן הר yננליש 

 jy^: Dyנyרשטארבgפfcצו־םרי Dy״־ פון
y. .איז בוך םון נאמצז דצר פלאמב 

 םיר און דצםאסראסי״, *אינדאסטריעל
lyD^gn 1תנ?אטצנדירצ צו װיכטינ פאר 

^ y^g צו ־בוןי דאס נז  װאם ^yiŷ או
iyjy''> lyjyp .צנגליש oy בוך, א איז 

 צו פיל pnyi גאר lyDgo זײ װצט װאס
y©D2'DD̂ די רyאיב זypנyד v yogD 

^ן אבל  גצ־ yDJgo צײט. רyאונז םון פר
iy בוןי םyד אין lyngyD און זypנgד :"t 

 ־ya^n טיף ng: און אריגינצלצ אמת
Dרgכםy. מיר jy^yv ד איןyנאהצנכ^גר ר 

 בא- yגרינדליכ גאנץ g jvnv: צוקונםט
 דערװײל בוןי. om iV2'K טראכטוננ

 ^'־Dy די מיט iyjy:iag3 זיך םיר מוזען
vo .װערסער

אקערמא;. בערנארד םיז

 פאדני־ האט •רײזען iy;yv שטרײט
̂עבעז, דאס איד.ם טערט  גונ• צו iv איז י
yDD; די• מיר אנצר װאדארבײט. פון 

vi\ םאר ניטHינטyרyדי אין סירט n y i 
v i^ w אדער דעם ®ון מײגוגגצן 'ovjv 

gט,יביyפאראיגט^יצ* זײנצן מיר ; ר 
 םון וױרקוננ iy^MDgjgpy רyד אין סירט

 איגדוסט־ רy:צg; דצר אױןי װאך־ארכײט
 דרצס- דצר אין lyj’Dyj ריר און ,yרי

 דארט :צרשײנוננ םאמצנדצ אינדוסטריע
iy rv דא g ואר Dnyi:in 'אנטרא?טאר? 

 װאך־ אײמעפיחרט איז oy װאו שעוער,
 ארכײטצן רyByש דאזינצ רי ארבײם.

 הונ־ װי גוט, אזױ רסyאכl,דז׳ די םאר
 װצרט ov ײאו ,iy»yr yרyנדg רyרטyד

ט ײ נ ^ ״ און שטײדארבייט, ג  ?אנ־ ז
pורירyמ מיט ן א  דזשא־ □yn פאר ^

 דארום איז oy רנײט.g כצר׳ס
 הוג־ םיר די םון רyיט,רנg רי jyv אז

ly* תןרט iyy, ײאו ov איז D^'Dy;:MK 
 איר־ אין iyvy: jy©Pgv ׳װאך*ארבײט
lyDPyv i jy: ב הינזיכטyDyדי וױ א&, ר 

 ov'ivn ov װאו ,ivbvk׳ אין ארבײט^י
 |yosgv רנײט^g'pשטי םון ם1יסיסט די
 טיט ny»yc* די םון ?אנטרא?טארס ,ד

 hiyoy׳ DJgpyj ל*נג ;יט װאךארבײט
iv איז Dy:T'3 אין i איצטיגyצײט, ר 
 רyד שארוי. אזוי איז ?אנקוחננץ די װצן

 -py?g זyכgפ זײ דאס איז, רyאב סאהט
^ vov yכ נ ז  קאנטלאקטאיס, די װי בי

 D’’3igy; רטyװ ov רy9yש oyoyv אין
 צײ םיר lyjyo □in םון און שטיק, פון
 די rg שלוס, לאגיש^ :*נז םyד הצן

 איז זין ly'nog איהר אין װאןײארבײט
 ,1?אנטרא?סאר־שא g אין v^jyo ניט
 |jnru □jn ארבײם^נר רי גיט ניט און

 װאןי־אד־ צו זyשריבyצונ tnyv װאס
 שאפ grg איז ארבײםצר רyד בײט״

 רy כאטש און לײכםצר, גישט ארבײט
 רy װצרס װאד, פון D>gyg3 װצרט

*i v i ^צו נצצװאונג g jy3go בא־ 
 דאס װאס נט̂סyרמgנ צאהל שטימטצ

 בלויז □yDD'O-p’Dr די גאר ^דצר איז
.jyog: רyנדg jg רyאונם

 םיז lyDNnig די אין פארש^ײנ
opigv □yT ד םוןyאויטסײד״שא• ם 

 dyagt םיר iy:yp ר,yבgדזש ovi און
rg װאס אורזאכצן, די Din^yi wow 
ly צו r 'i :v^p'VDjy iy ''t גצװצן 

ײ ^ ײ װ ־go רyד האט ,Dנyרשטy : צ
 •Vi די אז DBgDyjjg זיף רyטשורpyנופ

ס ײ ^ ^  װאס ״©mg זײן iyDgo צו ל
 רyDגרוי זײן צוױיטצנס, אוז ב*ליגצר

 םyד םון זיר ly'HDga צו םארלאננ,
 םיר iyf»yv איצט און ױניאן־קאנטראל.

 װעלכצר ^gopgD g נאך ןyריחרgב
ng ם^ז^טניסמ^סיג איז i ,װאס ױנג 

 djh רטyלyרשנgD i:yD''igD האט
BראצigopgD nyi .Dy* איז g קא־ 
©ly^y^y/און ־ oyoyv אויף וױר?וננ 
 די אוױי אוז ארבײסש~צושט^*ע די

y רyד םון צוקונפט '^ o n j'g םון איז 
וױכטיגטײט. ivooovn צר1

 ?אנטראקט־ פון DyDD'D די אײתר
 ,iyopgvy2D’jg גרויס אזוי איז רyByש

 Digpy: רyשורDPyנופgמ רyד האט
sראדוצירyכלויז ן yo'vyj g אר־ לײן 

 הונ־ די םון זyומpאנ cm מיט בײט.
 yדאזיג די איז רyByלײךשp yרטyד
 רyקטשורyנוםgמ Djn רgפ וננpנyשרgב

 ז.yרשװאזנדgפ iyD''pj'pyD v:'"t אין
 ?אנטראקטארס פון אויסװאל ig דדרף
 זyראדוצירB צו םירטyגDאוי py האט

ig אומבgגרyנyצטy און סטײלס צאהל 
y*g' הרyז און ̂זyסארט ^

pאDטבgנ רעgרמyנטy .Dאויב האט, ר 
yנאר האט ר o^gvyj, 2ל"2 נאר ניט& 

p*ĝ p g מgנוםyקטשורyאד רyא ר ^Dy 
jniropyDJ3go^ נאר unyv בײדy 

 רyד מיט זיך נדיגyנוצgב גלײכצײטיג.
fאזינ*yד זיך האט ג^עג^ןיים, רyר 

rנוםgמ tp yורyאויסגצשפרײ^, ר yר 
 פראדוח־ זײנצ םון D''^gD זיף האט

 ־W האט און ציא&ם־שװ^נ?ײטצן
 זײן אויןי כוח זyנאנצ זײן Dנטרירyצ
 מאנופעתםשױ .DנyרטמgBŷ־דlויpרgפ
 ngD איצט ביז האבצן וחןלכע ,Dרyר

dd*jp םgא ר lyD^gn דאל מיליאןgר 
ngD ngD^yigngD iyDgn ,o o j^ g j 

 ly^go הײנט .oy^t'D רyזײ דרײםאכט
^ gDםילDyביזנ y D g rn  yדרײ צוױי, ר 

 גארניט רטyװ דאס און יאהר, g מיאיאן
)lyo^gpy םgצוםיל. ר yj'2»'g -דזשא 

 זyכgמ צו OD''njijn שוין lyngn בצרס
g יyחרליכoyjt'D y םון lya'T און 

 1אי lyo^gn און דאלאר, מיליאז אכט
y^ די רgם .tyopgv איין r האט 
iw: זײן ןyרלארgD igr-v'02'g דצר g 

 זײ םיז ypgo איז אוז װיכטיגטײט,
ijngvyj lyDyayjD'ig. ב זײgנוצyדף ז 

 ער6שצ אויטסײד yרטyהונד די מיט
 דאזיגצ די .iy«njngD זײיצרצ רgפ

 ר*yד איז רyאב fyvn DרyזשאבTןyדיז
?אנ?ז- רyDרgBf g אין צײם רyב5yז

 !ײ און אנדצלע, די םיט yj^g רעדל
 אזױ פחורה דיצר פארקויפצן כדדזען
 וײ jyjyp דאפ און םצגליןי. װי כ*לינ
 םי׳ליאן א ®ארטױפצגדיג װ״ל אױןי,

 ׳ ״אװצײ דיצר iyp יעחרליך, גארכיענטס
*ovoivbopv " iv גארטענם ®צר jn• 
^lyiyr o:vov װצרצנד סענטען, אץ 

 איד Djn פון צנסצס10אװערחצד״ע? די
 נערצכצגט jvjvp רyטשורpvנוםgם סײד

 נרױסצר דצר דאלארס. אין װעיצן
 אץ װאיצ דין ddvp װאס דזשאבער

vov-.j ,סיל איהר ?ריגט קװאנטיטיס 
 igupyeogo• אינסײר דצר וױ ניייגצר,

 ס״ס- בצסציע g מיט דף באנוצט רער,
oyo און jyp י«ריגעז g מציאח גרצסציע 
 ?יײנצד רyד קאגטראקטאר. ovi בײ

ivi^oPVOMPomi^oyn םמש װערט 
g- װאנט. דצר צו צוגצדרי?ט rn  im 

iv i אר?ױ®^ קען® yj^i נארסצנטם 
 6 אדעד 3 םון *ראםיט jyDyj g מיט

lראצyמאכעז דאך אדן ׳נט g יצחדלי״ 
:jy הונד םון ®ראפ*טyרטlyijytvD  y 

d דורף רסgדאל p i® oyi, װאס yד 
 איף רyי^ינp דצר פיל. אז*י םארקױפט

 ניט, oy iyp רyורlי1נpyנופgo סײד
ang כי*ז נארטצנט nyg ■רײז זײן i 
 דאס ר.yרyכyח g i:yDMig3 זײן

iw רJn אז ראכט, ^ P -אינסײד״סא 
 ארויס סװי״כל־קוף כיוז נופצ?טשורצר

 ?לײנצר רyד אפילו און ,Dyji’D םון
o רyכgדזש rtv i 41 קאנטודצנץ די אפט 
ly צו רgם דזשאנצר גרויסצן oyY פון v r 

 ארומ^ צר ומלרט אםס און בײצוקוטצן,
^ םוז גצשטופט נ ז  אײנפלום רyד כי

 אױןי זיר Denting® רyבgדזש ajn פוץ
 אינדוסםריע. רyד םון vלvpyv זyדyי

 כיאמצריא- yרgאסטבp זעהר די אםילו
 אײנ• זײן דyאונם גצבראכט unyv לעז

 םריאומף- דצר סער װאס אוז ®לוס
g פון רשgמ rn  oyiנyאן, האים ר 

 ft® iyD2gr די זyרyװ רyנyאp דאס
nyoo'ipy פון און iy3go אר כיזנצס® 

oyi די און אמסײד־דאנום^מוו^ר 
v אויסזיכמעז r 't ײ צו?ונפס די ®אר  זי

גיצנצזצנדצ, קײן ניס ^y? און זצהר ואן
iy3grn רyד  ijnyojnj, כדד וױ 
iy3gn צוםרידצז איז נצזאנט, שױן tro 

g ם ׳ אפי ר ^י  םיד רyאד דרײ פרן נ
Bראצy.נ נסyרy,זײז דט mm

 10 ®ון o:jRngj g אױף ®ראםיט
 דצך סצנט. םצרציג דרײסיג, איז דאאאר,
 .lyojyo אין o;yDjnyj וחגרט !ראםיט

 גאר- די tg זויל, r:yiip:gp די רyאב
oo:vo קאנ־ די בי׳ליגצר. נאד זײז זאילצן 

lyogD iyDjy*vp אן Djn אר גארסצגס® 
 נעהסט רyכgדזש רJn און דאילאר, נײז
 ?אנםרא?טאר. זײז צו װידצר זיד

pאנםרpgשויז האט טאר Dgnyj גאל- זײז 
 njn םארדינסטצז. םײנע םון צײט yנyד

nyDgrii סאיה האט o^g ,olvoyoiv 
 מיט איהס האט סאב־מאנופ^טשורצר,

 DDgbyj רטליכ?ײט1צל רyטDyנר דצר
 זײן םאר 9שא זײן און ׳רyהעלפ זיין םאר

 װאס דעס, מיט גלי?ליך און ^Bgהילו<־ש
iD:gP oyi pigi g־igopgהאט ־ yזיך ר 

 ױניאךב^ רלײyלg םון טyװyטgרyג
 צואװארפצן איהס רy פלצנט ז,yונגpנyשר

 ,ojyo^ig( אוים׳ז דאלאר iy3^gn g נאר
oy:ra איז iyvy2 ,האט גוט iy זײן 

yרלײזyאויך ר oyBy צוגyװארפy,אכ זyר 
gy2 om- באלד האט ^צײזער רyד vi 
 יא-6 פון מזבא Djn אויף וףנרען רטyם

 קײנע םרן נים װײס Dy3i'3 װארים םיט,
fiyD:yD'D:yD די און iy?'na ,האבען 

onoyj ,n צוליב jn w *P םזצחך אלץ 
®jy^g. נgהאט ^טירליך ijn קאנטרא?־ 

 האט צר און מיטל^ זyזוכ נצמוזם טאר
jn אין iyji®y: זײ y rto ראדוקציאנס״! 
 g זyיגDפyשgב צו אנשטאט ז.yטאדyמ

iyogp/ האט yזיך אלײז ר o5yory3 בײ 
 מיס לאץ8 א גצזוכט האט ״©,rig רזר

 #יר©1באנ<רא| אפט האט נמ,yר yרyבילינ
 גצװארצן איז און ביזנצס p׳®D'ng איז

 ש»•״ tysg״ |g םון באאצבאס רyד
 שא•״.־ רײשאזyBאאp״ א ג^ם^ט א^ר

 נים איץ נאר האט Dyאg דאפ tg און
iy®^gpyj, צי אוס g® Dyiy mvP ̂

y:'T̂ די בײ נעז P ,װאס •רײזען 
 נע־ זיך רy האט ,iy3y2y3 האט רyבgדזש

:yot? מן און צן1צו ײ  ng yj^t ®ון ר
 נ/ד מצנאיך נאר איז ov וױםיא בײםער,
g .jyv םון װײציסלור ני?צא Djn שטמך 

 Djn pc דיתשמה lyig'D'ng ארבײגמגר,
 * דצם אױןי lyYytpyvg ,ײאך-ארבײםקר,

r©M םון g lyD^ngYgnnyoyD g •בי ♦
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iג^וא־ דינען ראפ ארנייט*ר, יואחנן 
 ?אגטיאח־ חום םין ®*אאחנן די ואן

 פאידינעו• oy*y \vm צו אום ®אר,
 אין נעראיטען דאט דז^ומנער דמר ןנ*ר
 כיייגקײט. ם*חי און מעףןר אל״ו \mאאדא

oy מלאר, איז m דזיעי׳ רעי• רעחד װאס 
 פאגטיאתטאי, דעם נ^רריקט האט $אר
yH גע־ חאנטיאי^אר דער האט סעחר 

 איז ry און ארבײטע-, די דריתען ©ווט
r *מ־זתר v y im w גאמיט זץ־ M“ 

wjyf»y®tr ,ג^־־אבט האטי װאס דרוק
 #ט־ אין םארצמ״פלונג״ צו ב״«ער1א
 דז^אכער דעס םין לייזומ די םאכט דאס

ם נדטינ. אוטבאדימם אוױ ^כלע
 םאמ^מען, איז אילעס דאס א״חנר

 האט װע^כער ?אגםראקטאר, דער מאט
 סורא׳דיגע אזא דך גענען גמי-אט רם

 געװיסע נאכג^נן נעיזאנט *גקורענץ,)
 אבער iypy®r ®ינײטער־פאחןרונגען.

 קאגטראהטאר דעם פון ילאנע די איז
 דין פיט אז ׳®פלדימ, אזא מוו^חנן
 געהאנט. ניט מס ער האט וױלען כמסטעו

 ®יא׳ 10 נלױז זײנעז יאהר יעצטען אין
o m דער אין סײ ק^נטיאקטארס, די סון 

 דער אין סײ און דדאס־אינדוסםריע
 ריט ארויסגעקוסען ^*ךאיפריסטרת,

$oyw קאגטיאפטאר דער ®ראםיט. א 
#p זײן אוסםוןיאנטװארטי־יך. נעװארען 

 ארביײ די;ע םיז ®ר״ז דער און •רײז
 דעם פון גמװאחןן באשטימט איז טער

 קאנט־ דעי *עסײד־סאנוםעפט^ורער.
 »י| געװארען םארװאנדעיט איז ראפטאר

 שא«' אדער ®רייד?אםיטע טארט »
 טיט אױס דך דינגט וועאכמר םשץרט*[,

 או] ער װאס ®רײז, דעם װעגען באס ו״ן
הריגען. זאל^ ארבײטער איבערינע גי

 א אז קלאר, זײז דארום מוז עס
 װעט מאגםראקטארס די גענמן םסרײמ

 ®רייז דער העאםען. וטyp| 6 און דט
 םון באיעטיפט ווערט גארםענט רעם ון0

 םוז סאנטראסטאר רעי חמאכער. רזם
pt• ,רער איז אזוי װײיל אונטערװארםען 

 קאנ״ די פאריאנגט אזױ •רײו, סארקמט
$,x v rf שא■ איז איכײטעד דער און

 סטרײק א װײל ׳העלםען נאתיט זיך
 10 האט װאס סאנטראסטאר, דעם נאנען

 נעגען אויספיהרען נארניט סען םאמינען,
 מאשינען הונחןרט םינו• אדמר דרײ די
o םון n ,צױ זײ האם װעיכער דזשאכער 

 אנרערע פאר^ידענע דינע אין מארײט
מעיער.
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פאריטיק םלאד־המות

ײ*ר.׳ נעהסםע (מיוס

 דעטאקרי- א איז-זעחר טויט דער
 װאס זין דעם אין איגםטיטיציע טייעע

yױנט ר  געקרױנטע אםילו ׳;יט חײנעם ̂*
יער  אבעה ®רעדדענטען. אדער חע̂ר
 וחד זעהר איז ער ׳איז דאס וױ טאד;ע

 דעםאקראטי^ער -ער ןוו צוגע«אסט דג
אפעײקא.

o: אקענען עס זאגען טיר r טױט 
הארדיגג, •רעזידענט פון

 דאס פען מוז געװעהנליף, וױ ׳נו
 ער־ גאטירייכע גאגץ א איס אגגעהפען

 ער־ דער געװען גיט איז ער ^ײנונג.
 לעןו״ רער גיט אױך איז ער און ׳עטער

 פאראײדנטע די ״םון ®רעדדענט טער
 דער פון אװעק זייגען װאס ^טאאטען

 אלם־ אדער נאטימיכען א פיט װעיט
 זיף האט עס אכער טױט. ;אטירייכען

 ארױס״ האט טױט זײן אז אזױ׳ געפאכט
 ®אליטי^ען יערעקליכען א תרופען
 אין צעטופלעגי׳ע אזא איז עס כאאס.

 קײנער אז ®אליטײעענס, די פון סחות רי
 װעט םארגען דער װאס זינער גיט איז

 גיט איז ^טוםלעגי׳ט די און ברענגען.
 רע^בייקא־ ךער םון רײהען י־י אין נאר
 הארדיגג פר. װעלכער םון ®ארטיי, גער
 באגער־טר®• אפיןוי^לער דער ;עװען איז

;y,* דעפאקראםען. די בײ אויך נאר 
oy ג זיך האטyצוייב אז ׳אזױ פאכט 
 iyK״jyo אײן-אײנציג^ £יז טויט cyר

 דארפען iyjy^e ®אליטי^ע yאל ןyזאי
 צױ איז דאס און ׳װ?רען םאכטyרגyאיב
 װאס מענ׳פען, א םון םארלוסט dvi יינ
 םײנט yj^T סײ און פרײנט דינע סײ

 :ר"'םער א פאר נעחאל^גז ניט זyד.אב
פ^יז^ייכקײט.

היתכן? :קיפיה די דאך זיך םרעגט
v אזױ זײן דאס זאל פארװאס
 אםעריקא׳ ־־־* ענםםער רער איז

®אליטיק. אפעריקאנער
yyס א איז דאס l^יעyיאלײ םין ר 

 jyy^- םון ניט ®אליטיש א — טײן,
 ®אליטיק א ניט אױןי ®רינציפע?, אדער

 אינעטערעסעה עמאנאמישע אפ^ע םון
 ־טאנעוױ ®ערזאנען, פון ®אליטיק א ;אר
 םין אזא איז ןויםאל. בלינרען און רען

 קלײניגקײט נסטעyקל די \vp ®אליםיה
 ארויםתפמז און שיסעל די איבערקעהרען

כאאס. א
 ®א־ די ײאו לענדער, אנדערע אין

 די און קייסטאליזירטע א איז ליטיק
 גוטען א אינהאלט, אן האכעז ®ארטײען

 כםעט זאף אזא איז שלעכטען, א אדער
 א םון כאזײטינונג די אונם^ליך.

 אנ־ אן אדער טױט דורכ׳ן שטאאםסמאן,
 פארהעלטניס־ א םון איז אורזאך, דער

די סײ״יען באי־־ײםוננ, קלײנער פעסיג

זעלדין. א, פח
 ®ערזענליכ״ א איז ®ערואן םענדעyנאטר
 פיט באדײםוגנ גרױפער אזא פון ?ײט
 װאס איעםיוס, טיםען און ־נרײטען אזא
 נאננ דעם כאאײנפלוסט םיל אזױ האט
 באזייטיגומ זײן »ז ®אסירװגען׳ די םין
 צום אדער גוםען צום ןyא®רום זיף םח

לעכטען,  םאר־ \vt)VD אזעלכע אכער ̂י
 קײן׳ םעחר םאג היעטיגען נײ געהמען

 לעכען. ®^”•א?יט רעם אין גיט ®לאץ
 םאי׳פטענדיגע h גערואורען איז ®אליטיה

 און םיטעלםעסיגקײטען םון םאנאפאל
oy אײן װעז «ז געװעהגליך, זיך םיהרט 

 כײנ־ םין ארא® געהט םיטעלסעסיגק״ט
 מיטעלסע־ yט,װיy א זיך כאפט קעל

 בלײבט איץ און ארױף גלײך סיגקייט
געװען. װי

®אלי־ די װאו ׳אבער אpריyאם אין
 «װעק, בא^טיסטען קײן ניט האט טיק

 הארדינג׳ס האט ®לאז, אדער ®ראנראס
 אזא אנםאכען נטyגעק רyריבj^ טױט

 -א איז ®אליטיס גערוחנר. יעתקליכעז
 דעם איז טראד^יע, א װי פעד,ר גיט

 ןyלאזyרנyאיב האם םויט ®רעזידענט׳ס
 װעג, מיטעז אין .װי נסyאליט'שs די

 געדיכ• א אין נאכט פינסטערער א אין
 װאו־ נים וױיסען זיי ,און װאלר טען
געחן. צ' װײטער הין

 גע* האט חארדינג װי לאנג אזױ ״נו
 פאר קאגדידאט א געװען איז און בטy>י
 קיאר געװעז איץ איז ̂ןvיvנאםינאyר

 האבען ובליקאנער9רע די גלאט. און
 myi האט וועלכער םיהרער, דיער נעהאט
 רםיןyט צװײםעז א םארדינעז דארםט

 ברע־ געדארםט ניט זיך ry3^n זײ און
 פיא- און אישום אױף קא® דעם ןyכ

 אז הײסען, זאלםyנ האם Dy גראמען.
 נעװען איז .אדמיניסטראציע הארדיגלס

 איײן דערפאי און ערפאילג גרויסער א
 װערען אינדארסירט דארםםyג זי האט
 וױדער דאס טערמין. צוױיטען א סיט
 מיטעל רyגוט א אלס דינען געקענט האט

: צו יפטום ^iy די אין אפאזיציע די 
 pרyליד די גוסא. רייהעז רעיו^יקאנער

 אס־ ארערלײ די צו רםyנטםyגע חאבען
 לאגע־ yלyאזיציאנEא די םין ®יראנטעז

האבען םיר V איהר וױלט װאס :רעז
 גע־ ״גוט האט ער קאנ-ידאם! רyאונז

 נאםינירט וױרער םארדינט און מאכם״
 וואלטען אטפיראנטען די וחנריען. צו

 אפצושםאל־ ברירה די בלויז געהאט דאן
 םאכען און םארטיי דער פון זיד טען

 איז געםאהר רי אבער זיןי, פאר שבח
 ®ראגרעסיװע די ?לײנע. א זעהר געװען

 דעם איז טײלעז ראריקאלע די אפילו און
 אזא םון זײנען לאנער רעפובליקאנער

 םאר־ געחן ניט װעלען זײ אז קאליבר,
אלםער דער פון םארטוך רעם ^אזען

yzwo כײ אידעען. אבסטראקטע צוליב 
 רא־ײ און ®ראגרעסױױזם ״יער איז זײ

 נים ׳פאלען מעחרםטע די איז קאליזם,
 ׳yn קלפטערען צו Ipbisov * װי מעהי

 איפ^ ®רעזידענט^ואםט. חגר צו כער
 ריזיקי• צו איבמוחױיס ׳דעם םאר רען
גרײט. ניט וױים נאף• זײ זײנען רעז,

 nyi םון דעסאקראםעז, די םאר
 גע״ אױןי לאגע די איז זײט, צוױיםער

 כלויז האכען זײ קלארמ. א זעהר וחנן
 װארטען און ׳עטייף זיצעז געדארםט

 די װאם ®ראטעסס־קוםימעז די אויף
 רעס אין אריעװארםען װעיעץ בימער

 האר״ דער נעגע} וואהלען די םון םאנ
 חד דער גמכען און י*ינג-אדסיניסםראציע

 נאר האבען זײ ®ארםײ. ®וכליקאנער
 -y: צו אנ׳צטרענגמז זיף געדארםט ניט

 נ״ŷ#רעכrאוD םים מטיםען גײע וױגען
 נעדארפט האכען זײ וראס אישוס. דע
 ״װא״ גענוג ןyאנצועטעל בלויז איז
 בײ זאיען רyוכליקאנByר די ׳רס"yם^
 פראטעסט־^םי־ די צו׳גנב׳ענעז ניט זײ

 םראנע א געװען נאר איז זײ ביי סען.
 סאנדידאט אלס ארויסשטעלען וחןגען
Dy®y מטיײ א װי ליבעראל, ®ארעװען א 

 םון אנדערעז אן אדער מעקאדו גער
 ׳tyr:yo א עפעס — טי® דעםזעלבעז

 בײם םארהאסט צופיל ניט איז װאס
trtiy, גלײכצײטיג אויך זאיל װאס און 
 סטריט, װאל אין חשוב שטיקעל א זײן
 קעטפײז־בײ־ קרינען קענען זאל ער אז

 שוין איז yאיבעריג דאס מטײערונגען.
 רyר םון פאראויס אין באשסיפט נעװען

םראדיציע.
 גע״ האט הסות םיאף דער רyאב
 תל א פלענער y*< די אט םון פאכט

 דעם זיף ברעכען נסyפא^יםיש די און
?אפ.

 פאלי־ רעפובליקאנער די ערשטענס,
 הױפכרםרא״ די איז זײ בײ שישקנס.

קולידזמ, קאלװין בלעם
 װאס םענשען, יענע םון איז קולירזש

 א םון הילף דער אהן אליין״ װאלטען
 ווערען ערװעהלט געקענט ניט צופאל,

 טםאא• םאראײניגטע די םון פד^זידענט
 דער אויו* אז איז, םאקט דער טען.

 װען האנװענשאן, רעפובליהאנער צטעדyל
 סאנ-ידאט, א געװען אויך איז פולידזש

 אײנענעם זײז םון דעלעגאציע די איז
 נעגען געװען םאסאטשוזעםס, סטײט,
 אלס נעװאחנן ער איז נאםיגירט איהם,

 די וואם דערפאר נאר װײס־פרעזידעגט
 אויםגע״ געװעז שוין זײנען דעלעג#טען

 אהײם געאײלט זיף האבען און םאטערט
 אנרעחגר, הײז געײעז ניט איז עס און

 אםט. דעם געהםען װעלען זאל וואם
אוים, זעהט oy װי קײנעם, איז דאן

*י עולם דער כדי  ס«ר ?יך ערעיןעז *זוי ניט ז
o n אוז, ׳םײנער*סםרײק כעם*רמםעהענרעו 

ר אפאר,  םוט דעם •ביסזןר »רא*וװ׳«י*נ«ז כדי ױי
®n רעזירע;ם האם םיינער, ערםנ-קוירעו די■ 

ען ®ולידזע  אויב *ז, עיהל^ױננ, »ז *דױסמײז
 װעם הויתז, חאינת קײן זײן נים וחולןו ®ס
*י עולם .*jn »? זעהען, *ר  נענונ ה*כמז ז

מ  נור״. מז .זשאסם זײנען וחניכע קוילמז, װיי
 יע בארוהינט. *כיסעל זיר האם עולם דעי אוז

 •נים כר עי *בער נוט, אזױ נים אתנר נים׳ אזוי
 פיעזי־ םרן בעזײטינט איז ריתנו6 *וו גאםאי די

 ■דעסע רי איויס אפע־ קוסט קולירז^ ואגם
מ רי ̂ווו םײנמי די אז ירי«ח, א םיט כ«לר ײ  װ

 האבעז גור״, עז .זיפאסט זײגען jp^jnv שילעז,
 קסימיאשיע*םםרײ א איז *רויסצונעהז כדער נאר
 הא־־םע די נראכעז ױאס ברירער, וײערע סיט

 אוג־ גאנץ װירער װעי*ם עולם דער אוז הוילאז,
 רי םיז ױאיס ארזןזידעגם אכ?ר איו רזחע

 םענ^ אזא ניט ױניאו װאירקנרס םײז ױגײםעד
 אז עוים אונזעי םאראורזאכען װערזוו זאל װאס

 ניײו־ אייזיס ער לוסם ,r:® ענסת סיגום איבןרינזנ
 איז rvryn נאנמ די אז מרקתרוננ, א« זײנ* גדם
מ די nc סײנןר די אז rm* ני©  ליייקז װיי

 אוז כעלי־בתים זײערע םיס מנסראהם א ה«כמן
 ארויס. ניש םיםאאםי־סםדײק א איו װעיזנז זײ

 רי אםת. כ^יוחינם. װידער עולם רער שויז איז
^n r:jr t» * r r jp* נום, אזוי נארנים זימעז 

ם כי עי *נאר ז פרימימז w נקפאי די «י י  י
 קוייעז די םוז ססרייפ דקר דארום םענ ׳װי*ט ויחר

 n אימנמנען דאד זיך יזמם אםטר קוםעז. סײנעד
ײעי ױניאן, ױיער צוכרעכעז םאכם. םורא׳דינזן ז

 סעחר װ«ס .e'jm רי mr איו אזוי יע,
 M זי איו !יתר איץ איוזר, n נום »יו אײנער
 נאנמר רעי םח «אר#דאסס ד«ר און איחם

 *m« 1סרינא וועם ד»נק ל«ם <ו*ס #»יו מנעימת
 סי* לןר םוו רפנתר מר »יס פויידוש״ וידפנם
 וחןימר לואים, •חןייחןנס גיפ אוו ,1 •ואצי

wm ר» «זקי eri xpm n  warn פרירזוו׳ אולם 
דאיוזי טרלויס ני• דאר אן

 בלײבם םראגיזרײר נעװארעז, נארניט איז ■אריו
 נעזעצליד, יע רוהר. p* כאלעכאםטע די אלץ

 איז איז עגנלאנד און דארם. איז זי ניט, אדער
 נעװען. װי הילםלאזינלײם, פוץ ראנע רערזעיכעי

 וױדער ז'יר איז בלײבם, װאב אײנצעע, דאם
 *װוײ די אװישע« ,קאכװערזאציאנמז״ צו נעהםעו

 נעעירע־ אערזענליכע רי איז אפטר •רןםיערע?.
v םמז װעט מז i אײ ע#ע^ צו רעררײרעז ראר 

 און געטאז׳ םריהער p*,tf׳ דאר טעז ה»ט ר»ס
 וױיסם דעם? םון ארויסנעזוטעז נארנים איז עס

 םראנקרײר אז אויםװענ, אנאנדער פוו *בער איחר
 זעהט עס װי רוהר? םון ארוים ניט םארם װיל

 דעם טים םאכעז עיום םוזען עננראגר װעם אויפ,
 צו רעכס אזא ■ו;קם האט םראנקרײר או םאל-ם,

 cv האט זי װי רײםיאלאנד, איז בא^עכאםעװעז
p k ,םילע איהרע אין אוז אינריען אין עניפטעז 

 היײ אװי זיר םיהלט זי װאז קאלאניעס, אנדערע
«---םי׳ע.

 נאוי םראנציסקא םאז םח מטתדעו 26 איז
 אײ• םיט נענלויבט עס װאיט װער יארל! נױ

 א איצט עס איז ראר אוז צידיס? יאהר נינע
 אױי נעײארען איו ם־אגציםהא םאן םאלם.

 האגש רער םיט ױי כםעט םאקי אונז, צו נאהענס
 א אויוי װארטעז צו אנמםאם דעייאננעז. זו

 לראיז־ רי םוז סטײיל דעם װענמז יכדפל, כריף״
 םעת־ פינף נאגצע פראנציםהא באז V* סאכער

 עטונ• p 26» הרינעז הענעז עס סיר 1ײעי?נ לעת׳
in. ו י  קעז װיכםי:, זעהר זײן זאל עט םאל, י

 םמך רעם איו רארס pm וינםאן פרזןזױמגט אויך
ו אוז םעת־יעת p'K םון י p מםערעו ז k פראנם 
 וחן© םלױדםא©יז די װידהליר, סטרײמר. די פונ

 רע־ גרעסנזע די ײעיעו עפעםעל «רעי פריהאר
p הר«םם וזאױאיןונירא k זי װייל װמלג^ דאר 

o n םאר װעלם גרויסע אונזןןר 1ם*מנ p'K קלײן 
p בריינגנו ױעם זי ומימאל. k שםארקסמע רי 

 ײינעז רחנלמ מלמר״ אוו לאנחןר גאהקנםלײם
תו p װ^ייג »זוי מי k די צו אײנן םדאסר «ווי 

 בדיינ* װאם אנרעראס״ «מס ײי םיחי ״וי אנדערע
p מ« m n ר אז  זאי אינםאינאציאנאיילם רן

װירמלימײ^ א יחניתז

 רער ׳רײכסקאנציז(ר רײם׳אעי נייער ד^ר
 אביסעיע זײן צו ארויס ךM וױיזט ^םרעםסאן,

p וױימר k זײן װי פראנקרײך, צו ■אליטיק זײן 
 ערײמא:ס,9רי רי באצאהיקן וױל ער סארנעגנער.

 רעם םח םײל א אאפערעז ״צו כארײט איז ער
 נאראגטיע, איס סיםטעם עהאגאסי׳ןוע! דײםשען

 רייערײ־ איהרע גאכקוםען װעט דײם©לאנר אז
 m אוז ניט װעט ער אבער ^אדםארפליכםוננעו״,

 אםילו נאר װען רוחר, רי םמכז אלס נעכעז ניט
 םױצה נים עד 1סא אויך צײמ. א פאר ביויז

 רהײנישע די םראגפרײד איכערצונעכ^ו װערעז
 אינדיװירועיע לײנזג נים אויר אײזעגבאהנען,

 אדער רוהר פוז אײנענטום אנדער אדער םינעז
p רהײז. דעם k דײט׳טער דער האט—אונקט דעם 

 לאנד סײז דײנמיאנר קעז — ערקיערם ?אנציעי
 נאנץ א נעיועז איז עס יע, מאכעז. ניט פדאםיס
 אז אלץ, ראס העלםט ױאס אכער יעדע. ״ועהנע

 אײז?ננ־ רי און םינען די דוהא װיל םראנקרײו
 רוקר דעם פון אײנענםוט אנרערע איז באהגעז

 נענעז רײר איע העלםען װאם אוז i רהיח אוז
 זאר װאס קײנער, נישא איז עס אז ׳םאהם דעם

 אויםציפיהרען םח םראגקרײזי אפהאיםען יענעז
 אבעד בארײםוננםולםטע דאס פאריאנג? איהר

 אזײ ניט איז רעדע קאנציער׳ס דײנמזען דעפ איז
 ער װאס ׳דאס נאי נעזאנט, דאס עי װאס ד*ס,
 םאר־ אינגאנצעז האט ער אוז םאימװינעז. האש

 װידערמטאנר״ פאסיװעז םוז פונלט דעם ©ױינעז
 װאפע, אײנצינע די נעײען איצט ביז איז װאם
 און נעװעהרט. זיך האש דייש־^־אנר װעיכע־• ט*ט

 אױס־ עטארק נאטירליר״ רעדע, זייז האש דערםים
סאדיז. אין נענוטען

 םופ נײמױנ םוז טיםענימ א אויױ װאסער םוז
 njn םאר לליעינקײם הײז נים אויר איז

 כרויז צוגעאאסס זײנעז װאס לונגעז, האט \ואס
 כיי־ איץ ראס האבעז ,M אבער יבשח, דער םאר

 ראט איננאנצעז כםעם נעבראכם און נעקוםעז,
 םים׳ן צוזאםען אײננעזונקעז איז װאס גאלד,

v r. קען םען װאס ם*לם, רער װעט אסער 
 א םאכען רױב, p't ארויסרײםען ים פח אפילו

 אין ׳עיםעז םאיזינקען צו פראקטיפ דער צו סוו״
םיחםה. צולינםטינער א

נע* איז נײעס עטיהעל ט׳שיקאױע א בנאםנות
 פון צײטוננען. די אין ױאך די לעזען צי װעז
 נעװארען םארזונהעז איז װאם ישין*, עננליעעד אז

 בײם רײט־טען רי שוז םלחםה םװ צײט דער אין
 אוים׳ן נע^ענעז איז װאס אוז אײעריאנר, םון ב־ענ
 באלר ארויסנעראםעוועס םעז האם ים, פװ נױנר

 ױר־ איז םיריאז 5 אוז נאלר רא^אי מי<יאן 30
 אז ײיז, כיטעי זיר הען יערעי םטבעות. בערנע

י׳ פון ארבײט רי  אראינע־ רM וזאבעז װעיכע י
p ים, פון נרונד אזים׳ז לאזעו k לעבענם־ א געװען 

 א האט װעירע א םאר ײאס אבער״ נמםעהרייכע,
 רא־ װענעז זיד האנדעיט עם אז לאבען״ מענמליר

 ן דאיארס מיריאז עטלימדאודררײסינ מעײעז
 ארונטרמנאיאזעז זיד האכעז װאס ,nrr)*o די

 ימםםמז צי נצח»ס האבעז ים, םיז נרונד אייפ׳ז
דרופ דער זזײנט •ם־מאנםטערס. טארטירעגג ס״ט

ד איז אאייםיסם־ אװ ״אינסםיםום דער  װי
אראםינענטע פערטירענע װאו טאסס., יאםםטאן,

 אײגגד־ וחנחנו לענדער «3pi'r,־KB פוז םענמעז
 זײערן ארויםצוזאמז זוםער־סעזאז יערעז לארעז

 י6דע איס האט איכרעצײנוגגעז, אוז םײנוננעז
 אײממיאחה סעזאז רעם םאר רערנער לעצםעז
 רארד־האנציער נעװעזענער בוירקענהער, אוירל

 טיניםםארעדק»כינענ^ לאיר־דז^ארדזט״עם אין
 1םו פילע כאט© יעדעז, אנרערע אײע װענעז איז
 נאנץ כחןז העכסט־װיכטינע, געװעז זײנעז זײ

 םװ jnjn די האט רעיםאר אבער נערעיט װעניג
ייןאןז נעװעזענעם דעם  ארױסי רארר־מנצלזר ענ̂נ

 נאנ״ זײן םיט אזוי נים און מטורם. א נעױפעז
 זײנע. וןערםער ■אר א כלויז םיט װי רעדע׳ צער
 ארעײרענם נעוועזענער רעי אז נעזאגם, האט ער

 אם̂ו םרםד. נרויסער א כםחייה איז וױיסאן
 טעהר ניט םאקי אבער כונות. נוטע םיט םיםד א

 ׳אםאר״ א ארויםנערוםצז האם ראס »ט דאס װי
 ע̂ס םעז רזדט• װי לאנר. איבעי׳ז יטטורם קען

 איבער־" און ארעײרענם? נעװעזענעם א םוז אזוי
 טאסי נאסם? א נא^ איז אײגער ײעז הױפט,

 ניט אביסעל םאקי אוז ריאלאמאטי׳ש, ניס זעהר
 נ׳ר אי*ם ײאים עס װאס װײס, װעי־ וויײל יעעהז,

 סלםר רער װמז םראנקרײזי, אוז ענניאנד םיט װעז
 רי ״רעםעז װענעז םראזע שעהנער זיינע מיט

 ארײז ניט שלעאם רעםטקראטיע״ םאר װעלט
 רע® ױענצז אמת רעם אבער םלחפה, איז אסעי־יסמ

מזאנם• דא^ *ר האס ארעזידענט נעיתןזענעם

מ א אז נעהט , «א ׳ס»םערגמם איז רוי  םיחםזז נ
 עלסמרעז ךי םמכםקר. אוז עלטערעז די צװיזחנו

M* די טי© הלײד קורצע רי נענען זײנעז rm vv 
ײנןז טעכטער די האר.  מםםעי צו שנםטיאסען ז
י רי חאמז רערםצ זײערע םאר ד ו ו  «ממחני װ

ײ רחןימז «imk םיםינ^ א נעהאט  ני־ האכיו ז
v זוױם r יײ־ דימױפלמיי®• ײי כאריטמז״ 
r p .חניפיי טאסטאי די האמז םפכמר

 מאכען ויד קע עס אז אײנגעםאלען, ניט
 און שטארנען זאל ®רעזידעגט רער אז
פאמעחפען זאל וױיס-פרעזידענט רyד

®לא^ ןײן
 ■רעזידענט איצט איז חילי-וש רyאב

 איצט ער זוכט אױס, הטyז oy וױ ׳אין
 רי נאר ניט חארדימ׳ן םון ירשלען צו

 נאסינא־ די אױך נאר ®ר^ד^ן&אפט
 האט רy טערסין. צוױיטען א םאר yצי

iny? oy ג קיארyדעי״ םיהלען לאזט 
 דין אלס באשטיפט האט רy װאס מיט

wwnpyDדעם ־ yjyTyryj□ קאגגרy-פ 
 רyםיליאנ oyT װירדזשיגיא׳ םון פאן

 א געווען איז דאס סיעס®. באסאם
v אין צוג רyלארp גאנץ i□ צו ש«יל 

 נאמינא- דער אין רעל^אטען געװינען
 יאהר. קומענד^ סאגװענשאן - ציאנס

Dלy^י־י װאו סאוטה, דער םון איז מ 
 אנ־ װעניג זעחר האכעז ר^בליקאנער

 שי־ jyD»»Dr*oi»D די רyאב הענגער.
 רyר צו דעלעגאםען פונרעסטוחןגען קען

 yny''T און נאמינאציאנס־קאנװענשאן
ן שטימען ^ ו  ׳הײסט דאס צעהיט.yנ ו

 I®׳oysD םון באשטימװג דער מיט אז
 בא־ גוט איז װאס סעקרעטער, זײן אלס

 קו־ האט ׳רעאל־«אליטיפער אלס קאנט
^ן די מיט באזארגט זיף לידזש  שטי

ן.yגאטrיyסאוטה*ד לי םון
 רy®ובליקאנyר די םאר yםראג די

 -י מיט איצט פען טוט װאס — איז
 ױהז, דזשאהנסאן, װי אספיראנטען,

 myo װאודס, יKרyנyג יאודען, הואוחנר,
 אי־ די און טyלאםאל באראה, נאטאר

Vyanyn אײן? די מען שטילט וױ 
 רy איז ג^יעבט װאלט הארדיננ װען

 רyכטיגטyבאײ רy:אםירליכ רyד נעיוען
 װאס — קולידזש? רyאב קאנדידאט.

 ,איהם^ פאר jyo ינטDyג זכות א פאר
 אדי װי — רy ניט אויב װילער, אוז

 רy װען איצט, איהם iyo באזײטינט
 פיל אזוי האם און שטול אוים׳ן זיצם

 צו כדי ly^'oyv צו ״פעטראנײדזש״
>' זyגאטyלyד געװײנען

 איז זײט רyםאקראטישyד iy״״ אויןי
 קאפפליצירט, םעהי אביסעל yפראנ די

װעט װ#ס : yפראנ די איז זײ בײ
 רעאק־ א זײן רy װעט )זײן^ קולידזש
אנ^  ראדיקאל, א ®ראגרעסיװער, א צי

? ראלyליב א צי
 ניט אינטערעסירט רעפובליקאנער די

 דעםא־ די װי פראנע, די שטארק אזוי
 איז ר^בליקאנער ךי בײ קראטען.
 כדי םאנעװרירעז צו אזוי װי וױכטיג

 דער םון גאנצקײט די אױםצוהאלט^
 אזוי םון באשטעהט װ#ס ארנאניזאציע

 םאר עלעםענטען. װידערשפרעכענדע פיל
 װיכטיג ̂ובער איז ס^קראםעזyד די

 ס#ליר ®אליטישען oyi ןyפינyאויסצונ
 זא־ זײ כדי ®דעזירענט נײעם דעם םון
 זײ סאנ־־ידאט א םאר װאס וויסעץ יעז

 װעט איהם. ןvm ארויםשטעלעז זאלען
ונער, א זײן ער  זיי װעלען רעאקצ̂י

 ליבעראל. א איהם נעגען ארויסשםעלעז
 וועלען ■ר^גרעסיװער׳ א װערען ער װעט

 סןונ־ א איהם נענען לעןyארויסשט זײ
סענא־ א שםײגער א װי סערװאםיװען,

וי וױחנה אגחנרװאו!/ ס*ר  *m ?יןי ̂ז
m, א וחנרען ג^ד #ל שולידוש #ז 

 ארױקשטע״ אפשר וײ װעלען ראדיקאל,
ם^יד׳ן, איחם געגען לען
 גאנצע רyאונז םארשטעחם, איחר ־

וליטיק ̂וליטיק א איז ̂®  מאנעוױ םון ®
 אײן אין ח^יסען ®ארט״ען די און רען

 רyרyאנד דער געגען אײנע ספנעװרירען
 רyד *אוגסערצושטעלען צװעק טיט׳ן

םיסעל. א צװײסער
סולידז׳צ? טוט װאס און

נװעוזנליף וױ קולירזש, שוױיגט. #̂ג
 רy װ*ס גיט אלײן ער וױיס וױיט אזוי
̂ול  ־y; זײן אויף װארט ער און זײן ז

לפגענהייט♦
y® y לױט :"iרזענליכy ב,אy-יצײ 

 בא- זײנעז זײ װײט װי אױף גונגען,
 איז איהם ווענען באקאנט (און קאנט
 נישקשדד גאנץ א רy איז װעניג) זעחר

 vא כל קו׳י־ם רy«כ רעאקצי#נער. ריגער
yאזעלכ אלס און ®#ליטישען, א רyר 

 איכער־ און iyy™ אז ׳ער םארשטעהט
 םון זיינען רy®אליטיק א פאר צײגונגען

 איז חױפט־זאר די קלײניגקייםען. רי
 ם#דערט געלעגענהײט. די ןyאויסצונוצ

 ̂רyציאנPאyר זיין צו געלעגענהײט די
 oy װעט גערן. זעהר זײן o׳j רy װעט
 ®ראגרע- א װערען ז#ל רy ןyרyםאד

 װעט ראדיקאל, א אםילו אױע׳" סיװער
yאױןי דאס ר ivjyp ,װען בםרט װערען 
 ןyאלירp לי אט אין אונטער׳טײד רyד

 ר*yט רy^וליטישB רyריקאנyאם רyד אין
y^ ^ ^ ro אז קלײנער, אזא >זיז yo\ 

כייקראסקא®. א סיט ױנץ\ איהם טוז
 װערט ®אליטיק y:i^o מין אזא אט

 מען װען לוא.,רyאנ׳ אין געשפילט איצס
 ®א־ די אט אזױ וױ פרעג^, םיף זאל

y: צו iyoî: א ליטיס iy,] איך װאלט 
—̂ רוםען oy זאל jy^ אז

ך א ל . מ ק י ט י ל א פ ״ ת ו מ ה

ם ר ע ט א װ ד ל א ע א ך ז ײ אי  ד
י ר ע ס ר י ו נ

ר פון ע ט ײ ב ר ר א » ר פ ע ט י בי ר  א
גyנypרyאג די  אװ ״דאטערס די דאס נ
y לyאיזרא i״ י סערי  איסט 220 םון נויר

ףyט אױוי פאסט װעלכע סםריט, טע5 ל'  ג
דp 200 אויף נ רyעל םון רyי ־ yג  ארניי
 #1װערע צו געשטיצם װערם איז #טער

ס םאלגענדע האבען אנ  זײ־י צוג/ךטי?ם ױני
yרy צו בײטרענמ j y t ' i שאן טו  :אינסטי

אן, װײטערס  $25.00 — 1 לאקאל יוני
אן, דרעסםײ?ערס 15.00 — 22 ל. ױני

אז פאדיערס 1------״— — ױני 5 .0 0
Bרyאן, סעךס  5.00 — 35 לא?אל ױני

אן טיפאנ. היברו  5.00 — 83 ל. ױני
ן‘עסבראירעדי באנאז א י נ 5— ױ .0 0 

 ארבײטער־ אלע צו אפעלירען סיר
ען אנ אצי אניז  ®רא־ אײגצעלנע צו און ארנ

ײ <אס ארבײמער, גרעסיװע  זאיל^ז ז
ען שטיצען כ דיז  די אין אנשטאלט יגען6װי

ײערע םון אינטערעסען  הילםלאזע ז
ען און םרײנד שי? ערע צו ע זיי  בײטרענ

אדרעם. אױבענדערמאנטעץ דעם אויױ

סאן זאל און םוס האנטראל םאניפאױ אװ באאדד דזשאינם דעד װאס
פרײס. מ. דז׳צארדז׳ט דר. פ*ן

 רyד םון ניט איך האי־כ ®®רזפגריף
 די דורף־ yp^y'^B א םון דצל־כקײט
 אוגגעןr,vy; כין איף רyאב צײטומען.

 ®לאץ syp*DK‘ א נ*ו ןyהמyםארנ צו
 -oiy צו א־ם כטיגקײט״yרyנ̂̂ דער אין

 אר־ ל^ט^ אשפיז׳ס םר. אױןי ןyרyפ
טיקעל.

 איט״ אז ניט, איף גלױנ כל קו״ם
pyv האט װאס *oM '^y כיײן yoynyן 

 אימענד iy;'Byi דארט jyp ארטיקעל,
^y® y^vרזyנליכy אנגריםy;y; yכיר. ן 

 ןnyr iny? oy איז וױרקליך אשפיז.
 ױניאן רyד פון רyםכyם א אימעגד םון
h צו  fvrp^pnp אינ* אן םרן ארכײט 

 jy»?pnyjB,w רטyװ װאס סטיטוצי^
iv פון i ,םאר- אימער האכ איף מניאן 

 טעסכערט די און םיהר^ר די אז לאנגט,
̂ען ױניאן דער פרן  רnyo lyony: ?אי
 םונ׳ם טעטינקײטען די אין סyרyנטזא

 יאנ־ סאניטארי אװ באארד דזשאינט
 פאר־ שטאר? װאלט דאס װאס ראל,

רפאל;.y אין א־בײט זײן רטyסyגי
 ®ער>yש‘רyלytר די םטyאננאטר װאס

iyjyii װעלכy .אזא םאכט אשפיז םר 
jyryn, אין טיר האדען -y□ לעצטyן 

 ל-yאז צװײ בלױז jy:i®y; איגסוע^אן
iy®yr yj׳־ T v^vv״yo"r\ymu |yjן 

 און ^נטy®ארטמyד לײכאר םון ןyװארyג
o( גיט האבען טיר :yw אכדזש זײpy- 
yo| װענטילאציע באלײכט-ננ, צודיב 
װ. ז. און

 ‘WV די אין ארײנגעהן ניט וױל איף
y j r ^ j ,ארױס* האכען װאס אורזאכען 
 ־yc# yj’^p צאהל גרויסע די נערוסען

®ny. אבyטאל א נאך וױי איך ר V■' 
 אװ באארר דזשאינם רyד אז קלעהרען,

 *y; מאכטלאז איז קאנטראל סאניטארי
 סאגי* ־י און ױניאן די ביז ׳דעם כען

o iy i ropyc אײנפאדשטעהן זיןי דרעדען 
 סאניטארער םון סארט געוויסען א אױף

גאי־ און רyByש םין
טענטס.
 דזשאינט רעס םון ארבײט די
 בא* תאנטראל סאניטארי אװ באארד

 אין שטאדט ־י צוטײלאן איז הטyשם
 Ijnyii y^כyװ #דיסטריקטען אגצאהל אן

 אן םון חשגחה רyד רyאוגט ג^צטעלט
DPy®o:'K^ װyלכyכאזוכט ר ’liny 

 ׳כלל א אלס יאהר, א מאל צװײ שאי
̂ינע ער מאכט דאן און  אין באזוכעז ז
 ״א״ נױטינ. װי אפט אזױ שעפער, די

 nyn ׳אפט אזוי ניט רy®yr ״ב״ און
 אינ־ װערען ״ד״ און ״נ״ רyByש :־י

DTopy®o כמעט ^גליך, װי אפט, אזוי 
 D3yiD^ סארpyאינס® רyד װאן. yדyי

 ער װאס רעז,yהלyם די |ya'D^TH2 צו
אונס^פטיצט װערט רy און געםינט,

 םרץ פ-ן אפיס, םין ארנײט זײן אין
opy .̂H,פון און ̂'־־ y:ryw אין הטײט־ 
 צר 1VOV1 ו צו ^נטy®ארטטy־דsyBםוניסי

נױטע, איז oy iyr ;פאל אין יירטysא
סאניסא״ אװ כאארד דזשאיגט י־^י

 און םיחרמ אינסטאלירט, קאנטראי רי
 אין פײער-דרילס yמאנאטליכ אן האלט

 צײט רyגyי אין און tiy*vv טױזעגד 14
אן אן מאכטyג א־יף װ^־ט ^ ספ  אינ

titw די םון y-uyDinvny"D די םון w
 ינכא- אין Donyj \yo jyp ׳־אן
W' אז ׳םא?ט oyi טראכט vo  jy iv 

0—5 jyiyii ש .הונדערטy®yפאר־ ר 
 אױןי אויןי jyoip נײע און שװאינד^,

 ey אז ,jvo ס$רשםץחט ®לאץ, רyדי
 אינס®^ די דאס אונפארמיװ־ליןי, איז

Dארyזײ נײ ןyרy yרrטivsiTtfa y •זא 
 t,%o,t ®ראצענט נעװיסען א געטינען ילען
 א ןyיyפאי yלכyװ ,iy®yr ״די״ און

y v iiv v v .אױםפאםונג
 ער ורען גכט,ny; איז אשייז םר.

 סא־ אװ כאארד דזשאינט רyד אז זאגט׳
 טאן נטypyנ װאלט קאנטראײ ניטארי

 iv װען ,oy טוט ny וױ o.nyo פיל
 אונ״ yאפטליכrמײנyג די 6געהא װאלט

 םון רy^yפארשט ײ ם*ן רשטיצוגגyט
 movo y^iyij« די פון אין ױניאן רyד

oiys ד פוןyיאהחון פילע באארד. ר 
 נלי־יכ- די אױוי באקלאגט םיף איך האכ

 צו ױניאךפיהראד די םון גילט״נקײט
 נאאיד דזשאינט רyד םון ארבײט רy״

 םון האכ אךן קאגטראל, סאניטארי אװ
 סיסוױרקוגנ. yרyoyנר א םארלאעט זײ

 דל םון זyװארyג אוגט^טיצט בין איר
 וױיסט־ אין oy־n דער םון רyהyטrםאר

 ־^ר פון ,יױ ,myo פיזל ױניאן מײ?ערס
 ר.yטאכpלאוp די םון באארד דזשאינט

 שטאר־ א באגריסט זיכער װאלט איף
ypרy ד פון הילףyײניאך די םון זייט ר 

cny:joyo פ אוןvזרyארב״ט דער אין ר 
 סאניםארי אװ באארד דזשאינט םון

?אנטראל.
 רy®yש ןyרםיפײyo צו ®לאן רyד

 װאיט סאניטאר, אלס ,Dojyo-in; און
 fy־n ן,yרyװ צו אײגנ^רם לײכט נץ?ענט

>»y אײנשטיסען. תגרצו זאל^ צד-ים 
P״ אזא '®^yD״i* r" פון נעװץן װאלט 

 אינדיסטריע רyד םאר נוצ^ גיױסען
jn^ ל־־ער םאר און yo y r; סא־ די םון 

שעוער. yאל אין yנדyצושט yניטאר
 ®רא״ yרyאנד yאל װי דאס, רyאב

yirom: מאסרy,נלעז y;yp| אױס־ גאר 
 onviovo א^ דוען וואחנן, ג^הרט

y םון i□ סאניטארי אװ כאארד תשאינט 
 םאמןרונג אזא זyלyטr ומגלען ?אנטראל

 •jrj מיר וחגלען און אןrײpרםיםיyס םון
אויסצופיהרען, -אס םיטלען די בעז

 אוז םיטיננ, דעם נעשטורסם חאבעז דערװאוסמ,
mא*ז אויסנעדרייזס זײ האכען פרןוםעסם יער 

 םאלנם: וױ נראםעז,
 אקסיקז םײנע װײזעז קעז איך
 קניא׳ םײנע וױיזען קעז אױ
 אםעריקאגע־יז םרײ־נעבארענע א ביז איןי
וײי• איר װאם װײזען קקז אוז

 רע־ אזעלכע םיט אז םורא, שטארק האב איך
 נארנים עלסערעז די װעיעז װאלוציאנערקעם

אויססירע?.
י ------

 ם*ר• צו וױ פיענער, םילע םילע, די צװישען
 אונכע־ p’p נים םארנמסס װעלם״ די בעסערעו

קער/ די ױו •לאז דער «לאץ דײםענדע? ^ני ױז . 
p םעג די k ױנײטעד ם<ז ױזשעניחס־קאסיםמ די 

:■ראנראם םיז אזא םים ארויסגעקונמז סםײםס
 םענ©מז, איערלײ *■זונדערען pk *■קלייגזגו '

 םעלערחאפט; זײגעו װאס דעםעקסױו, זײנען וואם
p םאנםבילעז o’)k םאר «m סאכעז k ערםונםערעז 

p וזחונות k װעיכע די, צװישעז קינדער*ר,אכעז 
i p j 'M נוםע אלמ םים נאםור דער םוז באשענקט 

 בעסערעז דעם Kבםיל ברעגגעז װעם ד*ם מעלות.
KpnyoK p מענשען k. לאז רער■ t'K קײן נים 

p צרה די אנער שלעכםער, k, װמר yp? ,סיזנ׳ען■ 
 ערשם נים? װער אוז רעםמהםיװ א t'k װער
 ער^רם, פראסמםאר נןוױסער א חאט לאננ נים
rjy דורכשניםליכע די אז j^yo j'K םע* דעם םוז« 

 ניס־דער־ א פוז ^נםןליגענץ די t'K ריקאנער
p ד*ס 2mk .?yw'K װאקםענמם k דע־ ?ײ? ;ים 

i סעקם, ^p װײס םום״ v k ,װאס נים p k יע k 
 k םעז װארם ױומענימר די לוים אלז», ום.^

 באפערמרונג אםערייזאגער דער םוז ■ראצענט 93
 אוים פאר ױי םאכעז אפזונדערעז, בעדארםט

 ■ראצענט 5 איכערינמ די לאזען אוז טאנסנילען,
im .נעארם. נים םיר ייאם װאים םרוכאערעז 

 אזא צו זאנעז ■ראצענם »5 די ײעלעז װאם אנער
ן אז י  ,p’>p װ• p't אינםמלינעגץ יערM םמנ י
 םאנסבילעז, אוים םאר םאכעז ראזעז in אגער
?עםםעז. ©םארח זיך, דאכם ןײ, וועיעז דמם נעגעז

t ?יײבם לאפאיעם סעגאםאר אויו t א םים 
 זײז באיר שויז װצימו עס רוסראנד. איז באזוצ
מ מנאםארס, ווענינ נאנץ תו װצי  חאכעז נים װי

vt■* רוסלאנד נאזוכם  onjnaen» יעד^ר ®ז
ojm וואם דע̂נ סים רוםלאגד *וז מםעז צוריק 

 of וועז דא«, ערמס אח :אװצקגעפסחיצז איז ר9
מ ךי אנהויבאו v« װעם רוי  װינעז דעכאםמ נ

p רוסראגד m ^ײנ#ר װ*ס סצגא« tFifP םיס

רמם סארם ito דערגעהס װי :םרענעז רעכם
רוסיאנדו װעגעז אםת

אםעריקא־ דער פוז םיחרער דער העסיןעל, םר.
עליו נער  נעקױ װאו די אי? ארמיניסמראציע, י
 דורך דערצעחלם חאס און רוסיאנד pp צורי? סעז
 װאס ,“דז׳שאב *גרויסעז דעם װענעז •רעסע דער

 האט דאלאר םיייאז 02 איהרע םים אםעריקא
 גאנצער רער םאר אוו רוסלאנד, םאר אויפנעםאז

 אסעריקע איז רוסלאנר דאנקבאר װי אוו װעלם,
 דM ער חאם ס*װעס*רענירוננ דער װענען אבער

ײז ארױסצוזאנעז ענםזאנט p םײנוננ. ז k דאם 
ױר?ליר איז  אזא םון םיינוננ א װייל שאר, א ו

 םארבראכם האם װעיכער ^ypopn םר. װי םענמעז,־
p יאר, צוו^ דארם k נעװעז איז p k נאחמנ• אזא 

 דער םים סײ אוו פאלק סים׳ן סײ באריהרוננ טער
 םוז געװעז וױ'ר?לױ װאלם רענירוננ, רוסישער

 אכער װיל איןי וױנסמקײס. באזונדערער נאנץ א
p װעם שאעטער ןודער םריהער אז חאםעז, m 
P םאװעט־רעזמים רוסימען דעם װמנעז םײנוננ ’P 

כלײבעז. נים םוד

 עגנלישעז דעם געדעס, םר. םוז רעפארט דער
p רKדKaאםבא k ,איײ עלליס .װענעז אסערי?מ 
 דארם װערעז jyojK^’D’K די װי tim <?:ר,

#y האט באהאנו^לם, n y» » n i» נים nyj’^p p ’p 
p’o? םוז שטורם n סײ p k ,סײ עננלאנד p k 

 יארק נױ די נים oy onyoenKD .yריקyאם
ypnyoK װאלט ארנו^נםירט: זי ,טיים*״.

 אםא־ ז'K װי ^סמראנטזנו, די ד,אב¥ז װאיטyנ
ז װאלם ?,yo״y yרינ ט ^הר צו מ נ ^  זyחאב נ

k ז^ mk זיו, צו םענ׳זתז אײז לארםם דו :ט
 i^oya. ^זוי ©י¥כם, »זוי «m םoלyהאנדKב דו

ny3K די ^t»K y דאו ot’K אגד נא;ץ אyרy. 
 װאס טא ,tyoJK-u'D'K ךי נים װיל ypריyאם
t' k ו דא י  האנדלוננ, דער ?yayii זyרyונדKװ צו ז

yorp די װאם iW N K yjMKT רינעז? םעגשעז? 
 רy װי ברוסאל ,םײםז׳*, רyד םוז ^yto:y תר

t'K ,p k אבyב אםענהערצינ. נאנץ ר•yדאר ר 
y t»Kמו ניט ר אנ  דאזי האם ד*רוױיר .noK ^ננ

םויערעז ®*רמיאמו נים yרײ,yא© נאד
tyv3MJj*K ביר נאר האם זי איסינרןןנ^ו. םאר 

op3ynr די w *  ,f '» m^ 'd»k ניס נאו M’K 
 נע־ א אז joy הײםם .oenvysav איהר נאנצען
yo'w מוחי Foxnro'M? װיל M םא חאנעו, יע 

 ביד נים ^סמראנםעו רי אם tfb «אי פןןרװאם
^ו מהר האנדלס ײ or< v סעג׳ im די מם 
עגסאער. קײן .םײסז• Fi»nywy®M נרום^לצ

יוניאן סלאוקםאכער פילאדעלפיער דער פון 2 לאסאל אץ ״לינימ״ די פון סאכאפאזש דער
^i דyד y ^ o באארד דדטאינט םון 

 םילא־ אין ױניאן רyסאכpלאוp רyד םון
 בא• צו באאויפטיאגט כױןי האט חגלםיא
 װע־ ײט״pכטינyרy״ג רyד אין ריכט^

 רyאונז אין םאר ?וטס װאס אלץ געץ
 גרױסע די אז איז, אבזיכט די ױניאן.

tny^yo,®' םארט איז װעלכעnבyגע״ ז 
 סקאנ־ די דורך םיטינג^ די םון וראורען

 לינקען oir. םון האנדלונגעז זעyדאלי
 צו מעגליכקײט די זy^אב זאל עלע^נט

 ומסירונ״ און םאקםעז אסת׳ע די וױסען
 צד הײנט איבער ןyבyל סיר װאס גען

טאנ.
 מיר וועלכען אין צױטטאנד׳ דער

:iy:^y גאנץ א װירקליר איז איצט, זיך 
 אלגעמײנע די ,nwovnv טרויעריגער.

 אינדוסםריע אונזער אין לאגע כטעyשל
 לײדמ אלע םון און לא:ד, זyנאנצ ז̂רyאיב

 ?יאוק־צענ־ סײ\ םעהר. םילאדעלםיא
 םיל אזוי םארלארען ניט האט טער

pלאוp־y®y r̂םיר םילאדעלםיע. װי ר 
 ^צטע ־י װאס דערםון, אויןי ליירען

 די — סוטס זײנמן ס נ א ז י ס ®אר
 ארויס — םילאדעלםיא איז הויפכדארבײט

 םײ װאס איז, אורזאך אן נאך סטײל. םון
 מןר נויארק. צו נטyנא צו איז לאחןלםיא

 איז צרות, אויף זײנעז םיר איז, קיצור
ארבײט. קײז ניט האבעז םיר

 סעכר די אז גענוג, איז אלײן דאס
 צײט צו צײט םון װערען זאילעז בערס

 אפי־ די םון פארלאננען םארביטערט,
 בשום jyjyp זײ וואס ס,yלכyאז סערס
אױסםיהרען. ניט אוםז

 נאף ?ומט אלעם דעם צו אז חײנם
 אין האלט װעלכע צרה, לינ?ע די צו

 מיט ארכײטער די אױםהעצען אײן
 קענט איז בלבולים, און לינענס רלײyאל

 םארשםעלעז לײכט שייז זיד איהר
לא?אל. אונזער אין ביל- םרויעריגע דאס

 גרויםער איהר נאד צײם, לעצטע ךי
 האנדלעז װאחלען, לעצטע די אין ם«לדז

 זײ אמום איגדיאנער, וױ נאר זײ
r^p א«האלםען. דם םיטינג

 די ב" כושעװען lyouyi האכען זײ
 כא״ ױניאן א האט .2 לאקאל פון מיטיננען

 yoniy; א רועגען רקלערטy רyאסט
^yair לינ א האםypגעהאלטען ר oy 

 איז Dy : iy'n«n*crw םליכט זײן םאר
i: אזא מאכם נאםיףלין ליגען. א r y' ' 
 דער װאס ־אן, איז דאס און טומעל, א

 האט iypy( *װײסאר א וױל. לינ?ער
 לאגנ אזױ אז סםײםםקנט, א געמאכט

 װעם באארד דד»אינם yכםyר די וױ
̂נבען איהר וחןט אסט׳ אין זײן  אזעל- וי

 גזד רם1וױ טיטינג מגר סיטיננען. yכ
טומעל. םים זyשלאס

 איכעחמטײנט טיטיננ אװײסאד -ער
 עזDורארyרגyארוגם האבען זײ ס.yאל
 אנ״ םיז רעשםעל זyצטyל רעס זיןל פון

 װי oi»Dy;o’iH זיף שט^ײגקײט,
 טשערמאן ד^ר .oy:p,n ®שוט׳ע
 םארלאננם n# האםער j׳d*d קלאיט

ין זyלאכ זיי ארדנונג,  איהם, םון אויס ז
 חאלט—רײחןן זיך שטעלט אםדור פרײנד

 סע־רעטער רץר ;טוטלען אײז איז מע;
 דזשאינט דער פון מינוטס די זםyל

 אונ־ אײן אין איהם מען האלם באארד,
jy3y^iyD נאר•ש אלערלײ םיטy טריקס 

 אנצונע«זן אונ^גליןי איז Dy אז אזוי,
 #אי? חןזולטאט דער םיטיננ. מיט׳ז
 דער און זיך, צונעהען םילע גאר דאס

 p'P וחום עס אז (,H:yny? טש^עמן,
 אין jy;jnyDjr די צו jyoy: ענר^-ניט

מיטיננ. דעם שליסעז צו געצװאונגען ער
 סאבאטאזש נײסטע די איז דאס אט

 אונ־ און לינקע, אונזעית פון םעמאדע
 ארימ״ גוט זיך םוזען onynoyo זערע

v דאס וואס צו טראכטעז, p\ .ברײנגען 
 גאנ־ די און סיטיננען ®אר אזעלכק נאך
 ־־אס און צובראכעז. זײן וועט ױניאז צע
 דער וואזנש. רyזײ אײגענמליך איז

 א tyonyj םווען וומט באארד דזמאינט
 שרעיד א איבער לעבען כױר שטעלוננ.

 נאג־ די טרײ־־, אתזער אין צײם ל'כע
 א*;עגעב*ן סוז ענערניע און צײט צע

לתסכארס די סריגען. טרילד צו ווערען
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 רע•־ אזױ וד — ? #אגאורוווי א vn װאיפאנאנראף
 װא־ אוױ וױ — 1 קלאמצן ער ראדוצירט

 אזר וױ — \ געטאכט ועיןאררס רען
? טאנאגראוי * נדט נאנצחן דף )vo דארף

ל)(ו?רוגג ץ ל פון ער: ל מ ו * ר # ג  v ־ v s ,m x א  o a o a a o o w o c i w o o c ^ w w

(״»ילום)
pM «ן ציױ» פא*ינע ד^ ח טי  דאבען אר

ד י  װאס םא״ און אלוי ♦11 **חל^נהי׳ט *
צ טאלאגראף * אדי ר צן ט ר ען, י מ א ד  טע* י

ר * ױ װ♦ און p<m און |  װע״ ר?תארדס אז
m ,אן דא סנמאכט  צוסזכע; כייר װעי

ך א סו | ^ני ^ ײ •iv o r פון * צי א ט אר פ ע  א
ען יזצנאן ןואס ״ סי ע ט*ר ע ^ן א עי U י n - H, 

ך אימ^ןרעס״רט עם חןר1 ט ד  פאנא• סי
ס?ן א , |ר י ײ נ

ױ י11» ר ו  מאשין m איו םאנאגיאח ד*
o m i ועל־ די נאך טאכט אדאר שאאירט 

n ס א אצי ע די ו/. ד. — װינר נ עי  צאל ז
ס צ צ י ר נ ױ ט און סעהוגדע א אין ו  ױגין

*w דצם raMrt; ,ױ אופן ײ ו  יןוסען ז
ע ון0 שידצג ע פאר ש ^ א ל טרױ סווי ס  איג

 םא- דער ער, האט ד^ריכער — טצנטצז,
י ו « ר נ ן רען נעדארפט )( צי אדו  אנ- ,ד רעפר

סננע עוונ ע ! מ ויי מו ד  *ןלאנ״ ין0 טענער סו
*ן • אן םיט ו טע איו ס  ;•ינקטליכחײט אנ

ר םטנ חאנען סי אר  סאנאנראף דעם פון *ד
i n n ע די •מלןט עלנ ער, ו ױ ט?נ י ו  ד
ע סון ,*וסצן מ ד ע ענ ער י עי י*ון דנג ר •י *  ׳

#p ט ען ד חי ט פי  אונטער- סיין אבסאלו
* אויד, ש. אױס עס סוטט 1א  סצארעםי
p n ט חנר ק״ כ קיי ױר  ענטהאלט אכצר ו

#p ך  מעכא* אזעלכע םאגאנראוי דער ד
p in t ,אװעק רױכען וחןלכע *י׳אסאנטאן 

H ש*ן ײי חיב ע דאד פון ס ד ױ ל  און אי
ע1 כ j מי j w p ר * ד ״ ט איגגאנצען ל כא״ ד

i n n  o> nH,
ץ פון םריהאר  ווע־ םראנע די קוסט אי

jp j די . מן ײ ר מ רי  םאנאגראיי רער כרי ה
ײ איז קיאגגען די רעפראדחוירען ןאל  נו

עי n או נ1|ו אד ר זאר נ י ען ז ײכ  דעם אז ר
ך רײכמז דאס פון רעק^ורד. זזארטען  וי

ײ א זוערט ר מ י ר ו ם װאם י ק אר ם ^ א ך ם  ד
ד ר אר דעם דו ך און אדן ר י דו ז  דיא- מ

ך און ״ספיקמר״ דעם פון ®ראגםע ר  דו
o r i די וואגען םון קאסטען, אדעד ה^רן 

עז מ א j אי j w p ך און ; ארױס ײי נ  ווע־ ע
ן ו i די ר r n w n p ױ ײ אז שטארת, אז  ז

ר?ן1 * טע גאגץ א י ס מ נ ע נ רו טז  דער צו ש
פ, ד כע סו ז חערט כמן ײמי  פ^נ^״ דעם »י
ען חינױכם דער אין אכער גראף. מ  ד

ם ^ ני ם און םאמינעס א ע ני  רעקארדכו אי
: ך ײ ל ץ נ ע א ע ײנ ײ סון א ר הערען ז י  ז

ע, קרי^ערײעז די עי  אנ• אין און מםאריז
ר. — חורע מן א װ  אינגאנצען אבער ט

ען ײ םד א ר ג י  ײעט קריצערײען די םון ז
ט ן גי ץ ױי ט קי ק״ כ עניי אננ אזוי מ  װי י

ען פ^ונאגראםס די ײן װעי ט ז ף געבוי ױ  א
o r t בען עי , ז י צי נ רי װי פ ײ ' ען ז ײנ  איצ־ ז
געכױט. נחןר

טיג זעהר ױכ  םאטאר. דער אוץ־ איו ו
d p ג איז טי אר דער אז נוי ט ך זאר ס*  זי

מעסיג םאל^טענדיג דרעהען  ער ;רעגעי
אי ם ז עז ני פ ױ ײן אין י •w מאמענט א

ט^ן דעם אין און ׳ייער ױי  סאסענם צו
, מו א װ פ יײ םח ער ־ ען רו פ ױ  זעחר י

טיי צ ײן כרי ׳ ^ ז מ ע אי ג ך מ*ט ז ט זי  גי
תן רי טי אי פ, פון ט^נער n ם ד  גױ א טו

ארף מאטאר טען קױס מען ד  הע־ ?דס״
ט סען װען רען ג ײ o אױער אן צו י p p v i 
. דער צו ן ^ א מ פ ס כ ױ ץ־, איז ו  אז *י
n ר אױו״ פױאט^ דוגדע מ י י  רע־ דער ײ

m תארד in i ,ט ײג עי אי נ ן ז י  דחנהען ו
ip ; )'Dpist'P3pi )'D p o ir'w *דר זאי 

 סען װען ארא•. און ארױן• װאדפען ניס
ע א ל,ױפט י ן דארןי סא^ןין ד  גוט סן

ף געכעז אכטמג ד j א n דער פון נרענען 
אטע ך תאלט עס כ*»עת פי  דרעחען אין ד

אם^ די אז זעהען און אי פי ך ז ט זי  ד
םייו ארא• און ארױוי װארםען ט א  אײזי ד

מ אן פון ט״י״ קייענסטען דעם נ נ י ;אי ״  װ
 דער םון כאוחןגונג רענעי״םעסיגע ;•ט די

ך רופט פי׳אטע  דער אויף אפ ^י*עכם זי
ט קײ ארפ ט אין ^ טײ הי א  טע* די סון סי

נער.
 *HC א אין אלץ םון וױכטיגער אכער

 סאגסטרוקצ-ע, נאגצע די אי? ;אגיאף
 און מאזוץ, דעד םון געכױ גאנצע ראס

 דעם פון האגסטרוהצימ די חױפטזוכריך
ט״יען. היי^ןרנע די פון קאסטזןן,
pvz דורכ־ דין דאס דיאםראגסע, די 

 האיט ״סםיקער׳/ דעם םון װעגטעי* זיכסיג
 די רעוראדוצירען צו כדי וױכרירען אין ■

 תאס* נאגצער רער מיט וױברירט טענע^
 קענט איהר םאנאגראוי. דעם פון נחו\
 איהר װען אינערצײגען דעם אין זיך

 צו םינגער ש*יץ דעם צו יײכט יײגט
 זיננם ארער ׳עםייט זי ב׳״ועת סאיטין דער

 סיטוױברירונג די אט טענער. ׳טטארהע
 ;אנ* דער םין קאסטען, גאנצען דעם םון
p צער n w, געװיםען א אין זײן סוז 

 דער םדן וױכרירונג דער מיט אגקלאמ
 דארױ עס ״ספיקןנר׳׳; דעם אין דיאטראגטע

 םאכען אי קיאננען די םאסמטארקען אי
 בא׳ א מעי״אדייטעי. און קלאהרער די

 יעגע אויר דא טפייט ראלע דײטעגרע
 ״ספיקער״ דעם פון םיהרט װאס ׳רעהר

 רי װאגען םו) פאסטען, אסעגעם דעם צו
 דאדוי חוהר די אט ארויס. קוםען טענער
 זאילען טענער די אז אזױ, װערען געבויט

 צן און םאר׳שטארקען ביםיזוכװײז ?יך
ם זעיבער דער  מעיא־ און קלאהר זײן די
 בא־ אײנגענמאפםעז די אם און ריש.
 דמי אין םאנאגראםען איע ;יט זיצען

מטופע. זעיבער
 פױינע לויט םאנאגדאםען, כעסטמ די

 די םאג צו הײגט זײנען ערםאהרוגגען,
^פיראםידע.״ רי און ״עדיסאן״

 םעיהוױרדיגע א איז ״עדיסאן״ די
 אזוי םעגער רי ארױם גיט זי פא׳ןןק.
 םיל אזוי םיט און וײיםיליך אזוי ׳סיאהר

מעז אז שאםירונגען, און אײנןועילהײםען

 מען װען נאװאוגרערען. אײגפאף ױ כײז
 םא״ דינןן םא׳ציז ״עדיסאן״ רי ה^ט

 די או רך, רוכט עס װיז סאמענטען, ראן
 גא;״ דער אדאר ^פייזי, אדער זיגגער

 ארקעססאר גאנצאר דער ארער :אר צער
 ױנ״ און לעכעדיגע װי איץ־ םאר ״טטערען

 ״עדי• די אכער האט \.pyur אדעי געי
 *my חסרונות. גרינדליכע צוױי סאז״
 אנדערע די וױ ^טארסער זי חריצט טענס

 א אװעק רוינם דאס און פאנאגראפען,
 גײע די כאט״פ אילוזיע; רער סון סך

 ״עדי״ נײע די און מא^ינעס ״?דיסאר
 װיײ באדײטענד קריצען רעקארדס כאן״
 צוױײ און םריהעײיגע. די וױ ׳נ*גער
 מחר א סא^ן ״עדיסאך די האט סעגס

 רעקארדס. םון אױםװאהי כאגרעגעצטען
 נאר שפיילען קען םאישין ״עדיסאן״ די

 א;* קײן :יט און רעסאררס, עדיסאן׳ס
 הא״ רעקארדס ״עדיסאן׳׳ די און דערע.

 אױסװאהיל רײכען גענוג ק״ן גיט בען
 הע״ מען וױי ^*ילער. און ?יננער םון
 ־,®r און זיגגער ער״אט״קראסיגע די יען

rvP ״װיקטאר״ די צו אנקומען מעז פזוז 
 מא׳עין ״עדיסאן״ די װעיכע רעקארדס,

 םא־ האט ״עדיסאן״ די *עפיילען. ניט תען
pv םען װעילכען ם*ט ״אטאםמםענט׳/ אן 

 רע־ ״וױקםאר״ די מפייען אויך חען
 :יט ^דיסאן״ די איז דאן אכער ;סאררס
 ״וױקסאר״ געוועהנייכע א װי רעסער
̂״ין. םא
פאנאג־או״, א א״ז ״■יראםידא״ די

 פאר א מיט נעײארען ערםונרען איז װאס
 װעבער, מר. א אײנעם םון צוריק יאהר

 די ברוקיין. אין מאן ױנגען אידישען א
 זײ־ ״■יראםידא״ דער םון םעיות הויפט

 טאן. םון פורהײט איהד עי׳&טעגס, ׳נען
 װעי־ ׳מרײענדיגקײט, יענע נים איז ראס

 שטעיט כיען ררען דעיגרײכט, וועים כע
 באזונ־ א נאי נאדעי, דיקערע א אריין
 טאן. םין װאניקײם מערקוױרריגע דערע

 םענער די איבער זי גים צװײטעגס
 אריגי- די צו נעהנםער און פינקטליכער

 .DyrrKD אנדערע איע װי טמנער, נעיע
 מר׳מוױרדיגע א ױ באזיצט דריטענס

 װען אז םיינם, דאס ;״דיםערענציאצת״
 זינגם עס אדער ארתעסטער אן מפילט עס
 צו־ םענער רי נים זיך גיסען כאר, א

 נאר נערוימ, אלגקםײנעם אן אין זאמען
 נאכםאינען אײערען די כדם העז כמז

 אינסםרוםקנם יערעז אדער יפטיםע יערע
 בכײ איז ראס װיפיל אויוי כאזונרער,

 וױי־ זי סריצט סקרטעגס, אין, מעניליר.
oy אנדערזן די װי נינער j'riw. ״פי־ רי 

 םון מעלות איע נים באזיצט יאכדדא״
 אבער מניםאר ;מאטין ^עריםאן״ דער
 אזוי און חסרונות. איהרע ניט זי האם

״װיק־ רי י^פייען צו געבויט איז זי וױ

 «הנ<י» jnm» 1ײי ״מ^וסניי״ ט<ור״,
 f<n «י נ<״נפ ד«רינ«ר ר׳וקווודס, נ׳ו

 ו*רש1 װטפ סיויפין, נ<םטע די דורכ׳פג׳ט
tint ס*< *ו חייגס tVM^irrriM.

W* ר«י)»רדם אנבאײגנט װאס it 
iror-v o אויןי n ״וזיפטאר״ די •יאן 

 אין יימפן, חנפ*רדפ jnm* קאניפאני׳ו.
 1ײימריו׳| יי ײי נ«ס«ר, חרכמנ־ט,
 א>ז וואס — »י| י«««ר, ג׳ןדױ«ר«ן
 אדסװאחל דאר — אילץ פון וױכטיגער

 ארטיפ- jraoru די רײנססאר. un איז
ט און אגגןזומאן האבען טען  אמספיי

 קאס• ״וױקטאר״ די. פאר רעקארדס די
.1פאנ

או חאט ״תאלאמכיא׳׳ די תר פ  ו
ט טאר ײ ציר^ן אנסנחױמןן צ  פראדו

^ן חוקארדס, םין נײעם א כ ^  ױ װ
ט ײז ט ער װ מרן אד ױ נאכמן אוגנ  פיא- *נ

אן ױי צעס׳י. ײנ ן ז לי ק ױר  רע- pvi3 ו
ױ ׳קאררם י װי נום אז קטאר׳׳; י  נאר *װי

ער. א איז אױסװאחיל ד*ר ט מצ חו אג ב
 פון רעפא׳־דס די זײנ*ן מימכט גים

 ווכט ptfpn תאסייד*, ״נראנווױ?״ דער
poops די סיט קאגטראפטען יעיליסען צו

 נאר ipp ױ וחניכע מפילער, און זיגגער
 צו מטראנס ױ או קעגטמ רעהרוטירען.
 ,vn דאס ״וױסטאר/ די מיט קאנקודירען

 סען אז אב*ר tvop אירר אײנענטייך
 פון ראאאראדם ״בראגזוױק״ סייגען קען

פאקט. א איז דאס — ארטיסטעז גרױסע
ױי איך  ארטיהלאן די פארענריגען ו

 ״wn« •אר א םיט *םאגאגראוי״ װעגען
ע ^ עצות. טי

 פאגאניאוי דיעם א קויפם סען װען
 צוערמט גערואויגליך איהם מען װיי

 מט״ ארויף שםעיט םען ״םארהערען״;
 איץ דך הערט םען און רעקארדס ליכע

 איך מפייט. פאנאגראף דער אזױ וױ
 א ״םארהעראן״ צו געראםען ניט װאים

 אנ־ איז װאס רעקארר א מיט םאגאנראף
 ראזענ״ יאסעי״ע פון געװארען געזוננען

 רי 4וױיי גאלי־סורטמ/ םון אדער כיאט
 זײגען ׳*טינמז דיערע פון וױביאציעס

 ״jn א זײערער אז אײגעגארטיגע, אזעיכע
 אײגדדוס גוטען א םאכען ײעט תארד
 אינמרהױפט און ־פיעכטער א אויף אפילו
 איז נום םאמין. כייטעלמעסינער א אױוי

 קאדו״ םיט םא׳פין גייע א םארהעדמן צו
 אי״ דין וױל םען אויב רעקארד, א זא׳ס

 ױץ םען דאחי דא אבער כערקלײכערי^
 די זיך. אײגהערען גוט און םארזיכטיג

 '-W תארוזא׳ס םון אײגענ׳עאםטען תויפט
d םערקװירדיגע א געװען זײגען מע w tp 
 סאמעםעגע אויסעיגעוועהנלױ אן איז

די טאן: םון זיםקײט און װײכקײט
 אײ וחורט מטיםע קארוזא׳ס םון תראםם

 טא׳פינעס. אלע אויף כםעט בערגענעכען
 אבער ^פרײמגד״. גענוג זײנען אלע זײ
 אן איז ittror זײן םון נלאטהײט רי

 םאגא־ אץ זיו ילאזט װאס אײגענמאפט,
 זאגם ד*ריבאר איבערגעבען. ניט גראוי
 פאר״ מטיםע הארוזא׳ס אז טאקע, םען

די פאגאגראף. דעם אין םיל אזוי לירט
>14 זײם אוי\י (׳*יוס

ק א נ א ־ ד א • פ ע נ א ם ר ע ד
)1(סע?יעס«

לוהידער. ז.
r'dxa&ceD&aa&ac8&3Xoeo^^

 זיך ?לײבם איהר #אםאל םמוםט עס
 איע- אלץ מוין נסיעה, וױיטער א #ױף

 םארםיג שױן זײנט איהר און נעפאקט
 זיך, אזוי אימיצער, טוט פאהרמן. אום

:פרעג א סאדבײנעהמנדמ,
 איהר האט שיםס־הארטע די אזן ׳נו —
? גענוםען עוין

 דאס סאםע אז זיף/ כאפט איהר א.*ן
 האט ׳^יםם־?ארםע די װיכטיגסטע,

 שעהנעם א םיטנעמעץ. פארנעסען איהר
 ארויםהומענריג געהאם איהר װאיט •נים

שיפס*?ארטע... דער אהן שיי• אויפ׳ן
עי אויף נז ער אי אי אצי הא־ נסיעה ס

 מיט איינגעפאסט שױן זיר מיר בען
 און פריװילעגיעס און רעכטע אלעריײ

 וױכ־ דעם אן אכער סארבעםעדונגען,
 האבען ^יםס־קארטע, דער אן טמסםמז,

פארנעסען האבעץ מיר :םארגעסען סיר
 ע־ ל ו צ רעכטע די אײנשאםען זיך

ן ע י כ ו , א ו ר י נ  נ
םאג־ פאר װעט — > הײםט רואס ־־־־

 א דאט נגיד א א-יב — nrp ױין כע
 האט ׳טנארער, » װי לעבען צו רמכם
 רעכט די ארבײטער *ן דין, פי עי דאך,

נניד... א װי לעכען צו
vניט אבער ;יא אםשר דין פי ל 

 ?אפיםאייסםישען נאכ׳ן יושר. פי על
 יע־ װעיעז נים הבצן א טאר נאה יושר
עושר. אן װי בעז

 ארויםגעשײאױ איצם איז םראנע די
 אין װאס דעם צוליב לאנד איבער׳ן גזען

 םון קאסיש^ונער דער האט דמםראיט
 םרױ א “״נעםײערט װאירקס״' *•וביי?

 נאמו־ איו זי װאם ״־*רפאר דדשאב סון
n1» אין ארבייט דער *ו פאהרען צו ן 

אױםאםאב<
״םהראבװאוםען״, א איו םתי רי

 אױכ פאר^אנעס. וואשם וי חײסט, ראם
 ‘סטיים א אין נעוחנן אסאל זײנם איחר
Pin, מר אין *י םיםי״חאי, » אין א

 האט געבײרעם, עפענםליכע אנדערע
 אפ׳חידושן ?יך געקענט ניט געוױס איהר

 ביאנקם, ארן כליצם זאף יעדע אזוי װי
 נסים הײן אבער שפיגיען. צו נאר זיך

 טרעפ, םארמארנע די און ניט, געשען
 ניט אלײז זיד םון זײנען פאדלאגעס און

 נאכט, יעדע ־— בלאנקעגדינ נעװארען
 ריי אין ארײנקוםען זאיט איהר װען

 אר־ אן געםיגען איהר וועט ״בילד״נגס״
 עיטערע און םיטעל־יאהיגיגע םון םײ

 פיר א<ע אויף ארום קרימז װאס פרויען
 פוצען און םלארס, אוז שטיגען די אימןר

 װינסעלע. יעדעס שייערען און זײםקן און
 ניט, צי גריגנע, א איז ארבײם י*« צו

 אז זײן סאן עם םראגע. די נים דא איו
 ארבײטען, נרינגערע םאראן נאך זײנען עס
 זיך איז דזשאבס. בכבוד׳יגערע א<ן

 דע־ אין פרויען ר״י פון אײנע מישב
 און, — !דעטראיט געדענקט — םראיט

 ניקעל דאם סײווען נעװאיט האם זי צי
 אנ־ י־י געםײנט האס זי צי קארםעיר,

 און — צופוקעניש אויף םרויען דערע
 אן אין ארבײט דער צו צוםאהרען קוסס

 זאןי די איז געזאגט װי אױטאמאביל...
 שטאט א אין דעםראים, איז פארגעקוםעז

 אונ־ זיד װאלגערען אײםאמאבילען װאו
 װאו #אונז בײ וױ ניט ;פיס די םער
 אויטא׳ די אונטער זיןי װאלנערען פיס

 ק״נדער װאו שטאם א אין — מאבילעז
 אויםא־ מיט זיןי שסילען וױגען די אין

 זוהן דער וראס דערםאר איו םאכילען׳
 צוםיהרען נעבראכם איהר האט איהרקר

 ארבײם, רער צו אויםאםאביל אן אין
 תא־ דער איהרער, הבית בעל דאר האם

 דזשאבס םון אפגעזאנט איהר סישאנאר,
 ־י־זשאבם גיט ער אז איז, טענה זײן
 צו נימ און םרוימן ארעסע . *ו נאר

p דד סאנמן װאס אזעלמנ ir פארגינען 
 אױטאםאביי... אז אץ םאהיעז «ו

אויםאםאביי יאר »ו פאר, אײד מםעלט

 צאצקע. א פאר װאס םי־ױדע ניט איז
 קײן ניט איז ״פעסארד״ קײן ניט געװיס

 ל,זפארד אלט אן מסתםא ״ליםאזיך,
 שביי־לב סעקאנד־הענדינקר א אדקר

 קא־ דער וואלט ניט אז (שעװראיעי)...
 :באטאנען צו פארגעם^ ניט םישאנער

־  אויטאמא־ אן םאר װאס אץ נאר איז ־
.ביל . . !

 עריטאריעל־ די איצט טאיאליזירען
רי םארדאםעז אײנינע שרײבער:

 אוכד אלס פאםישאנער, דעם פון םאט
 סיינמן, װידער, אנרערע, אמעריקאגיש;

א גערעכט: איז קאטישאנער דער אז
 ױך טאר עס — קבצז א זײן דאח קבצן
גלוסטען... נימ איהם

 צוױ- אז זיף־, דערםאנען םיר אז און
 און געקאכט זיך מען האם *ל"\ א\נז שען

 זיײ ארבײטער א^יניגע לםאי געערגערם
 אין ארבײט דער צו ארױםגעסוסען נען

 דימענטעגע מיט אדער העםדער, זײדענע
 צי־ טען אז םינגער, די אויף רינגלעף

 שניי־ בעלי־בתים די װעלן טאמער טערט
p i\ מוזען — '־עם איבער פרייזעז די 

 דעםראיט אין םאל דער אז ׳צ*נעבען םיר
 א איז עס אז אויסנאם, קײן ניט איז

 האסישא־ דער אז א*ן — םרינה םכת
 שטאנר־ זײן םון איז, דעטראיט םון נער

ארבע־ דער :גערעכט געוױס פונקט׳
 - ע ג ס י ו א ניט נאך האט טער

 א װי לעבען צי רעכט די ט פ ם ע ק
נגיר...

 געזעל־ סאציאליסטישער דער אין
 ארבײ־ אן םאר וועט זײן, האן שאפט,

 אױטאםאביל אן אין פאהרעז צו םער
 װעט ־*אס ניט. אדער ערלויבט, יא זײן
 עס ר ע ו ו דעס אן װענרען זיר

 גע־ סאציאליםטישע די אײנפירען װעט
 אלײן ארבײטער די אויב — זעלשאפמ

 זײ װעלען דזשאב, דעם מאכען װעלען
 צו רעכט די אייר נעמעז מסתםא זיר

 אר־ דער צו אויטאםאביל אן pא פאהרען
 אנדערש איםיצער אבער א*יב ;כייט
 געזעלשאסט, די זײ םאר םאכען װעט

 צוםרידענשטעלען םוזען זיר זײ װעלען
און קאםיםאיען נאר װאס דערטימ,

ר ע צ ע סי  אין םאהחנן םעגען ײעלען ״
י י אויםאסאבילען.

צט מן אבמר אי ט מאר%ארבי די טוז ט

 ארנײט. פארנאכלעסינםע לאנג א םאכעז
 לעכען צו רעכט די אױסהעםפען קודם־כל

 ווא״ סעגש, א װי לעבען צו נניד, א װי
 שכירות הױכע די טויגען װאס צו רום
 צו פארגיגמן ניט גאר זיך םאר כיען אז

 די םויגען װאס צו V זײ פאר קױםמן
 גארגיט זיך טאר םען אז שטונדען, קורצע

 1צײט פרײער דער אין םאן צו עילויבען
 נאף אז זעזזן טוזען וחנלען *רבײטער רי
 באניײ סרידליכאר א נ^ר צי סטרײק, א

 זאל ארכײטער־אגרימענט, דעם םון אינג
 בא• םאלגמנדע לי ווערען ארײנגצשטעלט

: דינגונגען
צם און : 10 פונתט ,1 פאראגראח

באלעבאםים׳ם) די ה. (ר. זײער ניט איז
לצ״ ארבײםער די י ו ז א י ו ו

 העםחור, זײדצנע ױי טראגען צי כען;
 דיםענםענע ארער זייגערס, גאלדענע

 ארבײם דער צו זײ קומען צי ;רינגען
 אן אין צי ׳םערד א אויז* רײטענריג
 • אויטאםאביל אן אין אדער מקיפאזש

ײ װאױנען צי  יץ־ײו^ ;,ריװערסײד אויף ז
 גרויס״ אין אדער ים בײם וױלאס אין צי

 שכירות די םיט ;תאטעלען ארטיגע
 גיט דאס האט ארבײטס־באדיגונגען און
 א וױ לעבמן צו רעפס די װײל טאז, צו

 באשטעטיגט און אנערקענט איז נגיד
ועד... לעולם

 װעט רעכט די אט־א װי לאנג אזױ
 נאך װעט ײמיען אויםגעקעמםט ניט

 שוגד אלע אז כלל, אלטצר רער גילטעז
 ארביימער״ אז און בארװעם, געהן טעי

 םײמרםםע די םאכען דארפען םיידלאף
 םא״ אלײן — יקנעם פאר נאר קלײדער

 ;אנטאן גיט לײדער אזעלכעק זײ רען
 גאלדענע םיט העםדער זײרענע אז און

 באגקיחון, םראנען דארםען זײנארס
 נןוך — פאליטישענס איז ״בראהערם״

 חצנד רי םאכאן װאס ארבייטער די ניט
 אין אז און ; זײגערס די מים רער

 חך נאר םאהרעז דארמען אויטאםאבילען
 ניט אגאי ויי/ ו ע ב א ח װאס נע
ן p כ א ט װאס די

מד איו עס אםת׳א!; אלטא  נומ «
 ווער און ױי אן ױך דצרםאגמ םאן אז
w פא• א אפיצו דאו־םאנצן, מם 

 דת pro דארף דאטראימ, פון שחפאנאר
^ דאנקבאר אר ם ״ז חני

ג
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moo הורצע
ען * ױ׳ ם <ו ק דע חו ע ר6ר  «ן

ן ״ ר די או ע עז u ל W
̂ננדנייס, — נעטא י אײגוי/ ח

 יח •ו« (ורײיז0דן**ג*ר«ו* >וס רווס
 די ne י!ױח רוןר «ז ױ»ט װ»ס צװײאןר, ד«ר

 יז׳ דנמו סיר ̂רחוויםןן. ׳«רײןנמ(-קרננות
̂גדנייס » *ר8 װ»ס  סאר• «װ נדי ויעןן, דטס ח

 ײמיו דל• ועיכע די jyr’r in yiyijg ׳ע§*רעו
pg יטרי). נױ *ין טי*נ טא̂י M ir Mfg װי 

̂מ w עס vo װ^מו ווזריק, וײן ו ’g «’־ 
mynn, וריידייקמו ויי •ייו «ר װ«ט ד»ן יח* 

דיגס g סיט
 װסיט oy ig ניט, דעגיאז סיר — גאלדסאן

מ נעױעז ן ר ר ן  זyייכoנmרg• ווז נריף ^י
 yiytng mo ססרװסמתס onyii אינססים^•! די

iy ױניפדוי••, w  v o  ng ס  דער־ נים אוםו »ו
?jytg ס מו ואלעו וײ »ז pjgiyj ̂ר ױ װנניו ו
gזעיכtyrMir mm lyn n v•  y ׳*ײס #אױנ 

nog pg oy, חר0ו וױ o v n r, װ«רום v i ניס 
lynjy’( ׳זײ pg ניט pg myj רער •a^ojyoy 
y ««חר g unwr ׳/•ט*רא חען ײסס ?ייט, ro v n 

iveg y’»io’Do;’g װ*ס רסס ותו M*g ׳•רײנס׳ 
r-g ײזי װײסס איחר װארוס, ריכםמ? ;ים: 

g oy’? נונ^ njnr'ge g ׳תי«״ pg דgז pg 
^ו VO ,gpg ססכ*ן. pr גוס oy nyvr ועהר  ײי

 *ו עזה nyfjig סנער ,fyגyרDנ•נ oyn ױענען
g״pg i ו גיס* iy?g7ngt זיזי ig’^ ,נסי אונז 

y3’n אײי? r? רy׳®*רװארסמנס*יזססיטע ר 
nyi ps o■<־ «וס נעבער jyvty םסרװסלטוגנ׳ 

pg מר װעם איחר .,זי םון רערעז וי
 *ז ניט ,-n*g װסס *ייס די — װאל(י. כי.

 נומע יױיז ניט זעהר pg זיד ?yoyno nytpg ס*ר
י pg .tng ם*ר  ‘נק װאמו עםייכע ;עכסםע ו
 איבער־ םוזעז רוםgד עס םיר uryp ניס. וױס

vvg ׳עטערt'g-oriyn *ing «•0 יאןען  ?yp װעט 
ng זיןי pg ניזי, אזױ זײז ניט  ?y;ypכyרכgעז• 
pg פיס» g i»gירגyנר g נאכםיםאנ. *שטוגדע

v גערענקעז, םיר ניט — -ט 3 װ. o  rg 
 ניט pg כיכעל, ר«ס ערחאימעז »״ך ®ון ד*כען

 גע• אײך ה*בעז ז*יען םיר <g נעדעגמו, טיר
 ערהא-טענע רי צװי׳גען יעדעגפאלס ע;טםערס.

 הסבעז ם«ינליך גיט. איהם םיר lypey; ניכער
דעם. װעגעז י*רץבעו owpp( נים אויד f־עוי סיר

 םמד אוז, םארעםעגטליבס װערט — צ. ט.
נוסער׳ דעם pg ;»ך <יך,

 אײנעגעס אײער םון סאיױ — תלאטץ. ל.
v איגוסעגם, rg  ig יהעו װעלעז נסר וסיט* ig 

iy r ’ ;*v nog ,קי**וי־,ס»כער די דארםען עױס 
ŷ סיט יזעםסען g ׳טטיק־ארכײם גענעז כוחות 

 יער װערםער: אײנענע א״ערע צו נאר זיר דעהט
3’igooy:i זײן קרינעז זו זוכם gנעמ רבײטgכט 

י םרײם ר g ם ר ע ר כילינער. װסס  קיסוק־ רז
nyvropycpgo רסכעו «ו g p»rנקם רבײםgכמ 

r ו ס  i ה«ט . ק י ם nn'g ,רסו gתיסויד רס 
 װייםם רו ,gng :סענה׳ן 'Pg נערסרםם ס*כער,

ױ װירם דיר נ*ם*כט, כיליג ארנ״ם דײן  ^טייד ז
 קוםט ■ועל׳ז. ניט אונז בײ עס װעסם דו ארנײט,

Tg ,o»ig V כײ נאר 'g װיל נאש דער or■?' 
ר njn עס ד*רף ארנײם, ע ט י  t װעלעז vוg ^י

 ס^םערםיפורער רער ווסס צרח, • oy pg נעװיס
 םאקע T'g ט'ת.r םון סרבײט די נ¥סאכס י,רינס
 זוכם רעם נענעז :ױני*ז די DDoyp ד*ם גענען

 דסס דמרצו. דערלסזעז *ו ניס װי ׳1םיםמ זי
 ajojg? 'הרg אבער ש.ילאני pg ר*ס ריכטינ, איז
 נסכ־ trpg עס לסםיר ׳מםיק*«רכײם װיל כסס דער

 לוים ז,gר ראני^ גיט זעחר pg דסס געכעז.
gװילס בריזי, ײער nn'g ,נסר ׳*סײדסרבײט 

 נא־ זײז ז«ר ארבײםער דער tg ,*gjn דעם סים
 מסד. די רgלgד סס םוז סיניםום g םיס רסנםירם

v רװ1װידערמ g סרײנד, ,t'g דסס i  pg. םעז 
g r ניס קען y w» ׳•םיק־ארבײט pg אי g *כע 

yDD'or װע־ נאר צוזאסעז. װײדז׳ש װ^נסליכע 
 בעס־ דער אבער זתבאםירעז, tyo typ oyT געז

 ױניאז־םיםיננ. דער t'g ort םאר ל«ץ1 סער
oyn no י' םון ססריכס*yװײס־ םענעדז^תד, ר 

^tynyt ,nנyידt■רע yn  o ׳םיר tg חסם איהר 
v םיםיננעז, y^yto ygornytm יערען tg 
 דיםקױ װערעז סרײד־סראנעז סארסיחןנע װעיכע
 איהר קענט דארם •ייץ. ר*ר איז דסרם טירם,
 אוים׳ן ןוי םײנוננע?, רעy"g םאממ קלסר נעסער

■v *g. ,יייעל םאכעי קיאר רועם איחר רועו אננ 
D־^Dvtt pg ם,pנדנ•ינgעט jyvty װעם העירער 

g v סיט 'gײנסgרrםgאיו איהר הסם זײז, נעז 
iynjr)"»yx>'tg tg Dvg פgרםײד'נŷר ttg ער 

 y>g פארןװברעננעז םארםעהימו נים נעװים װעט
 tPDtpytpy ?gnyjyrtn oyn רgם נער9^ א״ערע
בארד.
 כריי אײער — םילסרעלםי^ ׳דארדי<ן ה.

nga oyor tg .?yotpypg p k נוסער. לע«םעו 
»0. ארויס tx>'r םסל געכסטעס " t'g 

avg חעכסנרװיכסע^ g t'g כריזי  pg om tt 
 װסס ,tny"g לינקע די װי דערמהלם, װערט

gn^ נונחאס gtg 1נעםע װ*חמז, די ב" םסלח 
v װסס ojn םים נקםח t. ty^va " t די אויף 

tytj'D'D, װילמנ, װי otr» tirtiĝ  ng ־ גים•* 
ל"ו םח ד*ס סיסינג. t"P דאיםעז  cogooyt נ
^ oj'grtn nyT װערעז. * y די סוז כ r t r t 

ך הכרה־יײס tg פאי סר"«ל *ום tyלyםp ני"

iin rt 'it 'tg. סיו ויאס tyiyj יyדO'Tfg’ jp y* 
t ty^gt , v t n1 ״ r« ,lyy/f'inrtײ jyjyp 

tyiyn ,oigiorygng lyttyrig o 'j זײ *i'tg
ifssm " p'opgo rt^'H. רyז

jyoroig y* ¥זלינ — א| P א ?ש. r r 'g 
no די B ygjgjרfyjytt y)g דעם ••oj'^yt 

lynyn אוי«י v o  jyn .o” g yoo 'ornng ig 
ognoy typ'n ^ y n נז פoryנ גי 'ly'yn ^yo 

vo מר if מײף urtnyangt ניס זי  fyo'tt .נז ייו̂ז
 ^"״ynyy'g חןנןן סיר — האנדװענער. י,

iy "g  oiy ^ װ רי V נ ’g O'O tjrtv# v o  ng 
pro typ V ריםgו1 סיסלײד. נ*סח 'g נ«וס fdim 

if ניט  jytysyvf די •in ’g ^ynn'ing וײס g 
g p קרכו bלy"רל tyn’oipo'i .iy»gnB yr^ g t 

 yjytngnyto'ng פאר םיר tyo^gn א״ןי סיט ‘
y"g מײל ׳םיח  p bר lynyi ^ynnB ,װ' םיר yn* 
 oty?״ איחר egn ,DgT D)דyorרgפ איחר ניג
pg 0״”W 'toinyj,״ nn'g ogn jyjyt pg פרפ־ 

yp^yig if .),t w i n  'ttg ovooyo מי ,nn'g 
g .o’ng j v o  tynnםײנס יחר o'nyt oy 

jyogn n' די tg ,r?nny נאנץ rvPB 'jg 'n 
ornn'yjpyug די y'ioonj'g*pig^ jmgj 

yny"g p b  onynyj oy ogn nn'g ,O'nyj ,רנײם 
tig ל ייחר•y»gלyB yrytg  pg .fgt Dל’ii ,y 

yny” g׳ v o  ty3gn נgר ppegn t"g; סם׳שר 
inytp’g njmy»r w g  orn, םארפיחרס מי 

.fynyj o” t in ’g
 if pg D^gpg* די if בריוי njn — לעװ, .3

nyuig v די ig  mi ,onnggf o r g r n עדיטא 
v i  w'O’P  nyn’na fgn g D'o ?yo נים pg 

D■ קײגע 'r iv. סיר yp?nyfng p ir  jyDgn 
j סיר tg ,Dרyיpרy ם*י j i p 'O nyn p b  typ't 

tg םעג סיסגליד ימדער pg tyBgn חסכעז וסל 
yr'D זײן '?gB yiyp’g׳ fgo pg y ty 'r? jnיgיע 

pg , ly jn r 'n y v g קיyp03 «סל רjrt t"P ניט 
”tytgtift ה*כען ng o.vg דסס ivtyn yoortt'o 

dppb ״ivigi םיר דעם.  ig װי ig 'jp  i"g* 
”g t רעכט g הסט רyכoטע i if נעער,1נסם*נל' 

 יבעז1נל if נים רמכם g װײטערfרער• דסט אזוי
pg מעט נסםממינינער דער אנער ורעז נאט 

 זיך זסל ער װי אינסטרוקציעס, ז״נע נקהגזעז
 טאז״ זסל ny װ»ס ױניסז, njn pg אוייפיחרען

ogn pg מניסז׳ דער איו םסז ניט זפל ער 
p אדער b  ,»gr pg ,ח ער װעימז דעםgיט 
 ־,ny nyT g'ig ׳פטעי׳םאיםרעםעי נאם׳ס פאר
p ;יט אוז b ,די װי דעם p b  DPDng’go דעי 

Ig די מי נים, אוז ,iyog?rga ogn ױניפז 'jp׳ 
gB y’f^^D :»r•רי־g,גנט ign הgנדyיgig o סעכד 

p רעסעזyינמg רי tyiyj כער b דער .ig 'jp 
 ניט־ םyר ?ytyt lyuyt םיר זyיטgוitg’ 1 ■מיזט

y iyn , t y r v i ’Pו1 רgם זיך לם חר ^ פנ  ,־״pg ^י
ib ik  gtgה., ד. ״ lyoiiyt זײגע Dy'fpnoo:’g 

ryoyn ,oyt” g no 1 םיר האיט ערg i" tיט*g 
jtnn ריטעט 'BB 'ig  gtg הסבעז p ir  v o 

y v ערי־^רט, מאי אײנינע ig  pgרrס igt נאר 
 די pd D"ipytyl>yi דער iy ,nnif יאננ ניט

pg jy?ngn דyקי^קטאכער ר t'g tg 'jp •םײא 
 ogn ,tyr:yo רי tg דעםאנסטרירט, דעייסיא
ny3'g y:yt"g קײנע גאר האבעז ppg האנרייעז

iyr;yo v^yig pg : ly tn r’f, איס Dהר'yר pd 
iy3"t ,ig’P ’ g מירקליר y ?gרנoמ^gByt y 

 לײזg זyבgה "t n?ga װי װײי, ײניאז. א םאר
nyny' ty? ,lyp אײנענע yיyז'י ניט ip ’D 

igogvgr, יyרעםאנאנ, רער gDרפ'רyד זײ, ןyר 
ogn ,)trיכyזg .pnign ײ״סט םײפעי im  y 

iytg*ngE זיך pg אויזי איץ t ,jnynjgעז  "נ
t tm ,ngagt ig" דער רgD נקפעחריױ 'jr 

yogD:"g ng] typ't .ד םיטניידערgס i'g 
ojyi'm םgל gבyריכטינער״ ר yonytg iyn •זײ

:yDogg3ng'ji' iy כריזי, דער pd  ,gpg 
B <־gng? די if זינםאו נטy■רעז'ד J 'g rn  pg־ 

pg onnggn ר ער קיאר. זעהרgנים זם if 
tig O'rin'■ y r ’p קיינע iyn .iy]3irr” DngD 
ig ^?:yn ny]"g פאריסי די nyn pd *םר"ר 

pg ,yj’M די pm לינ ?g]gr"pvny יוניאז 'n 
fg?■ p't ,ר*רס nyng ניט tg 'P ' nyi t'g,

.D'?g» nyn]g r]g] g מםgDרgD מעיכע '  םgד '
gtg o די ig ׳חי'לה נים, סײנם n  tg ']p סענ־ 

tyttgongB tyr, מgכyפיר ז f'>syong on'g 
lyt'nngt if ברױט, זייז o>g .ארכײ^ר 'iig 

 ה»נסנלם.1נ ניס לgק"נם ױגיאן nyipg הפט
ty]gonyn v t  oyrt nn'gדי װי ״ tg 'iv תgט 

D?yn]gnyj די םיט oyT no ntnn'D^tnyn 
gDgל'נyל זgקK1 ל, )oynBg, רי ווי tgMv האט
ט. איהם ר אניזי ^נ " m nga typ't 1* ר tים'

?yBg ,ig’ jp nyi nyg'ig tytgoryj J i t* •ל־י 
j iyy nyi• tg ,fyoנאח ' rt די ’t i ’ P יסס f־’ 

yg"rtg  tyiglyi o’J.! דyרgBםסיט ר :*gj pg 
Og)gry '1 pyti® iy*’#׳y זייט y.g*e nyn mb

v”0 די pg ,1מיי ig’jp '1 ogn •לץ״ y r t 
 nyjyp'g -tvg pg o’gnr לײז jyBgn if ויט

yo’O. דאמם ooir זי y^yn p i if ני 19ר$נf 
o f’g ס9י9ו (’tB’ י if י i׳ yvyti נאטראכט «י 
’pg ,ig אי׳ס 03yn סיס jv fg r'fgBg  tg ז*נט if 
p’t וny1יo יײס p b  yp’g יתיאגס נ״ר^ רי 

nyng סיט ניײנט איחר p;ig דפז *ivg  ojpp 
 o;yp ד*רס, ביײנם איהר nyng ד*יס, זײן גים

 pyrjyo די if זיגט ?י .rpg סיס p't גיט איחר
ig איחר r” ogrgog ig ,opjyn איז pg j ’O’n 

on, איחר g ogn רyנט nyDg : ifnyi די fgMP 
pg איחר yo’ng’go nyo’n t^ די 'pig l i ’p״ 

ogn ,t*r;yiugp nvg ל”11ד?ר ' ^‘19(9( lyog 
oyn׳ ntvg קעגט g ngB tyvo 'tg  ovg i״ny 

nyn g’ lg iy w n »  pg ,igpp nyn pg yyvg 
1g ?gog ngt fgvpyiugP ny»*yoi?יBנ’1הyדי ז 

ongo nn’g nyBg ,yjgne ניס *”g tg ,tyvoMg 
gng' ny? זיר gB DPrgl g 1909pgאסא-נא ,־ 

o״ig r װאריס g mi p y jr ’ itg״g?g  ̂ ny^ ט1ט 
n ,oy״r ’DgogO’ig r;gt ■g D’onyn v t  ny oo 

gn pg ,py]g’r ” jnyot’g nyn neנדyדירעיזם יט 
ogn .tgrjynjgp nyn p גענעז b  oi^rgD oyn 

9n ,ntfiinn ynyijg ŷ םים איז yרכyז g9יכ

tynyn ̂גגאאוי  f01 pg e*o#3 ,IgP'im כ
cgiiiiiiyt tg ,m og ילט* ♦tf ovpngjg pg «’f

̂נאז ןחו n ווינײיד,  I'M oog igeyj oy י
nyn ״Biiyiyj,י) יוידױס׳״< gm  nyn vto  r tg 

r'lnrr'f ,inrtyii״ nyn o t p i הי •Jyn  mb v 
Milt pg rvpןמאר, g39׳ ( oyn pb  otng

im רוינט tiB 'j...n” nB ,n o n-׳ne o ^חייםי
n« 6•רי'דײ״ r t  oio Din ly jjip ’f 'yi•* no 

y rH  nyn t io ir n  itsr ogn pgנyרgי Ipytpy 
g n irgge ivo פנסר יו p ’t לט’1פ *tfB’ig 

w r  tg ,iyog• • י« י | ii Pit n' 09 ל fiftng 
m וyטoyנ tr ןווווי״יוו f' ^ny pg ,ty׳ jr tg  yt 

nt pg חןר •Ogn tg ,jnp ’fny i'g  nyoegm 
iy? גןר nyn iyn jn jo i i  nm יאחסי myn 

fig i t'g ogn ,••g i^yn r Mile trn'op’n dm 
•ti ’)ninnn if noyn ן •v g  om pg oy iyn 

g n;yj ,ריח יף1י פססייסם ױאס קאמסוזודטינס•- 
om ,ny ׳;וו״• ווןהotie•ז fig oyn ring fnyn 

it iiyunuro’o oyn ל 'r tg  if nyn onyary] y|׳ 
u נסיסט, p rn ^ m M O  K9t, און bTM nyn 

b ibubwoey iyn —״i d זוי לוחסל• fig ,0” ii 
y'fO’B̂גאכ זײן  g rw m v p  i f f,״ » *m ig 

 99װ ,o*’Dng rn$) P’t an •mi|,in yoDgנעטר
19 no igoyt ori'M nge onytfif,rioo nign ny* 

town st lig ynyn װימינ if ,opg די nn3 
n no' 9 ןנױןיוזןוסיד .yosynr g nyn• yon 

CD'ngn̂  on ngs0. םי״ינס’id nyn oir■ oy

 — דג־טאג אינטעדנעשאנאל
שיקאגא. אין געשפרעך

)1B DIPT0 1|״”t(.
 אױף אכצר חאטעל סאריסאן אין כייםינג
 סארזאסעלם געװען זי״נען כױסינג יענעם
 םאר־ םון ארכײטער״םארשטעהער די כלויז

ױדאנס. שײדענע
 שיקאגא׳ער אונזער האט װאך לעצטע

 םיםינג א איעבארוםען כאארד דזשאיגט
 זײנען דארט אױדיטארױם. אשלאגד אין

 טױזענט דרי' באלד פארזאמעלט געװען
 אדרעסירם איז סיטינג דער ארנײטער.

 םון נאמפערס, סעסױעל םון געװארען
 און םיטצפעטריק םון זינמאן, ורעזידענט

 נאך האט מיטינג דער אס און *נדער/ן.
 עםענטיײ די אױםנעשטורעמט שטארקער

 רעי־ אלע םיז רעדעס די אין סײנונג, כע
 אמת-רעכעלײ דער געהערט זיך האם נער
 אין האט זממאן פרעזידענט גײסם. שער
 אז געדאנק, דצם אױסגעדריקט רעדע זײן

 מיט אנגעהן זאלען דזשאדזשעס די אױב
 נליײ ניט װעט אינדזשאניזשאנס, זײערע

 יעדער אין אז אויסװעג, אנדער ?ײן כען
 אינדזשאנקשאז אזא גאר װאו שטאדט,

 ניט עס זאל ווערען, ארויסנענעבען װעט
 אױס־ ױניאן אײנציגער דער םאר בלײנען

 ארבײםער די נאר ׳סאסף דעם צוםעכםען
 שםאדט בעטרעםענדער נאנצער דער םון

 רעם נעגען סטרײק א אין ארויס זאלען
אינדזשאנקשאן.

 גע־ ניט גאםפערס ברודער איז געװיס
 איז רעדע זיין אבער וױים, אזוי גאננעז
 דעם פון װאונדערבאר־צינדענדע, א גמװען
 מאריסאן אין רעדע ז״ז װי גײסט, זעלבעז

 זײנעז נײסט זעלכען דעם םון און האטעל,
 און םיצפאםריק םין רעדעס די געװען

יערלשטײן.
 די דאס איז, שורה אונטערשטע די

 םון העלד דער איצט איז אינטערנעשאנאל
 קײן גאר איז עס שײןאגא. איז טאג

 איגםערנעשאנאל די ווען אז נים, צװײםעל
 די םון סםרייק א ארויס איצט רוםט

 םיז װײנינ זעהר וואלםען דרעסמײקערם,
 שעפער, די אין געכליבעץ ארבײטער די

 מײ־ עםענטליכע עהרליכע נאנצע די און
 אין סםרײקער די םים געװען װאלט נונג
 גע־ צוליב אבער אינטערנעשאנאל. דער

 די האלט אורזאכען שטארקע נאנץ װיסע
 אכיסעל נאך איז עס אז אינמערנעשיאנאל,

 מאסענט ריכםיגער דער װען םריה. צו
 װעט אינטערנעשאנאל די און סוטען, װעט

 װעט דאן קאסוי, צו׳ם ארבײטער די רוםעז
 ארבײט גרויסע די ארויסװײזען קלאר זין
 װאס ארגאניזאציאן, אח פראסאגאנדא םון
לעצטע די אין נעװארען אויסנעטאז איז

 אתאניזאציע אז אז םארשםעהן דארםעז
 נים קען הארםאני און דיםציאלין אדיז

 ראי^ שלןונ־ווארט אונזער עקזיסטיחנן.
pn אאר־ פאליטישע רי אין יאליטיתס 

לעמנן. א םאכצז דארםאן סיר טײעז,
^3 לאקאל דאדדיי^ ח.

.48 טםער לאדזשאר

םאנעןז דער

לארום ■ מקם
nyn'Piayn מאנען nyD^vng3 דער

 מם־לאקס םארפויםעז דדאגיסטען פראנרעםױוע אלע
נאססעס. סענט 50 איז 25 ,10 אין
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 איג• די פון הילף דער װאכמןןזוימ «אר
ונס:(, דזשאני̂ן

תז איז «ס גאוי■/*. או ביריכ• נ
ו טעט י t י f M מץר  ״געחנכטילקײם׳/ ;ו

אן רער ק*סכי«ס&ון » »ז ױ ט ױ ס״ סי די  ו
r חװי אז p«®f9wii •יעזיחנג:ט f ’wr 

אז סלײבט ר ח א ם ץי ך ז אר, צום ז ת װצ א  נ
^ אױסג^פיחרם נ־יט m ון •<א דער װ ע  ג
ט אונגאראםונג באז;ן רען. b• םי )n M jn 

 אן שלוס, צרם גאתוםען m ײיו דגמאן
dp מו, איז ײ ר!ו!י  זאל קאםיםע א אז ®י
ר ט צוער״זטמןמה^ן זי  פון מעיאר דעם םי

 דעם איז געשעהן װעט װווון]ן שיקאנא,
ך ny^oiimp פון משך א _______________װ

 נאזור ױנמאנ׳ם ®רעדד־זמ
m i'v ; טימע א ם*כט 

חוױדקונג.
.)1 זײט no *•״יום

ױז1»י׳ו)1איונ אונז כל מ־ ײז, גוסער א « װ א  ב
ס און ץח־וזלט ם^סטוד א? ײ ײן װי װ ד ז א  ג
i ״גייםו״ צע i h -iik, צז״ אונערכארעםליר 

 סטראשינ• ?יינע און עורײ־וחן. סלאפט
ט נאר ןויןןיהס װעי^זן קעס  ױ חעלפען. ני

m vpotso\ אנטצר זח;ר  עדױקײשא״ )*נעג
נ :אל  נעװארצז, ^:!וסורונס/ןרגאריסען יי
 נעחםע זיך סוזען םאסוטצחןוװהנכ און

 אונטעך עםװאס טראכםע!ןםוסן*ארימנויאן
 צדױסײשאגאל• די וסומאגן. אנדעו אן

וורי׳י^וןמפילט. איז נײם
 האט שיסאכא איז לי״חייזטםי־ילארם די

 סאן קאקעטיר א אביסעל םארחוא^ו זיך
 פאסםער דעם םון חנםסדאיזייקאלמם סיט

̂נכעז \w סארע  א ױיערען אויוי ה
 גע• סראםעסטירען צו iJFDicm^ מיטינג

 ״זיכצ!׳*, n םיז יודוו־יחווארסונג ײ געז
 ערקלערט חכמה זײער ןו״יופין דיאכןן אויך
 מד דאם כױט וויײזןןאואר־שטאנען יטנ ןיך

 Tל עדױקײשאנאל &»ן»םט;ר׳ס אזן ׳שלוס
 וױיס״ האט ױניאן. [pminat: אץ איז

 אז ערתלעיט, זײ מורלזטײז • •רעוידעעט
 זיינען זײ אויכ אז נשהן; ומטנימו דאס

 ךײ מוזען מײנוננ, ®ווווןואזא וױרקליך
 קענאן זײ *בער ׳ליג טיסי!חו)נר בלײבען

 )ב#ארד דזשןוינט דעם םוז Mm n זײן ניט
 ער אינמערנעש^וגאל. א««ר םון איז

 זיר צײט ו*םנז1 צװײ ;מגצמז זײ האט
 םײיארס לײדיס די און צו״וי׳ץ םישב
ײגמ. : ױיז האבען ך האבעז זײ וסמנ̂ר  נ

 בלײבען זײ און באשלוס, וייא׳ז ענחזרט
 אינ״ דער און באארד חזםסדךו^יגט מיט

טערנעש^נא^
v אוז w m iiw ע. גאנצער דאר  די ליגי

א׳יד אנ ק צן ײעלכע ^)ויסטאכער, שי מ  זי
a געװען f m o n u w חוי״ װיילע, א םאר 

 םאםטער •זך-וסוױסאוניכמערעז. ןון בעז
מ זעהוט ^ י סו d און ע p ט  וועז^ איהם טו

ײן ל איז אונצײט נאנצזז ז ת עץ, אין או ױו  נ
m וחנר טו m** ה^ױ םאראיבעל איהם 

 ער אז כעס, איז אזוי װאטאוןןאאי־ז בען
? כאסען צז םארססיצאיןףו איז מז אג של

ט נצטי־ויימ תנ ענ אר אז ער וי  אנ- נ
« מי דערע סעז האט עד ־  א אײנבארו

טינג אר און iiniMna ׳םי  האכען אנרערע נ
ער pxw נערערט. ד  םעשח, דיזעלביגע ווי

קטאמאי, » סער^טי׳נוןז אז  רעס־* א די
אן סאט׳ ײן ר ס פראזידמנט אבן םאנ׳  זינ

 נעפאלען װערטער די שנ<נן ערקלערוסננ
ײ !ווי׳יערען. טויונצ אויױ ט האבען ז  נק• ני

ערע וױרשונג. ד־ייטארתסםע מאכפ  אונז
ײן באלד װעלען זוציא)גס’ שיסאגא׳״ד  ז

ס לאיאלע פחוןצעגט הונדערט אנ  םון ױני
ל דער «ו # נ «^נאל.1אי

ד י ל ס י ל ש פ י מ ו

̂וםניא  םהעע האיל
םחעע ליר וחזױ״ םשאי צותן«&שני

*
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M 144 — ײני*ו וײפארסייערס re•

0 U0P/.6י0’ גיי װ.
מ. 328 — •רעסערס did און סיאו© .18

uni ניורעז׳
 1486 - יוניאן ©אטערס קיאוק .1•

קעג. ל/0ג*רע0ס ס«., קלסרק
M ױאירקמרס נירםענט װאטערירווי 
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J I 0נסג0ס 10« — טײלארס ל״דים• 

nr© גוסיק, סס״ .on j 
M 18 — ױגיאן ס״מרס דדעס torn 

0001 if) .onoo רק.0י
M 28 — ױניאן ספײרםסײסערסi .ס 

י?.0י נײ .310 ייל14
לסעקס 15 — ױניפו ספוירטמײקעדם .24

00,. 100003/ 000.
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יק•0י נײ סס./ 0ס21
J0 ייסי׳ 1024 — ױניאן קלאוקסײקערס 

.0 גד,0קליװל (װ(., גסס
 1024 — ױניאן סהױרטםײתערס .27

mr ©*iNm0 קליװלפנד, ״.

ר ע ז ד ן א ר נ א נ א פ
onn 12 יים1 פון<

 איכער־ אן חױבט װאס מאשין, יגע0ינ,וו
 סארױ סון אײגענשאפט די אס *מעבמן

 ן1א ״•יראמירא׳/ די איז שטיםע ׳וא׳ס
מאל. איע נים אױך דאס

 נעמנגענער יךין ניט איז טשעלא א
 נײע א ״םארהערען״ 1צ איגסטרומנם

pm o, סידלען די םון און vn כעס־ דאס 
 מ־ײד -ירך מאשין ו4םארהערען. *ו םע

 רעהארד; א עימאן׳ם םישא אחנר לעד׳ס
 שיי־ חנקארדס װעסעס חםץ׳ס, ניט אכאר

>v] מיטעימעסיגער א אויןי אםילו גוט 
 ״םארהערען״ w איז גוט זעחר סאשין.

 ארקמס־ א[ סון רעקארד א נדט סאשין א
 זיך אײנצוחערען נוט דערכײ און םער
 אױעי־עז רי םיט קען םען וױםיל ןוױוי

 כאדנ־ אינסםרוםענט יעדען נאכםאלגען
 כע־ אלץ םאשין, די בעסער אס1ו דער.
 דײט־ אלץ ה. ד. דיסערענציע, די איז סער

 אינ־ יעדער זיר הערט תלאהחנר און לימנר
 זיה סארשטעהט באזונדער. םטרוםענט

 צו ןyהערrאי זאך םען דארזי דערכײ אז
im rip  u nזאל מאשין די אז זעהן און ״ 

װײניגער. וואס קריצמן
 װיל מען אז חאבען. םען זאל כלל א

 גע־ זאיען זײ אז רעסארדס די אסהעתן
 נא־ א ממן זאל יעננעד. װאס דויערען

 אײן םאר װי סעחר באנוצען נים דעל
 נא־ וײ איבער בײט רעקארד. א םון זײם
 שיילען וױלס איחו* וױ מאל, יערעס רעל

 נא• א וחנן רעקארד. א םון זײס גײע א
 חןסארד א םון זײם אײן א« שיילם רע<

 דער ארן אסנלםײלם, שייץ איתר ווערם
p שסיץ טארםומסטער iv״dvk מאכט אזן 

 קאס־ נאדלע; רעקארד. דעם סון תי א
 סעגם. 1 םאר נאדלען 1U :ביליג זעהר טען

 נאדלען די בײםען צו בעסער זיר לױגם
 סים ריזיקירען iv ניט כדי אםטער יאס1

רעקארד. וחנרספולען דאם
 וױ אילמן, םען דארוי םאגאנראח א

 אסװינןױנסםען מאשין. נעה א אילם נמן
 ױם װײסט איהר אויב יאהר. חאלכע אלע

 ססארסיסער, דעט םרעגט P$ םו© םעז וױ
 ער :םארקױפס םאשין רי א'יר חאט וואס
ם  אײנ״ גאנץ איז״א אס *יימן. אײד מ
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 קאם־ םיגארעטען עװײנליכע ך
 וױיל כיליגער נאטירליך טען י•
 טא• געוױיטנליכע ענטהאלען זײ

 אין געפאקט װערען און כאק
כאנדעלם.

אר מ  ענטהאל• םיגארעטען העל
 טערקישע אטת׳ע 100% םען

 אץ געפאקט זײנען און וטאכאק
 פער• װעלכע כאקםעס, קארדאן

 צו־ און צובראכען פון זײ היםען
װערען. דדיקט

 דעם קריגען װילט איהר אויכ
 געלד, אייער פון װערטח םולעןי
 קװאליטי״ קױפען איהר זאלט

צאהל. ניט

 עםװאם קאםטען העלטארם 20
 סיגא־ געװײנליכע 20 װי םעהר

על־ יעדען םימ אבער רעטען.  ה
 טעהה פיעל איהר קרינט מאר
פעתעניגען. פיעל אזױ םאל

ט ק ענ ער ם נ  באסס דע
ם און ע ען ד מ א נ

20 אדעד 10 פון גאקםעם

f e n g y U f t p*

 tooהעב די םון סאגוסעקםעורערס
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ר0ד איו םעארעטע!
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:jHtotfP אגחנרװ«ר ט/ינאדטן די
 IHl9i נרוס<י|, «װ., נ/דפפרד S‘2, פון

Hf'jv t גודפ ווווײט די װעם«ן lfw r fh i 
״iv * 0 -רטם IO#»i vrm׳*ייו P«־

 איד «ן1״לי1ד«ו » רױסנ<ש^ג«ן8 ר^ס
 איד ר*ר •וג׳פן. חןר נ«ג«| דד**נת*»ן
j^rp.Mrn 8װפר#1 »ין|

 נא־ ס׳ופר^טאל towp’tvps נע״ן
ir י1ײ פון p»rn»jvo דעס דא-י, iV 

^ םארב/וט |im ypjru• או[ סדידפר  y׳
M ™טיוױםעט r am \mm•

דמר )Mr »יו דיואר
 «װא־lyayjy/O'n 1* »י« װאס ^ױיטער,

 די פיו סאריויו• אין ea wm רען
iy־ii׳ •tm ס*נאט<ן. צ לע*ם« o r איז 

vj״iv אנחותאר־ סילק טײיארד חור םון 
 אױס ועחט oy וױ «ון ק,וםיאני«, טענט
^D*ay>*n pyr’0 די דך ד,»ט ro אױך

ר ע ם ע ר פ
 ואלט איחר אז אײך, כעטען םיר

 אועען, 019אפ םיט לעטער ריזען ן0ג0לײ
 אײער פארחיטען ן0װיי םיר װארי□
נעזונט.

 וױיער״ די ראס וױסען, זאלט איהר
ײ און וו/ױותט iv 100099 ברעטלאך  נ

 *vjm» 01 ניז חאג^ן סיר חאס לױױיע
 גאסאכט זײגאן שעסער, די םאר טזןכט

 םפשיגען די ױען דאס אזוי, נעװארען
ivvyi סיס םען נאדסט װײער די ארײן 

 מיט iv »ט0קל םאן און טlםע0V סך א
 ארױס״ ים1 זא< וױיאר די אום לײװענם, א

.pmv קריכען
א םין געטאכט איז גט0טvv דיזער

9 זעחר DVבאזי װאס שטאף גדע0נ0נר
■ארעט איחר װען און גערוך, שוחורען

ײ חײסאן םיט און װאסער מיט דאם א
i דער ארײן אײך געהט זען, n n אין
שעדליך, זײן סען דאס װאס ן,0¥ה*ר

אונזער םון פרכײםער םייא זאגאר
חארץ־ א ארףו קיא;ט9ב זיך האבען 9ש«

דא©' » פון אתםערזוכוע אן שװאכקײט.
שםארקײם די דאס גמצימס, האט טאר
אח חארץ דאס שאדם Diwiyv רעם םון
רוםען ארבײטער אונזערע אױגען. די

/,קאגסאסישאךנרעטלאר״. 1א דאס
ט w)vr< די ז0האב םיר גענומען ^י

jy i06piv 8אוי װײער-כרעסלאך די
חאיץ יעדע נאר האיץ. שטיקער ■ראסםע

און «,עך, <H0V נעװיסע א זיך אין האט
םון ^םענם די ^װאריםט איהר װען
איז האלץ, די און וױיער־ברעטעל דער
גע־ אײער םאר שעדלין זעהר גערוך רץר
שװערע געאםערט חאכען טיר !זונם
געםינען זאלען זײ מעכאניקער iv ג^ט

וױיע^בדעםעל א מ#ןגן iv מיםעל א
i ^םענט אהן w i w ,עס אכער האל״ן
אױם^ארבײםאן. ־IfTir ועהר גמװען איז

אנזאגען אײך םיר סענען טvיע אבער
ovy* האב^ םיר דאס ׳שטחה, גרויסע א

וױי־ © אויזי oiyoyB נײ*ם א באקו^ז
¥1 ,̂yoyianyקײז אס yvםyסײן און נט

־־־ iV9y9 D3'i־i3yi ניט רטyװ האלץ
<יײ סארט אזא jviiiD9y |y30n מיר

און ^y»ip םון מאכטyג איז װאס װענם,
וואס ̂זyםאשינ אייגג^קסס iy30n מיר

D׳ir§ytf־iv ךי j  9y” ii, ^עט iv קר די
Diyip^nya ון* oy גיט אמים ?וםט
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סון ד(די((רס

פארלאנגס סו 8 װערען הלײדער פרויען
.1 •רױען ון8 9מענע ר8פ פראםעסיאן נוטע א

 מיםעס פחיען, פאר דעזײניננ אין
 קורםן ta קלײדער קינדערשע און
 כאל־ א טײנם םקול םינמזעל אין

 גתיסע א און •א«י*אן דיגע
נעהאלם.

 נארםענם »װ םקוהל םיגמזעל די
 נריי־ םיי?ינ^ עטערן8 חחייניננ,

 <״־p םרויען םאר םיטיגנ און דיננ
un. י*חן 60 איבער ע»כלירם
im מים oru on ערפאלס

 יד(ען8 נײע
 םיסטעםען נײע

 טעטאדען בעסטע
־ רעזולטאטען בעסטע

 »ת »fo אמנמרריכם. ■ריװאם
 4נ»דעגתנע you 4R)Mfp אווענס

 ooip אד«ר OTnyoyfyD סרייבנ^
 פיליר סים נוקלפס סרימן א םאר

איםארםאןױאן.
 ײז דעםאגסטרי״פאז פרייע

םקול. אװזער
®רײםאנ און מיםװאד מאנםאנ, :קלפסעז אװענם

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
IS WEST *7tk STREET. NEW YORK
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ן » ס ^ .4224 נראםערםי :ט

 עװע״ דיילי 2006 אדרעס: זױז
.761« ם«רד«ם טעל.: :ראנקס,

 ד* מיט עקזאמינירט אױגען
— אינםטחםענטען נײעםטע

 אסיסעס אפטיקעל כעקער׳ם דר. אין
 סשענסעם. קײז נים םען נעוזםט

 בע־ דר. אז זיכער, עם איז דערפאר
 הילןז אםח׳ע אן זיינען כרילען קער׳ם
די םארשטארקען זײ :אויג פארן

 אוינ דאם באפרײען און זעה־קראפט
־י אנשםחןננונג. פץ

 »ונ• געםאן װערען ארכײםען אלע
 פערזענליכער כעקער׳ם דר. םער

 םאר־ גרעםסער דער םים אויפזיכם,
זיכםיגקיים.
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 דער װערט מולל״ pi* ״דו
 #רגאנידוי דער פון אמעגטוס

וווגײטערשאפט. וער
)i*r• 1 ויי■ #1י(.

m צי אויד n ;v דאפ *ורני»ט6 *׳חר 
 און ,mvn ג«ט»ן נ»יר ױעט

«u ׳*נ׳ני א«ו• אויו p m װע״ ג«ד»נט 
in, אנ«ר ogi ,d p m  i n ״?*ײ״ די 

ivmnyi i<m םייע »ון א״גענטוס ד«ר 
 «רװ»ר• ס«ן ײ^נע צו ױדאנס, «ר«»•«

iv'vii ev eye י* *ו׳טטעחן נאי׳ד* 
;«y m סון איו יאר?, 1גי פון יידוונט 

im מי r a n i ניד׳יטמג
u m>די זיי»ן ״ njytfUD ױניטנס 

 ״?*יי״: דער סון נתים נ«י• y*io ד•
^ני די מי ט׳ו  גײמענט יײדיס אינ

oiypum ,פעסנש״*•■ * ס־ט ימיין
.100,000 פיו

 ײאר• סיטטחינג *דווינטר״טעד די
oiyp ,סיפ ױגיאן • pc rriyaovo

175,000.
 װארסןרס igt *'נטעמ^ןאנאר די
.6,000 סון סעסנעסוי• » כזיט ױדאן,
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o »ױ ig B PW i: ,
 כרוער, ראכערט ני׳את, דזטאחן ס.
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ig o p n n דעס םון g jiin* ״טהי 
if'ign אסאיטיאייט אן און א״1טוסא 
i םון 1עדיטא n ״ ״נייפסו״ *iv  i n 

 שםעאע igopgivi י1 אנגענומען חאט
i אױף n איו ״טאאא״ iv י-1 נעױען 

i סון רע?ט*ר n יעא1^סט1אינ םאר ״אינ 
oinpgon,״. •

io. א נעײען זיא נאא:?ענהאח 
iv םון 1םעסבע i א־נרום־ אװ ״ב־ורא 

 1יאה זיבען 1םא און ם׳ט1יםוי1 יאא1ט
o םון 1םעמבע א נעײען iv איז n 

i םין סטעױ יעא1־טא1ע n ״איװניננ 
םאו״

J923 אויגוספ, tvcia פרײט«;,
 ארג#נידיש#ו* לעכעױגער

 הלאוהמוןןכער ױ פון ק*מ»יץ
מאנטרעאל. אין

.)1 זײט פוו (׳•י*וס

 1v םרײטאג דיוען אױוי געמאכט װערעז
מיטינג. םראנצויזי^ען א האבען

 אנ- װאס ׳י#גע די איז אילעמען אין
 מעגייכוןײ- ארגאניזאציאנס די באיאנגט

 קען מען און םריחער װי בעסער םיל טען
 אתאגי״ איצטיגער דער אז ערװארםען,

 גרויסער א זײן װעט <ןאם*יין זײמאן
 אײן, זעחען םעםבערס םיילע ערםאילנ.

 נאכיעסיג- זײער צויליב אילײן, זײ דאס
 דער אין שוילדיג ׳עטארק זײגען סײט,

 און יאנע טרויערינער זעהר איצטיגעד
 גוט prn אזא םיט זײ ארבײטען דערםאר

 םאר- האבען זײ װאס ראס םאכען צו
גרײזט.

\ t

\ 1

אוקראעע חסלאנו, - סאזזיעט
 גוםע אדער קרובים םוטער, א םאםער, א לענדער דאזיגע די האכעןאין װעלכע םענשען, םיליאנען אםעריקא אין שארהאן זיינעז ם

 אפ־ םיר ױינען העלפען, צו זײ װילען בעםטען כ־ים אםעריקא. אין דא, רוה אדנזער גערויבט האבען דארט לײדען זײערע פרײנט.
שטרעונג. נרויםער איץ פון נע־וען געחאלםען

געלט פון איעברשיקוננ שנעלע און דכערע די
פראגע. דאזיגע די לעזען געפרואװט האכען אינםטיטוציעם מסיציעלע און לײט פריװאםע

אז ד ק רי ע ם ם א ע פו ם ק י ע אנ פ ם א ק
עטעבלירט האט און שטערונג דאזיגע די כאז״טיגט ערפאלג םיט האט אינסםיטוציעם אינטערנאציאנאלע אםעריקאנער לײטענדע די פון איינע

פון איבערשיקונג שנעלער פאר םיםטעם א

אוקראינע און רוםלאנד קײן דאלערם אמעריקאנער
װען איצם, צ״ט. יאהר האלב א ערך »ן געװארען אננעפיהרט איז טעטעק״יט די «ט

י ע ב ־ ־ J א i ,o o o ,o o o ץ י א ו ( א י ל י ) ם ר א ל א ד

 טעגליך, אן קוטען װ»ס רעשיטם די און אוקראינע, און רוםלאנד אין געװארען אריםנעצאהלם און אריכערנעשיקט שנעל און פינקטליך איז
— װאכען, 7 ביז \ פון פארלויף אין גענענדען װײטםטע די אין אפילו דאלארס צו שטעלט קאטפאני cyisppy אסעריקאן יד דאם באװײזען,

פובליקום. אידישען צום קאםפאני עקםפרעם אםעריקאן דער םון געםאכט באקאנם אםיציעל דאס ווערט איצם

עסםױז, דײםשלאנד, ;פױלען פון פײלען אלע נאד אױסנמצאהלט אװ װערעו דאלארס
לענדקר אנדערע און אוננארן

̂ינעם אץ אדער שטאדט, אײער אץ קאמפאױ עקספרעם אםעריקאן די פון אפיש/יס די נוון אײעעם אץ *רײן געהם  װאם אםיסעם, די םון א
אםים. װעלכען אירגענד פון םענעדזשער רעזידענט צום שרײיבם אדער ׳אן דא ציעען םיר

ו י ר נ ע ק ר א עם י ס י ן אם ר םו ע ן ד א ה י ר ע מ רעם א פ : עהם י נ ^ ם ם א ק
בראדוױי 65 אפים, דזשענעראל י

17 WEST 23RD STBEE
Cor. of Fifth Ave.

n ט ם ע ו ע23 ו . ט ט T ם
עװענױ. םינפטע ק*דנער

2 EA SIB80U W A Y
Corner of Chatham Square

ט 2 ם י י א ױ ו ד א ר ב
ם סחווער. טשעםדזעם קארנער

שםתמ. מע15 וועסם 22
סםרימ מע126 וועסם 1

יי. נ. כייקלין, םם., םע41 את ערי• מע3
נע י נ ײ י ן א ע ק י ר ע ט עסםםרעם א

 סמדיט לוקי 29 נ»., *םאמננמו׳
 סס. ■עיעט וועס■ 182 םד״ ב*צםיס*ר,

 .to y®i9 גארמח 4 כירםיגגחאם׳
 םמריט. •דענתלין 48 ס.,OHD בןוסםאז׳
ײרי «נין (. באפאלא׳ סםמ און

 .B9 דירבארן rmyf* 82 איל.,
סמם רײם »ון r«4 », סינסעעםי,

סמ. מע9 איספ M, 2048 סאייולאנד׳
סםרי®. קאםערס 1308 טעק.« ראצלאס׳
ס«. ם«או« 1648 תאל., דענוועה

ײעסמ. סם״ ■#«־־* 25 םיש., דעטראי^
 םע־ ס»וט 82 אינד., אעדיאנאפאציס׳

פ«. רידיאן
ס®. םעקגי 1126 םא., םיטי׳ קענזעס

 עוועײג טע3 1251 םטריט טע39 וועסם 118
בראדװײ. 2131 םם. םע180 את פארק מאריס

.חש. נ. נוארק, םט., בראד 876
יםעם ן אפ י ע א ר ע ד נ א

 אליװםם ס 724 קאל., אנדזשעלעס, אאס
̂ןמ 619 םינ., םינעאפאליס״ עװ. םןןר

סקזוער. טיליטס 521 קענ״ םאנטרעאצ,
בראדװזי. 366 װים״ םילװאקי,

 גריױויער 707—709 לא., ארלינם, נױ
בילדינג. היןטעל סזע»רלז םפ.

סם. ם*עסנו» 1708 פא., םיאאדעיצםיא,
עװעניו. ליבערטי 909 &א., פיטסבורנ,

%

: ט ד ע ט ש
 םתנ2 װעס® 26 ױטא, סיטי׳ לײה סאיצט

םמרימ סאומ
יז «ע6 ארע״ פארטלאנה  סםים. איק י

 ס«רי» ם»רקע* ׳קאל. םראנציסהא׳ סאו
סעקאגד. ביי

 .DVD לאקום« און שע9 םא״ יצואי^ סט
 ס«רי*. דרי*צ 804 (&&., סיאטעל.

סמרי®. «rn 1881 ״.p ד. װאשינגטאז׳
 עסם־ רעילװײ אםעריסאז אז םאראו אויר איז רארט סטיישאן, רעילוויי א רא נאר איז עס וואו שטעטעל, און שטאט יעדער אין כסתט גענענד, יעדער אין כסעט
קא. עקספרעם אםעריקאן רי דורך היים אלםער דער נאך געלט שיקען איהר סענט צאל, אין 30,000 װי םעהר אםיסעם, דיוע םון יעדען דורך כמעט אםיס. •רעס

פארלוםט. נענען ם#רזיכערונג אײער איז דאם רעםיט, קאמפאני עקספרעס אמעריהאן אן הריגען זאלט איהר אז זעהט,

AMERICAN EXPRESS COMPANY
6\י־ 5  BROADWAY, NEW  YORK CITY*


