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 ,hnnn נ«דמתי
« ra וי in.

י י )J נ״«, 4(י

 נןדןכ•׳!־ ס״ן ןן
p■ויו ייד ח*ל• ״ 

ק׳ מי  ומל pa י
ן*« ייו/ר

ר ה א י ־ י י _________נ
 ידנז פון װער װןרים, !װןרט דןס אונז פןר קלינט עס /װוו־הענד װי !נ־י

 V נייעס עטװןס נןך נ׳ט דור׳*ט יווכי סיז װער חייסט, דןס }נ י ר y ג י י נ נ־ט איז
vרנעגovאפייו נאקאנטע, דןס ואטע, דןס ׳#ױן איז ען i n, נאיואנטע דאס װעו 

p׳ ו׳*יטא א ,;WW א־ דט, א• א־ז v, ׳עעח;, »י װען אםילו, אנעד נ׳ט״ ײיז עס װען 
 אעזער iv ניט רעדט אי׳טע דאס אינטערעסאנט. ניט קײנמןא אאטע ראס א־ז נוט, אי

גא״כנ״׳ט•;. אונז אןיט אאטע דאם נאוט, אונזןר אויף ניט נט1ח ואטע דאס םאנטאדע.
 ׳עטארק ײי און םאיאאנ;. אאדענ׳עאיכער חנר איז אדערעס עטװאס דיעס, עטװאס

 עטװאס זיר ׳עאםט םןי הונדט עמעץ־װאו אז הערען, פייר װען האר־ו, אונזעי הי׳אפיז
האבען און קא־יעע, אי׳טע די םאראאזען האכען ערגעץ־װאו װען ;גײעס

ועאאנע; פארזון״ א נעראכט אדע־ נעי^אגען װענ נייעם א א̂נ
 װערען ר־ר און אױןי, אונז רענט אונז, םאראינטערעסירט ער׳עיײונג נ״ע n״

 האט װאס דאס, אז זץ־, דע־וױסעי כייר װען ענטטוי׳מט, ׳עטןרין ויר םיהאען ר׳ר און
״ דין «ױ נע׳ןן־ינט  אזױ א־ז װאס ױננע, דאס נייע, דאפ נאר אאט. גאנץ ?וױן 1אי נ

 ױין און זין דין חן, ז״ן אעכען דעם נ־ט װאס ,vn רןס — םאר*»ויעכונ;ען מ־ט םוא
נאיעכטמונג.

ן ו ס נייע. דאס נאך רורשט גרויסער דע־ א־ז עס י  און נייע, דאם ׳צאפט ען
םארטיןריט. מענ׳טאינען רעם םון םוד גאנ*ער דעד ׳*טעלט ד«ם אץ

םןרט׳עריט, טענשא־כער װעאכער איתענד זיין נעמאאט נעחןנט נאר װןאט װי
 און איז. עס װי עעוזנער, נעסער, זיין סוז און קעז עס *ז ,,געפיחי דער ניט װען

 דעדפאר נןר עס א׳י אאננזאם, אזױ םןרט געחם םאים׳וריס אונזער װןס דאס,
 װען «ײט, זעאנער רע־ אין דאס כאשאםעז, אזױ זײנען טענ׳עען סעהיטע די וױיא
 iv חיג׳ק דעם טים ז״ם כײ זייט איז נ״ע, ראס נאר זיי נירסטע! חא־ץ ז״ער א*ן

 איבער׳שט כאײכען ױ־ או; פחתות, םון ׳*רעה, םון נעםיהא דער אױך ױאױנש ני-ע ראס
םינסטער״ דער אי) ״׳*•רוננ ;רויסען דעס סאנען iv אײדער אאטע, דאס ניי

div ,װעטען כיי נזענ׳שעו, £ארןן נעיפאםען, אזוי מענ׳עעז אאע ;יט זיינען נאיק 
V דאס נןך דר»» דער " i אונכאסאנטע. דןס םאר שרעה ז״ער װי שטארקער, איז 
ײ מןסטען, אענען דאס זײ זןא עס װען אםיאו און  ווענען, כייע נאטרעםען *ו וואנען ז
 iv אום נע׳עםאנען, ניט נןך איז פוס סעג׳ואיכע ק״ן װאו אחין, נעהן iv װאנען ?•י

 ה״םעאע, » נןר נעמחאטע, נןר כןט׳פ םענ׳ןועז, די אט גײע. ראס •עאםען און ווכע;
 אין ניט קיינדןא זײנעז ׳ערעהענדינע די נעת ■ראנרעס. פון ׳*אםער אסתיע די זײנען

 םןרט־ רעם נןך גןך זיך שאמיען װןס ׳די נעװען איכמר זײנעז און ןוחאנאיד, חנס
in םיר זו׳וס׳נן י׳מינ׳נ, די װאנענדע, די דוטיגע, די זיינען שר-ט־װאנןן, « n דאנפען «ו 

ט די ווןס איז, ער וױ נרויס, ןדער קא״ן םארט־׳וריט, דעם םאר ^יי  געכאכט האט רענ
אענענס״נעשיבטע. אאננער אאננער איהי אין

 קאנ־ רי נ׳ט יאם און ;•רןנרעסיױ איטעי איז ניי, א־ז װןס אי׳ץ, נ׳ט אסת,
עי םאר כארעכטעוכג נעװיסע א דענ׳שען *ער״אטייו־נע׳ןוטימטע וודיפנעהאאטענ־ ז״

פױה דער אין io שבת, ועם זיך עפענט ױניאן־כאנק אינםערנעעאנאל
 דער אץ מענשען אנגעזעהענסטע די פון װערען געהאלטען װעלען רעדעס

לאקאלם אינטערנעשאגאל די פדן םיםגלידער די — ארבײטער*כאװעגונג.

 10 ׳יא:ואי טען5 דעם שבת, דעם
 אונ־ זיך עםענט ׳פריה רער אין אזײגער

 אױפ׳ן ױניאךבאנק איגטערנע״ש^נאל זער
 סטריט. טע21 און עװענױ טע5 קארגער

 װערט באנק דער פון עםענונג דעי םיט
 םון שטרעבונג א נאך םארװירקליכט

 עס און ױניאן אינטערנעשאנאיל אונזער
 אינסטיטוציע, אן נאן געשאםען װערט
 רער םאר נוצען גרויס םון זײן װעט װאס

 די צו פיטגילידער. די םאי און ױניאן
 אינסטיטו־ ניצריכע און נױטיגע םילע
 געיעא־ האט ױניאן אונזער װאס ׳ציעס
 אינ־ אן און איינע, נאך צו קופט םען,

אויפטי. נרויסען א גאי םון סטיטוציע
 ױניאן־ אינטערנעשאנאל די איזא,

 דעד אין שכת דעם דןי עםענט כאנק
 אינ״ א<ע פיז םיטגלידער די און םריה

 גרױס־נױ אין לאקאילס טערנעשאנאי
 דער צו קוםען צו גע<אדעז זײנען יארק

 רער אין באטײליגען זיף און ערעםענוגג
 װעלען געקעגענהײט דער צו שםחד׳.

 אנגע־ די סרן רעדעס װערען געהאלטען
 ארבײטער־ דער אין פענשען זעהענסטע
באדועגוגג.

 כאנק ־ ױניאן איגטערנעשאנאל די
 באנס די׳׳ אנגערוםען רענט פיט װערט

 צוזאפען אינטערנעשאנאלס׳/ די םון
 באטײלײ אינטערנע׳עאנא, אונזער מ;ט
 פאיגעגדע די באגק דער אין זיך גען

אינטער־ די :ארבײטער־ארגאניזאציעס
אינ־ די ױניאן, װארקערס פאי נעשאנאל

 קעפ־פײקערס און העט טערנעשאנאיל
 און פאקעט־בוק אינטערנעשאנאיל ױניאן,
 ױניאן, װאירקערס גודס יעדער םענסי

 ארבײטער־ארגאניזאי־ אנדערע נאך און
 זיד געפינט עס װעלכע צװי׳פען ציעס,

 די אסס׳ן. פאבלײטינ; ״םארװערטס״ די
 ארגאניזאציעס אלע די םון פיטגהידער

 דער םון עפענוננ דער צו געיאדען זײנען
 די םון פיטגיירעד די װי גוט אזױ באנק,

 אינטערנעשאנא̂י אונזער םון לאקאיס
 עס ױניאן. װאירקערס גאדמעגם לייידיס

אונזערע. װי גוט אזוי שפחה זײער איז
 ארגאניזאציעם דערפאגטע אלע די
 דער אין פאנדען זײערע האלטען װעאען

 דאם און באנין, ױניאן אינטעדנעשאנאל
 באנק דער פון טידען די װען אז םײגט,
 דער אין שבת ביזגעס, פאר זיף־ עםענען

 פיט פאדזארגם באנק די שוין איז פריה,
 און קאפיטאא דאלאר מיאיאן סערטעא א
 און סוירפאוס, דאאאר פיאיאן פערטעא א

 אאע םון דעפאזיסט די אז פײנט, דאס
 שוין זײנען באנק דער פון דעפאזיטארס

נעזיכעדט. גיצײף
 באנק ױניאן איגטערנעשאנאיל די

 םון צװײגען אלע אײנגעארדענט האם
 צו נרײט איז און בײגקינג פאדערנער

 מיט ארבײטער־עולם גרױסען דעם דינען
 אויף באציהוננעז אלע אין טאט אוץ ראט
 עד־ דער צן בײנקינג. פון געביט דעם

 ערװארטען נאכדעם, אויןי און עםנוננ,
 םון פרײנד אאע טרעפען צר דארם פיר
ארבײטער־באװעגונג. ארגאגיזירטער דער

t

✓ ׳

 נ־ט פיהרט װאס נייע, דאס פון :ע»הר די ןכער ערעהעדיגקייט. זייער םאר <ייט,
 ת־ מ א יאה נײ־ יא;נ. האיטעז ניט זין־ יןען עס קנאיע נאנץ * איו ו־ןנ־עס, *ים

v " i. ̂־הייט די םיהרט װןס רןם, נןר  העכעיע און העכעדע אלץ «ו טעני
ovp. * הןט :א׳עםעהן, גלייבט

m w
 הוג־ די אין קען װאס םע;. 365 פון יאהר א יאהר, ױ;נעי נײער, א אן ?ומט עס

? םארקופעז ניט טעג רעיטע
ט װי ׳דעם װעגען טראכט אײנער יעדער נאר מיר, האפען נאר און־נים כ א  מ

 האט װער נײעס. עטװאס ויר סיט כרענגעז זאא יאהר נײע אגאומענדע דאס אז *ען,
? אעבען זײן אין כלאט נײעם א איכערצוסעהרען כחנח ניט דען

 װאס ׳דאס מיט צופרידעז באמת דען איז װער ? דין אנמנרש דען עס w וױ און
vn ? ארנז פון װער ? םעהאערען נרױסע <ןײן געםאכט דט חןן חאט אוגז םון װער 

 א מיט קען אומ פון װער םארגרײזם? עטװאס אין כאםש האט ער דאס #גיט סיחאט’
 כחות זײנע אין נעװען איז װאס אאעס געםאן האם ער דאס זאגעז, נעוױסען רײנעם

i f אלעס האט ער דאס זאגען, קען װער ? •ראגרעס םון װאגען דעם וױיםער שטויען 
 נאהענטע, זיינע םון םריינד, דינע םון לעבען דאס און אעבעץ, וײן סאכען צו אום #נעסאז

 אונז םון וױםיצ ? איז עס וד שעהנער, גענוסרײכער, םילער, סיטסענשען ײגע1 םון
 באוױזען זײ האכען טעג 366 םארגאמענע די דורך דאס באהױ»ט*ן, חנכט כױם קונעז

ײ װאס עטװאס, עראערנען  קענע; אונז םון וױםיא ? געװאוסם ניט םריהער האבען ז
 מיט זײ האבען יאהר םאתאנגענעם דעם פון משך דעם אין אז כאהױיםען, רעכט סיט

 זײעיע םון נענוס צום און געגוס אײגענעם זײעד צו פיא ^יגעםראגען טעטינשײס !ײער
? ^יטפעגשען
 זײנעז זײ ניט אז ׳אײן זיך רעדעז סעהדסטע די אכער װעניגע. זעהר אײדער

 געװען איז װאס יאהד, םארגאננענעם דעם פון שואד די *יז עס נאר דעם, אין שואריג
טעות. גרױסען זײער פעהרסטע די מאמגן דעם אין אכער שאעכט. אזױ

 ציםער דעם פון אופבײטוננ דער אץ ניט איז דאס אז מענשקן, ם^רשםעהט,
ױוי 3  פיט אלײן, איהר אױכ ,1923 וױ יאהר, דאסועאכע זײן װעט און קען 1924 4 •

 אריינ־ ניט איהם אין װעט ענטשאאסענהײט, אײער םיט אצשטחומוננען, #ימדע
!נײע דאס שעהע, דאס גדעמען

 יאהי דאס כדי װערעז, באגײט כל שודם מוזען װאס אאײן, איהר איהר, זײט דאס
שטארק. אזוי לעכצט איהר װאס נאר נײע, דאס כחזמעז זאא 1924

— םיננער א אן םינג/ןר א איהם םאר אנסילאפען נים און נײע, דאס נאך גאוסטען
 זוכעז איחס ?אא סען אז םאדלאננמ, נײע דאס נײע. דאס ברעגגעז ניט וועט דאס

 װאס םעגש׳ חנר m פארלאננט, נײע דאס נערוחנן. אלע םיט הארצען, נאנצען סיט׳ן
 נא־ אײדעלע, סים הארץ, רײן א םים הענד, רײנע םיט זײן זאל ברעננאן, איחם •ז״א

״ז םון אדױסםרײבען זאל פענש דער אז סארלאגנט גײע דאס שםחןכוגגען. מנלע  ז
̂ז װאס בײז, איז װאס אלץ ה»דץ  קלײנליך. איז װאס אומרײן, איז װאס שלאכם, א

װירקליר זײן זאל יאהר נײע דאס אז סאכאן, קאנען מעגשען, אח, *יחר, וחנם אזוי נאר
רעאסציע, חעדשענדער חנר צו סו\י א סאכען ואל וואס ׳יאחר א יאחר, כאגײענחנד •

• o«pn םענש,יכעז םון םאקעל דעם אױםהױכען שסץלז און חױף וױחןר 
חאנדיען. םרייען און דענקען מרייעז

p אין איז עס םענאתגמעד, איז, - n .דו ייעז אױספיחרעז׳ עס קעגסט דו סאכט
oc^r גאר מס '# תי קול״ כת ,■ : • ו

דרעס־מאנזפעקטשורער כאסטאן ר מיט קאנפערענץ א־ן דגסאן פרעדדענט
יאנואר, טען2 דעם דינסטאנ, דעם

 קײן געםאהרעז דגםאן פרעזידענט איו
 האנ* א אין נעהמעז צו אנטײל כאםםאן
 אםנעהאל־ דארט װעימ װאס פערענץ,

 פא־ דרעס און װײסט דער צוױשען טען
 דרעס־ די און 49 לאקאל ױניאן נער

פאנוםעקטשורערס.
 ױניאן די האט האנםערענץ אײן

 טען27 דעם דאנערשטאנ, געהאט שוין
 גע־ איז גןאנםערענץ יענער דעצעמבער.

 רזשאבערא די ױניאן, דער צװישען װען
 אסאסיאײשאן. קאנטראקטארס די און

 פארקױ װאט ײאך די קאנםקרענץ דער
 דרעס־ די און ױניאן דער צװישען סען

 קאנ־ דעם אויח אוץ פאנוםעחטשורערס,
 זײן זיגפאן פרעזידענט וועט פערענץ

אנװעזענד.
 קאנפע־ די םון הױפט־םאטיװ דער
 םארברײטונגען פאכען צו איז רענצען

 צװי־ טרײד־אגריםענט רעם באנייען צו
 אין באלעבאטים די און ױניאן רער שען

 איצטי־ דער טרײר. װײסט און דרעס
 קו־ דעם אויסגעהן װעט אנרימענט גער

 ױניאן די און םעברואר, טען15 םענדען
 עס װי זעהן, באצײטענס שוין וױל

אגריםענט. דעם באנײען װעגען האלט
 ארויסצױ האט ױגיאן די נאטירליף,

 װאס םאדערונגען׳ נײע אײניגע שטעלען
 דעם אין ארײנגעהן דארםעץ װעלען
 שוין דארף פען און אגריפענמ, נײעם

 באציײ דעם װעגען רערען אנפאנגען
טענס.

רי זײן גטfn הערעז, פיר װי לױט

ע. דער םון קצי א ד ע ר
 רעם םון נײעסעז וויכם^ *נדזןרע נ*זי
 יעזער די װערען ײני«ז, אונזער »יז ־עבזנז

 פוז ײיםעז פנדערע ױז 2 זײט אויןי נעפינמז
^ײםונג. דער

■ .. יי■■■ — ■ ■——_

 •40 א ױניאן דער פון וזױפט־פאדערונג
 רעם אין װי ארבײטס־װאף*, שטונדיגע

 עקזעקו־ דער דרעס־טרײר. יארקער נױ
 בא־ האט 49 לאהאה םון באארד טיװ

 ארויסצושטעלען םאדערוננ די שלאסען
 הא־ ױניאן דער םון םיטגלידער די און
 ענ• פים אויפגענוםען באשלוס דעם בען

 אחיסגעשטעלם װעלען עס טוזיאזם.
 אבעד םאדערוננען, אנדערע נאד װערען
םאל. צװײטען » דעם װעגען

ם כני ציי ר א פ ט־ ל & ד נ אי

-------Q.1 נוםער ״נערעבטיגקײט״ ס
נײעס. בת־קול. — נײ־יאהר .1 זײט
ױניפז. זעי אונ־ איו רעבען םרז נײעס םארעןײדענע .2 זײט
ױ און דעיארםכמנט רעהארר דער .3 זייט י  ז

 אדבײטער די אין סקולפאן. ה. — אויםםו
שורעז. ריננ

נאטיצען. ערױהײעאנאר .4 זײט
עסענםעלד. מאקס — >w יאקאי איז «. זײט

אז םאכער ריפער דער איז — 17 ל*ק«ל ױני העלער. דזש.
םראנעז. אדנאגיזאציאנס אוז םרײד .0 זײט
רײזען. אברהם — ארבײםער איםער דער .7 זײט
נאטיץ־ביכעל. רעדאקםאר׳ס םון .8 זײט
זעלדיז. א — רוסיאנר אםאר װידער .0 זײט
 קורץ םינקעלשטיין. ל. — «רעסע דער אין אינםערנײעאנאל אונזער סוז ענינים .10 זײט

ג. ב. י — שאר* אוז
 אריעrױצ'*נםםfעװ די אזוי װי .11 זײט

ארײן בראדולין. ל. — נטעט ",ms i r
 קורצע .12 זײט

ו .T — זינד
״ז פאר םאטענ׳ס ז והילער. יעמ

ט  ח. — סאלענדאר אינסערנײעאגאי .13 זײ
וױסעז. צו נוט איז װוום זאכעו םקולמאן.

ט  ארװערםײזםענםס. ך.ו. אח n זיי
אדװערםײזמענג» אוז יטיוסעז .1» ?ײס
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זניאנס םריד דיפעןן העלפעז צו רופם לײנאר אװ פעדערײשאז אמעױקאז
אץ אפאינטע״ זיגדאן פרעזידענט

איבער אײפזינט
גאציאנאי־ער דער

ג־/׳ו

ײוי »י ס «Ol* אט- יו * * •׳/1־;
יוזייךײי ., 1/ 1 י / *״ ק />» ~

א־־
דעם

 אדערידאגער א״גאגיזי״טע די
 ־עילזערט האט בײטע־־ב^ועגו;;

 ארגאניזירטער דע־ פין י-ייפ פאר רוף
 דיימשי־אנד. א*ז באױעגוגג ארבייטער

 ד״ט״:־ אי; קריזיש פינאנציערער דעי
 וױר־ ״פי־עפט זעהר א געיזאט האט יאגד
 ארבײטער עלא ױגיאנט, די אױף קוננ

 י־־ואי־ בדעט ד;־רט זיינעז ארגאניזאציעס
ysy און :ירט :r *נױטי:. איז היי־ו

 דער פון וז;:ײ?ק־ עהזעהוטײו דער
 האט ײינאר אױ פעדזנרײישאן אכזעריקאן

 צו רון• א ארױסגעשיקט װאך יעצטע
 אננעשייא״ זײנען ײאס ױניאנס איע
 ysy:c* דאפ פע-ערײיטאז, דעי־ צו סען

 דײ־ די פאר װעדען געיעאשען sxt היי*ף
איז רידןז פאי־ רוף דער ױניאגס. טיטע

 כע־ פי־עזירעענט פו; אונטער״שייבען
 :יארי־ כעירעטע־י אין גאטפעײס טױער

• כאז
טינ צײ עקזעהוטײו דער האט דײנ

m: mm 22 פון.לאקאל מעטכערספאו װאהלען 20 
<ן * « וי!יל«זי

 אױסגע־ פעדעײי־טאן דער פון האנפיר
 *־י פון יאנײסע ע4נאצ*אנאי א קריבען

 דעי םון פאײעטע-ער פראטינעגטע
 װאס באױעגוננ, ארבײטער אכיעריקאנער

 דער איבעד אױפזיכט די י־יאבען װעט
 כיארריס פרעױדענט הילפס־ארבייט.

 איגטערניישאנאל. אונד;י פון זינביאן,
 אײ:ער איס נעװארען אויסגעחריבען איז
 די םארטרעטען צו קאטיטע, דער פון

טרײד־ױניאנס. ‘נידי
y װאס אפײ*, דער i־־■ s,c:«r י־אט 

̂עזט ארױכגע״שיקט, ״ז זיך י ״ ״  *ײ ט״
: פאמט

:אציאנאלע ױניאגש, אעטערנעשאנאל די פון מיטגלידער אץ באאמטע די צ
לא-8ל קערפערשאפטען, סעגםראל פיטי פטײט־פעדערײשאנס, ױױאנס,

פרײנד. און טרײד־ײגיאניפטען ׳אנפj iי*יי}

ײ; ן N < ׳ •• וי-

אין  באױעגונג ט-ײד־ױגיאן ״רי
 און באנקראט, ‘םינאנציעי איז דייטשיאגד

 אויף געפאר גרױפ א א־ויף יאגט דאפ
 באװע:ו:נ ארבײטער ארנאגיזירטער דער

 ׳פא:דען די װעיט. נאנצער דער איבער
 האבען דײט־טיאנד אין ױגיאגס די װאפ

 רורך ;עװארען א־געטעקט זײ:ען ׳ו,עהאט
 דער ןיפ איונטערזיגדען רעררינ?ןן1־' דעם

 איז יטאריו דײס־צער דע• װארײטא,
 האבע; ױניאנע רי װעדטי׳אז. איצט

 זײערע אױפצוהאיטען :יט פאנדפ קײן
 ױניאן־ דער יײט אנצוגעהן און אפיסעס

 גאנצע די איז גאך אזוי סעסיגהײט.
 דײט״שיאנד אץ באױעני:: ט־ײד־ױגיא;

אונטעדצוגעהן. געפאהר א אין
 ארוגטערזינקען ישדעיןריכעז ן’דורכ

 פעדערא־ די איז נעיס, פון גוערט פון׳ט
 דײםיט־ א*ן טרײד־ױניאנס די פון ציע

 אפצוזאגען ;עצװאונגען נעװארען לא:ד
 אפי־ די פון אנגעיטטעלטע אלע כטעט

 ;ע־ שמערטיאפ:< איז :אך אזוי און ׳כעס
 דארט איז ןואפ ױגיאן־איב״ט די װארען

 קריט״שעד דעד ןיא נויטיג, באזונדערם
 און דורך. טאבט ̂א;ד דאט װאס צײט
 פע־ דעי טיט פאפירט האט װאס דאס

̂ציע,  די ב״ט פאסירט אױך האט ,־*ער
 װאס ײניאנס, אײגצע־גע די פון טעהרסע

 דאפ אפען.1א:נעיטי איהר צו זײנען
 נעװא־ אפגע־טטערט אױך זײנען גלײכען

 ז׳שור־ טךײד־ױניאן אפיציעלע איע רעז
 און נאלען
:ינ האנע;

;רי'ט ארגאניזי דער פון פר׳יינד זאנסמ אנש ױני די איז ין*ו» י
פויע זײער טאן וױ כייטעל און יןײ• לװי ̂<1ו ן
כײז היר,* די אז :עד^־ט פיזיבמ! ̂־ אי פאר ך T ן <ו גו> .  ̂ >
צײט אין ,־*6הי• . ייך װע־ע בעגעבען ̂; טי־ y2syii «ײי• ך•• ו 1 •ד ו:נ.sא:ד נעטײנער

 אויפ־ ױניאנס יע:ע א*צט זאי־ען טעל
 >' ױגיאז־פטאנרארדס זייערע ד*א\ט/גן

 פון באװעגו:: ארבײניער רי ״אױב
 די באקוטען ניט באלד זאי! דײטיציאנר

; אין ׳דילף : ד  װעט ׳זיך :ויטיגט זי ״,װ
 פ*ן אײפטױ דער װערען אפגעװ״שט

*טטרײט. און ־אניף יאדר פערצינ
״ דײטישע רי זאל װאגען פו; ״און  א
 באקוטען איצטעד באװעגוננ בײטער

אר־ די V אטעריהא פון :יט אױב היי־ף,
 אײדאפעאײשע אנרערע רי פון בייטער
עס רױיל העיפען, ניט איהר יזאגען רענדער
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זאא ויעלכער און — דײטיטאאנד אין גוגנ
צוועק. דעם פאד ;אר װעדען באנוצט

 טדײד״ױניאנס די פיז אר;א:יזאציע די
 או*פגעהאלטען כררזען דײג״טיאנד א*ץ

 יטטאנד עקאנאמ״טער דער ביז װערען,
 אײ:־ וױרער זיך װעט יאנד יעדעם פזן

• •שטעאען.
;ע־ דעב אײך פאר פאר אײגען ״כיר

I  • M■ י ו י k l • י י « ל ♦ ■ > ' ♦ * • י י ײ י • ז * ז » י ^ י י י1< <׳ ״י ו ׳< « ן -י ,• • ן-<« ו-%
 י־אפ־ פויעד דער נייט יבאװע:ו;; ױניאן

 װעט איהר אז בא-ואפטזײן, או; נרגג
 ;*.s,r ;ויט״נער דער מיט אפרופען זיך
ן באײ טאקע אין

 איצט *טטערט א־פײט/י״טאפט ״די
 וױלען טיר אײב װעאט־קריױפ. א פאר

 און אירעאיען אונזעדע צו טרײ גי־ײבען
 די העיםען ר,ינ מוזען ׳איבערצײ:ו;:עז

דײכדטלאנד. אין א־בײטער־בא*ױ<;ונ;
 צו בײטראגעז ,ד פא־ טישעקס ״די

̂עז פאנד רעליף דעם  אויסנעדאכט זאי
 פעק־ דער ׳מאריפאן פרײ:ק צו ולערען
 פעדערײ״טא• אביעױיקאן די פון ועטער

 דער פרץ אדרעס רעם אוין« יײבאר, אװ
 װאיטיגנטאן. אין ביטגג טאןי,פעדערי

 ארויסגעיטיקט ,־ועט בײס-־־אג יעדען פאי
רעסיט. פארכיערנער א ױערען

 ארײנקוםען װעלען װאס געאדער, ״די
 אי; װערען איבערג^יקט גלײך ױערען

 ׳שפע* טרײד־ױנ*א;ס. די צו דײטישאאנד,
 רע־3 טרײד״ױניאז דער אין װעט צי טעד

̂ע װערען פאיעפענטליכס פע  בײטרא־ א
 געגעבען זיינען זײ װעפיע; פון און :ע

 פארעפענם־ אױך װעאען עס געװארען.
 וועאען װאס רעסיטס, ys» די װערען ײכט

 בא־ א אלס דײטישלאנד, פון אנקומען
 ;על׳ דעדהאלטענע די אויף •שטעטיגונג

דער.
 ארנאניזאציעם, א־בײטעי אל־ע זא^עזיי

ך אוי אוז אדבײטער, אײנצעמע די װי״

הײ,ש״. דאפעי״טע איז
באטערקט, •טוין װי אױפרוף, דער

 ;אט־ סענײועל פין אונטערלטריבען איז
 טאדיםאז, פרײנק און פדעזידענמ פערס,

 אטעךי־ די פון כעהרעטער־טױעזיטורעד
יײבאר. אװ פעדערײישאן יאן

 יאנואר׳ טען8 דעם ׳די:כטאנ ;עקסטען
דרעס־ דעי אין ,ױאדזי־ען פארקוטען

 ריט־ 20 פאר ,22 יאקאל ױניאן, ייאפיל־
 טיט־ 1̂! באא־ד. עקזעקיטױו צום ;י־׳וד
 אויף װערען ערװעהלט דארפען ;י־ידער

 וױיא אויפגעיטלאסעגע, די םון vks* דעכ
 אין ׳שוידיג געװאי־ען געפונען זײגען ױי

 אױטסײריגער אז פון אידעיס :עכיעז
 אזוי האבען און אפאדציע־קערפעי׳שאפט

 דעם םון פיהיער׳שאםט די אפנענעבען ;אך
 נעװא־ אנגעטרױם זײ איז װאס לאקאי

 אונ־ פון טוים־פײנד פין הענט די אין רעץ
 טיטגליד אי־ן איגטעינעיטאגאי. זער

 עקזע־ צום טיטגליד א פון סראץ אױפ׳ן
דעויגנירט. איןיי; האט װאס באארד קוטיװ
 דינסטאג פארקוםען װערען װאהלען די

 יטטי־ קאנען װעט טען טאג. נאנצען רעם
 אין 7 ביז פריה דער אין 0 פון טעז

:פיעצעי פאלגעניע די אין אװענט,
 א*כט l.'JO ׳פיאפ באא־ד דזיטאינט

פםייט. טע2"•
סט. טע21 װעסט 16 ׳אפ*ס "אקאי

סט. טע121 א. 16H אפיפ, רזארלעם
׳ראוד באפטאן 1258 ׳אםיס בראנקס
בראנקכ.

עװענױ. םעקאנד 2די ׳אפ*פ טאון דאון
 ׳עװ. טאגטראוז 105 אפים, ברוקלין

ברוקייז.
 סטריט, פעקכיאן 217 ׳םיאפ בראנז־̂ו

ב־וקי־ין.
 אװענט אזײגעד 7 ביז פא־גאבט 5 פון

 די אין *שטיביען קענען אויך כיען װעט
 פטייט םער20 דער אױף םקוי־ס פאבליק

סטריט. טער24 דער אױף און
 דרעםדאכער דעם פון טיטנלידער די

sגע־ ציױיק יא:; ״שױן האבען 22 אק̂א 
 די טיט פאראײניגט זײז צו ישםרעבט

̂אקאי פון דרעסניאכער  איצטער א*ן ,23 י
 — םארװירקריכט ישםרעכונג זײער איז

 םון דרעסמאכער הוגדערט 15 איבער
 ,22 לאסאי צו ישוין באלאנגען 23 יאקאל

 פון דרעסמאכער אלע אז מײנם, דאס און
 לא־ אײן אין םאראײניגט זײנען יארק גױ

 דרעס־ אלע די םון םאראײגיגונג די קאל.
 נײעם א ארײנגעבראכט האט מאכער
 םען קען דאס און יאקאל, דעם אין לעבען
 די אין נאסינײ׳שאס די םון זעהן אױן

 פריהער קײנמאל נאך װאהלען. איצטיגע
 גע־ גאמינירט ניט לאסא< דעם אין איז

 •py פאר׳ן סאנדידאטען פיל אזוי װארען
 די און מאל, דאס װי באארד זעקוטיװ

 װע־ שטיסען געהן װעילען װאם םיםגלידער
סרײבען. צו װאס םון האבען װירקליך יע;

 עקזא- די געמיט האט יטבת לעצסעז
 פאר סאםיטע, אבדז׳שעקישאן און םינײשאז

 אלע די פאמעקוכעז זײנען עס װעלכע
א:־ האכען װאס קאנרידאטען, נאטינירטע

R;ק
ו׳נ|

t ‘רע )!^.,נ^ריניי די נענו״ען fO sifir 
t'H, אןחי גרױס׳נר דער םון ד«וס Wgp*,* 

p, ״t pe 4 נדױז זיינען דיוטען y v n i i 
 "',JV אוגזערזנ ילױט וױיל, נעװארען, טןר
n רויס * n\ ̂נט נ׳ט די  ארױפ» געמ

m אנדערע די ט.8ביײ אויפ׳ן i 
ניוי^ט. אױם׳ן ארויף

פו| ivov;די סיט «עט«י דעי איז ̂וט
 נ^סי״ די *נג׳ןנוסען ה<וכען װאס אי־ע ד־

ידער א'ם ניישפן  «קזע?ו«ױו פון מ־ט̂נ
;באארד

 נעקער איזידאר, אסערראן
 נושקין ,ovo נארעגשטײן ראריס, נאס

v קואער איוא^ קאגעל אידדא,- $ P "v n, 
̂ןר ,oyo עטחין הער/ עפרוסי  סײ• םארכ

 אידדאר, ©ארניא״ש סאגיא, םארבער םאן,
 חײ״ גרינכעמ סײער, םײן סאקס, פײן
 דושײקאנ קאנט סאריס, האראוױטש סאן,

 קיליי] כענדזשאמין, קאטץ ׳סארא יאן9קא
 דזשד ליוכאוױטץ מײער, קראוױץ אראן,
 •0װײ איטער, ליס הערי, לידאל יױס,
 פאמא^יס םשאס., מארגאייס הערי, גלאס

 #njm ראטה דשא״ ראנינאװ גײטהען,
n העלען, שלעכטער איזידאר, שײגםאן y r 

 סא<• דושײקאב, סילװערמאן םרענק, מאן
 סװעעמו, ׳אעא סאסנאװסקי ראוז, קין

דײװ. וױירכעמ און פאניע
 קאגען ליסט דער פון #ערזאן 20 ביויז
 0װא ■ערזאן 20 די און װערען ערװעהלט

 שפי״ צאהר נרעסטע די כאקומען װעלען
 עקזעקו• צום דעלעגאטען דין װעלען מען
באארד. טױו

 22 לאיזאל םון מיטגלידער די זאלען
 אין דך נאםײלמען צו פארפעהלען ניט
 םעבד צאהי גרויסע די זאר װאהלען. די

 און ״שטימען, קומען לאקאל דעש םון בעיס
 אפבעסטען װעלען װאס ד/ אויסקלײבען
 דער פון אינםערעסען די פארםרעםען

 ״yD אין סײ עהרליכקײט, אין סײ ױניאן,
חיגחײט.

 |yo ־שט גער־;: װאס םיטגלידער די
 ייאחי• ײ:'*\ ז״עד זיך ריט האכען מוזען
 גרי̂נ האבען װאס רyטגייד,מ די בלויז

 גוס זײנען ?ײ אז ס׳מײנט, װאס קארדס,
 קאנען ̂עןyײ ױגיאן, חור אין ׳שטעהענד
 זײער םאן םיטגליו^ר די זאלען שטימען.

 איײן זיך צו און ױניאן דער צו פ<יכט
y תוסען סאסען גדױסע די אין און o 'o r,|

 דאס װעם ^װוארטען, עס קאן מען וױ
 ״פרייהײט״ די בלעטעי, קאסוניםטישע

jy גיט אודאי ^ y c^ t מאכען צו b m n 
nyi \vw ,זוכען נעוױס װעם ?י און ױניאן 

 םאר״שײדענע דורך װאהל^ די שטערען צו
ly און בלאםס j j n o ' i^ c. אבyמ ר 

:yom ■אי יאי חגפ םון מעםכמרשי Dyii 
 דעם װי בלעםעל דאס הער^ גמזויס
 װע־י 01V2MD צאהל גרױסע א איז קאטער

װאהלעז. די אין כאטײליג^ זיך לען

אץ סאונםיל דיסםריסס פון מיסיננ עושטמו
- סטײם האנעםיסום

סען4 דעם ׳אװע:ט פרײטא; דעם
 עדישטער דער פאיקומען װעט יאנואר,
 גענרינדעטען װאס נאר דעם פיז טיטינג

םון ראקאיס די פון קאונסיל דיסטריקט

פראגראם רעפארם נאל אינטערנעשא ױ דיסקוטירט 3 ׳ילאקאל
דיםקופיע. די אײנלײםען װעט זעטאן פרעזידענם

 יא- טען7 דעם פאגטאנ, קומענדען
 ױניאן, פיגישערס קלאוק די װעט נואר,

 מיטיננ, פפעציעלעץ א האבען ,9 לאהאל
 װײל קאנפערענץ, א פון פארם דער אין
 זיײ קלאוק־שאפ יעדען פון פ״נישערס די

 שיקען צו געװאיען אויםגעפאדעדט נען
 ער־ װערט עס און פארםרעטער דרײ

 אױםפאדערוננ די זאיעז זײ װארטעט
 דער אז האפען, צו ס׳איז אויספאלגעז.

 םיטינג, דער באזוכט. גוט זײן װעט מיטינג
 אין פארקוםען וועט קאנםערענץ, אדער

 טע14 איז עװענױ טע2 טעמפעל, לײבאר
ארבײט. דער נאך גלײף מאנםאג סטרימ,
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Act of October

 דיסקוטייט װעט טיטינג דעם אויף
 רעפארם* אינטעתעשאנאל די װערען

 ,4 פונקט דער ספעציעל און פראנראם׳
 וױידזש־ די אויף זיף באציהט װאס

 הלאוק־אינדוסטריע. דער איז סתײלס
 ברודער און זיגמאז מאריס פרעזידענט

 לאהאל פון מענעדזשער דער הײםאן, ל.
 און דיסתוסיע, די אײנלײטען ײעלעז

 בא־ זיף קענעז דועלען אנװעזענדע א״ע
טײליגען.
 קלאוק־ די פון םיני״שער די זאיען

 װיכטיגקײט די אכט אין נעהמעז שעפער
 יעדער אז זעהן און דיסקוסיע, דער פון

 סארטרע״ זײנע האבען דארט זאל שאפ
 קא;־ דער נויטיג העכסט איז עס טער.

ײז זאל םערעדו באזוכם. נוט ז

אלב ז ה י ױ טם פ  די םאר ט״קע
ק אני מ אר ה ל ען. פי ט ער צ אנ ק

 ױניאץ אונזער פון םיטגלידער די
 אונזער פיז קאײס באסוכיעץ קעגעז

 לכעyװ דעסארםםענט, עדױתײישאנאל
 האלב צװײ צו בארעבםינעז זײ װעאעז
 םי־ ספעציעלע די צו טילן/גמס פרײז

קאנ^דטען. לארמאניק
 ד;»ורטמענם ^ותײשאנאל דער

י. נ. סטרימ, yט16 װעסט 3 אין איז

 קאנעקטיקוט אין אינטעדנעשאנאל אונזער
געהאלטען װעט מיטיגג סכױיט.
הײװען. נױ װאלח, האטעי אין װערעז

 ערװארםעם ווערעז סיטיננ דעם אויױ
 אעטעינעפאנאיצ yאל די םון דעלקגאטען

 :ע^ליר• סטײט. קאנעקמיקום איז לאקאלס
 הרידזש״ פוז 137 און 34 ,33 לאקאלס די

 :?אלטשעסםער םון 138 לאתאל ; פארט
 סטעכד פון 127 לאקאל איז 30 לאתאל
 נארװאילמ סאוט פון 141 לאקאל ;םארד

װאםערבורי. םון 43 יאקאל און
 אינםערנע״ אונזער פח לאקאלס די

 וױ• װאה סטײט קאנעקטיקוט איז שאנאיל
 י־אציג אין אויסקונסטץץ הרyט האבען למן

c װענען אדער מיטיננ, דעם n דיסטריחס 
^j^ איז קאונסיי oy ו^נדען דך זאלעז 

 שוב, מרגאדד ברודער צו שריםםליך
 דיסטר׳ח© קאנעקטיקוט םון ארגאגײזער

 אר- שא:אלyאינ«ערנ איסטעח דעם פון
 אדתןס דער דעפארטמענט. גאניזאציאנס

 ל^ידזשפארמ סטריט, טעיז 847 איז,
׳ ד קאננ.

 חי םאר לער,טשור םפעציעלע
 עקזעהו־י יייו טשערמען שאם
ל#ר,. פון מיטגלידער טױו

 רןף1 ״די איבער לעזציע םמציעלע
 באוחד טרײד־ױניאן דער פון באעניען

 זחד נעגענען װעם “ט««ג צו היינט נוננ
י םאר לעװין מאקם פון רע[  י

 •pipv יקר 1י6 מיסנלידער ס׳שערליי̂נ
 םיםנלי• גמטיג׳ז פאר און באארר קוסױו

מי  דרע• האוז און טשילדרען חןר סוז י
.91 לאסאל ױניאז מייקערם

ר ווערעז נזנעמן וחזט לעהציע די  די
6 יאנואר, ניזן8 דעם םטאנ,  אין 50

 נילדיננ, י. וו. J ל• א. איו אװענט
סםריט. טע16 װעםם 3

1 U I J U I אויעטו זײן און דעפאדטמענט רעקארד דער
 אײ- צוריין, ^חר איעיגע ריט נין

אמ״ געװא̂ר אױפגעכוימ איז ^
m רעתארד רו$ ir , n n n*( אוד חאט 
 נ^ואומו דט איג^נרדישאגאי ר•»

^ נאצטיסט »אלן t טערנערס וױפי o
 גאר ארנאדןאציע; אוגזער אץ ינע:»

 וױ אױ(י מװאוסט םיר חאכען •ףידנעי
̂ורע דיט1 -y^t צאחלען ט^ערס אונז

y:^o;y:yii אר׳ע און דױס 
)ואהױגגען*

v* געװײגליר Mאט קרינען סיר ן H 
yi 10 אינפארסאציע וױכטמע זעהר? n 

o?ifi5iny jnyovipyo׳
t ניט ױך איחר סאגם i i 'M פארלאוען 
v אלע אז^ w in p y o, ײ םון םאגכע? 

ניט i"p צו אוגז ^
דע ןײגען ^ וײן כט דעם אין ג̂ר  חיג̂ז
’yp סון uo’ Dnoo איכעריגעגס דט 

y װען צוױינמנס, און, *ינקסליך v i 
 ייץ אנקומען שױן jy;y^t אױסיןיגפטע

 oy װער געװען ניט פשוט איז )»םיס
 צױ און צונױפשס^ען oy'n דאס ןאל

y איו ארום אזױ ן נױםזאמלען ^  H 
 סיר װען אז געורען, צײט יענער צו

 -oyo צאחל רyד וועגען רײך^ סלעכען
 -yi דאס איז האגען, מיר װאס רס2נ

 םאקט. א וױ השערה אן מעהר וחון
 סאנ- גטyיc oy װאס םון עטװאס, נאן
in? ארויס?וסען ראל ג$ס y אוכד 

 פאחט, דער ivr.y; איז נאייװעס^כזײט,
 יא־ oy (װי האט מעסכער א װען דאס

 וױ אױםנעפיחרט ניט זיך אס^) סירט
 און #אױםטירען זיך דארןי סאן ױגיאן א

 און מוואר*?, כאשטראפט דערפאר איז
y,־nyo y^yc y^y'D ן$י; iy כא- סאי 

 רyאײג אזא ורען ג^וארען, שטראפט
o;ylb ^אװעקםאהר ry n y צוױי״ א אין 

yoאים םון האט קיעער װאו שטארט, ר 
 ?אגען זיך iv גטyיD נעװאוסט, ניט

ys*6i^*)H| נאב די אלסyלcטy נשימה 
 םון צוטרוי דעם קריגען װעאט, דעד אין
 לט,רװיy ןyלטyז גיט און ריטנ־ייושר, וײ

lyiyrt דאי און אמט, וױכטיגען א צו 
8y uni שױן א*ז* ;iyv,y, זאנען, צו אזוי 

 א:צױ ןyאנגcאג .ŷ טלעגט זאטעי, אי,
 אמאד־ די ארן פוד, אויפ׳ן צױות סאן

y ^ f זעהר נאםירליך דעם פון םל^ט 
 אי? אבער ערנסםע דאס לײחנן. 4םיעי

ŷ; צײט יענעױ צו r; דאס םא?ט דער 
 סעמבערכ די פון רעקארדס די םאל אין

̂י  אויף סלעגען (ל^-זשערס) ןyוג;4צא
 אדער פאריארען אופן װעאכ^ אירג^ד
 l״p געווען ניט איז װער^ן, טyאארניכט

v: צו yלבyז די אזױ װי וחגג v iv,\ אום 
 אײג־ yi*L*D*ii ,באשטעטיג^ ;y;y? צו
lnfטיהי‘יy.ן

 yרyאנר נאך און די בyצולי א^א,
 דאס געװארען טyגע;רינד איז אודזאב^,

 דער אלס באק,א:ט הײגט איז עס װאס
ד^ארטמעגם. ותקארד
o פין n אז זעיזן, מען סאז :אמען 

 חויפם־ א« זיר ג*ט נטyארטמfyד ךעד
 ער״ אלזא, רעקא׳רדען. פיט זעכליך
z:voW, װyא געםיהרט אוגז בײ רט 
uy:in:: ?םו 'jy iy מעכד א װאס סעגט 

 מענ ױניאן, ל*ס*ל זײן צו צאהלט גער
 אינ״ דײוס, װעבענטליכע די זײן דאס

 אסעס^נט, יאסאל אדער ומרנײשאנאל
ysy :nצװיי־ סועציעלע: װי נוט אזוי ׳ 

o:ypר אױך אונז בײ װערט ׳pyארדעט 
y די '̂.o װעלכע געל̂ט *שעי־אף •oyo 

 אויך םארצײכענען סיר און צאהלען, נערס
 םאד םארכרעכ^, □in םון :אטור +1
 באשםהאםט איז מעמבער רyד חןלכע1
 םארצײכענס װעדם דריטזגנם, ז.yװאדyנ

 םעסר חןר םyoנ^ציאגאלי א םאר װאס *ו
 ,ooy^wy: א םאר װאס באלאננט, געד
 דער איז וואס און םרוי, *דער סאן
 פון יעדעד וואס םיט םאך רyלyציyספ

y iy iju l װי באשעפםיגט, איז ט^ערס 
 ?אטערס, אפרײטארס, בײישפי/ל*, ?װם
^ פיניש^רס, רס,yסŷר מינ א קז  oyn ע

 רס,yלינp רס,yרyמכראידy ססיטששדס,
 מא־ oy־n בעגראדערס, ̂רyאכo זyנאט
װײטער. אזױ און מאכער וױיסט נער,

m די איז oy און oiy םון iy?n דע־ 
D:yoo*^i בא• צוצוש^לעז נאר ניט 
 חןם װעגען צײם צו צײט פון

 אזױ צו שולדיג זײנען מ^ערס ŷ!ױםי
ל  אויך נאר װאכען ^y'D אזוי און ^

i f ^םון װיםיע^ כארינם y iy r jw מעכד 
y צו באלאננ^ מרס in אגדערזן אדער 

 װײ און nyiyo װיםיעיל מציאנאלי^נ/
 אנדעו^ yאיל איז y»n פרויען. נויעל

T װיכטיג איז yאעפארמאצי ^ y io i ' in 
jyif רױ צו פאאנעוועם אתאניזאציאן די 
M אין פאענער געװיסע און סםריי? א 

 אויסגעאר״ דארפען דעם מיט #ײכות
ײערען. |ײט

 ליסט א אוגז בײ אויך ty^n פיר ,
 מעכד אונזערע װאו אררעסען, די

ײ זאלעז סיר אום װאוינען, ירס  ?א־ ז
ציי־ אוגזעדע םון אײנע צושימ*ן

 ריײ םיר װעז און ײפכעגטליד. מז
זיך איד סאז *דרעסען, די ורעגעז ן

i םון ™י'<זח*לס& t ,אז זאנמן 
 םאנכע ®יז נאכלעסיגקײם די דאנק

 אד- אתזער איז טעםבער^ אונזערע
 דאס װי קאספליס אזױ גים ליסם ן

 און זײז, נמדאדסם און געכמנגם
i סיח גאנמ אונזער f לעתמן

סקולממן. ת פדן

 ווגליטיאןן אץ ויעקןיד וון (דירןקפןר
וןווויפפעגפ),

 און װאס oiyaoyo n אטױיו^ן *ון
 ?י• װען כאגעהן ויך דירפען ןײ אוױ וױ

 T? o;*fivi אדרעסען, yרyדי נײטען
yon א דאר iy i ?װעלנע ס?(סכערס, צאח 

̂ס און דט אוגז ס^ינען  דער- שעגסטע ד
 אט סנווײנליד ױעוו[ דאש או #ו1א כיי

o-.y2oyo n אײן אין חאלטען װעיכע 
v וײ אז סענח׳ן, w\ דט iv y ip די 
 אז דך, פאדשטײט oy און צ^טונג,

 אונז דאס פאדצאפט נחת צופיעל קײן
א אהן מיר חאכען און

^ ױיי נר  אוכד yooyo די רyאונט ו
 צױ סינות yרyאגד דך מאכעז שטמנדען

 גיט אמאל ואר iy3oyo א yo^yii ;יעכ
jy r ip ל, צוס וױ צײטונג, די  ביישפ̂י

 פון צײנוונ; די צו יאטכעגט ?מיץץר או
̂נר-נאקס,  צעטעלע, דער אז iy^- לעט

Dj^cy; o דער װ^כען אױף rn g ,זיך 
oy פון איז i צוגע־ גוט ניט ״סײלער״ 

o#y P̂ ,װאס װאנען ניז און ג^ואחגן 
 א*נ־ y8yovf דאויגער דער םאלט װען

 אפיס פאסט די און ארונ^ר גאגצ^
 דעלי־ צו צײטוגג די װעסען כיט וױיס

 ניטא דינען אפם nny? אחגר װערען.
i און לעט^באקסעס, זײן y i טער״^ 

 און האל, אין אינער דאס יאזט לעריער
 פיס סיט געכ^יט האט נאט ירעכיען

o אוױי טyטר n װאג^ כיז יא:ג אוױ 
 ישמוץ־ פון •נים א קריגט רy«ײ• דער

 נאך זײנען דעם צו ררען און פאפיר,
 ע;- אין ■ינסטליך ניט מ^ערס דאגכע
v .י-ערען iv " i ,נא־ סען קאן אדרעסען 

פרא־ רטyהו;ד א ערװארטען גיט טירלױ

ליגז׳כט. דיזען אין צופרידענחײט צעגט
yD א גאר ;*oy^ w rH ;:אפטײלו

̂ y װאס איז דעפארט׳סענט דיזען פון
 ״רי• נאסען דעם אונטער באלאנט איז

 בא־ סyכy'1װ דעפאיטמענט׳/ סוירט־ש
 סיר װ*״ דעם א*ן געסליך ״עטעהט
 םא^־ ysH אפ״יטען און פי״כען דארםעז

 סין באװאוסט |y.־yn עס װעלכע טען
 ארכײטס״כאדינ״ ,ד סכח צײט צו צײט

 די סכח אינדוסטריע, אונזער אין נרנגען
 כאדיגכונגען אנחגרע איע און שכירות

 *o*tpy האכען און ןyק?יסטירy יכעyװ
 גע- איז אמאניו/־ציע אונזער זינט סירט
jy מיט 3V3ŷ צום קוכיעז tn דעפארט־ 

 ל. סארyD■רא צטyי זיך באנוצט גטyמ
 סאספי״יט אזױ סאבען צו אום לעװין,

 אונזער פון היסטאריע די סעגליך וױ
 און ער װעלכע אויח אינטערנײשאנאל,

'*y y y אסיסטyנcארביײ איהם צו ס

o לעצטע די פאר ײ, w ,מאגאנוען 
 צו ^נדה או;זעד אוין איו עם
 אין ^שײגט cy װאס cy^n ׳אטי־ע;

voy*,e איגזערע מיט ״שײכות :,א 
 אזוי און לאנד, גמנ#רען איכ^-׳ן ען4יאל,אי
 אינט׳שעסװײז צוזאמען סיר ״עטעיען אדום

^:yc די “y i י םוןyדyבאזוג״ לאיזאל ן 
 םארבא־ אלע ;צטיי סאבען מיד דעי.

m: צו רײסוגג^ vאלע םון צענזוס א ן 
ynytjrd ,װעאען מיר װאו סעמבערס 

D iyaoyo iysycti^oyc מיר 
ױ אלי̂, און האבען ט ו  ־oyo יעדער וױי

 םון גיט, nynf שטעה^די4גוצ איז רyב
 אוגז^־ע נאציאנאליטעס א םאר ױאס

 װ. אז. ארן ״װ. אז. און זײנען סעסכערס
עי, ז״:ען סיר און  •ynpyo די אז ד:

 ויעלכע לאנד׳ גאג^ן ן/רyאיב טערע
Dארשטyהען yoדי אנדמרע איע וױ הר 

 אויפנא^ג?, אונזעיע פון וױכטיגהײט
w!'**' גיט װעלעז w  אױןי מ*ה לױין 6

o y i כyסטyצו אונז אופן סעגלינסטען ן 
iyo syn אונז האכען צוyרy רyי,^רדס 

ױ םינהםליך אזױ T. ו ^ yo

שולען רננ ארנײסער יאיהער נױ די פװ נײעפ
 טען20 דעש גראדואירונגפ־קאנצערט
יאנואר,

yKnT די װעל^ סאי ןyדר*ט צוש f 
 אנ־ yŝ און יארק נױ םון ארבײטער

 רט,tסyרyםאראינט ly?*': װאס דער^
 די םון רציהונגy רyרנyטאד דער איז

 כײצוא- יט,נהyגyלyג די iy:^n קינמגי,
j y r w i א ריDיציyלy םון גראדואירונג 

30 i y i r p, װאס iy3nn גyyדי נדיגט 
yלyכ,yנטארy ד פון שולעןyאין ר. א. ש 

 גרױ־ א זעהי זײן oyn דאס ארק.י נױ
 זיף, ןyיםיגר יטוילען די *ז ױם־טוב רyס

8y אז i קא;צ ־ דאזיגyדורכ־ זאל רט 
 ער־ זyסטyגר םyד ״ט זyרyװ יהרטDyנ

סארקוסען oyii רטyקאנצ רyד םאלג.

ם ר א ל א ד
לענחןר שננ״שע אװ פױלעז קיץ

 יייז אויםגעןנפחלם ענעל ווערען דאלאר־ס אמעריקאנער
דורך לענדער, ארוםיגע און גאליןניע •וילען, פון טײלען אלע

געוועחנליכען א

ארדער מאני
לער פון

האמפאני עקםפרעם אםעריקאן
אריכערגוטיקען אזױ וױ װןןג עקאנאםײטםטער דער איז װאס

.חײם אלטער דער נאך געלם
וױ שנעל אזױ

װאכעו דריי אין
אויסנעצאהלם. נעלד דאס װערט

חײם אלטער דער נאך דאלארס שיקען אױך קאנט איר

קײבעל דורר
םעסינע-ירייזעז. זעהר *ו

 םארםרעםער אוים׳פליסליכע וזאט שאמאאני עשסאוזם אסעריהאן די
 ימייר «חעײמ, מײין, אין אפיסעס און ריגא און םאסקומ דשא,אוו אין

ײג n און נ in jg באניד אויך שסעיס, אײראאלאישע װיכטי̂נ 
 אםע־ די םאכט ראס וועלם. צעי3נא דער איכער םארנינרוננקן

 נעלם־ טאר אדנאניזאציע נעוױנשםנת די לאסאאני עאסטרעס ריקאן
אננעלענענח״טען. רײזע און זעגחנגען

m וױלם איחר אוינ :דײןןא m גאהענםסטען דעם נאזוכס רייזע, א 
otnaopv םיט ייר באראט און אפיס err לע ווענ׳מ םעגעדזשער* 

 אםיםאם אונזעחן איז קרינען אאגט איחר »ננעל«נעלחייטען. רײת
ווקלט. דער םון טיילעז אלע םאר נאחן־בילעםעז אח שיפסקארםען

 PM ת*ס««ני עקס«רעס *סעריקאז די סוז אסיסעס די no אײנעם אין ארײן נײם
 אדער רא נימעו םיר װאס אפיסעס, די «ון אײגעם איז אדעד מםאם ר1אײ

p* וחױמז אירנעגד ne סענעדזשער רעײדענם «ום אײסקונ»סעו אר6 •רײנם ' tAMERICAN EXPRESS COMPANY
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ט לו ס ע ע23 װ ט ט טרי ס
עװעגױ. םינםטע קארנער

ט 2 ם ײ אי װ ד א ר ב
סקמער. םשאטהעם קארנער
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 כראדװײ./| ypy y. 2131ט3~1251 סט. yol80 און פאר? מארים

י דזש. נ. נוארק, סט. בראד 876 י. נ. ברוסאין, םט. yט41 און .iiy טע3

i ׳ **I י• ־״+־; 1

jt * י־עIM iM ׳ •. .1־ •
■ •».

B W  B B W  B m .ww ■n ארז

 זונ־ □,y^^n ?אסינא, סטאר גױ אין
 יאנואר. iyo20 םyד נאכסיטאג, טאג

 די ?yoynDCPN װעיען קאנצערט אױם׳ן
jyooyip yooy3 יאר נױ די םוןypשו־ ר 

 ר״yקינד רyגרו*ס רyד :די ly^Mif ׳לעז
^y רyד nyo:iK כאר py in לעא םון 

 רyד רyאונט iyD»sP־r:^o רי ייאװ,
 ־yiD א און פאהס םאראם םון אויפזיכט

vיyלp yינדyר Dארשטyאו*םג ^לוננy״ 
 ר, א. nyi םון דyינדp די פון פיהרט

מיט^׳ישול.
^DDyp צו P □yiא:צyרט yp; כען 

iy^ipK3 אין ysR .שול, ר. אyן
הײש. דער אין צװייק

 ־vyp זיף האט װאס שוי, ר. א. די
vm v) o:yo\ איסט 324 אין yo4 .׳סט 

 ארי־ זyרשטy □yi זינט שוין זיר חאט
iv y m rw z ריהפ איהר איןyרyרינער 

 דאס סםריט. yo7 איסט 134 זײם,
 ״y: כויטyרגyאיב ןyאינגאנצ איז זויז

 א רyאיצט םאי־טאנט שול די און װארען
 פון רyינדP yאל הײם. yy't? רyװאונד

 טראנס״ זײנען שול םריהערדיגער רyד
yDנ רירטyװארyאין ן nv": □yi .פלאץ 

p y,,Jינדyד פאר רyשול ר iin y ii אנגע״ 
jyoiJ יyדyזונ״ .8 ביז 4 םון טאנ, ן 
.2 ביז 10 םון טאג

ny — שוי^. ר. א. נײע די i כא״
 װע- :טyDעyג יאר? נױ אין ןyלyװ נאט

V ר. א. V": yטליכy זyר tw.] אי־ינע 
oyii נyyפyנD װyרyדזשאמײקא, אין ז

 װיליאמסבורג אין צװײטע א אײ., ל.
 אין בראנ?ס. דעי אין דריטע א און
y ר,yרטy 3 yאל די r n] דארטיגע די 

D:*DcyrK3 Dy'D'Ofp-^ir די מיט 
 נױטיג 1ײ:ע1 װאס אראנזשכ^נטס׳ אלע

v םיז i:yoyiy:3 דער צו 'v iy x ^שול 
 ׳אלץ טוט ישול־אפיס רypיאר נױ רyד

̂*y; iyf•̂ די אז ?,yp ער װאס i ?y î* 
yפyװ נטyרyװאס ז ^y^y^ די וױיל 

גרויסע. א זעהר* איז פאד^ננ
שו״ ר. א. די םון לינד^״קאלאגיע

 איז ײטpטיגyט נײע גאנץ א — ילעז-
 די אין ג^ואר^ ארײנג^אכט איצטער

̂לע;. ר. א• רypיאר נױ  די איז דאס שו
 קינדער־?אאא:יע א םון ארגאניזירונג

ny םאר i קוטyנדיגyן ^ מ  רyםו די זו
 די םון רyהרyל די און

 א צוגרײם^ אין פטיגטyבאש איצטער
 װאו קאלאני^ אזא פאר פלאץ פאסיגען

 םyד |y3:yi^HD זאילען ?ינרער yרyאו;ז
 ?אם־ םרן אויפזיכט רyד אונטער רyזומ

טע ^נ  זאליען זײ װאו און ל^־^ר פ
 די גײסטיג. און םיזיש ערהאל^ זיך

 א ןyזאטל אין רyאיצם זyהאלט שולען
 פאר נויטיג איז װאס ,10,000 םון פאנד
 לאלאני^ אזא פון ארנאניזירונג דער
 ױעחגן נטליכםyפyפאר װעט קורצזנן אין
ק^לאנ̂י רyר םון פלאן רyגאנצ דער

 דעם — שולען. רי אין [yo»Pp נײע
 ר. א. יארק^י נױ די אין װעלען כיאנאם
jy^ir גyyםענט ynyn? לא• נײע סך א? 

jyD װאס ?ינחגר, די פאר jy^ n זיף 
 װא״ yטליכy yovŷ די איז םארשריבעז

 נאןי איז ןyשול אלע אין אבער כען.
 די און ?ינדער נײע םאר פלאץ םאראן

yלטyרy,ג װיאען װאס זyבyן iny''T •קינ 
 ־y:y: װערם װאס ^,w^ny אזא דער
 צױ זיף דארפען שול^ ר. א. די אין בען

v ןyםארשרײב און אײל^ iv " i .רינחגר 
 4 םון טאג זyדyי זyאם זײנען שולען די

.2 ביז 10 םון זונםאג און שבת ,8 ביז
 װאף די — שול. םוזי? ר. א. yנײ

 ר. א. נײזג א געװארען D:yDyyi איז
 ־y: וחןרט oy רyלכyװ אין שול, טוזיק

 און טאנדאלין ל,yםיד פיאנא׳ צעחןנט
 דאזיגע די אינסטרו^נםען. yרyאנד
 yo7 איםט 134 אין זיך געםינט שול

 סען רyקינד םארשרײבען און סטריט
W] יyדyרי ײאד• מר איז אװענר ז 

 אוים־ דער אונמער הטyשט ל1מוזי?־ש
 ל^ד און םוזי?ער yסםyב די םון זיכט
m רער. f i i y i  Diyoyy3 שול די איז 
 רעyאונז כדי נאר פראםיטען, םאר ניט

 םר אמת׳ע אן בא?וםען זאלען ?ינדער
y y r '^ tp 'iרvםעגלאכםם די פאר יאוע 

■רײזען. ביליג^מע
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? װעט אונױוערזיםעס אדנײסעד אונזער  וױדשד ז
ח זוגסאג און ני־טאג שנוז דעם ערעפענען ױ  ו

ל זזאי אױתױננ װאשינגסאן אין מו
ד־ איגזער אין :יאסען די ט נ״  א־

̂ע־ יױדער דף יועי־ען אוגידע-דטעט  ע
,‘האי־סחוי אױו־װינג לואשיגגטאן א*ן ;ען

ױי ! *~יא:י 1״«* CJH ^יי ׳529 ״., — •in*• י ף-. ײ ךעו־ א,י ח i ס < ״׳ *בע ס י.ו סריט-ז הוירבע-ט ד־. בײטא;. 1:30 i

 טען16 דעג פ־־־, דער איז זינטאנ
, ױעט פריח, דער א*ן (ס::ס; יאגיא-,  ױ
דין פא*ט?עצען א־־עיבט־יט א.

 ״דא די א־בער קויס א אגפאננע; װעט
נעזע״שאפטי״נער א*ן טענדעגצען דעינע

;,א 11 ׳!:0 . צײויי״יזאציאן דאדעיגער
אגפאג יארטאן ה. דר. ױעט :,,פר ךעי

פון געשיכטע ״די אינד יזןרש א נען פאי״ט־ לועט פאפאט דיייױר יזריטיק״.
אײיי<ןסא״. ״אכיעייקאגער ערנ*י קױורס זײן זעצען

 ',4צײױי טאדעלנער דער אין ארנײטער
בייטאג. 3:30 זאציאן״,

״ א״גטייט  ד*ט אעזעיע פא־־ ײ
;י־ידע*.

א׳נײםע־־הלאסעו? אין לעינען דאפ צו נעווס װי

Iאונזקרע I W■
PB7 or מאנטאג,

ודוער

<ו • 1ייו• י
״׳ >«'| ־ײהטרעס /••'•ב ז

y y ir o ײליט׳ aiyojyo •ד *•ro tr
vt*• ױ#כען iw yj .״ פסרדסלט  י

yjyey; ג0נט0ל ו*ף0 *״רןר זיך -W O 
י«ינו*וױ. טען7 דעם

 פארכ״ om «ו־*ד8̂ק פ־**ױס ריס
iytyt ס־יור dtp 9050״ :סינןרP y׳PP 

 יסלטסנ ס־נ״טעײנסויסנוג; די סון
po um o די iy ios ױדטי כריונאס 

 כרײיז ,43 סקוהל •סנל׳ת כענטעי,
 )10 ,40 װ• סט״ pb136 סון «*ײס

o אין סיוסנד ד*:סטסנ n ױניטי כדאונחס 
 יו־אטאגא ,61 סקוהל p**30• סןנטער,

•pio 511 סט״ ׳עאדאאוט סון ס׳סט on.
 ־ועט ד׳ננ־ע־יס ריןרנזןרעט ר*ס

 לסר־ רעס po חורס סידור פארםזע^ן
 ,171 סיול *סנאית סענטער, ,־ונ־ט יעפ

.im lir 5 ל«ר*ז סט»lu m r  v■ 01ר

)0(4, r rO* ״טי־׳ד f 'U f 'iv® ־  י♦ 1י
IM יןט«1סאיא״ fM O r .
 #•יטיא״ *וי־׳נאי® *, *, ר-

lyy מי יוויט ו-ן W, אי  t r r m• 
יו*«« •n «*ן *׳נטט-טמ-אס״

W« •אנ'׳? /r«/8# ,•ודט סליד ir 
 דיס ,1אד1'1׳ n>l ttit/‘• סט ט«1 ו:</
)׳.01

0גי* lyyv|yooir דע־ר^נט/ די
i (»1 סןן עיפס^ נרױס n*
 |1י ®יי^/ אדיזס״ימוײ em סון פסמ
ט׳וי די ומחוו ס־>ט ״׳ v ו t m m n t, 

 *1M> r<9 יfreon, 001 1 *ו סין עס
*0*1 די *|0 סור׳ןן וז׳ר׳ןר |r*ni ד׳(נט«ן

״ װי ס׳ןן, י06 נ-ז loom or הסנסן ז
or ,orooo*ip ס<i ס-ן i״n r *ס״ג׳ו 

o r* ro j'o  yj׳n ״ rnי י n o t  fr*o־/fy 
on •׳*טודיום

איז j ׳* -» * ־ויאה2 אינטע־עשאגטע אז
י־אס ק א אין פארנעקוטעז יל צור י-אגג ניט
איבײטעי־־אונײוע־זיטעט, אינזע־ פוז
*וע־עז• צו פא־צײכענט ״ט *יע איז ,ױאפ
רײ• א פאי־געב־אכט יאט י״ *•“< <-•••- דעי
זײ־ עה און געגע:שכא:דעז רויכטיגע הע

̂רען גדצסעלט איהם נעז  אײניגע געױ
 ענט־ צו )’’4אי אנצטאט אנע־ פראני;ז.
 אײניגע אױפנעפאדערט ער דאט פעדען,

 זאי־ען זײ קי׳אס דעש פון סםודענטען
פי־אגען. רי אויױ ענטפעיע;

 אויס״ זייגען םיאנען די ױעיען אין
 טײנונ־ פאר״טײדענע ;עװאיען נעדדיקם

 פאד״טײדענע Vs* די פיז אבעד גען.
 כע־ אדויסנעזאגט זײנען װאס יפײ:ו:גען

̂' איז ווארען,  דער ארױסכעקוםען יסליף4׳
 ג/ך א'ז קי־אס נאגצעי דע־ און אכית.

 דיסקוסיע א דורך װאס צופריערן װען
 פי־א־ די ז״נעז נופא סטודענטען די פון
 פא־ענטפערט צופײרעגטטע^עגד געץ

געװארען.
 ק־״אס דעם פון סטודענט אײן אבער

 ער געװעץ. צזפײדע• ניט דעם םיט איז
 די־ זײז אוישגעדריקם סוף צום האם
 והט4פאי' ״א נעױען איז דאס אז ׳נוגג
 ;ע־ בעסער ױאיט עס אז און צײם״ םון

 ענטםערען אלײן זא׳, לעהרעי דער װען
 לאזען זאל םען אײדער סראנען, די אויף

 דעם. װענעז דאסערען זיף סטודענטען די
 יע־ צו פראגע גרױסע א אבער איז עס

געהאט. רענמ יאס סטורעגט נער
אי־ לעקםשוד א ם4האי א*י:ער װען

 ער דערצעהלט ׳םרא:ע געוױסער א בער
 װאס אדער וױיס, ער װאס צוהערער די
 אזא צו פראגע. דער װעגען דענקט עד

 איז הערען עולם דער קוטט רעקםיעור
 מען האט גוטע א איז לעיןט״טור די אויב

הנא־ז. דערפון
 א טיט איז אבער אנדער״ש גאנץ

 איז עס קורס. געוױסען א װעגעז קלאס
 דעם אין קוסען סטודעגטען די אז אמת,
 זעל־ דער איז א:ער יעינען, עסעם רלאס
 דעם פון פל״כם די עס איז צײם בער

׳ זײ טאבעז צו יערעד ן ע ק נ ע  איז ד
 בילדונ; אטת׳ע אלײן. זיף פאר דעגיוען
 ענטװײו־ זאל סטורענט דער אז םיינם,

 ער דעגקוננס־קיאפט, אײגענע זײן יען
 פראבלע־ זיעע לייזען אלײן קענען זאר
 ענטװיקלען דארף ער לעבען. איז סעז
 ׳אינטעי*עקט אײגענעם זײן גייסט, זײן
 אײגע־ זײז טיט דענקעז קע:ען זאי ער

קאפ. נעם
 װערעז אויפנעטאז ניט קען דאס און

 דאס מענשען. די צו רעדען טיט׳ן בלויז
 זועג, אײן אויף ביויז װערען נעטאן קען
 פאר דענלען סםודענם רעם מאכען צו

 נעלעגענהײט א געבען צו ;אלײן זיך
אין זיןי באטײליגט װאס סטודענט דעם

̂אפ,  אױז ע;טפע*ען אי־ײן זא" ער יזי
 גע־שטעי״ט י־ע־יעז "אס ׳פיא;ע; געי״פע

 די פ*• :•א::ע פין אדע־■ לעזער דעם פלן
 או״ו״ ןי,אי ענטפע־־ענד•; הטו״ענטען.

 ניעה״י, :ל א ערנען4י טען יזעז פיאנעז, די
ע;ט* יעי־ע־ דע־ אזױ יױ צ,י *יי

פע־ט.
 כל א דא ;אך איז ע;ין דעם דעגען

 אוריעל* זיך ױערען טיד און זאגען, צו
טאי*. צױייטען א דעט צו י־עז

ט ראגאה ה. ע ען װ ר שו ט ק ע  ר
אג, דעם ט  ש־יוז, דער אין 12 זונ

אן אין ט לינ ל. ל אי ■ ה

 מ־ס:יי פעדזאן, ל,ו;ךערט א א־בער
 פאר זיך האבען ׳ױ;*אן אונזער פון דער

 קי*;י»א אין זונטא;, ״עצטען זאטעלט
 ;,אי יאנאז׳ט ה. צו צוצוהערען דך
 צילוילילאציא ״די קורש זײן צו י־ײטל:;

אפערײיא״. פון
̂ידער אוגזעױע פון פיעלע פא; פיטנ

זי• צו א*ם אז פאריש^הן צ.י אן נען
 ׳:א;ר א אין ארב״כער איס וױרקזאם

 אין הײפ, ױיער :עװארען זיא וזעלכע
 זיר פײגט דאס פאר״שטעהן. צו זײ ;ױטיג

געעיככע. איהד נײט באקענען צו
 י״אנד, א פאדפמל,! גיט ראן מען
 ‘פא־ איהר םון װאס װײסט כיען פײדען

 װאס כחות די װעכען און ;אגנענהײט
 איהי אין יױרקען אין ;עוױרחט האכען

אנטוױקלו;:.
 זױ׳ד פא״טלעזעצט װעלען לעקציעב די

 איז סעזאז, דורכ׳ז זוגםאכ יעדעז רען
 זעײ דער אין אלן ג*־אץ זעלנען דעם
 פא־ םרײ איז אײנטריט צייט. בער

װ. ג. ל. א. דער פלן פיסנלידעד

ץ ב. נ. ג י ט פי ע ען װ ר שו ם ה ע  ל
אד אין מ טי ל א אנ, ב ט ס  דינ

ען8 דעם אר. ט אנו י

 פןיןרםז־גצעז ײעט פײגין ב. טד.
 צו אזױ ״וױ איבער לעקציעס ױי:ע

 ;ע״שיכטע׳; אגיעריקאגער די פאי״שטעהן
 באיטי־ אין כי״טגלידעד אונזעדע פאר

 ̂טע; דזגם אװעגט, דינסטא; דעם כיאי,
̂־יט. אײסקוױט 201 אין יאנואר,  סנ

 פון םיטגרידעד די פאר פרײ אײנכריט
י• װ. נ. ל. א. דער

געגע״ װעלען לעקציעס איבערינע די
 יא־ טען22 דעם דינפטאג, װעדען בען

פעברואר. עען5 דעם און :ואר

אוניװעתיםשס ארכײסשר אונזשד םװ הלאסשן ױ
רוס ׳סטריט טע1)1 סץ ול־־ס *,״רױינג סדול, דזײ אײר••־;; ״איצינגטאז

ת, כ טאג, t.30 ש ען5 דעם כי־ ד ט א אנו י
דעי א*ן נ־^־ת ykH*voo ״די :איבער רעדען *ו;*ט םםיטה , ד.

ליטעראטיר״. א־צט־געד
ת, ב אג, 2ס^ ש ט ביי

 אסער־־אנעד ״ד• א־נער: קורס זײן *סיטיעצען ״עט אס8סא י. דיױויד
/ •ױיזאסיע צ• ראדערנער דער אין אדב״טערמאסט

אג, ט ץ ס^סו זונ ח, דער א ױ ען8 דעס פ ד ט א אנו י
»*נד«• ״דער :סינער ק־רס ׳**( סויורטזעצען ױעט סױערםטריט ה. דר.

וױיװיליזססיע.״ מאדערנער דער ס־ן טעגט
טאג, ח30 דנ ה. . פרי

 ל-טי׳צע08 ״די ;אינער קורס ז*ין ®סרטזעסען װעט קארראן י. ה, דר.
צ־־ױליזסציע.״ טסדעמער דער אץ א־נםט־ט־ציעם ססציאלע אץ

די אץ ריייראודס ״יי :איגער רעדען נ*־ער ס. אטא ױעט W.2 א־ט
ארב״טער״.

דיװיזשאן שסססענשאן
,)* ס ױי c דעם * ;i׳4

 קלסוק• די פון נרענטש רופי׳ט־ו־ייישען דעם כײ רוסי׳ט אין לעקטשור א
 ריידען וועט סרינקי דיױױד םטריט, סוטע א*סט ::15 אין ױניאן, םאבער

סריח, דער אין 1:.מ אוס רופלאנד״, פץ געשיכםע ״די איכער:
 כרסנזרױי דעס אין כס*ר, אינטערנעשאנאל דעם פון ריחױרםעל א
 דער פץ סיטגלידער נדאגזוױל, סט״ סעקמאן 229 לייםעאוס, ל**באר

קוםען. צו געלאדען זײנען אינטערנעשאנאל
ת, כ ר, טען8 דעם ש א אנו י

f לסקאל פץ ספיס אין נייטסנ, א:הר 1 לעװין, םאקם פון לעקטשור א i 
'8ע* ״םאדערנע :אינער אידיש, אין רעדען ױעט ער עװענױ. ^םע—228

אינםםיטוזױעס״. נאכױשע
יאנואר טעו8 ד?זם זונטאנ

 •וא־ 1581 ,1 לסקאל פון רוםם קלאב די אץ רעדען װעט לעװין מאקט
כאווענוגג׳/ ארנײטער אמעריקאנער ״די :א־בער עווענױ, ש־מגטאן
סם., קלינטאן 151 חאל, קלמםאן אין אידיש, אץ רעדע; װעט ראג^ז ה.
אנ״ זיך וועט לעקטשור די צױויליזאציע״ אמערי־אנער ״די איבער:
צײט. םיםאג 12 פאנגען

 ליי- לײבאר כיסנזוױל א*ן רײדען װעט פיםשהענדלער אלעקםאנדער
 ״םאזויאלע :איכער פריה, דער אץ אזײגער n סטריט, םעקםאן 229 סעאום,

פפיבאלאגיע.״
יאנואר סוטטו דטם דאנטרשטאנ,

 עדיױ דעם אין עננייש, אץ קיאס זיין פארטזעצען וועם גאלדכער; םר.
 םע2 142 אין ,17 יאקאי ימיאן, םאכער ריפער די פון סענטער קײשאנאי

אוחר. 8 כיז 6 פון וחןרען גענעבען װעט קלאם דער עװענױ.

אינםערנהשאנאל אונזער פון צענסערס ױניפי
:לערנען פאר אפען זײנען םענטערס ױניטי פאלגענדע די

7:30 אום אן זיך פאננען סאאםעז די

סט טי סײד אי ני ער. ױ ט ענ צ
 םאנהעטען, עווענױ, ערשטער נעבען םטריס, פערמע — 63 סקול פאבליק

גע־ װילבערט ל. א. װעט אזוענם, אוהר 9 יאנואר, טען9 דעם מיטװאך.
אינםטיטוציעס״. עקאנאםישע און .םאדערנע :איבער קורם א בען

קם טי בראנ ני ער. ױ ט ענ צ
 בראנקס םםרים, שארלאט א,ץ איםט פארק קראטאנא — 61 םקול פאבליק

 קאפלאנד םילוױא מים װעט ארוענט, 8^0 יאנואר, טען8 דעם דינםטאנ,
ארבײטער־באװעגונג.״ די אץ ״עקאנאםיקם :איבער קורם א נעבען

ר ע ט װיי טי בראנר,ס צ ני ר. ױ ע ט ענ צ
בראנ־ס. פארקװעי, קלערםאנט און עװענױ װאשינגטאן — 42 סקוהל פאבליק

ער או ם ל ת אנ טי בר ני ר. ױ ע ט ענ צ
בראנקם. םםריט. טע135 און םלײם בראון — 43 סקול פאבליק

:ע־ קאפלאנד סילװיא װעט ,8.30 יאנואר, טען7 דעם אװענט, מאנםאנ
באװענוננ.״ ארכײטער די און ״עקאנאםיקס :איבער קורם א בען

טי הארלעם ני ער. ױ ט ענ צ
עווענױ. םע5 םטריט,לעבען םע103 — 171 םלול פאבליק

 דעניעלס טארנארעם דר. וועט אדוענט, 830 יאנואר, טען7 דעם מאנםאג,
.’שםאאטען פאראײנינםע די אין ידניאניזם .טרייד איבער קורם א נעבען

 ױנינױ אלע די אין ווערם אווענדם, מיםװאך איץ ד״נםטאג םאנטאנ.
 דארט ־ראט סאבדזשעקםם אנדערע די הוץ א עננליש, נעלןןרענם זענםערם

נעלערענם. װערען

#מוזיח דער אויף סורםען ױ
ו . ױ ד נ א י ו ױ קי

 1ג*לדי סופיריאר 203 כאארד, חשאיגט פון אפים אין אװענם, םאנטאנ
פםיכסלאניע. אץ קלאם א געכען װעם אײקינס א. ה.

 פיאבללוס *ילען, ״די איכעי: לעקםשור א אװענט, דאנערשטאג
באװענונג.״ ארנײםער אםעריקאנער דער פון טאקטיק און

אד. אין מ טי אל ב
 m אידיש אין רײדען יפאנין כ. נ. װעם יאנואר, טען8 דעם דינסםאנ,

 פדן נעשיכםע עקאנאםישע און סאציאלע די םארשםעהן צו ״װי :בער
̂< וועחון באלטיםאר אץ לעקםשורס די שטאאטעך. פאראײניגטע  נ;יהא

’ סטריט. אסקוױםח 201 באארד, דזשאינט פון אסים אץ
^ אין פי ל ע ד א ל פי

 פיםש־ אלעקםאנדער וועם יאנואר, טען4 דעם אװענט, פרײםאנ
 װעתןן לעקסשורס די פםיכאלאגיע״. ״סאציאלע :איבער רײדען האנדלער

iy פידאדעלפיא. םם., םםורם 1036 אין געהאלםען  y
 ש לעקםשורסז פלירן זעיכען טאץ ווע יאנואר, טען18 דעם פרײטאג,

 תזר אימור ריידעז וועם ער קריטיקער. ליטעראםור כאומסםטער דער ניגער,
v׳׳ y לעזער.״ די אץ שרײכער

סטאן. אין בא
 רײהדו וואונאן דײוױד וועמ אווענט, אוהר 6 יאנואר, טען7 דעם מאנטאנ,

j j j y j j סאייאלן :איכער סםרים, וואשיננטאז 919 ,49 לאקאל פון.

ח זעלכען אין מעם יאנואר, טען9 דעט םיםװאך מ ילי  זדלמ די י
עקסםשימח^ס׳/ ״עםפלאיםעגט :איבער רארפענםער דילאם רעחןן ציים

v *יי^נגליש. זיינען לעקםשררס כײדע

A

m מנחותױ נאנאן חה jnr 66 לאקאל
no -yrtv/iyv) n ס. מאקם ס־ן ye iyo

27 o v i ,io»eny io iסען nyoovryi, 
iyi**f ניי fy*Oi’»: fyo7onyioo mo 

iy*noi1 ססר nyn ,yooovo y*o װ״־ 
oynjoie *'y-.ra סון uvu lO’ ii* iyn 

to in iy n  *y-o i*i די nyo?)*’־o סין 
D**pj*^*inyB«o די, פון iy*yn ys*yn 

o*o6 ire ד* א*ן o io o  0 roo ry j־iyuy 
opos o n«>

eyj*o m,yi׳*iy » o r l^  * r i צושטסנד 
n o i  i r v io i  iyn po,די םסר סרייד ׳ 

>yory סויף חסט צ*יט o oonyi װיר״ 
iy סו*«י קמג m o .ססניסיחנרי די פסו 

o׳j*»yn*o iyvi«»*o i סין o yoyn 
i סוינ סון ?*סױופ, סון y i ס*ן סייסן 
n ס סיי טריידס *ײײ די y o o y 'r יוסן 

fro, ,נ־ט נסטירל-ף o in y, די סז ^
i**f ir io t  in r i* o u * f ,*ניז r io fn o 

i n rw r״f r r y i i r i נעשיס־ פסקטיש 
iro ע םסר עי הי iro מ m oo, די סון 

«iroon yo lr סר־ סניסקל נעחסט יע 
י or סיו נייט, י י י t נ r im פסי o טסג 
 סורשטץנ• yo*yio »ונט¥י *וױי, סתר

m יוסו tvs זיין ניט vo vd  i r o, סון 
no y- טיחע t*o תרםאי r io i nyn io 

n »נעהס*ט^0 סיװיטעט o u n,) ס*ר 
irua זיך fy iyos ’iy i'io '.y טיט נ*ו־ז 
o n ס*ר סנייסחל ײסס yoo i| דורכ־ 

 סנער fyo*״o צייט, שײעיע ס נעראכט
 •yv די סין הסנד־ציס^ן עיסנקרט׳! די
»iy .סױך ס-ז סרסל אומנסריהרט 

ס״, ס דסס מ מ
y״v wo *»טע די »־ו i| ו י  פאר- ז

fin ,fyunyo ri דא• סז פיננען סיר 
in 1םאי׳ ססרכסר״טומעז מן iiro ip 

n סיזסן. y n w מסבערס fyoon יעצ־ 
י צ**ט די ײען 1י נעצ״נם, «תגס  נסר 1י

״ הסנקז גמסטמ,  *״1סתסני מטע טסז ז
e * * n ro n p f. ״ן יתט יסם סי  ז

i ני־טינ ז׳דמ־ r t n ס׳נערינ ס*ז ׳ס*זסן 
it ,ריידען

 זײ;ען כיסנסטעז יסר יקצטע די סאר
iro ipw it * נייע פון רייהע iy « y r, 

y די םון ר״דקנדיג נ*שס ױן0 r lu n y t 
oypo ־ir r y e, פסרנלי־ אוגז זײנען ײסס 

y סון מן r n y n n c ,װסס »»י| צײסעז 
t אתסגיזירט דורנסויס סוזען n r i. 

iro ip  o n  i r c io i  o i r o o n  ynymo* 
in סיט סייסו i״i r ענעינ־ע נאנצער 

o סיז ימיסען n צו יטור קססייין 
תן1 n ני*ר ספענ־שעיער. די סון א y 

*, to זוסרטעז loom ע  lie מכיכערס ײ
o n ,ו ייסל׳ח יסהאי י  סויפ׳ן fron»o ז

in  iv o n y• פון i n ײגיסן no זײ״ ריר 
r עיפסלג סונזער סז זיכקר, «| o ס 

ועייכערםער.
j n i n n םון oo rio*vo i* j«no* 

 וועדטער פאר » זסגע( ייד װילט פיינס,
 סי־ סין *רניים ססרט דיזע װעגען

i אז סונז, שיינט עס מסיין, n יעצ״ 
 שע־ סדנאניךרען םון ס־סטעם סינער

•i r סיז o*ioom בעסםער. דער נ*שם 
Py*nt 1סא װערט ענעתיע אין 1נעי- 
 פייײכט רעזו*טאטען,- די און עט1א.*מנ

i נעסטמ די  ly o n n* זיי״ ען,1אוםשטענ 
u נ*שט זיייס נעז n r o n n n t i v. רען 
top אײנינע נעפינען ספט ועהר oop- 

bvo מ,1כיל א לענען n* י r סמיטע? 
 סתא־ ט1עםי1אינטע1סא נאט־מ־ד 1*0

i* ״א ען1ניזי n מען «'. א ש 
סילע *1 צוליכ אז מיינען, נע?ע;ט ײסיט

iv r n  on**t'Oiy jy o io i m m ײ  נ
iro op y i m >סון פסחסר*וג -y i nyi 

 no vr*o ,11001 n׳eipripv נ«וסי
ע m«־ ייי i o׳o iv־i  t* ״M r  u r n• 

n n * O i,סיר ׳׳ m o n י•1פ א ניי שױן 
n jr jr* r i r n r i*׳D iy lp iy  o ינ•11 די 

*fn*f® טינמ״ט iono  fi 1נייטע10 די 
m פיז i; ״  נסןי יס ײייסו סיר פיו

> «י  פסן סרסגע n סז ײיחנייזסיסן, י
i y im ספג^ייגט נ*שט r i* i .m m 

iro**oio פין ט״ל ס זײנשז m •ליי 
o iyp von  o s m o j  e*i, ן« ײ  נא• י

v v \ i t n’ ניי iyo*yi m ויסס נ*יט׳1ס 
oooon  o im טױזענטער םון •o y n 

iy50o 1סי fio in o o p iO kP איני־טען 
ioז jo סיז rP*e שײסר iro on t טיט 

 •Vi ססט oyn m*o יי*ט. ױניסו די
po ,,y פ־נען, ’t y io די iy » y r װאו 

o -m  oy א געטאגט p*> you ,ארנייט 
 ראכ¥ ײסס ,fr*nc 50 כיי 40 פון
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 fyiyn 'הרטDy״נגK ׳ע;ער װעט ‘,״בע‘'
טיייד. 1אונזע ס*ן

ןן לאקאל יזניאו מאכער ױפער דער אין
סעח. ׳העלער דזש. פץ

ץ v* געיױכט וײגען, סיר  ייבער זי
 עיעקשאונס. די •ריבעמעקוסען גאומען,

̂כען װןס ,ד  גע־ די*בען רזי נעהוןט ה
̂היל גױטינע די קר#גען און י&םימען. צ

 דעם צוייב ׳נעכאך וואנען, ותיכע רי
 די ארױסכרענגען געלןעגט נים רעגען
 געכייכען זײגען זײערע טאכט גאנצע

 אז האשנוגג, דער סיט ̂ובער אױמן,
 סיטנילידער די jjtfjm יאהר קופמנדען

 װעיען און סארנעסען ניט אױף די 1»
 צוטרױען, םױען דעם טיט כאשענקען די

ר  זײ װעיכען און גארען זײ לועילכען ̂ג
 קױ די אין פארדיגען צו זרכעז װעי*ען
כיאונאטען. 12 טעגדע
 װאס — זאך א נאף אונז סרעהט עס

̂כען װאהילעז אוגזעיע  אזוי הײײ^חר, ה
 קײן איכערגעי^זעז ניט *הר,1 איע וױ

 זײנען כיטניידער די נאכלועהעגישעז.
 הײנע מיט געװארען כא^עסטיגט ניט

̂וסיטע עיעקשאז די ״אישוס״.  האט ק
 די און ■ארטײעז, קיץ פארטר^טעז ניט

 בםגי געװארען געצעהיט זײנען שטיסען
 ניט כייר םײנען דעם מים ועדה. עם כי
גען, צו  מיפ א קוםט 17 יאקאי אז ̂ז

 אן אין עיעקשאונס דערםאר. כאק אין
 זײן נים טאדען ארכ״םער־^תאניזאציע

 און עהריליך אנשטעגדיג, וױ אנרעיש,
 ארבײטער״ אן אויב װארים סריינדיליןי.

 איחרע אגםיהרען זאי אמאניזאציע
 די זיף שטעים דאן אגדער׳מ, װאהיען
 איננאנצען קען ױניאן\ אזא צו סראגע

 םיט םארנילייף א(ז אבער זנתזיסטירעז.
 עלעק**ךאטס*סםערע, אינעמײנער דעי
ז זיף פיהילט װאס י ׳יארק נױ י
 טיר קענען כרידעד, ״עסע̂ז כרידער װאו
 אױםדריקען סון איעהאיםען נים זיך

 הארצינען אונזער און פרײד אונזער
 אונזער םון מיטגייד יעדען צו דאנק

 גרינדייכער ארן קילןורער זײן םאר מגיאן
 ױניאן א סון םליכטען די םןן אפשאצוגג

̂יכען, זײער םאר יייז  אנשםענדינען עהרי
 זײ וועלמןן אין װעג, כרידערליכען און

װאהלען. זײערע דורכגעםיהרט האכעז
 בא־ די זײן עזלװע פאלגעגדע די
 יאדזר דעם םאױ 17 לאקאל םון אמטע
1924:

 — םיטגלידער באאיד עקזעקוטױו
 בעלסאן, אײברעהעם אטלאס׳ חעריי
 לייסקי, לואיס סטאנקעװיטש, דזשאו
 מאשקא- איזידאר לעװענטאל, טאריס

איזידאר װארשאםסקי, וױליאם #ײיץ
 ׳םאה בעני ׳ירא8ש» אב. וױיסבלאט,

 פרירלענדער, דזשײקאב ׳ארטעט3 דײװ
לואיס און 1ייעײ בעני הײכיאן, לואיס

געלפאי.
 דעלעגאטען באארד דזשאעט פאר

 פאלנענדע: די געװארען ערװעהלט זײנען
 אב. סטאנקעװיטיש• דזש. בעלסאן, אב.

 טאריס און מאשקאוױץ איזידאר גאלדיז,
יעלומגטא'!.

 נע־ אידישע םאראײנינטע די צי
 נעװארען עררועהלט זײנען װערח^אםטען

לואיס םאדנער, הערי :פאלנענדע די
קלאץ. לואיס און סעלצעי
סוהסעס אלעניען זײ װינשען כייר

ארבײם. זײער אין
* ♦ ♦
 יאנואר, טעז3 דעם דאנעריטטאג,

 אינסטאליײ האבעז כייר װעלען ,1924
 אינסטאלײ״ דער באאדטע. פאר שאן
 ספעציעלען א בײ פארקומען װעט שאז

 מיטיננ־ שטענדיגען אוגזער איז סיטיגג
 פרעזי־ דער זיגכיאן, ברודער לאתאל.

 ברױ ;אינטערנעשאנאל דער פון דענם
! אינ־ דער םון סעתרעטער באדאף, דער

 רע־ יאנאיוסקי, ברודער ;‘,טעמע׳עאנא
 ברױ און ״נערעכטיגקייט׳/ םון דאקטאד

 מענעדזשער דזשענעראל םײנכערנ, דער
 פי־ דיזען װעלען באאדד, דזשאינט סון

אי*ע כעטען מיר אדיעסירען. טינג
קוסען. צו מיטגלידער

♦ *י* *
 םירמע דער גענען סטרײק רער
 שארטגעזעצט. װץרט הענד און עדעי*כאן

 אײ- ישוין האכען םיר װי םירמע, דיזע
 אײנגע- זיד האט געישריכען, פאל ניגע

 קענען זײ אז — נארישקייט א רעדט
 זײער םון ארכײטער רי מיט טאן זיף

 האבען הײנם װילען. זײ װאס שאפ
 אי־ כאשינען, 10 סאדנען םאשעען, 20

 זײערע לוים כיאשיגעז, 6 כערמאמען
 ניט אכער װעט זאך אזא ריזען.8קא

 אויב ױניאן. דער םון װערען טאלערירט
 װעט ױניאן־שא! א זײן װעם שא■ דער

 ארבײ־ אז אײנזעהן, כיוזעז סירמע די
 װע־ םיט װעזענס לעבעדיגע זײנעז טער
 אזוי ארומש«ילען גיט זיף קעז מען סען
 אז זיןי, םארשטעהט פילקעס. נײט װי
 בא־ אז אײנזעהן, מוזען װעט סירפע די

 ביליגער אזא ניט איז ױגיאן רי זיגען
ביסען.

נע־ אטאל האט פירמע די װי אזוי
 ביזנעס־לײט, נוטע סאד נאמען א האם

סעטלען. באיד מסתמא זײ װעלען

ע פרעזענט^רען ר ע ײ ע ז ט מ א א ב
 אזן פאזעס םון ארבײטער די פיר,

 וועסט 140 שאי, בראדערס סםעמלער
 אאגעהאל׳ סיםינג א אויוי סטרים, טע22

באשליסען: ױניאן דער םון אפיס אין םען
 גוטע די אנכאטראכט אין ״נעםענדיג

 טשער־ געװעזעגעם אונזער םון ארבײם
 די דינעדיג סעצראן, דזשײק כױדער ׳םאן

 נאג־ ױין סיט שאי, פונ׳ם אינטערעסעז
 איהם םיר רעזענםירען6 ענערגיע, צער
פיעזעגט. ווערמםולען א מיט

 אנבאטראכט אין אױך ^נעמענדיג
 װי טשערמאן פונ׳ם אקטױױטעט די דאס

 אין ארבײטער אלע םוז אסטיװיטעט די
 רי דא:ק א געקוםען איז שאפ אונזעי

 אונזער סון ארבײט נוצליכע און גוטע
 גאידבעמ, ה. ברודער ביזנעס־אײדד»ענט,

 סיט פרעזענטירען צו איהם מיר באימליסען
ט׳שײן. און ײאטש גאידענע א

טשערכיאן. סיגעל, ס. לעװיקאף,
קאםיטע. די

ם א האו ר ױ ײן ס״הרם ב  א א
ען ש טי ע ק די ני לי ק

 װאס אײנריכטוגגען נײע אלע די פון
 מים אפ זיף גיט װעלכע ביורא, האום די

 אי־ הײמלאזע פאר הײמען גוטע נעםינען
 זיד געפינט װעלכע איז קינדער דישע
 אײגע־ איהר אין צײט כיאנאם א שוין
 דיעטישע א ,איז הײם פראכטפאלער נער

 ספעציאליסטען דאקטױרים װאו קליניק,
 עסען זאלעז קינרער די װאס פארשרײבען

 ריכטיגע די טען4אנהאי זאלען זײ כדי
 נײעס־ די פון אײנע נאד איז דאס װאג.

 װעלכע, בױרא, דער פון טעטיגהײטען טע
 קעמ־ א אז איצט פיהרט באװאוםט, װי

 הײ־ פון צאהל רי פארגרעםערען צו פײן
 צו ביז האדעװאניקעס איהרע פאר מען
500.

 א ארײננעהםען װילען ײאס ׳אלע
 דעם אין װענדען כאלד זיך זאלען הינד,
 װעסם 141 ביורא, האום דער פון אפיס
.7903 מארנינגסײד מעל. סט• טע126

סוםשנדעו פאר׳ו נעאםםמ עדװעהלם 66 לאסאל
םערםין

 זיײ באאטםע נײע פאר שאנסיעלעק
 עם־ די אין געגוארען אפגעהאלטען נען

 דאנער־ 66 לאקאל ױניאן נראידערערס
 דער און דעצעםבער, טען27 דעם לשטאג,

:םאלגם װי איז רעזולםאט
 גע־ ערװעהלט איז פרעזידענט פאר

 פאר פרידמאן; ל. ז. ברודער װארען
 בדשאטין; ס. ברודער װײס**רע?ידענט

 רי־ נ. ברודער סעתר.־טרעזשורער םאר
 אלאנ־ ון. ברודער סעק. רעס. םאר ;זעל

 ער־ װידער איז םענעדזשער םאר ;צױס
 מ. מאקס כרורער געװארען וועהלט

 אנענט ביונעס פאר און עסענםעלה
 טראסטיס םאר ;יאטםאס ל. ברודקר

 גוירבער כג נעווארען ערוועהלם וײנען
וועלש• .p און

 דינען באאית־ עקזעקוםױו דעם אין
ר. :פאלגענדע די געװארען ערװעהלט

 דיזענהױז, ם. בױרנשטײן, י. אויעיבאןי,
 האלערן, ס. האלפערן, דזש. פישםאן, מ.
 יאסקא־ פ. יאםע, דזש. האלעםסקי, מ.

 פױ א. פינקוס׳ ע. לעדערמאן, מ. ׳װיץ
טרײסטפאן. דזש. טשאלסקי,

 נעקסטע וחןלען באאםטע נײע די
 ױניאן די און ויעחנן אינםםאלירט װאןי

 אדטיגי״ נײער דער םון ערװארטעט
 זײ־ זײ ארבײט. גוטע סןי א סטראציע

 ױניאךלײט, אלטע ערםאהרענע, אלע נען
 גרוי־ א ערװארמען זיכער םעגעז טיר איז
 פאד נעקסטע די אין אשטיװיטעט סע

סאנאמען.
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פראג ארנאניזאציאנס און םױױ
עז עג ױ
דעד

ע אנכ ען מ ט ק  אין פונ
אר אנ ש ע ערנ ט  רע־ אינ

■ראגראם. פארם

— רעדאקטאר; װערט־ער
 געםיהצ מײן אױסדריקען 5װיי איך

 ״איג״ דעם באצלג אין אנערקעגוגג פון
̂ורם טערנײשאנאל  ראס פדאגראם״. רעפ

 ארײ:* פארזוך אױסנעצייכעגסער א א-ז
 צױ איצט דעכ אין )ט#לל א צובריינגען
 אין צושטאגד כאאטישען אין ברעלע^טען

אינדוסטריע. קיזאוק דער
 צוזאניענגענוכיען פונקטען צעהן די
 *ראן. קאנפטױקטיװער א באמת זײנען

 װעיט פונקט אײז אין םעהרער פאננער
 צוױײ א pc ניעלה א ײיט אױסגעפייט

 אייניגע זיך ראזעז דאך אבער טען.
 דיזע װעגען און דיסיוטירעז. פונקטען
פיינונ:. טײן זאגעז איך וױר פונלטען

עס אז יעדער, דאך פ>וי־צטעלט עס
אבסא־ װענען ין זי ע יעל ?ײן צט אי לאו

קאפיטאליסטי* דעו איז געװינה לוטען
:*,פר קער״יעגדע װעטעס J U 1 4,• י• •ךי א שער י■

?אנקויעגץ. א.ין פיאפיט זײ:עז ציפען I
:אר דאך איז :עוױנס אוגזער יעדעד

-
דעריבער טאקע און אופשטאנדספעסיג,

אונ* צי י־עכענען בא *טער א פיר דאדפען i

פאילא:; נוטער, א זיד דאכט זעיער,
אן ניאנען :ינז זייט אנאנד^ד ן פו

וױרתוננ. אלפגעוױנשטע
1
ן

אז ׳\:קט2 דעט טעז באטיאב ציר יאג
1
1

w  »

 א גאראנטירען זארען ארבײטםגעבער לי
 אין אליבײטם־װאכעז צאהל גאשטיפטע

 אויסנעצײ- א האט פונקט דיזער יאהר.
 צו אליץ, דעם טיט יצױן מעלרז כענסע

 זער1אטביציז ל*אדע א אז דעראאזען, ויט
 דאלאר רזונדערט עטי׳יכע פיט זאיל ר,ערל

 כלאכען ״קישקע־ג^לט״ אפנעיעפארטע
 די צו םאראנטװאדטיליכקײט אהן ביזנעס

 זיך, קיפערן ניט און לײט באטעפטינטע
ײ װען  װערען ארױסגעװארפען זאי!ען ז

 די ווען מארקעט, ארבײטסלאזען אױפ׳ן
 דער אבער נעאונגעז. ;יט איז ביזנעס

 און סאנטדאקט אאס נאראנטי־סונקט
 דער מצד םארפאיכטונג א אלס אויך

 נעמ־ חסרונות, נעװיצע אנטהאאט ױניאן
װעט םאנופעהטשוחגר יעדער :ליך

 און אױסגערעכענט כמהר װערען אפיער
 אר־ סעט באגרעגצטמז א באשעפטיגען

 נאראנט*. די גאכצוקומען אום בײטעך,
 װעצען זיייט זײער פון ארבייטער די

 דער אין פאראינטערעסירט זייז אױך
 סעועציעל זיך קיםערן און פארזינערונג

 װעט עס מיטארבײטער. שאפ די פאר
 קאנסערװא־ א שעפער די אין שאפען זיד

 פון אינטערעס דער שטיםוננ. טױוע
 אר־ די פון אינטערעפען די מיט באס

 װעלען גאראנטי, דער באצונ אין בײטער,
 אוכד רער אבער דעתעהנטערעך זיך

 רעזעדװ, ארבײטסראזער פארמיידליבער
 ם*רלאנ- דאך װעט שעפעד, די אויסער

 װעט ער או־בײט. אויף רעכט זײן גען
 אװ*ק- ארבײטפלאזיגקײט פון פראגע י־י

 שארפקײט נאגצער איהר אין ׳צטעלען
ענטפער. אן פארלאננען װעס און

 װעלכען געגעז פונקט צװײטער דער
 פינ׳פטער דעד איז אױסזעצען, װיל איך
גע־ דער אז :געמליך מ־־אגדאם, איז

̂ייל װײחדט םטענדארד העכערטער  סי
 נעזעצליך־בא- אײנציגער חןר זײן זאל

ױניאץ. דער פרץ .׳טיצטער
 ער5פרינצ^יע א ביז זעלבםט איך

 װײדדש־ ױניפארם א פון אנהײגגער
 איך האב צוריק צײט א מיט סקײיל.

 װעגען מײנוננ מײן אויסגעיטפראכעז
 ״נע־ םון זײסען די אוין* םראגע דיזער

 באנרינ־ מײגונג מײז און 1רעכטינקײט'
 װײדזש־ גצייכער א איז נעװים דעע

 װעל־ אירגענד אין זאך נעזונטע א סקײל
 יא״ די אסיטאםען מײנט עס טרײד. כען

 דער איבער דאלאר יעדעז צוליב נעני״ט
 נאיפאל, ארביימען מײנט עם כקייל.

 נאםירליכען א מים קרעפטען די לויט
 באצײ סאלידארישע מײנס עס גאגנ.

 מאשין דער בײ אלעמען צווײשעז הונגעז
טײבעל. פדעסינג בײם נאדעל,

 ? לעבען איז אבער מיר זעהעז װאם
 דורך אוכדצםעגדעז, רײהע א צוליעב
 דער אין • שטיק״סיסמעם םון יאהרען
 איבערגאננ צוליעב׳ן אינדוסטריע, גלאור«

 די בײ עלעיזטריה צו פאיעד״ ̂פוט פון
 שטענדי־ דעם צוליעב אפערײטארס;

 די אין איםינראנמען פון צופלוס גען
 צױ ־און יאהרע), םדיהערדעע איז עענער

 א-5נע? זיר האט אותאכען אנדערע ליב
 םון םארדינםטעז דײ אז לאנע, אזא םען

 מע־ דיזעלבע אין אםילו קלאוהמאכער,
 דעם םימ םארעידעז. נעווען זײנען יער,

 זיך האט װאױארבײט צז איבערנאנג
 פארדינ- די פון םאר^ידענאדםינסײט ךי

 םאמזידעגע אין םארוואנח^ם ססעז
צז. ^ײז מנז א וז

n ן כאיענאםים^ ̂אגג שייז יוי

 ״נאר• פון צ״טען נע־ודען זײגען עפ אז
 פאר־ איז אידעאר זײער טאי־פי״.

 אונזערע אראפצודריקען — ־עטענדליך
 סלוײי. נדגימום דעם צו ביז פארריגסטען

 פאריצידענע יעצט מיר געפינען דאך
 םיניטום דעם מיט אגפאננענריג פקיילס,

 זא־ און װאך א אר4דא־ 80—70 צו כיז
 לע־ גא;ץ אז זעהען טיר העכער. גאר

 װעיכע מאנופעקטיעורערס, דז״עיטימײט
דז־צ, הענערען א צאהלען  רעריײגען װ̂י

 פארקערט און ירױעה, באבעס דער ניט
 צאהלע:* סאפ דעם דערלײגען אגדערע

 װאכ נױניםויפ. דעם װי םעהד :יט דיג
 — vh תירוץ דער V אורזאכע די איז

 זײגעז אולס4ק ז:עס.ךב חאאוקס ׳ב*ז:עם
 יצוך א װי ארטיקעי סטאבער קײן ;יט

 טענעד א אפירו אדער העט טענער א
 סי־ פון אפהײנני; איז עפ ;ארכיענט.

 װערען ב^עבאטים כטײל. און זאן
 און םיזאן. געראטענעם א םון נתעישד

 *עטאנד־ :יט איז עיפט־יא*:ד די װען
 אױף קוםען באלעבאטום װען ׳האפט*נ

 װעז ;סיזאז יעדען אוגטער געהען און
 רעארנאניזײ־ אפט נעמאכט װעיען עס

 כיאכען קיאוקםאכער דער זוכט ׳טאנס,
 דער וױ אזוי סיזאן, פון בעסט דאס

 העכע־ א איז נרט דעפ אין און באס.
 איז אדװענטײדדט ;רױסע א סקײל רער
 צטיק־’ גענען פאו־צונ נדױסען א האט

 פוז אנקענגער ראם זאלען אדבייט.
אכ̂נ אין נעמען •צטיק־םיסטעם

 צו אפטיכדכטײט צו ;עיװען װאלט עם
 רעפארם־פרא- אוגזער כייט אז דײנקען,

 נאהענטעד דער אין מיד זאלען :ראם
 אוםרעגעלמעםיג־ די אפ״צאפען צוקונפס

 אינדוסםדיע קלאוהם דער אין קײםען
 ספעציפישע איהרע אױסהײאען און

 ער־ :יט דאך קאנען מיר קױאנתהײטעז.
 נאהענט די םון יעדער אז װארטען,

 קא־ זאלען באלעבאטים טױזענט צוױי
 װאכעז צאהל דיזעלבע גאראנטירען נען
 בא־ מאנכע יאהר. דורכ׳ן ארב״ט םון

 אבער סיזאנס, קירצערע האבען לעבאטים
ײ דאחפעז ארבײט, לײן זײעד דאנק א  ז

 העכערען א צאהלעז אויר קענען און
 מאנױ אנדערע װי אלבײט, פאר נרײז
עורערס.יפעקט

 אװעקסאכען ניט אויך קאנען מיר
 מינאריטעט אמביציעזע די האנט םיט׳ן

 יצטענ־ שטרעבען װעאכע קלאוקמאכער,
 זײנעז זײ װײדז״פ. העבער^ א צו דינ

 װעל־ הײװעז, װי ארנאניזאציאז די פאר
 טרײד דעם ניט דערלאזט און בורעט כע

 פרא״ די צונעמען דאס אײדפלאסעז.
 יעניגע די פון ױניאן דער פון טעקיצאן
 אןגן סקייל, דער איבעד קריגען װע״כע

 אינ״ צו אננעלעגענהײט די איבערלאזען
 אוז ארבײטער צרױ״פען דיע? דױוידועאען

 אויןי אפרופעז *טאעיט זיך װעמ באס
 באמרעפענ־ דעם פון כאראקטער דעם
 יצטענדינ װעט װעאכער ארבײטער דען

 מא־ קאענער באס פרן דויוק דעם פיהאען
ינ* יעדער בײ םאדרינסט זײן כען  תא̂י

 אינ־ װעאעז זײט אנדער דער פון יוײט.
 דעמארא־ ברײעען אפםאכ?ן ריװידועאע

 די צוױשעז צװיםטיגקײמען און איזאציאז
 איז דארום שעפער. די אין ארבײטער

 שטע־ זיר מעגען מיר אז מײנוננ, פײן
 הע־ בארעכטיגכ*נן א ציעא א אאס אען

 מאססײ א אוין און עװערײד!^ כערען
 און אױסנאהמען אהן וױידזש־סקי< פום

 אבער ;אײבצעאנע םא̂ר יריװיאעגיעס
 צו זײז וואאט מאמענט איצטיגען בײ

 אופםאסענ־ אײז אננעהמעז איבעראײאט
 װײחש־סיןײא באשיצטען געזעצאיך דען

 פאר באזונדער ססײאס אײניגע אדער
 אז. א. פרעסערס שנײחןרש, אפרײטארם,

 אעעװענ־ ווערען זא? וועאכער װײטער,
 מיט זיף־ רעכענען צו אהנע נאײך דעט

 אומ־ פאדשידענע און פעאע באזונדעחג
 זיך אאזעז ורעאכע רעגעאמעסעסײטען,

 וועאען װעאכע און קאאסיפיצירעז ניט
 צױ בײ ײערעז באנענענט צװײפ^ל אהן

סעםאממםס. פיאקטישע צו טרעטעז
 שטאנדפוניןט מײז םון אויסנעהענדינ

 איז פונקטען, דערמאנטע צוױי די איבמר
 װעגעז זאנען צו עסוואט נױטיג אייד
 װעאמגר בױרא, אײבאר םון פונקט דעם
 דעם מיט שײכות נאהענטע א האם

 דיזע אבער ססי< װײדזש םון פונסט
 באהאנד־ באזונדערע א פארדינט פראנע

אוננ.
.35 א. פעפב. סלאוױן, מ.

ט על ט ג ל פי ץ ש ט ראלע קי  ױ
רץ א ם״ פ ם ר ע װ ר א ם א־ — ״  ב

ט ע מ פ ױ ענ. ה ^ נ עי אד װל
̂י נענאםע טייערער םייז — :יאנאװם

,נערעכסינסיים״ נונמר צ׳נממז איז
if איז i באנמרחוננ האאנ־איראנימע א 

 חאנדעלם עם .סאתחנרםם״ מנעז
באריחםם־נעײארזנעם חנם ווענען זיד

 װעאכען װעגען פאדד־ארװערטייזמענט
 זאנט: עטאניכטי1<פע נײסינער אייער

ם ביי י»ז פאריצטעהט ״יערער  ״פאר־ יז
 םרא״ ק״ן געיוע! נ־ט דאס איז ײערטס״

 װערען זאיל סאדדאטט ;ע^ט. פון :ע
!״ נעדאנק אזא

 אזא װערען זאל ״פארדארט דעי אט
 איז איראנ־ע, טעיצה ק^ננט ;עדאנין״
 דערצ״אען iv װי איך פיהי רעריבער

איז עס איױער טענ צװיי אז אייך,

ר ער׳פינ׳נן פ סארד ת מנ ט״ו ר ן מו  א
m אנ«אוט אין־ האנ t iw i f או> אן

 דא<אי סמ» פון קאנטראקט װערט״ויצג
ױ גרױסען א סון i יאמ)«ר ; m i, נאף 

 ניט־יוגיאן » אי« עס װאס רערפאר,
 נעפאו מאגאנמן •אר א ר־ט נחיט.
 אדװ׳ורסייף אן ;עסטאפט סיר חאנען
 נאט־אנס חאנען כדר װעלכען מענט
װ׳«* ן vmנאר אװ׳צולרינ, נאדז א?ס

 *ip נ׳ט אױםגעזעאט, האט ױגיאן א נען
 חאמײאקט דער װאס דעס אױױ יוענדיג

 נע• חאט ארװ׳נרט״זמענט יענעם פאר
ז 8 סאר ;עשעפט רײנט  םױזענט 10 ני

יאהר. א דאאאר
נרוס, כעסטעז מיט
װלאדעק, ג.

״פאדװערטס״. מענעדז׳עער

ארכײסס* אײנפיחרען נעהפ ױניאן מײסערס ?עפ
אינשורענס יאזע

 ‘קע® םון ױניאז איגטערגעשאגאא די
 םאי׳ ארבײםער פיאינערי אוז פײקערס

 “אײנצו ^ראן איהר איצט עםענטאיכט
 1אי ארבײטסאאזען־אינשורעגס פיהרען

 לוי ׳אא;ד איבעד׳ן טדײד־פארקעטס אי!ע
 אויסגעארבײט. האט קאסיטע א איהרע

 זאאען אאקאאס די אז ׳איז פלאן דער
 די צו פאדערונגען נעקפטע זײערע אין

 אז פאריאנג, א אױף האבען בערי־בתים
 ארביי־ די געבען זאאען בעאײבתים די

 װײדזשעס אין רעיז עקסטרא אן טער
 זײ, און ׳האאב א און פראצענט א פון
 צאה־ װידער זאאען ׳איײן בעאי־בתים רי

 זײער םון האאב א און פראצענט א אען
 •ראצענ־ דדײ די םון און ״םעי־ראי׳/

 אינ־ אן װערען אײנגעשטעאט זאא טיגע
 םאר־ ארנײטסאאזע פאר שורענס־םאגד

 ױגיאן. דער פון גאנצען אין װאאטעט
 אײנגעשטעאט זאא קעפ־טרײד אין אז

 האט ארבײטסאאזע פאר םאנד א װעדען
 קאנװענשאן אעצטע די באשאאסען נאד
 םיאינערי און פייקערס קעפ דער פון

 דזשע־ דער אינםערנעשאנאא. װארקערס
 אר־ דער םון באארד עקזעקוטױו נעראא

 סיעציע־ א באשטיםט האט גאניזאציאן
 בא״ א אויסצוארבײטען קאםיטע אע

 װערט אאאן דער און פאאן, שטיםטען
 םאר קריגען צו םארעםענטאיכט איצט
 גאנצער דער פון גוטהייסונג די איהם

םיטגאידערשאפט.
 בא־ איז •אאן םארעםענטאיכטער דער

 זא־ מאקס םון סטײםםענט א מיט גאײט
 אמאניזא־ דער םון פרעזידענט ריצקי,
 אז ערקאעהרט, ער װעאכען איז ציאז׳

 גאנ־ איבער׳ן מיםגאידער די װי נאכדעם
 ראטיםיצײ ®אאן דעם װעאען אאנד צען
 פא- דירעקטע א װערען עם װעט רען,

 םאר־ אאע אין בעאײבתים די צו רערונג
זעטס.
 זײנען ■אאן דעם פון פונקטען די

:םאאגט ,ץי
 אנרימענטס איצטיגע די װען )1

 װע־ כעאי־בתים די מיט אאקאאס די פון
 דזשױ טען1 דעם ארום ענדיגען זיף אען

 םאדערען װעאען אאהאאס די און אאי,
 אויף זײ זאאען װײדזשעס, געהעכערטע

 •רא־ א נוון רעיז עקסטרא אן פאדערען
 אן םאר ספעציעא האאב, א און צענט

םאנד. ארבײטסאאזען
 דורכגע״ װערען װעט דאס װען צ)
 זאא טרײד־פארקעטס, פיר איז םיהרט

 אײננע־ גאײף ארבײטסאאזען־םאנד רער
װער-זן. שטעאט

 עס װעאען װעאכע אאקאאס׳ די )3
 ארײנגענױ װעאען שפעטער, רורכפיהרען

 אויט ״יאאז גאנצעז דעם איז װערען מעז
 עקזעהוטיװ דזשענעראא םון אגוױיזוננען

באארד.
 קע- ניט װעאען װאס אאקאאם, )4

 אין רעיז עקסטרא הײן דודכפיהחנז נען
 ארבײטסאאזעךםאנד, אן פאר װײדזשעם

 פון טײא א װערען קענען אויף װעאען
 אנגעװיזען באדיננוננען אוױי פאאן רעם
 אין באארד, עקזעקוטיװ דזשענעראא פון
אאקאאס. אזעאכע םיט אגריםענט אן

 די פון באשםעהן זאא םאנד דער )5
 אר־ די ײאס אראצענמ, אנדערהאאבעץ

 אראצענט א און צאוזלען װעאען בײטער
 ״סעי־ראאס״״, זײעחן םון האאב א און

 עקסםרא זאאען בעאי־בתים די װאס
צאוזילען.

 צאהאען עס מען זאא אנפאנגען )6
 װעאען אאקאאס די װי נאכדעם, :אײך

 די מים אגרימענטס אין ארײנטרעטען
כעאײבתים.

 איז װעאכער םעמבער, יעדער )7
 אאקאא, זײז אין נוטשטעהמנד כסדר
 6 •ל*ן, דעם אין באטײאינט איז װאס

 *יי־ צו בארעכםיגט איז צײט, מאנאטען
ארבײטסאאזען״במנעפיט. נען

 צו בארמכטינם איז םעםבער א )8
 וואןי צוױיטער דער םון בענעםיט קרינען

 דזשע- דער ארבײםסלאזיגקײט. זײז פון
 און קצי־םײסצרס דער פיז *םים גמראל

 אינםעתצשאנאא וואירקערס מיאינערי
 לאקאלס די צושםעלעז דעם םאר *אא
 די וועאכע איאיקיישאנם׳ נויםיגע די

 סחען וועיצן בעגעםיט םאר איאימאגטען
 נויםינע איצ אננצבענדיג אויםםילאן,

n איז באמטעסינם אײנצעלהײםע, n

 װאו אאקאיס, דיערע פון צײט ועאכער
פעמנערס. זײנען די

 כא״ זײן ניט זאא פעפבער קײן )9
 ארב״טסאאזען קריגען צו רעכטיגט
 צײט װאכען 6 םון פעהר כענעםיט

ו זאא יאהר דער יאהר; דורכ׳ן י  אג״ ז
 פא< ערשטען דעם םון רעכעגען פאנגען

בעגעפיט. קריגט ער װאס
 זײן זאא בעגעפיט סופע די )10

 סעגער-םעכד פאר װאף א ראאאר 10
 פרויעך םאר װאף א דאאאר 7 און כערס

פעפבערס•
נענע״ צאהאען צו אגםאנכען )11

 װי נאכדעם סאנאטען 6 פעז זאא םיט
 ;צונויפגעזאפעאט זײן װעט םאנד דער
 אויסגעשע«ט# זײן װעט סאנד דער װען

צאהאען. בענעפיט דאס אויף הערט
 פון יאהר ערשטען דעם עגרע )12

 ענ• אזױ שפעטער און בענעםיט״צאחאען,
 דער םיט ױניאן די זאא יאהר, יעדעז דע

 אויס״ אקאונטעגטס •אכאיק םון היאוי
 און אײננאהסען גענױע די רעכענען

 אוי«י כויענדיג און םאנר, םון אױסגאבען
 װאכען צאהא די פאתרעסערען — דעם

 דל סאמרעסערעז בענעמיט; תריגען צו
 זאל ארכײטסאאזמר אן וױםיא #םוםע

 נויטיג, אויכ םאמרעסערעז, און ;קריגען
 אין םאנד. צום צאחאומען די אויך

 זאל ענדערונ;, יעדער בײ םאא, יעדען
 עס כאארד עקועקוטיװ דזשענעראא דער

 רעםערענדובד א םאר םאראעגען פריהער
םעטכערס, די םון ווואום

 זאא ארבײטסאאזעךםאנד דער )13
 אנ• אאע םון באזונדער דעפאזיםעט זײן

 כאנוצט װערען און ױניאךםאנדען דערע
צװעה. דעם םאר באויז

מעםבער, גוכדשםעהענדער א )14
 בענמםיט, צו כארעכטיגט זײן צו כרי
 איו זואס דער, װערעז גערעכענט זאא

 סון מעוזר ניט ױניאן דער אין שואדיג
 אסעסםעגםס און דױס רעגעאע װאכען 4

 ס«עציעאע זײנע איגעצאהאם האט און
 אײ• ארבײטסאאזעדםאנד צום בײטרעגע

ארכײטסאאז. געװארען איז ער דער
 פאר״ װערט ארבײטסאאזיגקײט )15

 אדי וױא און קען אײגער װעז שםאנעז׳
 ארבײטסאאז, איז ער אבער בײטען,
 צו אונםעגאיר איז עס וױיא דערםאר
דזשאב. א געםינען
 סטרײמס םון צײם דער אין )16

 כארעכטיגט נים מען איז אאקאוטס און
 וױיל ארבייםסאאזעדבענעםיט, קריגען צו

סמרײק־בענעפיט. םמן קריגט דאן
 םאנד דעם םון םארוואאטונג די )17

 םון הע;ד די איז נאנצען אין זײן זאא
 װעאכע באארה עקזעקוטיװ דזשענעראא

 סיעציעאע באשטימען דעם םאר וועט
 סענעדזש־ גויטיגע די און טראסםיס

מענט.

ען ר טי ענ עז ר ד־ » פ ײ א ס־ ע מנ  ב
ט ענ ש אן. דער ®ון ז ױני

ה«ולצמא| םון ארבײטער די מיר,
 א\יוי זייענדינ ׳שאפ, דאנישעװםקי און
 אנ״ איז עם וועי׳כען אויױ באנקעט, א

 אנענט ביזנעם אונזער נעײען וועזענד
הא׳בען ,1ל םיז כאהן ברודער

 װעךם־ א סױט ירעזענטירט איהם םיר
 אן װינ׳פען, מיר און ■רעזענם, םו׳לעז

נעזונטערהײד. נוצען איהם זאל ער
 ברודער־נחס, םיט

ישאפ־ט־טערראן. קאללא, םארים
שאםטער, נ. נינזבורג, פ.
קאם־סע. די פאולינער, ס.

אוז ת אנ ט ר ע ען װ ר שו ט ק ע  ל
ש אין די ר אי ע ב די אי ־ ״ ױ ו  צי

אן צי א ״ מון ליז א. ק ױ ע מ א
 ״די יימר לעקמװרען ײע■ ראגיו ח

 זוג• pjn אםעריקא״, •ון ציװיליואציצ
ן 12 יאניאר, מען6 דעם י •רית, מר י

סאויאא קליגאאן 151 חאל, קלינצאן ײן
.47 רום

יונהמ אנפאעען v? װעם לעקייע די
ז 12  נזל זיעצן יילצ ייז •רימ חנר יי

ציייג 1׳M קו«אגן צו כע*ען
ו •״נטויי י סיור אונײרן יאי •ר״ י
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I
 םיט צואווערטעאט ?יף חאט װאיטעה

 » פון איעענטיסער דעם ׳הכית נעא זײן
דרוקערײ, גרױסער
 זיף ער טוסר׳ט — עואח, אן —

 געדאיםט — טאג. גאנצען דעם אאײן
 גע״ געדינט׳ יאהר 25 ®ארשוױיגען.

 און ׳הונט א וױ גמטרײ געױען #דינט
 — האר גראהע שױן האסט דו אז איצט,

ן נעה ׳דיר נ» ו מנאײנתים! וונחנחן ו
 םון ארנײט די איהם בײ פאאט עס
̂גר און והאגם  דרױ דער םון מא^ניסס ד
 םאר״ כיט רײנר*, הויכער א מערײ

זיך: בײוערם װאנסעז, דרעהטע
 בא־ הײ:ט וואיממ, כיזם׳ דר ~

,ודא̂ס צי טרונקען,
עכטע אזא םון אױםגערענט מײ• י̂״

 װאיטעק םארגעסט ׳איהם װעגעז ונג1
 בײז בדוכיט און איז עי׳טער ױעי וױדער
: ארויס

 אי,י טיינקט, װער ניט װײס איו ־־־־
הערר? דעי צי

 טיר שוין רעדסט דו נאה אזוי —
 דער אן זיך צינדט — !א:טקע:ען אויו

נום! גוט! — טאשיניסט.
 דער- •״;וט״גוטן״ דאזיגען פא־׳ן

 שוי־ עס אז אזױ, יואיםעיז ױך שרעקט
 דעם סיט או ׳װײס ער איהם. דערט

 צוריק יאהר א םיט איז גום־נוט זעאנען
 ארכ^טער אן נאף נעוואחןן איגעזאנט

 עד גאו האם און סם*ך, דרוקערײ, אין
 איהם האם מר נים. ארבײט חײן חױם
 װאאגערעגדיג װאן סאריגע געזעהן שױן
 און שכוריס אאע םיט בריק נעבעז !יר

כאסיאקעס.
 טיעןי טיע״ כאגראכט ײאיטעק און

 װאס שםאאץ, כיסעיע דאס הארצען אין
 די םאד םארבייכען נאף איהם איז עס
 דרױ אין דא דיענט ער וואס ׳יאהר 25

 קוי הכנעח׳דמען א םיט און קעריי,
זיך: ער װענדצט
 דער װאס נארניט, וױיס איף —

 עואה, אן דען איז עס בײז. איז זערר1
ניאנםעז... אביסעא אמאא נעםט מען אז

דער״ סארריכטעז צו אנשטאט נאר
 גע־ קאייע ער האט ממרכה, די מים

 אױף שטעאם םאשיניסט דער טאכט.
 אויגען שארע בײזע «אר די אויס *יהם

שרײט: און
אוטי! ׳גיט צי אנטשוױגעז ווערסט —

וואײ םראכט םאראארעןי״ איז ״אאץ
pyo דער צו זיד נעפם און אנגססען אין 

y ארבײט׳ : ^ i y i| דרוק צו ■א*יר 
םאטין.
װידער: אױס שרײט םאשיגיסם רער
ר, — איי  «ר האסטו אום*, י
>' בראכט

 !״*1א זיר הױבט אוםנאיק ״דאס
 בײ זיף יאזעץ oy און װאיטעק מראכם

הענט.... די אראפ איהם

lyoipyi גײסטינ און םיזיש אח״ם 
^? ?יך האט מ^ר, אי  טאזyנ װארױ א װ
 נטyדיyג האט װאס םאיםשאן, אוים׳ן

 ״װײב זײן און איהם םאר סyכ א אאס
געקו?ם. שםאר האט און

 דאס האט — ?jyoy וועסט —
̂ןרכמ צײט חנר ם»ר א װײב,  םאחןאט

y׳w םיט yרטy•וי iy ^ y j o און אויגען 
נעסחננט. כרוםם, דאר *

נעעגט*?רט. ניט האט װאיםעק
 — V צזטראנ^ אזוי בחםו װאס —

 r-uypip ̂טrטארyג באזאתם זי דאט
םאן. אױם׳ן בליקאן טרית םיט

 T^iyyi נים זויחור חאט וואיטע?
םערם.

 אוםרוהיג זyװארyנ איז וױיכ דאס
:צונעשטאנעז איז און

 ovbv היטעה נאט ך*ל ביזם, —
?י מראנק
 pyװאיט זיף דואט — I!?ראנת —

 וחנלינן זyרהארyד ניט — ̂םBכאyאננ
D׳ y׳ i .שונאים

yאנג בײו האט רpyוpװײכ דאס ט 
ט: און מ ^ו ג

?ראנק, וױ ווארט, אגחור ?ײן—
ניםא. איהר בײ •ויז

פאר־ ג^רופט זיך ד«אט דאס־װײב
: fy rT 't f

 איף זײז, סראנס זאא^ שונאים —
צורותרט... oy*y ביזם גאאם... טײן

 גזד וואיטעק האט— צורודערם... —
 צורוחנרם... איך בין װאס — טורםעאם,

 זיף האב איןי באמנן... ויק םון יאד איד
 םאד חבית... ב?ל םיט׳ן *ואוחנרטעים

r יאהר, 25 o־n rp, ער• םיר סענ איןי 
 אי״ יאהר 25 םאר םאל אײז ?ויבצן

n y cD ijrבין איך הבית. א אסאל ן 
 נע- און איהם סיט יאחרען אײנע אק

איהם... םאר מעהר איד האב ארבײט
 אז םארשמאנ^ האט װײב דאם
vארויס הײנט איו ^ואימנק u n w m\ 

 ממאמן דך האס הארץ איוזד העזה. מד
 םוסי׳ן נעוואלם האט זי און נאמראמן

אױס . אכיסעל נאר ? אלסאי :איחם
 ל9סאבי אזן מנס װאמדמ׳ס םאר סודא
ד וײיד n האס םיסנאםיחא, אױס  נ
:ואנט

;״שהש־ י — פ זיר 1י ױ ׳איהם no י
yגיט דיו װעט ר y j f iM,״.;
— V W H...] אסאגע;.., ער ואא — 

 איז וױםיי־ *־ ׳o׳oy׳כyג װאיאטעק האט
26 ! i y i און א«;עדיגט יאחר 

ױי איף גוגוג!..״ אוזאנען... זיןי ן,זאי ו
 צו נאר oy ער האט אױסג^ודט

 ד׳אט כאי-ד אנעד צארן, וײן שטיא^
iy אױ עלגסטoגyחy cן :

— :26 ! 3i;y ױעא איןל !יאהי
א;דערש... עמעץ טזא בײן •רוא־יען

 אויפ- װאיטעק איז םאמען אױ,יי
y;®ory3; אװעק נעוױיני״יף. וױ ®רױזמל 
ny א מיט אכער iy איז ארכײטעז r 
iy p y* r. אזױ וױ y• שעה די האט 

 :נים אאײן mv וױיס ׳פארש*צטיגט
 ארײג- הײנט אױף ?יף האט סיױועא דער

v גענ״״צט. w i mv אז
 יאק- 25 די װאס שטי?, גא;צע דאס

 צו אן זיך הויבט אױסג^אנט, האכען
y איז oy רײסען... ry i; גדאהע א 

 » אין נאנצעס א דאך רyאב ׳שטי?
 גאט ־ זײן איצט װעט װאס זיכע^ס.

y, אזא חאן ׳אייזס זיף דאכט אאיין, r.« r 
װיסען. ניט זאן

in iy c ip iv דרױ די װאו ׳הויף צופ 
nyp• ג זיך האטcyרנyהאט ̂ן y-. זץי 

r;8א yטy׳אט o p w j •סיעאע די אױז 
y rsy r  ,nyoojyc, םרײגדאי־ א אנשטאט 

 זײ פון האט עד ױי באגריסונס כע
 האכען באקופ^• פױיק דעי אין yאא

M' איהם V וױ אננ^קם, בײז yj- : 
 mv ;yv̂ ׳הכית בעא םון אויגען די טען

 תןר באאײדיגם. כלומחסט איהם האט
y די םון גורױמ r r g t r p m; האכען 

̂ןyםינכט ןyשװא•צ א נט,איyאױסג װי  ר
 רנע-yב’א מאי* דרײ דף האט ער סווי.

סיחם די ״גאט, :ג^ורםקאס צאם׳ם,
"y:p דײז  אונטמן ארײן איז און ^
פאנריס... אין

 דד אונטען נראד איז שאיסזא צום
־׳:uynyryT הכית. אyב ורען

^pyo האט איחם, ii דט onnyi װאו 
 איז און באהאאטען צו זיך
rטyאוםג אן אין הןŷוy•oרyD׳■אזע ד 

 אויסרײד אן oy*y אױוי װארטענדיג
הכית. m םון

iy׳ :y בא״ ניט איהם האט אכער 
opiyo ג^גדט און oyty םאשי־ טיט׳ן 
ניסם.

 שםי?, דאס אז ג^האט, האט װאי^ק
 זיןי צודײסט שםי?׳ yאאגג גראחזן דאס
 פאר״ ;אײכינ אריוי ?זםזגנדיג, אויף

 iv און ניט שױן |yo ?אן oy ריכםען
 oy*y דארןי רy אז ^^n׳eyi האט
^ טאן. ט  ני̂ם שכא קײן איז אזוי ש
 lyD^MP א מים זיןי דיגyנyבאגיס און

:ארױסג^ןדט רy האם שוױיס,
..>כנוננyר א װיא איף הבית, אyכ —־

 א אויף װאינ^ן? האט ג^וארם
 יעהריגער 25 א נאך .opycy זypשםאר

 םון נים איז נוננyכyר א \VBV2 ארכײט
 טאנ. אאע רטyה [vv װאס פעשיס, די

im זײן jy n אב האםyנים ר o:wcyi 
y וחנם ny אײנדרוק. ?ײן o n i| הyכyר 

 אײנענטאיך ny האט װאס ;זאכעז
אינגעא^ ?ײז ניט איז ער — מורא

ױאאם האב איך —  Djn בעםקן ̂ג
i א ררyה iu y o n! האם ־־־ yנאף ר 

y׳n* רyDשםײ שוין אםאא iy io^ און 
 א ביי װי אא•ט,pyג האם הארץ דאס
נזאן.

.yny: האכ איד —  רyד האט — ^.
 וועסט — געענטסערט חאאם הכית בעל

i סומזןן v w M....
— y ״הײםט  ovג רyםײן 1א םט 

̂גען  זיך װאיטעה האם — זיך״... ̂ןסז
p אין in y i נyניט און ׳חדוש'ם oiypyi 
oy .באנרײםען

ny ד זיד האטyסל"\, אווי רםיהאט
 חאט איהם אז דך, בײ זyאאDyארא•ג אזױ

 וואיטעק, ער, האט אווי וױ נמװאונחנרט,
jy געקענם inw f ב אזא בײyגאנ־ א״הכית 

25 in .יאזזר Dy בערדען איז ypא נטיג 
טזנות. רyםאדנ א oy^y כמות.
yא האם ר pip נyמאן ynyj| זיך. 
 ׳Vi װאאט ער װאס \,voonv א אויוי

 הוי* אוימ׳ן ארויסטראג^ איהם דארםט
 רyאב תצט .oy חײסט קאסםזןן, זײן
 ־y; פרזןםד אזוי איהם ^dmp די איז

 גאנצע די װי הבית, לvב רער װי וחנן,
 נימ אופן כשום האט רy און רר\^ר",

 םעג״ דאס איז װי םארשם^, נטypyנ
 25 איגעארבײט דא האט רy אז אץ־/

nyo׳i^ א ו̂תyט א איז עס
ת. מו

rתyניד yאאנyאי? ז ny צוריק ארויס
 געבלײ שכמהן אי? ny וואו הױוי, אױם׳ן

 נאהן... צו וואוהין נעװאוסם נים איז בעז
ם ינעהן אהײם ױי  עו־שט ny דארא ער, ו
 אוםםאגאיד דאך איז עם אזײגעד.^ אײנס
 דאר־ דאר װעם ער אחײם, גאחן צו ימצט

 אר זאא אםשר וחנרצז. םשומ סיז
 פילעז הבית, מנא צום צוד^ אר״ז
:זאנצז און פיס די *ו איהם

-  א עכ לאב אי־ ענע;׳>י ̂ע-ר י
איך זאא אס • v•* ׳געפא:ט שפאש

jny ipyv.i לאב איף ׳ייב דיר לאכ איך 
y• ד״ p rדי בי, האכ איך ,,,־ 
 א^יסטראגען, דאי,־י טעז ױאס ׳קאסטען

 כייר א-ז ארץ ײענ, אזיי איץ י*אכ איך
 25 א-יגשבאקעז... וזאיצעז אין אזױ

 עס האכ אץי ידײניגקײט.״. א יאל׳י׳
 די ריער־לעבען, געדאכט, שפאס א

טוחי*...
 צו ניט פיס רי אבע־ דינעז איהם

 אין זיך י,ראצע;ד*ג און ט#M ײ1|ש א ןyמא:
 פאײארעז עי ־סעי־ט’:* פאטיליצע

: ארױס
 י זײן “זאי טײויעי־ ,אי־ד צ• עט,

דין! זא״
 הייף. פין ארױס כעהן זיך -אזט ע־
 זוכען !געלן אבעי־ ע• װעט רואדלײן
vv אי־בײט r v נאך ע־ טאר אנדעלש 

 גע״ :יט אײגענטי־יך נאר האט ע־ ;יט,
 כעל פון תשובה רע:טע ?ײן הע־ט
 ע• ניע... כטyר קײן האט עי הביוז,
 אפזע- ערשטעגס, אירזם, :״ט זץל דאדף
rp גענען ’c ן“זאי זײן סאי איקם דאני־ען 

 אז כױינעז, ניט ע־ זאײ ׳ברױט אין
 א ״•׳אביפ, א עיעס עpטא איז װאיטעק

 צו *ױ פאלשטעלט, לואיטעק ײנגאטש...
זיך... כאגעהן
אבי־ גאך ױא־טען לועט עי יא,

 oy רעכענונג׳ נאך׳ן ארײז װעט דy ׳סעי*
כיאנטאג, :טעג צוױי םאד אי״ם קוםט

א... אױס כיאכט עס דינסםאנ.
 און שױער אבע״ איהם איז ?אפ דער

אויס^כענען. ניט קאז ע־
 חניפק א עי כיאנם — ניש'?שה --
 הכית בעא דעי — זyאויג די אונכער

 ער געיט... ניי־ינע פאראאנגעז ניט טyװ
ז...yהyצודר גיט ומנט

oy בעא דער װאס ׳איהם םארדריסט 
 טראכט ער גוט װי וױסעז, ניט האז הבית

 איהם װעט ער נאר יעצט. אילזם םון
:זאגען

 אײף צו האב איף הכית, בעל —
נארניט....

זאגען. איהם רy oyv. אזוי ,yי
yעס און באנײסטערט, װערט ר 
 :אידעע גאי?איכע א אײן איד׳ם פאאס

 אyביס די צונעפען oyii רy וױ oyi נאר
 אין טאז ?וש א איהם ער Dyװ גע?ד,

זיך. רסyאדD עס וױ האנט,
— oy װערט !פײן נא* זײן װעט 

ע;טצי?ם. ער
זאף: אײן סאר פורא אבער האט עד

 קאן ער פארדרעיזט, אירם איז קאפ רyד
פארגעסען.... נאך

פאא. עםאיבע אײן זץי חזר׳ם iy און .
 גאר- אײך צו האב איך ׳הבית לyב ־—

cv נאך ארן !ניט i אין טאן ?וש א 
 איז און םרעהאיך גאר רטyװ רy האנט...
^ כ  אויס׳ן ארויסקופען װעט oy אז זי

אופן.... זyסטyב
 םא:* די איהם האט אכער אא;נ ניט

v'tto נyדאס מאאס y r ^ i .ביאר 
 וױים ניט צורי? און הין *רוסנעהענריג

 yאא האט ער װאוהין דרו?ערײ׳ רער םון
 באי?^ yםאראיבט ןyװארפyג װײלע

 אנ־ ביסאאכװײז ביסאאכװײז, ער האט
jvwnvi נא די זעהן צוypםy װירקאיב״ 

 dv און ׳yנדyעא אן הוננעריגע, א תײט,
.Dרyשוידyג איהם האט

 ־vג רy האט — נאוײשקײט! —
t פאר אטyםורם i, — דאף סאן איך 
 אונ־ דאך איז Dy ..fnyipjm* ניט אזױ

.  גאאם און יאהר Iy 25װyגBא סאגצי̂ך
•oy ...inyipyii זײן ניט דאך סאן!

yo| דאחי inyt ,םארכא־ םארריכ^ן
»fy .?צורי yר oyn שוין nK׳iny:j

 דט פיך טארט “*,א :זאגען ױעט און
 װאס פיך... ?ױי־עט איהר

ײ אםנעויען יאהי 5̂ ׳הײסט  אײך... נ
 א״ט. עיגעץ. ;עדען פיך י״;ט ױע־

קראנת...
ץ ׳א ־ ע־ פא־נאפט ! :י  זאא .זי
 זאגען... צי אזױגס אייסליטען ;אט אילם
 איג־ אי־ט איז ער :יט.... ע־ איז איט

,ז יאוזי־, 00 נאנצען  נע״ האט טאטע ןי
 ניט... אודאי קי־א;: ,75 ביז א־בײט

 כאיט טאפער קלאנק׳. הײסט ײאס
 ׳גו קארק׳ דע־ נרעבע; אפאל לםיא

o אן עפ געלט װאפ y i װאס לניה, בעי 
 איז טאטע זײן ? וױסען עס עי דאדוי

o r  r v ליא־ א-הפ פא־ זיף זאי־ ע־ 
.גען . . !

 טוט עס אז ;עדאנק, דער• אבעי
 רע- ױעה אפט צו צײט ײעצטע די א״יב

פ יאזט יא*ל, אפ נ-ט איי
 ט־אבט — אײגענטײף״ איז ״עס

 — עהדליף ניט זײט פײן פון — ע־
o^ ־ *jyjyp גיט... איף טא־ זאך אזא 

 ׳זונטערyג א זײן דאל̂, ארבײטער אז
 די טראגען צו איבײט... כײז כײ בפרט

■py פען דארף לאסטענס די און ■אפיל 
י כח. האבען טאקע  דאס פעהאט ד
 אזא !םעהרט פיר !יא יא! שױן...

 איך פאראײחענעז... :יט כיען טא־ זאף
 איך װע; ננב, א םין ערנעי זײן װעי
 ן,4אי דאיף ער פאריײקעגען, דאס װעל

 פיך עי ױעט װעלען עי ױעט וױסעז,
 זיך אנװאיפען !:יט *— :יט האי*טען,

ניט... \vv טאר הבית מד א אויי״
 כאאד װעט ער אז באשאיסט, ער און

 ארױס־ און הכית בעל צום אלײגטדזן
 ער זאל און אפת נאנצען דעס ײינען

 צו נעהאט האט ע־ װעפען פ*ט זעליז
טאז...

 הבית 4בעי צום געלן זיך לאזענדיג
 אר־ איכעליגע ד* באגעגענט iv האט

דרוקערײ. דער פון געהן בײטעד
 ז*ף עי האט — !םארגען נוט —

הבנעדז... גױיס םיט די פאר םאינײגם
װארמעס־צײם? שוין —

היגער? קײן ניט ביזט דו ׳װאס —
 אנשםאט ארבײטער אן איד-ם האט ־ —

געפרזןגט. םאי׳חדוש׳ט ענטפערעה צו
 אויסגע־ װאיטעק האם — איך... —
 אװעה ny: ברידער, ׳אט...־-איךyשטאפ

 !צײט שױן — חײחי־חי םאברי?... פון
?עכציגער... א שוין כ׳ביז

? צוגעשטאנען שױן ביזט ׳אזוי —
 געראכם אדבײטער דער האט —

! םיאוס
— צוגעשטאנען? הײסט װאס —

ץי קyװאים האט  עס — םארענטפעי־ט ז
 װיא גאט — געפאכט, אזוי זיר האט

 py: איך קינדעראאך... גוטען, א אזוי...
 יאהר 25 הבית.. בעא פיט׳ן זעגעבען זיף

 נאר־ איהם צו האב איף אפנ^נם...
 טעג... צוױי פאו־ נאך הוםט םיד :ישם..

 :ישט־תשה, װעט, ער — ?אי־יניגקײט א
 יאהר 25 פאל האט רy באצאהאען...

 טענ צ־ײי םאי ער װעט כאצאהאט,
באצאהאען... אױך
yדער םאנאנדערגעאאכט, זיך האט ר 

 איהם געװאיט האט ארבײטער רyױנג
 האט ציױיטער א נא־ ענטם^נן, װאס
:איבערנעהאחם איהם

געשטע^ט זיך האסטו װאס ׳?ום —
n;yo׳l. . .?

— !עסעז ברידער, נעהט, :עהט,—
געװענדט זיןי פרײנדאץי װאיטע? האט

 א׳ טדעפ^... אפאא זיך װעאען מיר —
זעהן... נאף זיך ררעאזנן פיר !יא

 עד אז געםיהאט, אבער האט ער
py^pyv, y איז ניט אאײז גאויבט :” T, 

ם װי ̂םpרyבאפ האט py און  רy וױי
 װאם ױנגװארג, די אם פון יעצט איז

 און טריט yש:עא סיט אװעק זײנען
y איהם ^ y j| ...אאײן

ײ זאא —  איך ! ^y.p נאט ז
ײ צו האב  ארױס־ ער האם — !נארנים ז

 צום געהן D^py: זיף און אמyםורםyג
רעכ^ננ.... א נאף הבית לvב

ר א ע ט כ ע ל ן ש ע ג א מ

 אנ* פיעלע אדן אפענדיםיםיס בלום, אונרײנע קאפ־שםערצען, ברעננט
קראנקהײטען. דערע

ס ן י א ל ־ ם ן ה ן ן

ער ^ד ד אל ס א ש ל ט ע ט מי ר־ װז מ ב א

ארדנונג אין מאנקן אײער חאלס
 עם פערהיט *ײם דערזעלכער אין און םעמפםאפוננ קורירם עקם־לאקם

 פער• און שלעכמען א פץ קוםען וועלכע קראנקזזײטען, פיעלע פון אײך
.,םאנע שטאפםען

 יאהר־חונדערם דיעזען םון ערפינדוננ װיכטעםטע די איז עקם־לאקם
םאנען־ספעזניאליםטען. פראםינעגםע פון רעקאםןנדירט ווערט און

25 A0 און GO סזגנט K .6 »צז אין באקס u rnםארסנ
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רעדאי פון
 אינטער־ דער פון ערעפענונג דער צז

ױדאן־באנק. נעשאנאל

עט־ בי*ױז טיט לואלט איטיצער ).װעז
 אז געזאגט, גביאות צוריק יאהר ליכע
u אין  ארב״טער־ אידי״״ע די *ועט 1 י4

 ארידסטער יארלו,--דער ;ױ אין באװעװנג
 ארנײ־ דער pc טײי אינזיכע־־סטער אןן

 האנען — אדע־יחא, אין טער/־אװענונ;
 ;ייונד־קאוי־ א כייט באנק אײגענע אן

 און דאי־אר, :♦יי־יאן דזאייבען א פון טאי־
 פון פארטעגען דער זײן זאי: אי־עס דאס

 ׳ואיט יאײו* נױ אין ױניאנס אידייטע די
ד יעדער נ ״  נע״ גיבער איהם אונז פון א

 נביא׳ א פאר װי גאר, א פאי האיטען
ער־ :טעסים םאריעידעגע צוליב און

 םון דעגלען ארבײטער קענען וױ *עטענס,
 ביזנעס׳ א אלס באנק, אייגעגע אן האבעז

 וױ־ צו אן ניט גאר ראך הױבען זיי אז
 דער־ ריר i עס עסט םעז װאס מיט סען,

םאר* די װאס בריו״, א אן זיף טאנען
 האט קלעיר דע װאלטערין ׳עטארבענע ,

 גע־ צוריק יאהרען און יאהרען םיט אונז
 אגדערצס, םילעס צוױיעען יעריבען.
וױיסען ״װאס :םאלגט װי זי יערייבט

 איהר און םינאנ״דװעלט דער םון ר י מ
 װאס םיר, סאיעינעריע׳ קאססליצירםער

 ג״ע א בױען צו אונטער זיף נעחמען
 אנדערע נאמ אױף װעיט א װעלש,

 סיר םווען איצטיגע^' די װי יסודות,
 אין ארדנונג איצטיגע די פאר^טעהן ניט
 איהר הענען צו כדי פרטים, איהרע אלע

 און ארדנוגס׳" גײע א אויף םארבײטען
 מוזט איהר איז, קלעיר דע װאלטערין

 אינט^• די פון אײנע געװען וױסןן, עס
 א״גע צײט, איהר פון םרויען ליגענטסיזע

 ס״ כאגאנטעסטע און פעהיגסטע די םון
 רמדנע״ איס סײ יעריסט״שטעלערין, אלס
 אינערהױיט. כלל״טוערין א אים און רין,

 נעוחנן איו טויט פריהצײטיגער איהר
 דער פאר קלא• יערעקליכער א װירקליך

 האט דאך און באװעגונג, םרײהײטליכער
#אונז צו בריף איהר אין באקיאגט זיך זי

 דער װעגען אהנוגג יןײן האכען פיר אז
 אױנ אז לןלאר, איז עס םינאנץ־װעלט.

 וחןגמ אוױ האט קלעיר דע װאלסעריז
 די האנען ׳עדן דעם װעגען געװאוםט

 וױיגײ גאו געװאוסט ארבײטער־פאסען
 — מעהמען! זיך װארום — און, גער,

 נלױז איצט, און געװאוסט. גארניט טאקע
 יױ די איז ׳̂■עטער יאהד עטליכע םיט

 םאח»*רײט וױ כמעט סט״טס נײטעד
 ר״ v ט י י כ ר א םון נעץ א םיט

 זײ״ ארכײטער די װאו בענק, םון בענק,
#■רעדדעגטמז די #דירעקטארעז די נען
 גוט? גאגץ םאכען און םינאגםיסטען, די

̂עםטען  װאונחנרנאחנר w און ;גע
 ארנײטער״כאוחד אידישע די דאם איז,
 אױןי עגדייך האט יארק נױ אין גונג

 פיהלט עס מערקװירדיג. און, באנק. איחר
 און ױגיאן, קײן אין ערגעץ, אין ניט זיך
 סינד* די ױניאן דער םון פיהרער קײן בײ

 ®ון ערעםענוגג די נערװעזיטעט. סטע
 ׳איו •אסידונג די װי װיכטיג באנק, דער

 נלױז אלס אלע םון באטראכט ווערם
n( אגתרע םילע די םון אײנע n v w ̂

 ארמי״ ר*ר אין אױפטואוגגען אין שעז
טער־באװעגונג!

/״
 *ט<ײ טיט ווארום טעם, צזױיטער א

w• סיר װאיטען צוריק יאחר כע r דט 
f פון געדאגק אזא צולאזען געקאנט i 

 מחנקיײ וײ גערוען איז ארבײטער־בא̂נ
ון יעדער םון אונזיכערקײט כע  אונ• יװ̂י

 ׳פםארק- די אפילו ארײנגערעכעגט זערער,
̂ם מניאן װעלכע וײ. צװישען סטע  ח

 גצחאט pniY יאהר עטליכע םיט בלויז
 אויסקומנ^ איחר אױוי גענוג זאגאר

̂במן םון רײדענדיג ניט עוין  אײנענמ ה
 די וױ ײגיאגס, די V טרעזמוריס ^זיץיםע

 געיעכם דאן האבעז ארבײטער, *ריםסםע
 אתץ״ סוי< אין האנד םון בוכשטעבליך

 םעכד n «ון דװס די האבעז ?וים קוים,
 קאסטזגן גויםיגא סאטע די נמדעקט בערם

 וועד סו מניאגס, די אױםהאאטען פון
o װזנגען טרױסען נעחאגט חאט n# אז 

 וײגען װאיכע יוניאנס, קבצנ׳ימע אנדדי
 אזו/ פיסיאו, היגעחממ אויף נעשםאגאן

̂ט וױנםעל מלענססער חנר חוס  ױי ח
 אץ וועיעז ?ײ אז אוםווארפע?, נעקאנם

 כדט נאנ^ אײגעגע ?ײער חאבען 1924
 םוי״ הינותרס פיגף םון גרונד-קאיימאא א

% יאיאר וענד
ד

̂חט אזא װאדום אורזאמ, דריםע א  ס
 פאר מװ^ו־עז באםראכט וואלם
v* # tm מד חנר גימין נײ״ נינ

p :ירות פטיגער t א״נייטצײנאױצ׳ דע־ 
 ̂ורים, און חלײן צײט. יענע־ פון גונ;
 דאן *ב)ןי זי האט געױען, איז זי יױ

 יןצנ&,4*ו#י די אין גע־צױצנט *־וויוטזעכליד
 ריט פארגור^ן נידר זיך יאט זי

y־ לײ ;ry j ריט •ױ פאנטאויעב fijn/ 
i אױא ״ט ®אה י־-אט ייאס i y  *yiyn/ 

 ״yi דא ןא" פיס. איױיע איגטע־
m אט־די נע־איע אז •יעיען, זאגט n r 

j ז״יגען פאנטאזיעס y jn ר!)נכסט דאן‘ 
 ̂ *יאי־ט דעס אלן י־עבעגה־ױכטיג,

̂^ ,ד איכ/־י*)נכען נעיאגט גאיגיט  1א
 צױ א•-- ־אט יענען דאכ ױאט צרות,

 אינע* *צ״ענען דעי ;ע־־ארע געטײי:ט.
̂אי איז:ר האט עיד דער  פ״ײ ,-ryf ןyc‘גע
^ ®jyo<s;yd";p איהר אין y v r »י/1מא 
iy טיר און r ’ f גאידט yy f,- אנ אױנ-, 

syo אפיי״ו י^יט דיסט י^צס אט םון 
 §אר ןאך גוטצ inyr א fyry( ;יט איצט
 דונט אפט נומ.Yר*באױyט,יארנ דער
ו י 'wi>yiאו אז אונו׳ ז n r w r i  i w 
 צױא»רד״א. אביה^ ג^ואר^ pit•* איז

iy* א*ן דין, גיט זאי דאס וױ ׳אכער jy 
ז4א די jyn ׳צ״ט

 א!א איט1* דוד׳דות, גאניצן אין געררען
 אײ אן פון ג-עדונג די וױ «לאן, פין

r( נאטיאנט בײטצײנאגה f i i y: מ  ײ
j;oy די i* in*c ̂כ פון ין^ויד סארצ ד

י׳ סט^ דא/ oy מן י ^מן̂י
ד סאסצ די צו פאיראט אלס ײ ײי מ  גי

^«jn>^vgr^y פון ציועז rg t
A

jn y*- דא ר* פון אײנצרf,ג-y))f y 
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ר ע ד ױ רוםלאנד אמאל ו
j זעלדין. א. פון------

 ארע- דעם םון ערעפעגוגנ דער פױט
 דע¥עמנער יעצטען ?אנגרעס ר^נוןר

vn סא• ,ד ואגערקענען װעגען ®ראגע די 
 וױדער רוסלאגד ®ון װעט״רצדחנג

fyoiiiirvifi’n i. האט דיי^םאטי״ע 
 קײן געפאכט ניט דערוױיל ®ראנע די

 אפ- דער ׳ױהז יסר פארװערםס. ״®ריט
 אדערי״ דער םון װארס״סיד»רער ציערעױ
iF קאגע• rn jF ^ o n i ^ד׳אט ®^יטי 

o זיף w v h * V 'ltw o n P װעיכע ®ון 
fF)4 דט i?n jin iiB  !,i סא- דעם סיט 

pyo װעט ’ i i ט״עיט׳עער מיגיסטער,,! 
 אבער ®אמע^לאגען. האט יענער װעיכע

r i  ii® ijn דיס- היציג גאנץ םראגע ,ד 
 און קאננרעס אין סײ געװארען קוט״רט

ורעסע, דער אין סײ
 אױפ׳ן פראגע די ארויסנע^טעלט

 אונזער פאר דעם האט טאג־ארמונג
 אין קודידז״פ, קאלוױן אי״ן, ®רעדדענט

 קאנגרעס. צום סעסעדז״ט עריעטען זײן
 נעהאט אויף עד האט אנדערעס צװי׳עען

 װעיכען אין רוסלאנד, װעגען ױנקט א
 אנצוהע- געגעבען קי־אר גאגץ האט ער

 נע״ געױען גיט װאלט אפעריקא אז רען,
 סאװע־ דער פיט פאדיפטענדניס א גען

 ער״עטענס׳ ,6זאי יענע װעז טען־רעגירונג
 גע־ זײגען װאס חוכות די אנערקעגען

 םרן גיט אניעריקא אין געװארען םאכט
 און רעגירונג, קערענסחי׳ס פון גאר צאר

 װע- באייפעוױקעס די ^״.װען צוױיטענס
 װעיען און סטאטיקס מעהר װערצן יען

 װעיט־רעװאלוציעס ®לאנעױען אויםהערעז
 אםערילוא אין רעװאלוציעס און ככלל

 טיןזיטטערין, האט דעם אױוי כפרט.
 סא* דער םון אױסלאנדס־פיגיסטער דער

 אז געענםםערט, גילײך װעטען״רעגירונג,
 אםע־ א*ן רעװאיוציעס אנכאלאנגט װאס
 װע־ סאװעטעךרענירוננ די האט רײןא

 און געםראכט ניט קײנמאל דעם גען
 אנכאיאמם װאס ניט. אודאי איצט

 סאװעםעךרע־ רי איז חובות די וױדער
 אין אגערקענען. צו גר״ט זײ גירונג

 ױנקם איז רוסלאנד — װערטער אנדערע
 דאס זיף האט *רעזידענם דער װי ׳אזױ

 איכער נאר בילײבם עס געװאונ^ען.
 כדי פארמאליטעטען געװיסע דורכצוגעהן

 לע״ קענעז וױדער זאאען לענדער כײדע
 וױ ליב׳&אפם/ איז און 0של( ״אין כען
 םריםיס. די אין געישריבען ווערט עס
 םארגע־ ער האט צװעק דעם םאר און

 םארטרעטער םון קאנסערענץ א ^יאגען
 אױסאר־ זאלען װאס לענדער, בײרע םון

 טריםי דער אט םון ■רטים די ב״טען
 געגענזײטיגקײט. פון באזיס דעם אױף
 זיך זאל רוסלאנד אױכ הײסט, דאס

 רעװאיױ •רעדיגען צו ניט םארםליכםען
 אמעריקא זיף זאל אמעריקע, אין ציעס

 רעװאיױ ®רעדיגען צו גיט םארםליכםען
p רוסלאנד; אין ציעס i רוסילאנד אויב 
 קע־ אנערלזענען צו םארםליכםען זיף װעט

 אםעריקא זיך זאל חובות, רעגסקי׳ס
 קןאדען דעם טאכען צו גוט םארםליכטען

 אין עקסיעדיציעס אמעריקאנער די םון
 רוסי״שע אנדערע און ארכאננעלסק

 אמערי״ סיט םארבינדונג אין ״קלײמס״
 קאנטר־רעװאילוציא־ די צו שטיצע קא׳ס
אינוואזיאנען. נערע

אמעריקא־ דער האט םאחפלאג דעם
 גךןןארלז סיניסםער, - אױסלאנדס נער

 קאטענאריש זעהר צוריקנעוױזצן ױהז,
 סעקרעטערי הצפליך. נים זעהר און

 נא- סצנאםאר װי *ױט ענטםער, מהז׳ס
 געװען איז אױסנצדריחם, זיד האט ריס
 אוםהמםאיכסטער און מארםסטצר דער

א״ ®ון גצמיכטצ דצר אין ענטמצר  די̂י
 ניט אויך ער האט רםFנםפFFנ מאטיצ.

v'*+wvo'vo\ ,דעם דורף נאר דירצקם

 ער רעװעל. אין קאנסור אמעדיקאגער
 א־ל צו לואנסוי דעכ אױםגעפאדעדט האט

 ױהז, ׳עי אז םיציט״צעריג׳ען, וױסעז זען
 פארהאנד* צו גאינײטט איהם מיט האט
 איז געזאנט, ער האט אמעריקא, יען.

 רוס־ אויב *עוידינ. גארניט רוסיאגד
 קען חונות, איהרע באצאהלען וױל לאנד

 חוץ קאנפערענצען. אד׳ן גאר טאן עס זי
 צו װאס ניטא נארניט אױך איז דעם

 ױהז לאט ענטפעי דעם פארהאנײען.
 באי־א־ זיך האט ער א״דער איגע׳עיקט

 ;אר זיף י,אט ער קאנינעט. כײט׳ן טען
■רעזידענט. טים׳ן נעװען מי׳צב

 אזא פאר בארעכטיגונג אלס און
 אויף ױהז םר. האם ענטםער ״פארפען
 הײסען עס זאל םארעםענטליבט מארנען

 װאם דאקוטענס, איבערגעכאפטען אן
 פון אינסטרוקציעס זײז געזאלט האט
 די צו אינטעינאציאנאל דריטען דעם
 היגע די װעלכען אין לואכױגיסטעז, היגע

 אויפנעסא- װערען זאיען קאטוניסטען
 איבײט דער צו צוטלעםעז גיייך דעיט

 רעגירונג אםעריקאגער די ״טטירצען צו
ײ אזוי וױ און  די לויט טאן. עס זאיען ז

 קאטו־ היגע די זײ:ען אינסטוױקציעס
 זא־ זײ געװארען אויפגעפאדערט ניכטען

 פון :רופען אין ארגאניזידען זיך לען
 *פי־ יערנען אנהויבען ז*ף זארען צעהן,
 כיא־ בכלל אח טרענטיעעס נראבעז סען׳
 אנקוטענ־ דעד, פאר קריגס־פעהיג זיך כען
 עס אפעריקא. אין רעװאלוציע דער

 רעגירונג, אזא םים אז זיף, םארשטעהט
 םון לעבעז אוים׳ז ®״פוט נעהט װאס
 מר. קען רעגירונג, אםעריקאנער דער
 די און טאז, צו האבען נארניט ױהז

 םון אױסגאהם דער מיט ®רעסע, גאנצע
 װאכענטריםסעז, ליבעראלע עטליכע די

 ײ׳מר » גענעבען דערפאר איהם האבען
כח.

 ניט אױך אבער האט טישים״שעייז
 האט *עפעםער םעג עםליכע געיטוױגעץ.

 דא* דער אז ערקלעהרט, עםענטליןי ער
 האט ער נעםעלשטער. א איז קומענם

 באװײזען צו דאס אונטעתענומען זיןי
 אוכיפארטײאי^עז וועלכעז אירגענד פאר

 אײנגע־ האט ער װעלכען צו טריבונא^
 םארםרעםער. ^יקמן צו ױהז׳ז לאדען
 ױהז װעט געזאנט, ער האט ניט, אויב

 פאר- םולע די זיך אויןי טראגעז מווען
 פאחפפרײטעז פאר אנטװארםליכקײם

דאקומענםען. םאיל׳טע
 מים נעענטפערט דעם אױף האט ױהז

 רע־ דעם סטעקלאװ׳ז, םון ארטיקעל אץ
 די ״איזװעסטיא׳/ דער םון דאקטאר

 סאוועטעך דער םיז צײטונג אםיציעלע
 זאל סטעקלאװ װעלכען אין רעגירוננ׳

 סאװע־ די אז אויסגערריקט, האבען זיף
 אינםער־ דריםער דער אוז טעךרעגירונג

 דאסזעלבע. און אײנס זײנעז :אציאגאל
 געענטפערט, דעם אויף האט סטעקלאװ

 איבערגעגעבען ריכטיג ניט האט ױהז אז
ארטיהעל. זײן םיז מײן אםת׳ן דעם

 ניט זאך די זיף האט דערםיט אבער
געענדיגט.

 איז געזאגט, אויבעז וױ פראנע, ,די
 סע• סענאט. איז געװארעז דעבאטױ־ט

 ״ראדי־ •n םון אײנער נאריס, נאטאר
 דעם םון געמאכט חוזין האט קאאעז״,

 פארעםענט־ םאר דעפארטמענם סטײט
 דעם •פאר און דאסוםענט דעם ליכען

 צוגע־ האט װאס ױםטי״דדצפארטםענט
 נא־ סענאטאר דאסוםענט. דעם ׳פטעלט

 ער אז ערהלעהכט, אפען גא:ץ האט ריס
 אז פאידאכט שטאר?עז א זעהר האט
 װאלט םאלמער. א איז דאקוםענט דער
 געװארעז צומדפטצלט ־ דאמומענט דער
נאף ער װאלט אנדעח®, זFאיםיצ םון

^גערעכטעקײם״ יאהר ®יכף

 ״נע־ נומער ^צטען איז האבצן סיר
 אויס־ םארזוף א גצםאכט רעכטיגקײם״״

d® הויפט־פאםירונגצן די כענעזFצור f i  p 
 האכצן טיר .1923 יאהר ®ארגאנגענעם

 אויסצורצכצ־ נוסצר דעם איז גצדצנסט
n® fFri3FnFW די נען D® 'in אר־ די® 

 אגגעהוײ סיר האבצן יאחר. 6 גאנגענצ
 ״גצרעכ״ יאהר 5 די אין בלצםצרצן בען

 צום נעקוםצן זײנצן םיר און ;טיגתײט״
ו איז df או שלס, ^י מ  אויס־ דאס או

i* ארטיק^ אן אין צוםיהרצן f i זאגאר 
FםליכF .דערצו ארטיסלען fFD^iii םיר 

 און בוך, iffj:® א זFרײבrאנ באדארפם
iFגעשיכט די װי אזוי D J ' i  i f i  p® f־ 

 ל. דר, םמ געמריבעז װערט נעשאנאל
 נויטיג ניט ארבײט אונוער איז אעוױן,

־FdF^ רFאב ^r יאהר־ 5 די אין 
 ־3FPip®in און ײם'״pיגDכF̂גער̂ נענג
 אלײן סיר וײגמ אינחאלט, זײער דיג

ifim: איבערראשט iif ון® ipft  d f i ריײ 
 fFo^iPDJF v* וואס סא^ײאל, כען
 נאכ״ אויך האבען םיד יאהר. 5 די אין

5 d f i  IHFTF3טFהאבמז םיר און יאהר, ז 
ifjibfj. ד אזFם6 רF״: יאהר רf i f•̂  

f םון רFאינהאלםסרײכ אי? מיגקײט״ m̂ 
iF33Fni® v w. נױר v iw\ אײננ^ד 

jpft וױ iמ FטליכF די זייגעז כםFרFו

 אויםזע• זײערע םיט אונזערע ?ריטי?עד
 דער pc אינהאלם דעם געגעז צונגעז

״גערעכטיגקײט״״.
v

 מוזעז מיר כאטש — f\vpm םיר
 ״גערעכטיג־ די אז ־־־- זאגען. אלײן עס

 װאכעג־ בעסטע די װיר^יך איז ?ײם״
 אמע־ אין עחשינען װען איז װאס בלאט

p i  . ip n איהר זי ערםילם נאר ניט 
ג  זי נאר םאןײצײטונג. אלם םליכט, ם̂ו
 אינ־ גרויסען פון זײז דארןי pא איז

df3 פאר םערעס ''d f35m d fi .די לעזער 
 גרויםע איהר באגריסם ״נ^כםינקייט״

 איהר צו יאהר, נײעם צום לעזעחפאםט
ifddpft .םארזיכערמז, זיי װיל אח יאהר 

 מאז, צו מעגאיד נאר איז עס װאס אז
 אינטערעםאנטער, איהר םאכעז צו אום

 װעט אינחאלםסרײכער, ph ב^לע^רזר
 לע־ דעם םון ווערעז. געטאן געװים עס

 זאל ער זאך. אײז נאר םיר זFדערiם רFז
 מיט צײםוננ דער צו צוםראנען זיך

p i  ^ ''poonF  ip fo טא־ עס מאכעז 
fp איבער־ איהר ג^ואױנהײט זײז םאר 

p® fF3Fn*w סווי ביז׳ן אנהויב — 
pfo^ עם וועט שטונדעז ®אר א װי 

 גע־ װעט ער און — נעהםעז נים איהם
®fF r איהם װעט װאם םילעם, נאר דארם 
vכFנוצען םיל ר p i םאר־ םארנענינעז 

שאפע?.

 א נעזאנט, ער האט האבע;, געקעגט
 קוטט ער אבער באלד װי ספק. ̂טיקעל’

 אזוי ער איז ױםטיץ־דעפארטםענט, פון
 װײל פאי״יט, איז ער אז זיכער װי גוט
 זיך האט ױסטיץ־דעפארטםענט דער
 זײנע פיט רעקארד א געמאכט יטוין

 זײנע כייט פארבינדונג אין םעייטוגגען
 אויף אבלאװעס באריהטטע ־ טרויעליג

 ער באטבעס־יטרעקען. און ראדיקאלען
 דעם םון אידער דעם דערכיאגט האט

 זײגע ארע צו ױסטיץ־דעפארטמענט
 כיעניטעז אלע ארעסטירען צו אגעגטען

 זײנען זײ אז חיטד דעם אויף בערד כייט
 א אין ער האט דערבײ און ראייקאלעז

 לאדזיט, סענאטאר נעװארעגם חוזק־טאן
 גיט זאל ער אז בארד. א טראנט װאס

 װא־ דער אויף זיך באװײזעץ צו װאגען
 פענסילװײניא הױפט־גאס, ״שינגטאנער

 טראנט זואס יוהז, מר. טיט עױענױ,
 םון אגענטען די װײל בארד, א אויף

 נאף זײ קענען דעפאיטטענט ױפטיץ
 הא־ עס ״ראדיקאלעך. איס איעפטירען

 דעבאטע דער אין באטײליגט זיף בען
 און סענאטארען ראדיקאלע אנדערע :אך
 סענאטאר אז געװען, איז סוף דער

 םון טיטעלםאז דער איז װאס לאדדט,
 אויסלענדישע םאר סענאט־קאמיטע דער

 צוזאגען געטוזט האט אגגעייעגענהײטעז,
 אונ־ גרינדליכע א פאכען װעט ער אז

 אנגעלע־ גאנצער דער װעגען טערזוכונג
 באריכטען חגם װעגען װעט p* גענהײט

סענאט. צום
 ער־ :יט נאד איז אלזא, םראגע, די

 אדער םריהער נאןי, װעט זי און לעדיגם
 װערעץ׳ אויפגענוםען װידער יטפעטער.

*p אראפ ניט זי װעם אויס זעהט עס װי 
 א םאר?ומעז װעט עס נאר גלאם, אזוי
איהר. וועגען קאםף שטארקער גאנץ

 הײנטיגמץ בײ םראגע רוסײטע די
 םרא״ אקאדממ^ע אז בלויז ניט איז טאנ
 דרי- דער און סאװעם־רעגירוננ די צו נע,

 און אײנס זײנעז אינטערנאציאנאל טער
 איז זי :אר נים, אדער ״זאף זעלבע די
 אמע- דער אין פראגע א?טועלע גאנ״ז א

 םראגע. * איז עס פאליםי?. רי?אנער
 םאביי?אנ• אטעריקאנער די װעלכער איז
 םאראינםעחד ̂טםאר? זעהר זײנעז םעז

 אום־ םארמערס די און דירע?ם סירט
 גרוי״ דער םוז טייל א איז עס דירעקט.

 צו אזוי װי — װעלט־פראבלעם סער
 נארמאלען א צו צוריק װעלט די ברענגען

 האנדעלס־בא• נארטאלע מיט צרטטאנד
ציהונגען.

 זעהט םאבריקאנט אכיעריהאנער דער
 זיין פאר םאר? נרויסעץ א רוםלאנד אין

 שוין זײנען עס איבערפלוס־פראדוקציע.
 װאם פאברי?אנטען אמעריקאנער דא

 רוס־ מיט האנדעל גרויסעז א םיהרען
 PD פארמיטלערשאפט דער דורןי לאנד

 גןךןזעםטס־םענ- דײטיטע ארער ענגלישע
W,] הויכען א צאהילעז םוזען זײ װעמען 

אן.  םאר- דעריבער: פרעגען זײ קאם̂י
 מיט האנדעל םיהרען ניט זײ זאלען װאס

דירעקט? רוסלאנד
 װידעי. פארמער, אמעדי?אנער די
 אםערי?א- דעם םאר לײזונג א זעהעז

 װען דאז נאר אגרי?ולטור־פראבלעם נער
 צו רוםעז צוריס •זאל אײראפא צענםראל

 אזוי געמעהן ניט אבער סמז דאם זיד.
 װע־ נעהאלםען װעט רוסלאנד װי לאננ

 דעס צו איצט. ביז װי זיימ, א אז רען
 אמערי?אנער די געקוםעז זײנען באשלום

 די םוץ סענאטארעז אוז ?אנגרעםלײט
 לעצ־ האבעז װאס אגרי?ולטװ״שטאאטעז,

 רוס״ איז לאגע די שטודירט זוםער טען
p לאנד k אונטער אײראפא. צענםראל 
 האט אוים, װײזם עס װי דרוא, זײער

 דעם ארײנגעעטעלט ?ולידדט ®רעזידענט
 מע״ זײן איז רוסלאנד װעגעז ®ונלט

 ?ולידדצו םארזיכטינער דער סעדזש.
 זאל װאם אויסלאזען, ניט זאןי קײן װעט

 ערװעהקט אםביציע זײן שטערען איהם
 און יאהו/ דעם ®רעזידענט ווערען צו

 װאלט רוסלאנד פוץ ענוננpרFאנ די אויב
^tFT געהענט םאס געװיסער א אין w 

 מיטעל- דער אין םארםער די שטעלען
 עם אויב נעםאז, עס ער װאלט וועםט
 אפהענניג זײן איננאנצען נאר װאלט

איהם. םון
 איז עס זואם די, אבער איז זאד די

 איהם. פון אפהענניג איננאנצען ניט
 נעהמט װאס צד, א נאד דא איז עס

 דער אין אינטערעס גרויסעז א זעהר
 צד דעד איז דאם pא םראנע. רוםמזער

 אינ־ םיז ?אפיטאל. גרויס דעם pם
 הא- װעלכע באנסירעז, טערנאציאנאלע

 רוס־ וועגען פלענער אײגענע זײערע בען
 שלום ניט נאןי האבעץ װעלכע איז לאנד

 סאװעטעך א םון געדאנ? מיט׳ן געמאכט
 צד דער אט רוסלאנד. אין רעגירוננ

 דער אין אײנםלוסרײכסטער דער איז
 רעגי- אלע pt ®אליטיס אויסלענדישער

 אויך. נאטירליך אמערילא pt רוננעז^ון
סר.  טשײ נעענםםערט האט ױהז ווצ̂ן

n הערען געלאזט ער האט םישןרינ׳עז,
).11 זײגז »װ\י ואלום
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V טיטאר1' נאי פ*ן ו; ױ:*א כעי
iy־‘yDD;y טען העז  y; םלא דינ־ זא",

יױ די װאס איז, גוט :•י-עכט. * או; גוט
איז ס יyזונרaב אוז יהטירט. ערז ניאל

ױניאו y טאכט איצט *ואס in cy ,וט:
טאנ ון c *y:HyDys ט װעי איז פראגי־עב,

טא:. צי
piasp־ ד• װאס ׳איז אבעל ט עי1,*ט

נאך ־ז א־ כאלטיםאל pc וגיאן י טא:<־
דאי־ף כ*ו[\ װאס צױשטאנד, א אי׳ אר״ז
איה• ,jypyii צײט י צ דיט פיז אילל

,׳/-־
״ *4

*י

i y : K r u n i ? r

פון טעאריע
אױסגראבונגען נײע דורך באשטעטיגט

 די טיטאנאטערצס. איז חיה רעל אטװערט
 לאט חילי דער אט םון סטגים לדיעטע

 יױאס עי• ■י*אסט א pH געפרנעז דען
 נ״ליאן 2 איבע• כייט םאלרי־ט זיך האם
 ם^ױטטעהער יעצטען דעם *וריק. יאהר

 אין געסונען מען לאט P® דעם אט םון
a לאסט• ny,םאר• דך האט יואס ־

 גע״ אװ מױזעאום ״אמעריקאן דער
 דער אױף זיך נעסיגט חיסטארי״ נויעוראר

 װעסט. יארח מגםראיי און סט. טער77
 אזן גרעסטע די סון איינער איז דאס

 װעיט. דער אין מוזעאוסט זױכטיגסםע
 איט״- באזװחגר r םאראן איז דארטען

 םון אײגע איעאגטאיאד^8 םאר ?ונג
 דער אין וױכגדגסטע און גרעסטמ די

דע און װעיט.  די איז •ארעאגםא̂י
 הא- װאס חױת, די װעגען וױסעטפאפט

 טױזענ- םייע טיט אםאי;, געיעכט בען
p יאחרען טיייאנעז און עער n n rאון ׳ 

 אױס- איןוטער װערען עס בייגער ״עטעס
̂ןײדעגע pa נענראכען  םון •יאסטען םאר

 וױס*ג״*אסט, די איו דאס ־•.ny דער
̂ו״ די הױיםזעכליך בא״עטעטינט װאס  טע
עװאגוציע. םון ריע

 געפינט עס װאס איץ, בא׳שרײבען צו
 ניט איז איטײמנג, דער אט אין ז-ןי

 גאנץ א םארנוםען װא<ט עס דעגיץי;
 טאן, דא וױיען כיר װאס בוף. ריקען

 םון אײניגע װעגען דערצעהילען נאר <ז
 אױסמד דאיטען זיינעז װאס זאכען, רי

ג־טעים.
 רער םרן געשיכטע די — עױטטענס

 ?א״ װען םערד. דעם םון עגטװיקיונ;
 דיגען אםעריקא ענטרעקט האט זאכיבוס

 ;םערר די געװען. ניט גאר פערד קײן רא
 האכען דא, איצטער ױך געםינען ױאס
 םעדד, די םון פאנאנדעיגעילאדיעט וץי

 געװארען געבראכט אהער זיינען װאס
 היים אמת׳ע די אבער אייראטא. םון
 װעיכע םון טערד׳ פארצײטיגע די םון
 איז ענטוױקעילט, זיר האכען איצטיגע די

 װערט דאס אמעריקא. געװען ג־ארע
 אױס• רײהע גאנצער א דורף כאשטעטיגט

׳נראבונגען.
אפטײ־ אויכען״דערמאנםער דער אין

 8—7 א זיר געםינען םוזעאום םון יוגג
 װאס •צײטען, אםאיליגע םון סקערעטען

 שטו־ םאחפײדעגע םאר זיף םיט הטעלען
 םין דעם אט םון ענטוױהיוגג פון פען

 דער אז ארויס, זיף צײגם עס חױת.
 ענטװיקעים זיף האס םערד איצטינער

 עקזיס״ האט װאס חיה, קילײנער א םון
א מיט 2 א מים אםעריקא אין טיים

ײז איז נזיוסעז  דערזזד* m נונערגאסצרײ ז
ט נער o װ«ל אױף סאכזנו זיי n o c — * םהרןי 
ם םײר 4ססס #ון  700 ווװישעז — םאגייא םון װײ
 איז װאויל אז אוז דאלאר. םויזענם ססא און

 נמראטע;עם אזא האט װאס םאטעז, דעם אויןי
אוז, כערזע, ד^־ אויף ifp װאס ןךי־ז,

 אײנםאל ;ים װאו;דער, איכער ױאונרער אה
 רעם ליידעז זאנאר אײנסול גיט ׳1«רע8»רײ;

 אז avo זאנט גאך אח םארלוסם. ®•;דעסםעז
 װאונדער. קײן נים גע׳שעהעז ןוײםעז או;זערע איז
 םען װעו װאונדער, רער איז נרעסער :אר או;

r דערװיסם i, װאס *וײם, גאגןוער דער םאר »ז 
ד  האט סםריט װאל געשסעלם כדמת האם זוהן ̂ך
עי  צו *ננעתויכעז :ים װאוד, דזשעגעראל פ«םע, ו

m וזיכען jm .קע־ זאכעז אזערכע ננאםנות, רעם 
ivj אםערלקא. איו •אסירען נאר

 בא• האט װאשיננםאז איו רענירונג אוגזער
 אגרענאךרעגירונג דןר אױסןוווזעלמען /•ראסעז

ן י  מארקױפענדינ רעבעלצו״ די נענען םעסיקא י
ר ׳איהר  אלער• איחר שענקענדיג ריכםינער, #א̂ר

 די קלאר. גים ע«עס nryo די איז װאםען. י"
 •ארםײ די דוקא וײגעו חײסס, עס װי דענערעז,

 • קא• אונזערע װעלכע פתקסיקא, איז רעאקציע «יז
 נײן זעחן *ו תרן זזנהר וײנען •יסאליבםעז

 אוג• אוז קולידזש קוםם מעקסיקא; אין רודער
 ■ארםי/ זײן אוז אנרענאנ׳ען גאר סערישטיצט

 חיתטי סאציאליסםיש. שיער־מיער אין װערכע
 סאוויאליסם? נאוזאלטזןנער א זײן קולידז׳ש זאל
 םיס דוקא האם קולידזש אז סברא, א אכער איז
 TM רעגירוננ דער *ו װאפעו פארקויפעו «י״ז

 דיסקרע• *ו איהר, שאדען *ו נעםײנט נמי־וסיהא
 םאססיקא* דעם םוז אומע? ךי איז אירר דיטירען

 אוינערמייצעל, אז אנער איז דאס פארק. נער
jn אונזער װענעז גלויבען *ו שװער איז וואכ t* 

ײן נים זאל דאס װי אנער, וידעכט.  דער יו
 ח*ם װאשיננסאן איז רעגירוננ די דאס ׳אלם1

ױ  נתקםײ די איז האנם א געסעז «ו *;־לױבם ו
 ’ ערגסםע «עחר א איז אננעלענעגהייטען, אאגער

 ׳קאנטר*רזןװאלו*י«גערעו עס זײנעז דיײגס ?אד.
 רע־ דער חעלפם רעגירונג אונזער װעםעו נעגעז

 אנער קס קעגעו סןורנעז םאקסיקא; איו נירוגג
 א באמםפצז וואס רעװאלוןויאנערעה אםת׳ע יײז

 ניט דאר קעו חנױרוגג אונזצר אוו «ז v י י י
 וזאמז״ איחרזנ• םים יתגירוננ דער חעלפעז ואר
ו נאי י ו  דער נענעו מלדאםעו איחרזנ םים י

 םיעם ? מצחנו דערלאזעז דאס קעז יזוװ»לו*יע.
otn סח רעכס דאס • י ם ש א ב ם ס ב י ע ו  

 ג*םם חאירמנ װאשינגסאנער די װע? ,3 נ ו ®
n פוו מנכם דאס >'**rפוז דאלע די ו n n 

v ■אייסםיזו אלמעלטלימנז h איצט ניז וזאנ 
 רצר ■וו אח אנדאנ•) •וו נעחאלםעו שםירק נומץ

 חוערסא n מונע שסאלתנ ויח ■ח מרעכסינקײס
 חאס אנרעגאו אז mm אמנר נאגדי, זייו אוז

• די אגנ?חמז מקאנם מ ח סוגח מו  װאאינד •
m, חוינ *tv rmm m T 9 n *n  v •צווייי

m> n wmnm rmn stn vn vn x<* 
איי ײ« Jmm m*mm an r» מ

נאראדודן. ר פון

 חיח די צוריק. יאהרען טיי־יאן האיכ
 ;1ציגעי ױ;ג א וױ קרײגע, א געװען איז

 אוי(י און גראז מיט גדצ»ײזט דף האט
 צו געהאט ד לאט םיס םאדעריעטע די
םינגער. 4

 לעכען םון כאדיגגונגען די וױ אזױ
 ווילדע קיץ און דנסטיגע, געװען זײגען
 זײגען ׳םארםאמען ד (#י״ען װאס ׳חױת
 גע״ חיה׳רע די אט זיף האט ׳געװען ניט

 געװא־ איז ד ענטװיקיען. אץ האיטען
 קאם־ און יעװערער און גרעסער איץ רען

 זי געכוי. חעריעריליכען אין •ריצירטער
 םון םעי*דער די איכער ארוסגעיאםען איז

 גרוגר, ערדיגען וױיכען אדער זאטדיגען
 איהרע םון םיג;ער ד*גע די װעינען איז
 אײנגראנען, עטױאס זיר םלעגען פיס

ױיי  קער־ איהר םון הױיט״געװיכט דער ו
 םינ* די אויף אטפיארען דך פיעגט פער
 מא:ען צו כדי און פיס. די םון גער

 זא־ םיגגער די און ?ײכטער טראט איד,ר
 איז גרונד, װ״כען אין זינקען ;יט רען
 צו געװארען םיגגער כייטעיסטער רעד

̂אך  באדעקט און דיקעד און נר״טעד ביס
 אופן >.זא אױף נאגעי*. הארטעז א ריט
 איצ־ די םארטידען אנגעהױבען זיך האט
 םיג־ איכעריגע די און קאייטע. טיגע
 — 2 און ז״ט׳ אײן םון אײגער — גער
 גע־ זיינען — ׳דיט צױײטער דער םון

̂עבער ארץ לוארען  זײ כיז קיעגער, און קי
םאריטױאוגדעז. איגגאגצען זיעען

 דער םון ׳עיכט •צ»עטערדיגען א אין
ױ װעילכער, ׳ערד  האכען געאיאגען די ו

 סאר־ מיט םארמירט זיר האס כאשטימט,
 גע״ מען האט צוריח, יאהר םייליאן 2 גע

 זעיל• םון םארמטעהער אנדער אן םונען
 גע־ איז דאס װי אווי חױת. םין כען
 דער םון ויאסט שיעטערדיגער » ווען
 גע״ םערר דער יאגימעױוײז האט ׳ערד

 און שפעםערדיגער א םון זײן דארםט
 און עגםוױסיונג. םון שטוםע העכערער

 זױרקליכ־ דער אין טאטע עס איז אזױ
 נרעסער באדײטענד איז חיח די הײט.

 סיטעאםטער דער און ענטוױחעיםמר און
 דײטייכע סיט בר״טער איז םיגגער
 זײ- די סיט און קאייטע א םו? סםנים

 פאר• אן הױכען װאס םיגגער, טיגע
מװיגדען.

 װאס וױיטער. עס געהט אזױ און
 אין ׳עיד !ילאסט דער איו עס אינגער
 פון כײגער די געםוגען האט סען ײעילכען

 ענטװיתעלטער םעחר *לז ׳םערד דעם
 סלןעימט דער מװען. םערד דער איז
 אין געפוצען האט םען װאס םעדד, םון
a םארםירט זיף חאט װאס ׳ערד יילאסט 

 צוריק׳ יאהרען סיליאז האילכעז א מיט
אי־ די םון און קאייטע, איין שױן האט

 גענ^בען נאר זײגען םיגנער בעריגע
 קיײנע, א גאף איז קאייטע די סטניש.

 יעצטע די םאי׳עטענדיגע. א אנער
 געפוגען מען האט םערד א סון סכיגים

 םאר- זיף האט װאס ץרר, «<אסט א אין
 יאהיען מיייאן םערטעי א םיט ניי־רט

 םאליצטעג־ א געװען איז דאס צוריק.
 איז און וױידער, א נאר םערד, די;ער
 װע<• םערר, װיילדע די צו עהגיױ געװען

 אײ־ אין איצטער נאך כאגעגענט טעז :ע
םיביר. םון געגעגדעז :יגע

 יענער אויף קוק א גיט טען װען
 2 מיט עקזיסטירט האט װאס חיה׳יע,

 פון אוז צוריק יאהר מיייאן האיב א און
 זיף האכען םערד איצטיגע די ־ועלכער

 מיט זי פארגיײכט כיען און ;נטוױקעיט,
 גװאי־ א מען זעהט ׳םערד איצטיגען »

 עס און וײ צוױ״שעז אוגטערשײד ליגען
 זיף האט חיה אײז אז ׳ניט דף בטיי\ו

 װען צוױיטער. דער םון *נטוױקעיט
 ̂טטוםען אלע די אכער כאטראבט דען
ײ װי ענטוױקיונג, פון  אויסגע־ זײנען ז

 טען הויבט טוזעאום׳ דעם אין שטעלט
 הױבט טען און ״ש״כות די דערזעהן אן
 קײן ניט ױינען דאס אז פיהלעז, אן

 סארמײדענע נאר חױת, פאחשײדענע
 זעיבער דער םון עגט־ױקלונג םון ׳ג־טופען

חיה.
;ר,עטעל דעם םון ענטיױקלונג די

 עהנליכ־ םון פונקטען סך א האט ױאס
 פערד, םון ענטװיקיונג דער כױם ה״ט

 רורך פארגע^טעלט טוזעאום אין װערט
 צופעליגע אנדערע, אחױז םיס, רײהע א

 ענטוױק• םון שטוםע ער^טע די כײנער.
 אין געםונען מען האט קעמעיל פון ילונג

 אויף זיןי האט װאס ערד, §לאסט א
 מייליאן האילב א און 2 א ריט פארםירט

 םארגע־ דא ווערט עס צוריק. יאהר
 םון בײז אונטערשטען דעם דורף טטעלט

 דינע, 4 סיט זיף ענדיגט זועלמןר ׳םוס
 די מיט פיסעיל דאס פינגער. לאנגע

 װי קילעגער נאף קי׳ײן, זעהר איו פינגער
 מיט ^פעטער װאס אבער הון. א בײ

 םעהר אילץ 5קעמעי דער װערט צייט רער
 דער־ ער בין ענטװיקעלט, םעהר און

 םון שטוםע העכסםע זײן ענדאיןי ט־ייכט
 מי• האיצכען קארנען א םיט עגטװיק^וגג

 ער געהט איצטער צוריק. יאהר ליאן
 דעגע־ אין האילט ער ;צוריס אױף ישוין

 אן הויבען ra^a זײן אוז ׳ערעז י.ערירט
y פארנעהםעז ^ i iaםון חױת אינגערע ׳ 

.nnaro זעילבער דער
 געשיכטע די אויך איז אינטערעסאנט

 געלעבט, אסא̂י האט װאס חיה, a םון
 אונ־ אינגאנצען איז און ענטװיקעילט זיך

 פאר איבערגעילאזען ניט און טערגעגאנגען
 איהר םון םארמטעהער קײן צײט אונזער

pa. םון נאסען װיסענשאםט^יכער רער

 צוריק. אל.רי מיריאן קאיגען a טיט טירט
 אט םון םארשטעהער קײן זײגעז איצטער

 נאהענטסטער דער :יטא. חױת כרין דעם
 יר,8טא איצטיגער דער איז זײנער קלוכ
 םאר רערייוא.8דד־ אין עקזיסטידט .ױאם

 די אט װאס יאדזר, סיליאן a איבער די
 ׳ערד דער אויף עקזיסטירט האט חיה
 קליינינ־ a םון עגטװיקערט זיף זי האט
 אזא ביז ׳קאץ א וױ גרויס חיה׳לע, קער

 סך א נאר בהמה, איצטיגע א װי גרױס,
 װען און םאםיװער. און דיקעל ברײכער,

 ׳שטוםען םאר׳שײדעגע די באטראכט םען
 װי ׳חיה דער אט םון עגטוױקיוננ םון
 טוזעאום, אין אויסגעשטע<ט דינען זײ

 םון ■ראצעס רעם iysn-c אן jya הױבט
y î âny.

a אין אפטײלוגג באזונדעל ciayrio 
^’u^P רyד טyװידםyג איז j y: םון □y i 

lyc’jya. ןיא y :y i,,^ a a םון טײיען 
 דער אונטעד םון מען לאט אײדאפא

 הײרען און הברים yלצײטי;aס אין ׳ערד
 אײנ־ א• ̂;yיעטyסק גאנצע אי געםונעז

iy פארצײטיגע םון רyביי: yמyצ r;yo. 
 איט רױ באיעטיכיט, האבען געאיאגען די
oy די זײנען Bאסט‘יyםון ן i v i ׳ערד 
 װאו קבלים, די lyj^T עס אלט װי רyאד
jyo ג בײנער כיןונשליבע די האטyפונŷז 
ya די הןyרזyד דא טען האט דאז און ŷT 

 חױת: םון רyביינ די מיט װאס ״פײכות,
 ערד, לאסט9 דער איז עס רyטsy װאס
-ya בײנער די האט מע\ װאו
yJic^ ניד אלץyריגyאיז ר :yvv\ די 

jy&rjyo. חגם םון ענסװיק^וגג םון ׳שטוםע
 lye^ya a םון רyבײנ yטסטtיy די

 יא־ אינז^ חגם אויף ןyםונyג םען האט
 tyian געאלאונעז די |.y'?a iyay5« ווא,

 האם רדy ילאסט רyד אט אז בא^טיםט,
 a פיט זyםארםיר אין זyהאלטyג זיך

vtf*n\ דאס און צוריס, יאהר מיליאז 
yב די ta ׳מײנט ryםyנישoyoyii f ביײ 

,iaya האט םען רyנ  Dnypy: האט ^
יאהר םיליאז a הרyםyאוםג סיט

צוריק.
vn tm\ האט yo| צוױי נאר דארט 

a טײל זyפט̂רyאױב םyד ר:yבײנ \p t 
^y^ a| און a בpa.גרונד אויפ׳ז -צאהז 

 צוױי ry3an בײנער צװײ די אט םון
v q m iv Iv: — אײנyאון אמעריקא אין ר 

y:o- איז רyצװײט רyד 'iK  —  •uatay 
pלayאט םון בױסטען די לײם םון ט nv i 

y n y o.| יyדyװידייז־ צ-ווײ די םון ר 
tip האט שאםטסלײט y j בא־ ארבײט די 

 םון ג/ףצם^ט דער איז דאם זונחןר.
n אט םון קאנ םyד y i ,די װי מ^מען 
 אוים׳ן פאר ov זיף זyלyטly yDנyרyלyג

ay די םון גױנד iona־yjyaa ^ ײנ  ב
oy פאר זיך טיט שטעלט b^p a םיז a 

vm rn,\ נאןי האט װאס a סןי -a^any 
 ענטװי?עלט־ םyד âגאריל a צו קײט
 געל/ד yריגyאיב די .yaPaD םין סטזןן

^ דער םון צװײג רyד אט םיז yנםyר ס  װי
y די ra מסכים, tyj''T שאםט jy^ ya 

 זיד לעזyטrםארצו גרונד a jy:r: רyבײנ
'y jy□ ניט און ׳אזוי מאן jp iy^a. דער 

 רyד אט םון |yna: רyנשאםטליכyװיס
 בטyגעא האט װאס ^yDרא רyנשליכyמ

 יאהר םיליאן האלב a םיט יאװא איז
וס.BנטראapyיםB איז ׳צוריק

 וסBנטדאaקyיטB רyד כאטש און
vo^n נאף האט  a צו ^ליכהײט a 

 נים און :׳&,yo a oy איז דאןי גארילא.
 ŷדיציyBסpy די ןואס חיה. קײן
ya היג זלגרyר Diayno ארויםנ האטy־ 

y ?ײז ימיקט 'ia,] האט :o^ty, איז n y 
 iya^y? רyד םון רyבײנ נאר נ̂סyשט

 די ^נסyצװײט און, ראם^ רyליכrנyם
 זאא װאס ,tr'jyByjyan אזא םון רyבײנ
̂שטשטעל צװײםעל אהן  אן זיך מיט ח7ם

 רגאננyאיב םון ׳טטוםע נעyראכBשyאױסנ
זוכטyג חאט \vo צו חיה םון

 לינס) םיםינג רינג״(דרי fyuy^yD״ םyד
 ay:y' ; yווןאלוציy רŷליכyנyם רyד םון

 דעם זyאראײניגD זיך מיט זאל װאס רינג,
 םון רyהy&טnםא מיט מיז זyנליכ5yyמ

 עהזיסטירמ. אםאל |y3an װאס חױת.
^y די װאס nysopy איצט ביז האט 

uy^ia־iyna — װyגyד זyם oyii טד 
y אין װער^ דטyר i□ נpyסטyיטלוס• ז 
aרטיyp.ל

רוסלאנד אםאל װידער
.)9 זײם »ון (׳*לום

 גרו־ם־קא־ #םעריסאנער דעם םיז ׳אטים
■יטאל.
 אמעריקאנער דעם אי« איצט ביז

 דער איז האנדעלט װאם נרוים־קאאיטאל,
 נרױם־סא־ םים׳ן םאלידאר נאנץ םראנע
 גרוים־סאאיםא־ םעהרםםע די םון «ים*ל

 «ווצוטויםען נעלוננען לענרער, ליםםײאע
 אנערסע־ רוםישער םאר םארזוך יערען
 מיי־ װאם װערט אבער ררוק חןר נוננ.
 זיןי וועט ער אוז שםארקמר אלץ מער

 tin עננלאנד אויב םאר׳אםארהעז זיכער
י *נערקאנעז וועלען אינאליען  םאוחד ו

ערווארםעט. ומרם *ם װי םעז־רעגירונג,

 «הער, פאםעלאך ציהען, שײנענדיג העל װאלקען די װי זעח, איך
 ךהער און םיך כלענדט און פינקעלם זי װײםקײם, זוניגע די
 — שעה פרידליכע א םילדלאך םיר אויף םריפט עס װי טאנ, דער ם׳אטעםט וױ
 םרידליבע א טריפען איצם קען װי אטעםעז, איצם נאר טאג דער דען קען װי

שעה,
? ניטא ביסט מיר נעכען דו װען

גאכטליכע דאם שוין אן םדם דרויםען דער היםעל, דער ס׳בלאהט פאתאבט,
קלײה

 צוזאגענדיג רוםען און באפעהלען םיט פול װי איצט, װעלט די איז זאנפם װי
;פרײד

 נאבט־ אינ׳ם פארהילכם שפעטער גליקליכער א נענטערט עס דאך הערט מען
כל«ה, ליבען

 נאכטליכען אין קוםען און װעלען גאר שפעטער גליקליכער א עם קען װי
נל»ח,

— ? ניטא ביםט םיר נעבען דו װען

 אונ־ האט װאס װאונדער, װעגען זיננט און םענםטער םיין שוין היט נאכט
בארײכט, שױן ערד זער

 נעדאנק טײן באשטראלט ה«ט גאלד טריפענדען םים זײנער איבערקלאננ דער
באלײכט, און

ױ )שםיל זיך ער טראגט »ט דערװאכענדע « מיר םאר זוכט רוף, ציטערער א ו

 דערװאכענדע א םיר םאר זוכען און םראגען איצם זיך זאל וױדערקלאנג א
שעו/

, — י ניםא כיםט םיר נעכען ח װען

םאתעםלי• גרױםער דײן רײךאאץ און אוםבאווענלאך נאבט. דו װילק#ם, זײ
. . בריים כער

ביבלישער דער אן דערםאנםט באשטראלמע, א קא• םײן איכער חעננםט
ציים״•

הערשםם אבער נאכט, דו, פארשװאונדען, און בעיוען — שםעס y פאלט אטאל
rat דײן M V

ױ ייירי װאימ  זײן ד« איך קען וױ פארשװאונדען געפאלען. שםערען, דער ו
. שעח דער אק

9 M M I  M W  IM M M  M  ------
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״  רעדאקג־אר דעש*
:: לעזער די און

WUv

איו א אי־  ם*ר אי ׳'־1יזיכ זײנעז סיר — פ
י «אר א ריט *טריז האנען י ן  נעהראנען פ־ײדל" י

 מיר ױאיט׳לז ליר. עה;'יכעז אז איטי*•;; סון
 אוגזעיע א'ל איבערצײייע;ען נ־לראט ציים

*\iy?p io i*שיר זיינעז יאר,ר, ה רעצטע רי פאי ׳ 
״ מי י jy װאיםען םיר אז ז j ic y i dp װ«רים 

ר יענעם אין אױך אז גוט, נא;ץ גערע;?י;ז פיר  יי
 שא• אין ראס נאיזיאגט, ?ר״בער רער זיר האם
 ניט איז •ראץ זיין אז באס, רער איהם צו זאגט

 קיםם אוז ;רעדאי,*יע דער איז גאי־ שא®, אי;
 נעהן איהם כיען הײכם — רעדאלציע, אין ער

מ ׳;ס, נערעגהען פיר שאפ אין צוריה  די ווי
 או;ז אויןי האט םייאכה כער נ״ן איא םוז לאנע

 נע• ראס אסת, ת.1איינדר ;זישם*רי; א נעםאכם
ױ ררוי־באר, נעװעז ניט איז דיכט  איז ראס ו

 ■יז נעפיהי׳ רער אבער נעריכט״ א״ער יןי1א
 נעװעז איז געױארעז, דירםירט איז עס ;:,וועי״כ

ױ א י י ר ױ  אנערירענדער. אזא ריהרעגדער, ו
עז איצם ג  *pi עהנריכעז אז אײף םון כייר ייי
 פיאכית בעלי רי םון םיוע אז סדן, א דיכט,

 ראס אז זיך, ראכט אונז אוז רעם. םון <ײדעו
 זיך שטיצט װאס געפיהי״ קראגל־אסטער א איז

 אםת׳ער רער װארים טעות. גרױסעז א אױף
 כעהר ניט אױך איז רעדאלציע רי אז איז, אםת
ױ וױיגיגער, ניט אוז  נים״ םעהר שא«. * ו
 און דרעסעס, ,dpi?׳״* םאכט1גי װערען יש*§ איז
 צײטונגען. סראדוצירט װערילז רעראיציע אין
 רער סאר נוצליו םעהר ארטיקעי װעיכער איז

n מיר װעיעו דאט ווערם, i r אנ• איבעריאזעז 
 אז איז״ פאקט רער אנער אורטײלעז, צו וערע

n o ארנ״ט רי װערם יטע*ער םארםעז ביידע 
 דײ איו עס אוםז. דעםזעיי־בען אױף נעםאכם

 פון טאנרעםהײס דיזעלנע אוז יאנעגיש זעלנע
 דארוי םי^נוננ, אוגזער לויט אוז״ ארבײט דער
 אױכד זוכען כוחות אלע כײם ס*עט אםת׳ער דער

 הײסם װאס עאי, רעס םעהר סיל וווםײרען
 קיאוס ארער מנײרער^אפ, דעם װי ר*דאא*יע״

 ראזעגפ?לד מאײס םאר׳שטארבענער דער *א■.
 און דעם. װענען נערינט מעהנעם זעהר א ראס

njr, םון אי םעם דעם םארווכט ה*ט װאס r»« 
 njr װאס נעװאוסט, חאם רעראקןויע, דער סוז אי

 פאר״ איהם אויף זיך םענם איהר נערעדט. דאס
>TFW. זײ« כייר וועיען כענעפים אײער םאר 

 גלײו רא טא?ע עקלאםערײ״ •״םעדעי מדיכם
:איבערררוקען

 ?זלעכט איז עא■ רי נעכיי-נם האב איןי
 רעדאקןויע. די בעסי;ר אוז

— פעדער^נעכם א איך כיז *ציגד
 רעאקציעו ׳שרעקליכע ,9

 נעדינם םיר בײ האם װאס ׳■עז די
ײז איר סוז דינעז. איצס אי
ױיז איו טינט׳ סראפעו יערעז אויף ו

 דערינעז. םאראז איז װאס
 נאקלײדם, װעלם די איך האב אפאל

 געיאקעם אוז בעםאגטעיט
 בענײט אלײז איד בין אצינד
נאסעם. עולם דעם אוןיאז

באגריזי א םאכעז זיר קען װער

ינ־ ט״:ע םון — 1 ל״דע: כע,
ד טײז ט־אנ א־ף ״א־צע: ןיא ״

־ ;,א  ־ײרע• ניע דע־ײ• כן
n םיר ראכט * רן i רי אויף װי K r,

 ((,םאיטיפג ם־ר רפ־ט ײ־;' א־ד
n או ס־־עטע*, די נ^וט !,,ר צאפ¥!
יױפנע/ ג•־ רע־־פט א %ױע ליא

ד׳ לזאפעז ניט^י, *טאםען װעל ־ ־ ן ׳
 ; כזנני א »ח ׳:ואפ^; יפ,

r די גא־ איר רעו םאידיגגעז v v  
r •עז די o ב/ז  ט״גע בײי

 ארת נע־צ־^יעיט רעראלצ*ע רי איז דא )ײ;
 אינע־טרײ• “סיניעסטע רעי אדון נאטור־טרײ,

 אן נ׳ני־עז ר,4,װירר ױא*ט א'־>■ ױען און ביגג.
 5 מיאטעו א־־ר םיר װ*רס*ן «פעט, אפת׳ער

 אין Wifi אײר^ןר לינ, יריא איז jf'tjfgi די װי
ט אינײטען, רעדאיזציע א ײנ ס^ר ני  איו ̂נ

ט, עא«. דזי , r iv o, ריר ?jrjjr? ,װע^נע ®ילע 
 אפת׳* אלפ ׳טא•, פון ארויסגזגזוכ^ן ויעעז

 זעלר אנער ל׳ןנעו סיר קיגססמר. אח ••עטעז
ג ני ױי  װעל׳ ׳פרײנ^נמ טוןיאנטפול* און ■אעטזו ו

 צ״טוננפ״ר^ראקצי^ס, די אין ארײן וײנעז כע
ײגןן וחניכע און  פאױואנדעיט גיט V( ו$ר ז

jr• איז געװארען 'D ir י^  פארנעסט סלאכית נ
 נרונד״ נאנץ איז װאפ נעגלזןגײע, אײ<ר »ז רארום

ײו צו נא- אײד םז(רטr װאס און לאז,  נױ א ז
 1אי ?לאושסאנןר. נוטער א *דער מגיירער, םער

 ^הנער פיל םי*, איז or זאנעז, אייר לאסיר
* אוז ד׳ינז בו ױ ׳ײאוקס גיטע סאנזז ננ  «וו ו

נ^דינטע. •*יעממ נאנץ ערײבעז
ער מנ ע  נא• דעם *יז — .ar« אאקאי* מ

 נערעג* סיר לױט אױך, איו נ*טיץ טיעפענדעז
 פון איגסטאלײמאן די דןרסאנם נעװזגז קעז״

iM ר,*ט די אויך װײל ,nr, יאלאל t y iw o r ײ  נ
ױ טיטיננ. נוט*באזוכם*ז א חאײגי אוז  על איו וו

 סיר ^רח. נאנ«וע די איױסגעפא^ען טעות ■י
ױ נרױס אז זינען, אכער סוזעז  איז םיםינג ד^ר ו
״ די •ב^ױ איו X, לאקאל no געװעז ױ היי  װ

ir גיט ׳פטאטפונדעו, האם סיטיננ דער ip j געגונ 
 נאדײ״ ראט דאס און סיםיננ. אזא םאר •אסענד

 עפעפס. נעוױנמסאו דעם םארסינדןרט טענד
 נאנמס, רער wyv זעהר jjfnu איז דערפאר
 ר♦ לננוד טאלטrסאראנ ראט ar« יאתאל װעלכ*ו

 נעסיחיס ?יר האט עס באאסגמ. עקזעקוםױו נײע
 ד«ס װאס ברודער׳פאפס, אפת׳ער םוז נײםט דער
 טונ. ױס אזא אויןי וויכסעסנת סא©* דאס איז
 •נגן־ די *נמוווינ^נחײט, די געװעז גיט איז עס

ס ײ ק ענ נ פוז ײיז  אונטעמזח״ אזע^מ אנדזן̂ר
מוננען.

v — ?אטאער. י. o  , r נענאננ^ו וײנעז 
 אנ״ ד*ר סיס *נרױס״ האסאדיע דיסאװ׳ס זעח«
 1אי איחר זואתז סײגונג אוגו*ר ?•נ׳וו פוו זיכט

זאנןו, rjfno סיר אנער לפנתרפר א
ױ ײני  איו דיסיװ וױי< ׳אונז םאר איו ד»ס װי •
 1נאנ״ וזאנפז סיר \mw ,\yvira די ■ח אײנ?ר

 םײעמ אוגז איז •רײג^אפס ojmim אוז ריב׳
מו גים קײנסאי נאו ראם ער אז רי מ נ  אזא א

 וױ ,W אוסמיוספפרס* אז» ׳נײן ׳זאר ׳מלזןפס?
 •;* דם ד*ס ijrp m יןאמדיע. איזםמע זײז

ז ojr באמי׳ים, איז dp ׳ימכם. זאגאר רופמו י  י
tit c mמ סיס ימננפססרינויו^ס ױי  פאדעס, ו

o דער אכער m אױסדריפקן. נים זיך לאזם 
 נ• ״גממיוכא רוס״פ אין װארס ■ דא איז עס

 די״ אײגענטליוי איז ראט סאטליע/ פאסטגאס
 הא• װטס ?ריטילןר, אונזערע .pnpo»p סאװ׳ם

 נ*ס, סארדינמז לאטזןדיע, ד«זעע די נעױינט כען
 «וטדי/ םינדמסטעז יעס סײגוננ, אונזער לוים
ױאים דיסאװ עט װעז אז ?יכער, זײנעז סיר

JJCBC«8C8>»>3BCeC&*?Otf©«0 ^

זינד סאסמם זײן פאר

 אין איז װאס עואם, של רבונו דער
 רחסן׳ אכ אן פאר באװאוסט אאגעפײן

 האט פאטער, דערבארמדיגען א םאר
 מענשאיכער דער װאס דרף, אײן ^בער

 ׳עס באגרײםען צו בכח ניט איז סח
 קיג־ די ^טראםט ער װ^ס איז דאס און

עאטערען. די םון זינד ןױ פאר דער
 איז עס צי אזוי, רעכט איז דאס צי

 אײן נאר וױיסט ימןר׳דיג, צי געטאיר,
 װײסען מיר װאם אאץ אםת. דעם גאט
 קיגדער די פיז נקםה נעהםט ער אז איז,
זינד. עלטערען׳ם רי סאר

 דער נאר איז יאהר דרײצעהן ביז
 םאר פאראנטװארטאיף כאומרשט סאטער

 גװאא־ *די — זוהן זײז פון מע^ים די
 עס קאן יאט דער װאס סעשים דיגע

 װערט ער אבער נאר װי — !אפטאן
 זײנער טאםע דערי זיף זאגמ ׳מצוה בר
 א ארא« — און שפטרגי ברוך דעם א&

 םוז אבער דערפאר האפ. םון ?אאפאט
 און פוםשען זיף און קרענקען זוהן דער

 אאע םאר און חטאים אאע םאר לײדען
 באגאנ־ האט םאטער דער װאס סעשים

בשונג... סײ און בםזיד כײ נען
̂יד,  און אײענען טיר אז םאנ״םענ

 און דער און חןר או נײעס די חערען
 סי״ א נעווארען אי( יענער און יענער

 ציחען םיאיאנעז, געםאכט האם ליןונאר,
 םיר און זײ םאר העםס אונזערע &ױר

 דער אין באסם א ױי פאר א• סרעםען
 איז געניאלע אונזערע זאצען ןאיארא.
 פון םעםפלען די באקחנהנען סצהיגע
p ז«ו< רעז וחור *גסס. m ס«ױ רי איז 

yocnin *̂חעו  באזיזחנר די נים •ױג רי
— ענערניע קןונסםרוקםיוחנר דעד

(w e r^ y fi)

װהילער. ז. םון

 םאמאן׳ אאטער דער ? מייציאנען די פון
 האם סען, דערצעהיט המלום, עילױ

 האט ׳זעה :זוהן זײן אנגעזאגט אמאל
 1א אויןי געיד פאכען צו #געזאגם ער

 יע־ עס םאף — נאר ׳װעג ארענטיליכען
דענםאלס.
ער אן זאגט װי אדער  אטערי,האנ̂י
 כרויטעצ א גנב׳ענען פאר :װערטעל

 גנב׳ע״ סאר ;טורטע אין אײן מען זעצט
 עיעק־ כען װערט אײזענבאהן אן נען

סענאטאר... א פאר טעד
 רגישו ילםה :םראגע א דאף איז
 איבער׳ן אזוי כיען טומעלט װאס הגוים,
 דריײפערטעין די איכער ל*גד גאנצען
 וואוד ױנגער דער װאס דאלאר םיליאן

 קאן װאס זיף, דאכט געמאכט^ האט
 א האם מען אז :כשר םון כשר׳ער זײן

 די םון גענעראיל״גובערנאטאר א טאםען
 םען איז אלײן און איגזילמן פיליפינײשע

 און סםעןי טאטען׳ס םון יױטענאנט א
 מיליא־ םאכען צו םען דערוױיזט דערצו

 טויזענ״ זײענדיג ססריט ווא< אין נען
 מען װאילם אוועק, װײט פײילען םער
 ילױמןן איהם נאר גיט געדארפט דאך
 באהעננען פם״ש גאד גאסען אלע אין

 םמ״ םים נאר גים און ;םעדאלען םים
 גע־ איהם ײאלם אםעריתא נאר דאלעז,
 קאגדידאט א םאר ארויסמטעיצען דארפט

אלבאניע. םון תעניג פאר
 זײ נעכאף, חילע׳ן אלבאנמזער די
 » םאר אמריקאנ^ר אן חאכען וױלעז
 «ץ נעווענדעט ויך זײ חאבען ס&יג

ר אםעריקאנער דעם  חערי אויד־סיליא̂ג
i אנסאן זאל ער סיגסלעיר פ. r n קדוין 

צו טראן. ?״ער אױף תצען ויר אח

 *V3 דערפיז ז־י ו־א״עעז )םא*פא?ע* דע* ד(»*עי
ײ נ*ד*ו דע־ טכע- יתר־ריז. נ־נא ראנט רי  די
ױ א־רואגירט, רןע ט עש ו יא ױייז  ׳mvי* כ,

iy זי-נגז או׳ער, - y j איז אירזאנען, א;יע*ע 
/i דא־־ום i'Yr:w o ) r y i רחר;א ׳ק^ןיי,ריט 
T אביוזירט c׳^y רyד א• *,,כיןיצ די יצ*;. f 

 (•כע* אדת ניט לחלוטין א*ז y׳i>^g? דע* נ••
y y y ^ ’ i* רי זיןי r iyt*Mג• יvא־־ס• א*עע, ז 

y:yr$^ yi, פ»ר די אין y ’ «j ׳עטאדען וױצען 
yy*j* איז הטנעז סיר י,»• ר־רפױ׳ס פין גיט

j׳y*. כע זעױ׳ר א פא*נ־אכט ׳עטונדעז. פא- פ״ױי
m זןל yvy't דאייגע די אױנ yi, ו ׳גפ װפט י  זי

 כען ױ«ס רורחײט, אזא גיטט איז py אז ססן, א
?iy רעס oA:y גיט t y m r * g. י יאסיר ײ י

י זײג׳נז אורטײל אין אז אייך ׳ י
נגט א אױןי /Oyד פין נאא״גפײסט ניט טפ̂ט
r האנדע^ט op ױאס t ד א ױעגעל דארט ג־י ױ

y לp^ניב אפ״ער, װערט, װ»ס םיהרן-/ « i• 
 ״ד/ר נארריגס ניט. נאר או;ז ארט ד#ס לאכפ

 אויגזן iארגיער אין ניט חטם /רי?א׳yאם אין איד
ײי רינדעסטע, דאס פאײאימן  װןרם ד«רט װ

 רנא*pדoאו אזוי רוזדאקיזם דץר װעטyאטpyנ
 חים pop•' דאזיגע די ׳פאדלערט רירליד.

V o ,דרי?ט װאס חוזדאקיזם, דעי אז נןװירקס 
d אין אויס ןיף p i ױpדארםמו װ«ס״ : רטעל V 9 

 •אר״ זאל ?*נסםיטוזגאד/ א דאנעו סיר אז ׳ענל,
ly iy r v נ ױגיפגא, אידי׳טע די פ-ן  איו np אוי

ip אטאל 'iy j ,די 49גירנא אונו ארט דאס נײז 
y t ig i או ׳*רעקליך איז זאךoנpלוp•o.ר רט  •י
*ן ן דיפאװ אפיױ אוז ק״נער, אז זיפע*, ז״נ  אייי

tpp װ»ס ^רללערןן, ניט yג דאס רpװ«לט irn i\ 
n רpד טים y i ' t i i ם*דיע, נלוטרמטדיופר•? 

p r p n ה*כסט• א וױרללינפײם דער אין איז 
r נא^ע רי ואר. לאגנוױיליגע r v o ררpזיר הט 

 כיא׳ליס• פוז סערpo ױגגער א װ»ס דעס, ארוס
i װי ,ooptpn נעװיסען א פון װייס טיפ t •סא 
r קיין װאס ק״וזס, פעז :p o ד איזpװ רpלט 

 דאדף רpסfםארם א ױשו oyi פח נט־ניט וױיס
t« םין *זא רטכען t  d ip d p ײז w: ז ry איז 

op אין איז ע* אז סכיז, א tp t:g i .נאגקיאט 
 נים װאס ׳לדpחויפט'ה דעס טיט איז דטסזעינע

ע • ו״ג ?ip o ’ oo ר ױאס 1או פרי/ כרויםpד׳o 
 *ד אזא לופם. רpר tpJpװ װי כ*וים> װעגוז

םןtס• כיאליסטאסער ס קראנענע אליז  rwt י
ו רpvאנjר'pד op וזעננט opד אויף ט ו י p ו i* 
ר״ •אר א פאראז דארם און ד• ו״נען װיס  װו

po^ ,טטריכפז p^ pti דpרסאגpאס•* דעס א( ן 
^>tp .װ סן י,■ דאס רp«נ וי נ  די װערס רpכ’י

 פיר״ א װירקליון איז op ססמרײקזן. נטנצע
ײנr א ,װאס דרוס  נאדייםענד?! א םיט רpר

 פארפאסא»עז״ p3לptא פאר ?יןי נעסט סאל»נט
ײ ■ונפם איז op און  א װפש פארדריכליןי, אז

o n  ^ p d *po ר■pטpנדירtpopj i t  D אזגז 
 פאר״ גאד אוז *pdipw אױןי פיהרם סו;סט,

 אזוי איז לריטיפ אונזער װאס ׳זיא דריפליכער
i ניפ אלץ דאס בלינד אוז סעס• •ארדאסם t 

זעחו.

ש. .3 ט װי א צ פ  IPD0P3 אונזער םיס — ני
v? וױל^ o  ipjp נארנים too. סילע IP3071 

ז גז כײ עוי ו ip י jp ii oipiopiio דער Jpo^ ^ 
p אי? pלpזסe׳ א no סײט iי •r p n p r v? • !• 

v אוז באגפ. o זיך װירסליד האפסו v tm.:vrpi 
o it דזספנעראל poקרpopר , * רי י י דעס נ  ״1•

no o ;p v t אוז פאנפ, דזר i t לא«יא• פרורער 
 דאנעז סי־ אנער באנס, פון ל?עיר דעם ױיטיצ,
pnopi? ?פױן ׳פספלזו מענליפו אל •tpo inw. 

 ייסם יאגנער לאננער, א ד• איז נאזי דער^ אח
no ,פריחער שײז זיך האנפז ױ»ס לאנדידאטעז

 האכען גויטיג אזוי עס דארפען זײ װאס
 םי• אםעריקאנער אן גאף און קעניג א

 בא״ גאגצען אין ניט איז דערצו, ליאנער
 זיך זײ נעהפען םסתםא נאר װאוסט.

 גריכענ- װאס הארצען צום עטארק גיט
 איהד געוחנן םטילח עחשט האט יאנד
 דעגקען אלבאנעזעד׳ די ׳זײ — קעניג

 כע־ דאף איז קעגיג א םיט אז פסתפא
קעניג. א אהן װי סער

 צו זיף פאסט איפיצער אויב איז
 איצבאניע, פון טהראן דעם אױף זיצען

 אסבארן װי אנדערער קײז גיט דאס איז
 ׳שעהנעם פון ױנגערטאן א װאוד. ס.

 האלטען צו וױ ערםאהרונג פיט יחוס,
 דער־ און צוים אין פאילק אופרורדג אן
 פאכען קאן םכ״שוי, אפת׳ער אן נאך צו

 זיצעג״ סטריט, װאצ אין גאיד ׳עטיקעד
װעלט. w אין דיג

 װעלט גאנצע די איז דשע װאס םאר
 װען זינט ? ױנגענםאן דעם גענען ארױס

 צו םארברעכען א נעװארען דאס איז
 אויכ סטריט? ײאי אין געצד פאבען

 װאס םאד טא םארברעכען, א יא איז עס
 און .בירדשע די ניט םען ׳שליסט ז״שע
 און בראקערס אלע נים ארעסםירם מעז

 פיט ערשט חאבען אט סיעקולאנטען?
 באמריבען צײטוננמן די צוריק ײאןי א

̂שער א װי  דרײסיג םון ױנגערמאן אידי
 אין טטאדם א געקױםט זיף האט יאהר
 עסס״ ״סםאה יארקער נױ דער םון סזרח

 טזופן דערםאר באצאהלט און טשײנזיש״
 און דאיאר; טויזענד אכציג און צװײ

 םיר פיט עחשם איז ױננערסאן דער אז
 טעיעםאדאפדײ• א געווען צרױס יאחר
 א דאלאר צװאנציג ײז פינזי םאר טאר
 םייציאנעה א *ר אי? איצט אין װאו

 װאס גאוגים, אנדמרצ םים איז אזױ און
 לײ- םינאגצ^ן דעם ארויןי סיצזנםצרען

 טויזענםער פון ■yp די רyאיכ סזד־
רס קרבגות,  סא סםימ... אין איגוועס̂נ

a םים טאראראס אזא yrr וואס פאר n 
 וואס ®אר װאוד? יװטעגאנט יוגטח

V* קאעחנס צוס pmn איחם פמן וױל

i נדי oyוץרעיד t ^פא^פסר l׳f y n y o  r
v נאנץ l e w h ^װ ראשנװג’*•ty כייר fy)9i  
פ נ״ודע־ ױאכ ד«, ט׳  •y\ אונז ד#ט לאויןװי

y איןי ז*גס i* כא;י 'l y 'V ־ f לי 'Pov pu n  
fys די װןרען 'iyo  p r o ’ i i  yoyo ד סארyץד״ ר 

f די םיז ן*ארל די אין D'*t “עטע 'K  fy r;p o 
 f»;3 די tyn ׳צפצטץ-, לל״סן גאנץ א דע־ויײל

ז ״.־טא־ח jp״y*,i ױעט ty איז ,,ני 'Pn  oy טיו  גײ
, ty*,y,i נאד זײן iy r iy o ן*י o^pcypnO D 'lip j 

y2g j y 'y n- פאי n y i גאח^םזןר D O n n t איז 
y v ?  oy״ סיט פא־זןרנט איז כאגז די אז ׳־•P 

yT .?yyiyo p r o ' l l־i t ̂ןז ̂ל  גיט רpיפf ר
ty-pn o'yovpi ני״אט ip r :y o י • ; 

ל ײ װ״  W 0$ר .r>pov א אין זיד נויטיגץן ן
*ioipp סיט די גאר .iga ניט כײ:ה די  •יו '

o o p ry j o y i, מר דץר סיט סי  ‘PP ןר#אחרו« גױ
ipogn iy i מן*ט*לם• ipn j p ip i  1 i t י  p*;3 י

ivvo' )i  v t  oyn אין o ' j  /, , f .ריהןר• •n # n 
jpo* די — א♦? נאגס no סריג¥י« רpד  003pn 
?’n •  p ’ O ijgpp  po די op n ^ ir r o o t p n’״ 

n• •לז•, ׳מוגסי. f tn סי׳יןן מ tpp v ארי t •ל 
o איהר װאס אל«• .tpoipn גסיגיט jpp סא̂ן 

tp איז 3 y j itn n u אײp״ ר ^ז סײ לי  או« ••
’pn ד^• אױף n. חאל סירnp3• ir o גױטיג סאר 
ty •ײד n m i i t ניס T f  t p t f^ • •  i t י ײ <•׳ י  ו
nסארי• ניט און n p i  iy t>» רop סיאץ׳ • •  ױ

ד ח»ס איחר אױפ ר$ס, איהר ײי 11י ^3א״  א
jp” io ט װי y ױ״ y t y i  i t  v^ jyo\ אירתגר 
נאמעססממנ. pדערlא װ*לכע
 אי^ סים סיאניאס יpד - גרעפילד ס

tpo rno  n y t  p j” t איו •t y ^ ’ ip j tpo’ ip n 
ז no o’» ני t דז דעסp rגyראל o ip p rp״i i 

ײ א א o נ v i r n  opi no tim פאארד no דpד
?n r דרעס אוז pHloיארס. גױ אין ימיאנס ר 

m רי t» ר ן רי nר fpotסאלן •pןזpנoר ר וpי מ י  ז
oyn חי «י ן נן ו no t י p in s jn o r אלס pnpnm

ױ •1דאר איז •ראגראס רpד און ײני*נס. אז
on, מי fio  .jyo iip ng דoyטוp1נt ’ « l f די 

no t r o ip o n ס דעס א yאיפ •ײנר r pל•זpז 
m iip(״i t  tp אוז יאסאיס, די t"נ ׳ i אוי t  ” t״ 

o נעסינען לען n ניט םאר סראגר»ס tpaon ,on 
ty איחם ר?פם א t” i i« i t p m t. דאס •פער 

T עטמאס״ איז f  tpipp v o  Don סאר׳יסזן״ לײם 
dpi tp סילײפס tpp tpo יעו ip i ip ipw 'iii 

ס סרפגראס, Don : wpw i 1אי פיח די ײי t סר 
Oit t’9 סאריאננט n r. איז ד*ס אױפ ׳•כןר 

,1א 1»סיל י ם op 1אי ו i לאקאיס די סאר ני t 
op t p i i t. ײ ץ op tpipp י נ  אי• סרײסס1נ ני

i t  t p t^ p a די n« .opogs ר די••p o cהyר 
n p i no סן i יפער1 עלען1ו יװי t  o m  ipom 

pנטpoרtp דאתס ניױפעז סיר דןם אױף to*i 
tg דעפ אױף p r^  tp iiy o ipנpאי iv ר o ip f tp y 

 pn* סעו11אױסנ| רpױדopn i)*o*o 1 נאארד
u n א p’ O iro n ינ«p1 די ר i t  .tpopno?יאס 
ipo איכןר ו*ס סירם1דיסק O in o p/ װאס איו 

iלtp i” t p .העפסס״ײארסײנ״ איעסאראסאגעז 
ױ »yo»3 אפער opn י 3 r? די װערסו tpn ,o*’ t 
יp. 3. 1 נ. דער i י t  tp iijm  T t ♦ר01י ד ע נ  0י
i אוז t סייײאאנס די  אר•1אויסנ סרז ס*ס אסי

t ■ראגראס. פייסען p r ip j  v o אז גיס׳ opn op 
i גױסיג t  v*r מו י ן p רpד סיט װו o rםון לזנג 

tp•« ר* « n jn לסאס1ז1ר דעס אױןי no דער 
 ננס•13ו1נסער1א רyײ:op}t>n דער no ארפײם

ogp״r o.

tpô — חאהז. פ םאניא gtnp דעס
ײו  ••ליטי׳פער אלו סא^אלער דער פוז *אױסי

vpi*סןד 1®י נסע  לאר״ דד. no סס״יסס״, יוגיי
ד קזנזו סיר סאז. ײ מד י ס*ר ד»ם ז,7םארזי

a a B s a e a i

 זײן נאװײזען ואל ער װאשינגטאן
 דא געמאכט האט ער אזוי וױ וד&בונות

 צי די זיר האכעז װאס פאר געילד*
 מאראל̂י םיט צו׳דחשנ׳ט אזױ טומען

 װל ױנגענסאן, דעם געגען עדיטאריצלס
ײ סען  ארױסטסז שכי ■י עי דארםען ו
 אפער׳ דער פ*ר פוסטער » פאר לען

f קאנער i w v
ה דער איז ץ :תיי א טאטע זי

 אימ הערשט און נענעראל״גוכערנאטאר
 זײגי פיליפינער די און פייליפיגען. די

 הערש; זײער םון צופרידען גאר גיט
 א איהם נעגען זיף כונטעווען זײ און
 װאשינגטו געכעטען שוין האכמן זײ

זאל  גענל דאזיגען דעם צונעהסען פע̂ן
 צ זײ און די סון ראי־צוכעמאטאר

 ז׳ פעז םוטשעט אנדערען. אן שיקען
ן  םין אלע זוכט פען און וואשיגנטאן יי
 ע פייייינער״ די אײנצושטילען יען

 שעהן׳:או נישט איז עס וױייל שטענס
 איי האט פען םאדערונג. אזא, צונעבען

 גענעראל״גוכערנאםא * ארײנגעשיקט
 איהו םיט האיסען זיןי איהר דארםט

 t איצטער נױטע איז צװײטענס, #און
 ווײטן װאס זײז זאי װאוד גענעדאל

 אי שױן איו ער וױייצ וואשימטאן׳ םון
 ס אוז הארדיננ׳ז געבען געיאפען םאל
̂יד  ס> קולידזש׳ן געגען יויםען וחגיעז נ
 CD נאטינײשאן רעווובליקאנער דעד

■רעזידענט.
 ik ה*ם זוהן «ײז אז *נער, אי*ט

 ז״ו סים ײעיס די ויפנעשםורסט*
 ר$ סילייינקר די װייצען ם«עתו<**יעם,

 נקר»א־ןונערט1» דעם נעמז אויסנומן
W'3« םיחזטמו און גאור 9P r. ד

ו םען ה«ם רימד י  אתיפנ אזוי «ס ז
ם ױי מי a י n יוננענם ,*רײ״נר 

n חס־ווײז׳ק w ײיל נמן און v i n 
 ד» און or'M ניט »יז ט«מ דער אוז

•n זוחן חױ־ וזײסם, דאט — מינע
ײ ״ י י י מ o< ״ n  ■we vm t יי זיגד̂. ס םעז

ייי״

p)0* איח• דסנצו " ? p n p r סיס •t p r iy n o. 
.t ד#ד א׳ז opoo די p t io j ח1ת  1”א אױןי י
8.t ד אין איןop ־«ppwa f י nrm ו tpi דסס

y i* דר י•* גכ־י^גט ip ; y j i i i3 דוס טיס
״ ״ן צי ifn ייד no אוי p^  i t  »y-*io די װידלריר 

no yu: •נ’םייא•*נ דt p o io r  pe. לויט 
ננ, ‘א־;*ע r ד״ני m* אױםלײז דןר *yn iy3PJfJ 

i “;א *;ן t ס’י פצודעגטעז רי» i t  t y iiy o o
i אײסלייו ד?י אז ו•’א *•;*טיעי־ס, •ר t? ײן  ז

׳ א נ־י-ז , י ־ i ו t •זיyר IV*70’ D איז nnpo 
ד ״.־טידײם. כ;ןינ*י,ר' טל״ו י  *yj אױך ipp אוי

i ••עיעו נעז;ג t די eא’*r”דy;p ער  no יןרוי
 איכ איחס, םיט בא:וציעז *־י ײד איס .**גע־;״ג;
no y ג־ט•; א i r j y o ’־y i ?p i-y׳.-’n y i po3

o”^ װירלי״יך א־ז א-טי•־; iy 3 ” ty iO, סיר |1א 
iy דאם נ*ט :־■נע! tp n to * i i  yoopTno׳ iדyר 

opoy ! y i i ' r 'P o, כא- סלײז1א דעם אזא ױאס
jp ר-יטענד 'y o p n a c, דע- אז ני־ױב^, כ»יר און 

 טאן7ג ױאױל האט רעסא־טםענט עײול־״צאגאל
 •it א־מע־ קעז om יאספיעט, א א־ױמענ^דיג

ט רעס ל־רען ;־ז  סין גע״עינטע י־;־ no כטי̂ד
סט־־טס •.־;•יטעד

t ״ן ניט !־;ד־נט ;,,י־ :יט איז -»ב ק  י
®yp,,,; ־ ד<בעז כרחניח. אניסעל ;ס־ ״י

 א אדא' רא איז עס ת.1ברח; ג־;;־;ז נא־ניט
 אנגעי״גט, זעדר איו בדחנױת אנ־כע* ־־•;ן /׳'•ם,
 ;יט ניי־ דאבעז ..גע־עפצינל״ט״ י׳;־ איו ■ב־;י
••;?•;־*.1 נויטיגעז דעב דעם ®אר

אי א ײן, ;זיי עב ■ ן“ד  ז*יט איהױ א• ז
 אי; א:עןיא* ;־ט א׳י־ם י־;:;•; :•־־ א:־;־ נעיענט

,א ז-י«*א ;ײטיגע: די;ם i האט *־, t איד-ם
 ס'יאו זעלז א־ר־ םחט יאט טענית. נ־;ײיסע
•;. א••׳;־ פיז ס-סיננעז די ׳’א• ד־עס־;ן  ױ:י

i ניט עט ל>ט אי;ז ר־ט t סאז

י8א !1י;*־’יי;;1ב אײער יעפיגעל. סעפ י
t• כאססאז איז •,רעטנעי־•.־ דע־ it ײדעז it 

עי1א ם־ן בעכעכעז ײעיעז ײאס ױ״טעז, ד•  ;ז
v i j’׳i i : r‘ ,סאר ריר ו1דאיט־ דע^אדםםענט 

ע איבעיינ. ױ־רלײך עי ty אעז j i ’ 0 ” t הערעז
ז”ר it ױ”א נא־ניט ד«ר ?  גאנצע דעם. װענעז י

p ײעיעז ס״דדעעפ 3p ip » h? דעם פאר pyut 
לוגנ, נױטינע די נים ראט ל»ס א*ינ אין  ױיי

־ ז־ינעז עי אי זיכע~׳ די  זיכער ײעט *,אוי א״
 דאס דולא קעז דעם ,־זױז א אייפטאז גא־גיט

r בעטעז •;•םארי? t ײ ’כי  א ,t ipoip it ז
1*ro r v,ירריגנ.”, פארקערטע א ■ו:הט יאבקז ־ 

ארכײט. “אײע סים •ז הטPi :א*ז r.tp א-גזער
cp אײס, ניט ראפם c i n ד?רױײל tpoip ניט 

i t  p '-o ־״ דיi p ' i t  .o n iro rp ׳די ’p r ip, װאס
i t  tpoi? י ’tpn ל?לט^-־ס י t ריכםינעז דעם 

no ,tpmi ̂ם n אלײן ר ir סיה. די מ?רם no 
 ן1א סעהר ?point ײעיען צ־ײט׳ רעי ס*ט יאז,

p די רעזולטאם, ד׳;ר טעהר iy iiop io ’ io אר־ 
אסיי. ססער1טאריr דעי איז דאס ־* נ*ים

דער - קלאויו־פרעסער. אלטעז םון זוהן
’t i ’ ; i טא•, ;ד1אא* c g ' i ׳ע«לא:עװעט1 װערט 

 אין װ?רעז אנד?^ט1פארו ;יט װ?ט אוז ניט י>ז
cy א  X ’ lpt 3 ir o ̂’די נעס־יאצט כאייד •לט 

m o p n p o i i i  p t;* i, י װעז  ’in* ײ^לט «ז’1ײ י
o ? r t i n y i. הןד װעיכע די, ם#ר •רםע״ רי םאר 

o נעו m y io ’ i i  n i r  T t, אז די װעם ip ײני n o 
tpncy i אנדpרtio  ip ip h  p ,מיםלעז v» ײ i ז t 
ם •נער .1ה?יפ? ײ ױי ני ר •,i p r  n o  lP O P ii 

סורירעז עס ױעלפער p רערע1א םיט מנ r־ 
ױ, אונז װאונד?רם dp «־;־. קי ד םt 1« װי  איהר י

סארשטעהן. עס ז*לט םאטעי אײ?ר נים איז

yop ראס אז ה*פעז, םיר — ש. פ ’ r p n t 
 צױטיקעז כירם1■ר כעסםע. אײעדע no ;ים א־ז

rnp י;ס7 iig.

ל א אג ש ע ערג מ ג קאלענרא,׳ אי

סקויסאן. ח. ®דן

p י«חר 12 םיט װ»ר חיינטיגע n r i

עי אײ• א־יך ׳ו.־אדב»?ן •־ א־ז דעגי
:Vק/ א• י ס אגיג עז ױעי״גע ק  יע• חי׳נ

ז סלעב■ ען קיייײלאנד ײי עי עז װ צ־י: אי  ס
ן יאקאי אינגעינעסוןנאי■ דעס סון  אי

f חאי״פ£ארד, l i p ײ ײאל ׳  »3ו.עסא וזאנעז ז
i סארמך א t געז י ע»«ױ. לי א׳י ג1נ ײ נ :

ידסאן פירמע דעי־ ו ן דײ־ ״” אי  סין א
חאימסאיד

* * #
עי גענאסע ע א ו.־ט י^נדאן ד׳יי י  כעי

cרן n p t; ד איבעי יעלגדסוי־ס ״ ו וגיא* ס  י
א-ל די סאי גיזס  א•י דרעסמאנעײ א-ן לי
ד1סל רע:ד ה

* * #

ל, און העי־יה :אכעכ די אנ ן :י ו  דע• ו
עי ג ענ ײ צ צי כ ײ ו  א סין וערען’׳ ע׳ז®"*נ ו

ײ י ס ז ד גענד סין באזי״ײג•  י עי״ אי ױעינ
 חונרעיג• די סאי ®אראגצײאי־צייכלײט

בעזt און  *ע:ענכ ײגגע סערציג ן א י
ע נ ל ײנען ד ן א־דגע־־דעז ז  פײע• א אי

ן זען אי ן די דא: ןא״ג• דעי יגא? די ע ײ  צ
ײנען יך י ״ דע• די כ ״ ײ ב ־  א

עי די א־ן זאי׳סי׳אשעז צ ײ ב - חאנעז אי י  ז
ם; n ראצעיוען געקענצ י o י סין ״ ד  י

י י ט ל^ו י ן געלואיען גענוסען ; אנצ אי

 נױ גרײטער פון ױגיאנס אםעריקאנער «
 יאהר עמליכע עצסע4י די איז ער יא־ק. !
 סעגסראי סיז סעקיעטאר רעי געװען 1

 איז ײאס קאונסיי, יײבאר און טריידס
ױ אלע םון קערפעריעאםט צענטראלע די  י

־םעדערײשאן אפעריסאז דער םון ניאנס
m i  ז אונםער יארק. גױ םון יײבאר אװ

 ר,ער* ױניאן ,ד זיך האט אדםיניסטראציע
 פראנרעסױוע אין באטײליגט פעריעאפט

 יא:ג צײט א איז אילײן עי באװעגונגען.
 םארװאיטונג דער אין פיטגליד א געײעז

 סאציאייס־ ענגיישע די ״קאלל״ דער םרן
 •אד א םיט זיך האס װאס צ״םונג, טישע

 ניט איז ער פארפאכט. צוריק פאנאטען
 איז ער אבער סאציאליסם, קײן גמײען
 ארנײטער- אפעריהאנער די פון געררעז

 צו בדעננעז צו שסרעבצז ײעיכע סיהדער,
 אסערײןאגער די דערנעהענםערוגג א

 סא• אפעריקאנעד און טרײד״ױניאניסםעז
ציאליסטעז.
 אינטע* אן נעװען איז קיהא כרודער

 אױס־ זײן מים •ערזאן. רעסאנטע
 איז ער אז פײנען, געקאנט םען האט זעוזן

 דער,אפת׳ן אין אכער ממנש, פראסםער א
 איז ער אינםעליגענץ. באזעסען עד איז

 דער םון םארעהיעי שםארקער א נעװען
 ער כאטיט באוועגוג^ ארבײמער אידישער

 בײם נעבורט. אײרישען םון געװעז איז
ץ ער איז טרײד  טיפסטער. א נע̂װ
 האט ױניאנס די אין ארבײט טרײע דורך

 עםםער. וױכטיגע צו דערהויבעז זיך ער
 ױננער א גאר נאך געשטארבען איז ער

 אן פיל צו פון קראנק װערענדינ ׳פאן
ילעבען. אנגעשטיענגטען

פדויען ױ is נעװערסשאפםען די פון כיםע א
כואנסס די פון

 נעװעיח־ אידישע סאראײגיגטע די
 םוץ םרויען אילע צו *®עלירט שאפטען
 שענקען יעצט זאילעז זײ אז נראנקס,

 געהען זײ ווען אױםפערהזאםחײט מעהר
נראסעריס. אץ קױסעז
 זאיל סען אז ׳בעט געװערקשאפטען די

קלוירקס גראסערי די העילםען דערמיט

ט מ ע ר נ ע מ י א

t a O M S f M N f

1 ^ י ס א י ״ ^

 פערקיהלונג א לינדערם
 שטונדען 24 אץ

טענ 3 אין נריפ די
םענם 30 דראגיםםם pאל'4114

ע די פערלאגנם מ ס רוי ק א  נ
ם ם םי  &$ןרפרעס הילל׳

ץ ט א פ רי ש עי ם נ או

 סטרײקס יעצט האט ױניאן דיזע ױניאז.
 בראניזס די אין גראסעריס אײניגע איז
 נוי״ איפער װי םעהר יעצט איז עס איז

 א אין ארײן נעהט איהר װען אז טינ,
 אז געבען, אכטונ; איהר זאלט גראסערי

 ױניאך א זײן זאי סטאר גראסערי אין
סײן.

 האט ױניאן קלױרקס גראסערי די
ראוד. באסםאן 1176 איז סםריײן א יעצט

 גע־ די םון ביטע די אז האםענדינ,
 אוך ווערעז מדפיילט װעט װערקשאםטען

 נראסעריס די פאטראנײזעז װעט פען אז
 פארבלייבעז סײנס, ױניאז האבעז וואם
נרוס, ברידערליכעז פיט ׳מיר

םאראײניגטע די
געװערקשאפטען. אידישע \

ם ט ע ק ע צו טי אלכ ען ה רײז  פ
ט די צו טײ אני ס פ מ  קאג־ סי

ען. ט ער צ
 איז אראנזשפענטס ספעציעלע דורך
 דעפארם־ עדױקײשאנאל אונזער געילונגען

 פארשטענדניס א צו קוםצז צו םענם
 סטײם דעם םון מענעדזשמענט דער פיט

 פיםנ^י־ די אז ארהעסטער, סיםפאניע
 אינ־ אונזער םון אאקאילס די םון דער

 טיקעםס באסוםען זאלען םערגעשאנאל
ײ װי •רײזעז, y3^*n צו  פאר־ ווערען ז

באקס״אפיס. איז סויםט
 עדױקײשאנא^ דעם פון אםים אין

 מע־ סם., םע16 וועסט 3 דע*ארטםצנט.
 קארד, א באחופען ידער5םיסני די ל*\

ײ וחום וואם  באקופען צו באחובטיגעז ז
•רײזען. האאבע צו םיקעםס

וױםען צו גוט איז װאס זאכען

ר ע אנ ק ױ ע מ ה־ א פי ד- ע ט ײ ב ד  א
ע רער ט צ ע ך ל א ען. װ נ איי מ ש ע ג

 וױייאם געשטארכען איז װאך יעצטע
די אין סיהדער כאחאנטע• א קיהא, פ.

ד א ען נ מ ע סען װ ך דו  גאסען די ד
ץ ט דדיסט די א ד ע ט צ  די פון י

ע ט ג ײני א א־ ען ס ט א ט ׳־ ש
 דע־ ר׳אט צוליק *ארי עטי׳ינע כייט

 ױא״עינג״ אין דדצענעי־אי ■אסטטײסטע-
 יןc נוך ג-ױגען א פאדעפעגטײבט טאן

 הױפט־שטעדט די אין גאסעז פון געכיעז
 סארעפענטריכט איז בון דאס יאנד. פון

 טעגליכקייט א געבען צו ,כד געװארען,
 איבערצוגע־ •אסטרײסטעיס יאאקיע די

 ריכ־ :יט ;עװען דיגען װאס בריף, נען
אד״עסייס. טיג

:יצ״יך, זעחי־ בוך דאס איו נאי גיט
 לעזע- איגטעיעכאנטע אױך איז עס נאר

 אײניגע אויו״ אױך א;ב װײזט און *שטאף
 ׳יכױשל אזױ, טעית׳עז. געװעהנליכע

 פעין אז ׳אי*עטען ;id אנגעגורען װערט
 ׳גאס אטע־יקאצעד טיפ״שע ,ד איז סטריט

 סך א ;אכיען ךעפ באגענע:< ביען אז ײלז
 אנדערע איז עס ױעײנע אײדע־ אפטעי,
״שטערט. אטע״יקאגעל אי; נעכיעז,

 ווא״שינגטאן אז ׳איז ארת דע*
 צאהילײכער, די־נאליכ זײנעז כטריטס
 פארק די אפידו און כט־יט, ניעין אײדער

 איבער־ סטליטס טײפער די און סטייטפ
 די צאהל. אין סטריטס טעי; די טלעפעז

 און נאסעז פון ;עסעז ■אסולעיפטע זיכען
 יעטאאטמז פא־אײניגטע די אין סקװערס

 באגע• סען װאס װאישינגטאן, :זייגען
 סיי־ ; )881( פאדס ; מאל 1,023 נענט
;868( יעל ;836( כלעין )  ),760( אוק )
).734( יעלואיז און

 אפטסטען אם װעדען װאס ;עכיען, די
 די זײנעז גאסעז, פאר באנוצט

 װא־ ■רעזידענטען. ;עװעזעגע סוץ נעמען
 דער־ שױן זײגעז לינקאי*; און ישינגטאן

 דזשע״ פון נאכיעז דער געװארען. םאנט
 אומאפ־ רעל פון אױטאר דעד פערסאן,

 דרײ דעם און הענגיגק״טס^קיאראציע
y די פון פרעזיז־עגט טען p r r ^ ^ c 

 גאך מאי. 586 םיר באגעגענע( שםאאטען,
 דער דזשעיןםאן, איז דזשעםערסאג׳ען

 ■א^ולערסטער; דער סרעזידענט, זיבעטעי
 546 באצײכעגט דינען נאכיען זײן סיט

 פערטען דעם טעליסאנ׳ען, ;אך גאסען.
 געגמבען נאםעז א סעז האט •רעזידענט,

 דעם העריסאלען, נאך און גאסע;, 632
 — •דעזידענם, דרײ־אוךצװאנצינסטמן

 יאײ־ אז כיעכליך, איז עס גאסען. 466
 ;אכיען א כיען האט ;אסען די אם םון ניגע

 פרעדדענם, :ײנםען דעם :אך געגעכען
 העריסאן, געדוען אװך איז :אמען ײעסעס

 סא- אײן נאר נעױצז איז װעאכער אבער
אםט. אין גאט

 די אין נאסעז 400 סלאנעז װײטער
 פון נאניען דעם ישםאאםען םאראײניגטע

 זעתסםעז און צװײםען דעם פון עדעמס,
 ישטא־ פאראײניגטע די םון ■רעזידענם

 פון נאכיען דעם גאסען 734 און טען,
 פון פדעזידענם פעםםע[ דעט מאנלאו,

 דעם און שסאאטען פאראײניגטע די
 םאנראױ גוט-באקאנםע דער םון אויטאר

 אז פדאקלאםירט, לאט *ואס דאלטריז,
 דארפען קאנטינענטען אםעריקאנער ^די
 װע־ באטראכט :יט רעהר אז איצט פון
ױ רען  צוקרנפטיגעל ד׳;ר פזן לענדער ו

 אײ־ איז עס װעלכעד א פון קאצאניזאציע
פאכט״. ראפעאי׳שער

 ׳שטאטסכיאן דרוקער, דער םרענקיליז,
673 אין דערמאנט װעלט ע־פינדער, און

ײז ר פ ב־ ל א ם ה ט ע ק  כדשא צו טי
ס קי׳ צ ט ױ עו ט. ל ער צ אנ ק

 תרלגען קאנעז סיטגלידער אונזערע׳
 לעװיצ־ מײשא צו םיקעטס האיצנ־פרײז

̂כער יחאנצערט. קי׳ס  ישטאט־ װעמ װע־
 יא־ טמץ19 דעם בייטאג, •שבת פינדען

האל קארנעניע אין ;ואד,

 גע״ און גאסעז, אמעליקאנער םון געפיעז
 םון םאלדאט גלױסעל דער גיענט, נעי־איז

 ״,דרומ די װעפיען צו יזליג, כירגער דעם
 אונטערנענע״ דך האכען אדמ״עז דיגע
 פון נעסעז די אין דעלמאגם װערט בען,
אכטען פון נעכיען רי פאיען. 4?;♦  ש̂י

 די װי פאפולער, אזױ ;יט שױן ז״גען
 װיסטא, בוענא •רעױד^טען. פון געכלען

 די באזעט האט טײיאר גענעראי־ װאו
 דערםאנט װעיט ,1847 אין טעקסיסאנער

 סאראטאנא, און גאסעז, 51 סיז נעכיען אין
ײ די א ױי  שיאכ״ צװײ װאו קאונטי, עד)ני

 פון םארלױוי אין פארגעקוטען דיגען טען
 װערט אומאפהעגנינקײטס־כילחילז, רער

*שטעדט. 35 םון :עטען איז דערניאנט
טערא״,4י »יז פאעטעז פזן :עטעז די

 ׳שטא- םא־אײנינטע די פון ;אר ניט ׳טעז
אי ׳טעז  י-ענדער, אנדעיע פיז אױך :

 דער גאפען. םאר :ערען באליבטע זײגעז
 װי אפטער באגעגענט װעלט װאס נאטען,

 ישאטי- נלויסער דעל כי־אט, איז אנדעיע,
 װערען נאכיען זײן מיט ; ראסאניסט ישער

 פאראיײ ךי אין גאסען 200 אנגערופען
 אין געקסטער דעל שטאאטעז. ניגטע
 גרױ־ ערשטעד דער אױרוױגג, איז צאהיל

 װעטען נאך שרײבער, אטעריקאנער סער
 גאסען. 175 געגעבען נאכיען א האט םען

 פא״ דע־ װאגנער איז מוזיקער צװישען
 פיט זיך רופען גאסען 31 :פוילערסטעי

נאטע;. זייז
 מען באגעגעגט פלוכטען און בױסער

 אזוי גאסען. םיז געסען אלס אפט זעהר
 :אמען דעם פיט נאסען 868 סיל טרעפען
עי,  אוק, נאםען דעם םיט — 760 םייי

 — 708 װאלנאט, נאםעז דעם מיט — 743
 כייט — 639 איז גאכיעז דעם םים
 אויך זײגעץ עס טישעסנאט. נאמען דעם

 אליװ 220 סםריטס, כדשעיי 448 םאראן
 און סטריטס ארענדדש 203 סטריטס,

סםריטס. פאילם 148
 א טען האט גאסן אמעריקאנער סך א

 לענדער. פרעפדע :אך גענעבעז נאכיען
 רופען נאסען 60 אז פיר, געםינען אזױ
 נארוױי, זיך רוםעז 12 חאיאנד, זיך
 דענמארק, הײסען 7 פאילאנד, הײסען 10
 צו און איטאיליע — 2 באהעטיא, —- 5

 (דדשױרמעני), דײטשלאנד פאר אײנער
 (רא- רוסלא.ד און (אוסםריע) עסםדייך

שיע).
 נע־ אםטמאיל װערט עהויפטונג די
 שםאאטען, פאראײניגטע די אז מאכט,

ײ א זײענדיג  גענוג ניט האט ילאנד, נ
 װאס זאכן, אומנעװעהגליכע זונדערבארע,

 אין פארשטעלוגגס־קראפמ די סםימדלירן
 די אט נעמט אבער ערטער. אנדערצ

 די םון סטריט״דירעקםארי פראזאאישע
 בוך דאם אט װי זעהט, ארץ הויפט־ישטעט

 זי לײקענט און מיעונג אזא באשטרײט
אפ. אינגאנצען
אכיעריקא־ די צװישען נעםינט איהר

 :ע־ אומנעוועהנליכסטע די נאסעז נער
 נןך העםפישײר, נױ קאנקארד, איז מעז.

 פילא- ראוד. האול האט א מיר פינען
 באריםען זיך קאן פענסילװאני, דעלפיא,

 כיעמ־ מערילענד, לײז. םודעל מאד א מיד
 ק., ד. װאשינגטאן, און טענעסי םיס,

 כדי אלעע). (חזריס עלי פיג א האבען
 האט אריגינאליטעם, איז אפצושטעיזן ניט

 נע־ נאמעז א פענסילװײניא, אלענהעני,
 סלאש גאסען איהרע םון אײנע געצען

 פאיק א האט ׳ק, ד. װמשיגנטאן, עלי.
 א האט ם״שיגען, סאגינא, אין מילי׳

עװענױ. טוםהפילן
 'ועלט־ די םיז אפ זיך פיר קערן און

 עלי־ איז אז מיר הוכיען ספעימז, ליכע
 לואידאנא, ארלינס, נױ אין םילדט, זיען
 עװענױס, סטריםס, פערעדײז די איז און

 זײנען װאס ראודס, און לײנס קאורטס,
לאנד. גאנצעז איבער׳ן צואװארםצז

ש (םאראײז . יײננװיטי ( סױרװיכ״

? םיטץען א זוערען איהר וױלט
ט אכ ט מ ץ ני ט קי רי ען אהן ש בי־כעל. דיז

ז שסעיט נים־בירנזר רער י י1גזװעה ז ז י  זעהר זעהר, אױ בירנער א w^yv צו אז ם*ר, י
tm דעז אז ױײפ. ער סוחןר. p co ip  tp:pp n o ער שטעים םראנשז, נעװיסע אױף T t :םאר 

i עלזאםעז. שװערער tin י ו jn װי אז p n r  i t ױ םעז כא«ט זאכעז ם1 ער װערם :ים״ ז  י
t"P בירנער

בירנער. א װערעז צו -•װער ניט איז אמת׳ז דער איז
i םזח *ז זיןי־, ם«ד?רם עס נאטירליר, t? .ױ װיסען י ו ו ז רוננ1רע •םעריקאנער די *  ויערט י

ױ װי !עפירם, tio tP די אז D c rrp i װ?רעו שטוודם אח סס^ט o p d ?*h i »o׳ ipzo אום o m 
i t ם סעז דארף מיסעו tp :י n n ip קאל?דזש. א

ז?ז פאר ppu די t בי נײעם אנץ1 * ארויהנעגעבעז ליענ אײד נמטשוראליזײשאז די ראם 
עױ. אםערילאנער »דער חײסם ותיכער כעל, סיז  אלעם IP3P1PH• 1אי ביכעל דיזעז איז כי
p 11א ערשט? די ארויכנעהכח; צו וײכעז דארף ipo װאס o " i i t י •ײ*ערם. סיםיזעז n י r o p i 
tp ײשאז1ראלי i ” t tpvpTpi ערקר ביכעל דיזעז איןpאידישער פארשםענדליכער א איז רם 

אזי ערשאפם.1כיר אנבאלאנגם װאס אלסס װענעז בא;ריף פ«לשטענדמ?ז א ים1 אוו מר
כ1א  לאורם איז נעשטסלם tpרpװ װעלכע פראנע!, די ביכזר דיזשר ענטהאים דעם רpי

i t װסלכע יענינע, די tpnpi ז^ הםעז1ארויכנ עז פראנ?ז די §א«ירעז. סיטי ײנ  איבסרנע• ו
 קענעז מעלמ די* םאר כוכשטאכעו אידימע םים ענגיימ אוז אידיט עננריש, אין נעכעז

ש«ראד. עננלישמ די ד;נונ ניש
cmz סיטיזעז בססטער דסר 1אי pz ' i? ר נא^ אידי׳פ?ר דקר אויןיpביכזןל פוו 1•רײ ר 

»«t .־,i ווילעז װאס די כענם dp ײ צוגעשיהם האבעז t זארעז םײל נ p p in t םאר o lio  IT 
:אדרעס ■אמענדעז דעש אויא סםעםספ

NATURALIZATION AID LEAGUE, 175 Ea t̂ Broadway, New York, N. Y.
ts~
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ױ  13 גיכען פ־ױען יארקער נ
אר טױזענד א״ ע־ רער פא־• ־  נ־י
ען  דענװע־ פ־; נעבײדע ם־ץ

םאנאטא־ױם.

 יא:*־ ;,פ טײיען ;,אי־ pc ־;;,ײ ד•
 ם־־״ען־ נײער דע־ פאי־ איצט אי־בײײ•;:

ך יאכ נעבײךע י  סאניטארױפ דעדוע־ י
 װעט ױעלכע א;ן צונו-ע; ;י:עז אין געלט
̂זבע  ניא־ פרויע־ I.jO גייע פא- םי־אץ ,ה

ציענטע:.
 *,נ פון קוניט גי־וס עי״זגטער דע•

 א פאי דיגען דכעל װעט ־־y אין יארל־,
 פין ם־ויען איד״ד; א״ע חאי סיסטעי
יא;ד גאנצע;

 יאט דא-א־ טײזעגט 1:3 איבער
 ניר די װאס ,6באי דער ארײננעבראבט

 פא־ רעגװעי פון עקזיאער• רײריס יאיק
 אין געגענען װאך די האט גיטארױם

פי*אזא. ‘ריאטעי
 די אנפאגנ, אן יז,£יב איז דאפ אבעד

טעהי fy£' •וע־ען יאדק נױ פון פיױען
<OOWOOCKK>O0OW<KK>OOa»

פאר נעבײרע רע־ פא־ ־;-ען“:ײ־:ט
••?y;■עװעסטעי■. ײ־ױיפע נ״ א ־•

־ ־:־־•; צט n ז א <: ד י ױײ לי־ן :  צי
לאג־ ידטעגדע־ ;־ ז ב־ז אז ׳ט . :־;

 ײעט האניטארױם דע;-ע־ פ•; ײע;:א
דע־ אא• ; ;ױט א־ז •יא: ,y־:r י•

”- I י *, J<•¥ ןa ו ̂ < < ..<< .*• י•

i- אינ־ י־ער8 און
״ז סארא ס-« ט » עי ? נ »י

 ד#& הלאוממונור די צו אפעלירט
ב דאר&ען זיי אי

אינשורענ© װעיכע אירגענד
 tm אױף װענדען דך־ ךי זאאען

:אדרעס םאאנענדעז
SAKA i t  FfNKELSTEIN  

264 Otant 9t.< New York

ג*גי  דיער *•נעבען וױ^נן װאס םרױען, אדער ער:טע ױנגע
;yv U J J J v  i K S בי״ דט א צי צײט דיער פון טייל א אדער צייט

אוגטערגעהמונג. צאהאענדע
ט א ען םאר געלעגענדדי ט ענ ד טו ס

זעהט אױסקינםטע פאר

היימאן זיגמונד
ל חו ע ענ ש ר אינשורענס ח מ א ר נ

.1149 רום עװענױ, םיגפטע 225
.103f«5 סקװער מעדיסאן טעאעםאן

̂רקן נױ י

אפערײפארס קלאוק
אױפמערר,זאם. ׳ו לאקאל פון מעמבערס

 חשענעראל ספעשעל א
מיטינג מעסכער

װעיען אפגעהאייטען װעט

יאגואר זסען דעם םאנשאג,
g ארועגד.־ איהר

ן א־ו ע ט ע ה נ א ם מ ו א ע ס ' י ל
ט4 איסט .מ* טע.סטרי

ע אז ודיכטיג א*ז עם טינג דעש צל קוםען זאלען מעםבערם אי  און פי
ר  אין פאר קימען ױאט פאסירונגען וױכטיגסטע די מיט באקענעיז זי

לאקאל. אונזער
ו. לאקאל באארד, עקזעקוטיװ

סע:עדז^ער״סע?רעטער, ״לירוײ ל. טשערמאן, האראװיטש, ל.

 דרעם און סקדרט קלאוק,
35 לאקאל ץניאן פרעסערס

!אױפמערקזאם פרעסערס, דרעם

 פרעםער, דרעם די אויפמערקזאש םפעציעל מאכען םיר 4
 םארען ױניאן, דער פדן כאשלום אלטען אן לויט דאם |

םארקעט. פון שאפ אין פרעסער ארויםנעהמען ניט זײ
 זײ םען דארף שאפ א אין פרעםער נאך דארף מען אױב

ױניאן. דעד םון אפים דורכ׳ן ארויפנעהםען
 װארקינג א האבען מדז שאפ אין פרעסער יעדער
 קײנער טאר קארד אזא א־ן ױניאן. דער םון קארד

ארבײטען. ניט
 שאם אץ אויכ אװערטײם, ארביימען ניט זאל קײנער

 פריהער » באארד״. ״ביגעל לײדינער « דא איז ^3
 םען אײדער םלעצער אלע אויסנעפילט זײן מוזען
אװערטײם. ארבײטען נעםט

 די וועלען ניט, װען ווערען, אפגעהיט םוזען פונקטען די
 נרױוענם דער צו װערען גערופען פערזאנען באטרעפענדע

 באשטראםט שטרעננ װעלען און ױניאן דער םון קאםיטע
ווערען•

םון נ*מעז א'|

35 לאסאל כאארד עהז.
ס ם ״ ש װ. ח » ל ם ע ר ר. נ ע מ עי ה מ

שערס קלי״ה פעי
ס׳ וו״ ג, ל> א. ,9 לאלאל א קז ד ע מ דו א

א־ן םענעדזשער פאר קאנדידאטען אלס #ננץדרען דאנען פא״גענ־ע
^חר דעם פ*ר נ^מרד

ר א ר פ ע ש דו ע נ ע .•מ
קעסט״ן. דזשא,־ ח־־סאן ל־א־ס

«*
ס. סי^װערסאן,

אד װ פ טי ל,ו ע ר,ז ד ע ר א א נ
v,* 1;־x׳ r. ר. •אגאיױץ,

* ג^^דכעמ, * דראין, כ.
י«. יןראוס, ~ א n n׳ i א א^ו^יט,

,0 ײ. ׳ג*יגכערג א קאנעי,

א. ר. וע^ראן,
 ס. דעיטאן,

w i i ' iD, מי
עכי*. קןוהען, ל, רעזגיח, א. ״צױאיץ,

ר. ג^יחנס, •o r, <כ ,׳ ׳חאיפרא! י
פ. יןעססנער, ב. װאגדע^ .c #ר״ן
^ ס דדע. ס״װי ס. י״^רנעי, ד. •יוסאן,

ד. פוטערסאן, דזיצ. אכטעגכעמ, (, ?ויסצטאז,
ם• ן,,וכ>י .0 j m M np .ר
א. *ואיס,’ ײ. האםסאן, ט. חאײסין,

ם. לײכאיױטיפ, ס. גודכיאן, ®r n w m, .ר
ט. ראזעגכאום, ר. העגיג, נ. יא׳צינ^װסי./
ר. כיאגדיגנעי, מ. ריענאמ, ט. נדעד^דידער,

£}.יט קאהען, poy,,! .ד
י. ׳פאוז;עי r ip-כ #נע,. ס. נעגדער,

אטט׳ציס^^וװסקי ס. פאכיעני?, ס. נעיםאן,
ע. ראכטאן, דדע. וױיגפילד, PODgPHO/ א

ם. קאהען, ס. גאײר׳צטײן, ס. ווהעי־ראן,
ה. דעם, ד. גוטערכיאן, ה. װאכטי״ער,

jyngp, .א jyngp אייכ ס. װאורצע^
כי. ^ערמאן, ט• ׳״;י־ידער, א p p o iy r n r p
ס. רוסינאן״, װ. ארי״אפס?/ .d ,,דומיטצח

ל. כ. ראזעגכעמ, כ. ׳מילער
״ טאלט^ינסח/ ה. כערכיאן; א. סןולסשינסס',

ס. פאסעצק/ דז״פ. דז׳עאסע, איד. יןא־זעז,

ס.

דעם יאנואר ׳איהר 1 בײטאג״ יעבת םיטען װעט קאטיטע די
 אב־ אויסצוהערען אום ׳טען7 דעם יאגואר אױזר, 7 אכעד, סא;ט*; און ׳טען5

קאנדידאטעז. נאםינירטע די געגען דדעעקיןןאנס
 װי ״עיעטעד :יס ׳צריפטיליך װעדען ארײנגענראנט נידזען אכדזיצעסיצאנס

אוהר. 12 ׳עבת,
הא״ עאןיאנדז״עעת דע־י פאר עד״עײגען ניט װעאען ײעלנע ?אנדידאטען,

 כא^אט. אױםן װעיען ארױפגעיעטעי״ט ניט װעאען כייטע,
גרוס, כרידערליכען טיט

9 לאהאל כאארד עהזעסוםױו
^װ״ן, ם. מענעדדעער. ה״םאן, ל,־א*ם אנ טיעערמאן. י

ג נ י ר ר ע ם
 ראדיקאלער שטארקםטער און גרעםטער דער אין

װעלט. דער אויף «רדען ארגײםער אידישער

 52^00,0003« — םאדמאנט
 83׳ססס — מיטגלידער

740 — ברענטשעס

יע־ רינג >דג דער
 מ*נ*םי• װיכ«יגען דען
תזוםןי. •?לימיאען און אען

ז ריגג ®רב. דער  קול־ דעי אי
ר ן «ענטער «ו - דער אי י ד י  א
באײעגונג. ארבײםער *ער

ער ר ד ע ט ײ ב ר ג א נ ר איז ױ ע ר ד ע ג צי ײנ ־ א די  אי
ר ע ס ארדען, ש א ט װ א ם אן ה ע ענ אר־ אײג ט אני  ס

ם אר יו ע פ ײנ װ ז טי פ מ א ם אנ ר. ק ע ד לי טג מי

ביז 18 םץ עלםער אין ארײנגענוםען ווערען םעםכערם
יאהר. 45

!אן גצײד זיך שליסט םיםגליד, הײן ניט נאר זייט איתר אויכ

װענדען: זיד »ויסקײ*«ע נ»ך
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ער ןןרעס
 זאיט איהר אז ׳אײך כעעען ניי•

#אויגען אפעגע מיט ?עטעד ד־זען
»ײער ®אר^יטען וױיען טיר װןדים

yj .וובס
:ט איהד  וױיער* רי דאס װ-סען, ̂י
 ־,נ און װעיװעט פרעסען צו גתטיאך

 גע־ יעצט נין חאכען סיר װאס (»ווײע
ojro ד♦ םאר n/ayy, געםאכט זײגען 

iy :m ti /די װען דאס אוו IVJ'irao 
 סיט סען נאדסט וױיער די ארײן

 מיט צו קיעיט סען און d;vdv* סך »
 ארייס־ גיט ודיער די אוס דיװזמס, ן

צוייס- קריכען
 » םין נעםאכט איז נטyצעם דיזער
« זעחר באזיצט װאס נחונענרע

 •ארעם איחר װען און געדוך, אותדען
 אײ״ חײסען םיט און װאסער סיט דאס
 אין גערוך דער ארײן אײך נעחט ןען,

jjfngn, ׳מערליך. ךין קען ראס װאס
 אונזער םין ארכײטער םירע ?אנ»ױ

3i.tr ̂בען  הארץ־ א אױף כאקיאנט זיך ה
 דאל׳ א pc אונטערזוכוננ אן ^ואנקײט.

̂ר  *טארק״ט די דאס געצײגע האט ס
̂ודט צעסענט דעם פון  און הארץ דאס יע
 רופע; ארכײטער אוגזערע אױגען. ד

n ogi\ ה<ו:סאם»לואן־כרעטיאך״.״
 געגוםען צײט יעצםע די ר*בען כײר

גען  אויף וױיער״כרעםיאר די *וק̂י
 הארץ יעדע נאר האיץ. ״צםיקער וראסטע

cgn און ׳■עך צאחל געוױסע * זיך אין 
 םון צעמענט די צעװאריםט איהר ווען
 איז האילץ, די און װייערערעטעל דער
 גע״ אײער סאר ?עדלץ־־ זעהר נערוך חנר
 עווערע געאסערם האבען טיר !?ונט
ײ מעכאניקער צו נעיט  געפינעז זארען ז

 וױיער־ברעםעל א כיאבען צו מיטעל »
 עס אבער ׳האיץ אהן ארץ צעסעגם אהן
אויסצוארבײטען. מװער זעהר געװען איז

 אנזאכען אײך םיר קעגען יעצט אנער
 יעצס ר^בען םיר דאס ׳צרחח, נרויסע *

ײ א אויױ פעטענט :ײעם א נאקוסע;  װי
 סײן איז צעסענט ?ײן װאס עוי״כרעטעי,

 דערצו ;ענ־ױכט דט װערט האלץ
 י׳ײ־ סארט אזא ערפונדען האכען נדר

 און קופער, pc נעםאכט איז װאס ׳װענט
 ײאם סא׳פינמז׳ א״ננעםיקסס האנען םיר

 הױ די צו ברעםעל װײער די סיפעפ;ז־צו
 גוט ארויס קוםם עס p̂ מרלײווענם

.הארצען אין נעזונט א — ציכטיג און
 איז װײד ?ײנען וױיער־נרעטיאך ךי

iy סעז r די און װיינ, סען װי בױנען זיי

w נאר ויעגם סייז 1גיעפט׳  ivvmi i l 1ס וועגעז האילץ ׳טטיסער די װאס ?וםאם
צױ די באװאונדערען ותט איהר סונט

פעטענט. נײעם אונזער pc מױדענחײט
רער pc װאונדער א איז וועלכע־

דאם ?וטארק, אזוי דאס איז דערצו אוז
I® ביעםילר 10 איבער^ענעז [VP ס*

* א נמבעז סיר סטײל. אי*טען יעח

ײ ׳ש״עי״ נײספ־טי״פ״די ״ י ״ י
עסעלם עם ״עאכע

עי 55 ד י סיט נידער !די םים ״
.לײװעגם געפ*ננטע די

 א awr אין אײך בײ דאף דעז אויכ
 װעלומט״ פרעסעז צו ודיער־כרעטעל

ײ אוגזער קויפט ביליוױיע, אדער ני
לײװעגט• הופער;ע די פעטענט מס

 דע־ און פרעסער את אײן ראדען סיר
 זײ באסעס, אײערע אױך װי זיעערס,

̂לען  וואונ־ נייעם אונזער זעהען קוסען ן
 וחני־ װײער־ברעםעל, םעםענט תרכאיעז

 דעם הארצען אין געזונט א זײ] וועט כזןר
 אײער פאקעט אין נעזונט אין יחןסער

̂ס,  םיז םיימרער ניט סאסט עס וױיל כ
טסאםעס.י אי״טע די

 די אין נעווארען אנערקענט איז עס
y o o r i די פאר יארק נױ פח ^עפער 
געװען. װען איז װאס בדעטי*אך, נעסמע
פלא^ אמעריהעז די בײ באקוסעז צו

 123 קאמפאני, פרעסבארד װעלװעט איז
םעילעפאן יארק. נױ עװענױ, סעםטע
.2220 א^אנד

 לעטער דיזען גיט פרײנדליך, ניטע
אדװ. באס. »ײער «ו

15

יהר ט א ײ  ז
ן ע ד א ל ק נ

ו  מאדערנע אונזערע זעהן און קומען ו
 אערנען םון מעטאדען יראקסײטע
 קאפירעז םײקיננ, פעםערן מזיינענ,

 און גרײדינג דרײפיננ, עאםפ^ס, 1«
 פע׳טאךססעט^ינג.

i יאהר. דריי־סיג עםאבלירט

י אקאדעמי בערקאוױטש ו
 םם. םע23 סאר. ». נ. עײ״ טע4 30•

408 רום
 בערקאװיםש י. ל.

ליס&רו סאלװאםאר

פינישערס קלאוק
ל א אי !אױםמעדלןזאמ י., װ. ג. ל. א• ,9 ל

*אנפעדענ״ וױנסעער זעהר א
9 ‘י״איאי pc פאדדיפען װערט

א־ אג דעם ם ט אנ ד, מ ענ ב ך א לײ אך ג ט דער נ ביי ד  א

ץ ר א א כ ײ םעל, ל מ ע4 טע ט אנ־ און סט. ו ק ע ע. ש עװ

ענאטען, 3 עיקען צו אויפגעםאדעדט װערט ׳עאפ יעדער ײ דע̂י  -:קא דיזען י
jy iyD) אינם<״נע״*א*אי* דער ב*וץ פינחטען 10 ,ד ױעלען דיסקלטירט חעלען 

*V *סקי< דעפ װעגען פראנע רי ספעציעי

ט ענ ד עזי אן פ־ מ ג פ און זי אי אן לו מ היי
טען װעלען פיאגע. די א״דיי

׳נ״לס טיט

ױו ט לו ע קז ד ע אר א .9 לאאקל ב
........ ךליימא• ואיח4י . < w I |> -V J ^י?|, 'י

אפערײטארם קלאוק
ם ר ע ב מ ע ם. י., װ. ג. ל. א. ו, לאקאל םוז מ א מערקז אױפ

 טען6 דעס זונטאנ, קוםעגדען דאס אנאנסירט באאיר עקזעקוטױו אינזער
̂נענדע װעיען יאנואר,  טאון דאון אין װערען אפגעהאלמען יעקטיטורס םאי

דיסטריקטס. בראנקס איז
ן או ט ך או או־ הלל — ד אנ ר

טעטע דער איבער לעה^ורען װעט

ױ אטעױהא״ אין צױױליזאציאן ״
אן אין ט אן 151 האל, קלינ ט ט, קלינ טרי ם ם .47 רו

שארפ. אוהר 12

עװין מאקם — בראנר,ם ל
טןייע דעי איבער לעקטישורס סעריע זיין םארטזעצעז װעט

כאװענוננ״ ארנײפער ״די
אםעריקא. אין און פראנקרייר ענגלאנד, אץ

ע ןיא ר ע נז ס, קלאב או מ אן 1581 רו ט נג שי א ױ װ ענ װ ע
פריה. אוהר 10 זוננזאג,

 אונזערע װע^כע טיס וױבטיגקײט העכסטער דער םוץ זײנען לעקטיטורס די
באקאנט. זײן דארםעז כעמבערס

ל א אנ ש קיי דיו ע ע ט מי א ו. לאסאל םון ק
מעגעדזיעער־סעק. ליװײ, ל. טיפערפאץ. האר^װיטש, ל.

אלעמאל מעז פארלאנכט דעױינערם
ע א ט ו ע ג ר פאר פראפעםי ע ענ ען און מ  פרױ

ט כ ען, לײ ערנ ל םצו ט אױ ענג ד ע ב ט סםען גו םארדינ
 אין אונםערריכם יאקפישען3 א נעמם

 םון דעזײנינג אין סקול מיטשער דער
 און קאופס פאר דרעסעס, סוטס, קלאוקס,

 מיפר דער אין קורס א מענער־קלײדער.
 גופע א קריגען צו מײ:ט סקול זזײל

 הונ־ געחאלט. גרעסערען א און שםעלע
 שוין האבען םרויען און מענער דערםע

 און געלערענם סיסטעם םיטשעל די
 א־הר לעבען. שעהן א הײנט םאכען
טאן. אויך עס קענם

 דעזײנינג אװ סקול מיטיטעל די
 געגרינדעט איז מײקינג פעטעין אוז

 צײיק י#הר 50 איבער םים געװאיען
חגרגרײכם: האט און

ע ײ דעען נ  אי
ע ײ טעמען נ ם  םי

טע ם אדען בע ט  מע
טע ם ען בע ט א ט ל עזו ר

 אין מאג אונםערריכט. ערזענליכער9
 ב#דעגונגעז. מעסיגע קלאסען. אװענם

̂גירם ▼רײבם,  א נאך קוםם אדער טעלעם
 אינפ«זר־ פולער מים בוקלעם םרײען
ציע. ̂ם

ע ײ ר ן פ א ש י י ר ט ס נ א ם ע ן ד י ר א ע ז נ ו . א ל ו ק ם

ט ענ װ אנ, :קלאסען א ט אנ ך מ א װ ט ג און מי א ט ױי פ

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
NEW YORK15 WEST 37th STREET,

Phone: Fite Roy 167♦

ען ט אױג ר ני מי א קז ט ע  די מי

ע ט ם ע ען נײ ט ענ ט ח ם ס — איינ
 אפיםעם אפטיקעל כעקער׳ס דר. אין

 םשענםעם. קײן ניט פען גע־םט
 בןך דר. אז זיכער, עס איז דערפאר

 הילם אםת׳ע אן זיינען כרילען קער׳ם
ײ :אדיג פארן די פארשטארקען ז

 אויג דאס כאפרײען און זעה־קראפט
אנשטרענגוננ. פון

 אוג• געטאן װערען ארבייטען אלע
 םערזענליכער בעקער׳ם דר. טער

 פאר• נרעםמער דער םיט אויפזיכט,
זיבטיגקײט.

:מאנהעטען
עװ זיבעכע 2313 ביאדװיי איסם 213

 ytH.'tt (צװישעו
סט.) yoiJG אוז

עײ. א:דרסע 131
 ו כש טע8 (^אי.

i l l סט מע23 איסם
עייוענױ יע:אי,פ loo > עװ 1טי4 (געבעז

:בו־־אנקס
S95 ראור פא־דאם איכט 202 עװ פיאטגעהט

:ברוקלין
עװעגױ. 1■*םקי 1709

BARNETT L BECKEROPTOMETBIST ׳יי' OPTICIAN

ט ם ך קוי לי ם לי ש ם אוי

 סהעע שאראםניא
 םשאי גװעטאפשני

םהעע לילי װהײפ

לינערםאן עראס
ר ע א- י

566 BROADWAY
Tel. Franklin 2238

 •ײיסצ אוז ררעס רי םוז םענעדזשער נעװעז
אז םאנער יאהרע״ פוז םשזי א פאר ױני

T H E  R O G I N
V e g e t a r ia n  R e s t a u r a n t

Pure and Wholesome Food
No tan goods served.

Open day and evening.

29 St. Marks PI., New York

Hiאינשװענס
:וזלאוהמאכער

נג לעבענם ערו כ רזי א  פ
הר 20 א ט י ענ מ או ר  ענ

הר 20 א ט י ענ מ ײ ם

ל או ץ ם ט ע מ
דער מיט איצט

ארק גױ ם לײןש י ענ ר שו  אינ
ע אני מפ א ק

n o  J םטרים טע23 איסט 
.4224 נראםערםי :טעלעפאן

 עװע., דײלי 2008 אדרעם: זויז
.7619 פארדאם :טעל. :ראנמם.

2441 נרעמערםי טעלעפאן
ארד די  פרעם לעאנ

ט 42 ם ע23 אי װ םט., ט ק נ אר י

✓ ׳
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ל אונועו־ פון עניניס מ מ ד ר סן W אינ
פח»ק דעו

10 B"| ס-ן D ־“־ r j

 יי־איהדא■ שיקאגא די םון
K ״צ*שיא;ע;"

*•ידזשעגט
 ,,יאלב האס, ױי״יאן כע־

 פין טיןן׳לרי״י־־ א יא־ז, נעיױכע
:יא£. ר־<:

ט װי : פ-אנע די אף ז א־ו אי עס י
װאס ; . א״דזשענט ביזגעכ א י *  M  

^  S  » י א
י v י n י

•* י וועלכע }טשער־לײדי א
רעט רופעז ;יט און דולדען עס 4ױאיט
א-ט־ פאראנטײו צו אײדזשעגט כ־ז:עפ

r 1 •  M  
W ליכק

* י ̂ 1 s איז ry — תירוץ כ1rא־
נ

^

1I דער דאב איז, אפת דער 1 1 גע;
י ׳ •M י רע פון :יזנעס־אײדזשעכט ־ טע־ אגינ

דא־ די אײםגעפאדע-ט נאר אט ה ניאז
ײפעז די געי א נאכצוהופע; דךײי ט• זינע

פון באא־־־ עלזזעקוטיװ דער פון באשלוס
־‘פא' •V א־הם אנשטאט און ,18 יא־

נייט רראיען איהם ;;,נאפ̂א זי ז V גע־,.
האט װאפ איז נעגעי*. ״י־-גהיג״ י י •

p אי״
׳סאן נערארפט •ז;<ס־אײדזשע:ט רעי

אױ־ די אױס-ראפען איהר פין י;י■ I  ^  - ר ז־ו
אין ־ דך פון אפשטיפען זי .״•<־ א נעז״
ער :* הא< דאפ אין י׳ ׳־טײדינען y _י • י • י י

1 י

םון צריקים די ׳װארטען :ינטאן. •  «  1 
> טאי־

איז ואס׳רט, רץ־
:נע־ א עכ דט

דע־י'*

 אוגטע־ געטאז אנדערש זייט׳׳—״פ רי
}אוטשטפנדען זי׳דנינע רי

 ״אט געז־נדעל ״לינקע״ דאה אבע־
 צו־ נײע א געפונען *אסירוגג דע־ אין

 ־וניאז רער אויף אנצופאאען שיטשע«עג
 דערצעהאען צו געט$ן ווערט אי־ז און

 אין פאקירוגנ דער םכח טעשױת וױרדע
 וױלרע די אונטער דרעס־שאפ. דעם

 דעי םון בעאסטע די ״אז בארױפטונג
 ״שלא״ שיקאנא אין ױניאן לי־אויטאפער

 צינקע די לאזען מעםבערס׳/ די גען
 װעלכע אין םאססוױלען, געטײנע ארויס

 דזאצט ד אז ױניאן, דער אױןי כיסוי׳ז ײי
 מעסבערס״. רי *שלאגען צי *שלעגער״,

 דעם, צו נעבראכט האט דאס *ון
 שיקא־ פון ״םארװערטס״ דער «ז
 ערקלע״ אן מיט ארױשגעקומען איז גא

 דערצײלט װערט עס װעאכער אין רוגנ,
 םאר־ איז עס װאס נעשיכטע, נאנצע די

 װאס פון דרעס־שא•, יעגעם אין נעהומען
 און שומעל. אזא עס מאכען ״לינקע״ רי

וױרה־ האט שאפ דעם אין װאם איז אט

 מ**ו.-יד** גדיעיד-ן ייגרע ״איעעע
e*גאימץגמ ׳*•ידיש >*י:צע*גע*»נ|י דער ן 

>iy* זיןיי ח*:?ן ױגיאן, ײארלעים P j*y ili 
 ‘יןי׳א־א ׳יילאגד* די געגעז -*װאצײען9 צי

1א ני« יףf ?״ או; יאלאי־ס ניאבעי
ly צו ציל ןײןןר אבי ,4כזיצעי קיין ןין fu rr f i 

י 4^י רײ^ידײען *ון צ־מעי נ ״ ײ *ו.1 1 * *י
ײ װעי*נען ואכלןװיל, •*עצ״עי ״יײעי־  ז

 פצריט ®אול,*• אין ®4צומײ• עעג די חאבען
ןער אין דיעס די *ין און ײ®’כ** ין̂ן
ױ m אין ואפירוגג it איייו ?יך צ• סס״י* נ  ײ

נן עכ װא• י»או, f •11 ארבײ̂ג j ’ C 
עי1׳ די איז חןחן מי־ס. ױעייכע ^ ־ ײדי.4או

 ייע• י געאיבײמ חיפ ®א• דיזען ״אין
 רואט און ^װארןן הראגי, איז װעיכעי בעי,

 עטייכע fאוי *א§ דעם ®אייאזען געסזזע
מימ א-בײ® די ®אײאזען חאט עי װאבען.

 ר,ילען ̂עיו עי װען »ז ®ול,י*׳»טענמיס, דעי
b•אז‘!־ זיין לי״יגען ע־ װעט ,,חאב״יטאי ן

#ווייל.
 עי־ איז געװאיען, בעסעי איז ע־ ״װען
 ‘א4• רןB באאיד עלזעל־פיװ די •*j גערומיין

 ,ד ויאץ. זײן געכעטען האט אין י־ן קא־
 •יע* דעי אז בא׳יייאסען, חאט עלזעלוטיװע

 מוז אץ,4•* זײן פארגוסען תאט װעיינעי ׳סער
 •א״ די איז דאס װאס «.jiv דעס פאיי*אזען

?[.,ױנ דעי ®ון יסי‘'
 און ניזתס־אײדז׳יענט, רער ׳רו«ער ב.׳׳

 און ׳יא• »יז יװעק כײדע זײנען דאלגיל מ
 צויזלגעבען מוו ער אז ויעסער, דעם געזאגט

אי •רעסעמ דעם *ו «ל#ץ דעם  געױען איו װ
ײ קראנל.  װיסען גע^זעז ײריד ח^בען ז

 »-ריל ״,דאר, ורעסער ̂לטער דער ׳ב?ס דעס
̂ר *ון װעיען אויפגעגזמען  ויעסער גייער ד

אױגטער. סוז
̂ט כאס דער ״אבעי ״ אנטזאגט זיך חו ו י נ  י

א •רעסלו. ול«ען דעם ^טעייען ױיי * ו  י7ײ
 איענלמעצו/׳י׳ איחם *>• חאבען דאי*ניק און

 ניזנעס־ דער װןן געחוןלפען. גיט עס ד,אט
 ®ון נאסען אין בט׳»«אנלן איז אײדז^נ®

אן, דער  דעם «ו#ימללן גוריל מוז ער אז ױני
 ב*פאלען איחם באס דער איז •רעסעי, טעןןן.־

׳יייאגען.
 גע־ ניט אויך חאט פרעסער :ײןןר דער׳׳

̂ל® u דעם םיןרליזען װ v ניז- דעי װ^ן 
 גאר- קאן ער א? נעזעחן, חאט נעס־יײדז«ענ#

̂ט ׳טאן ניט די ׳לאתן מרפ געחײסען ער ח

»׳) ״•rf י1 1»ו«ול?
i t t. ׳ n ייד ײו• י 'v r tT i, t t f it i t י ו

-( y i»?» »ײ נס• י »» «׳ « «•׳,« יו*י«*ז י
1 nי / f pjjifp v י n  *j» ד  י׳

ט*נמ 0 *‘מןי
, וןר א יי^^ז אין י ײ ג י «ײ ן

* די יוןנ^ן r׳e (׳
y ^ן1ו./י i^ ז י י ג י jy י ii 1נא דעי

,t דא איז •׳ ח״ ?*• •y אין : ^i יי f iy ^ l 
 ,-ye^ זו״גייט ד♦ ןן״וט^ען ן*ט ץאי ץי

̂ ,1חאגדי איחי ליט ד*פ ,i*y^^y איח• חאט
ן שא-א־יו^ט ויך m 9חא נ׳  יעיעעז ניי• «י

y איז א*ן ייגיאן ד/י s ’ ^y.i; 
אץ ד ע•1 יי ײ או ®ון י • ײני
,t y i ^ • ז ױ י ( געלזי»עז י י  1•י •’א• י
̂ינ«;י« אין כאאי־ד ejדויןיי  איז עפ |•11 נ«ן

M נעםyי אין ••ײעדנזע־ r בא?ײ ע• חאט 
 אן• לאנ׳יט/ א סיט ר״עחן א-ך<* אן ן

^ן ̂ס ̂עחען Mf ו״ען ^.יײטע^ ך» װא-  אמי
M רע• אז )«או.ען ףי r ®װעי l^y• ^

 נאפ ®ין ,•̂!1חאגדי *jh נייי1צ פטײייל אין
ן אין ̂• דעי־ ןו ®׳•עילײדי״“׳#

i איז *אצזיטע די ״ויען  ljr»ipjM־*fi ,•אא
in ױפןר חאט yrjn ײ1|«1•י ל?חן מ-ס 

 זי אויב געפרעגט איחײ חאט ע•f לולען.
m א אין א^נײטען (יט זיד ׳ועחמט r •װא 

ײ גי» ט^י מען $ו כאטי*יסט ייגיאן די • 
 ׳•לא־ נוןא^ען נןי*ד איחם איז זי בײטען.

 *4!״עװאי געגעי* איחיע צזיט חאט אין גען
ן לבכד איחפ  גע״ אויפ׳ן ^יינענס עטי׳ינע ןיי
 צו־ דט זיף 1צ איחי חאט ױפער זינט

 יזכער ,r? פון איחר ןןןי*»ייפעגדיג
 י געניאכט מ«ןט זי איחי ׳*ייאגעגדע גיט

i^ ty j, ען׳ איח* חאט עי אז ^ ע׳י  סיז״ צו ג
ר״ דעס נען ײו אן די וןז א״נ  כא• טילט ױני

י לעמכערס. אגען4׳!־ אמטע  אויןי איו ו
ן ל^יגען י נו  און א־נײטזו ^עלוסען גיט ׳

 געאײ געטרײ חאט זי װעסען פ«ןר נאס, דעי
 דורכויחרען מניאן די לןוןןן *ו ניט נײט

l ׳ױי*ס איחיע | n ׳מתנח » גע׳ייל• איחר 
חײ איחר פאר — גלוסןןן בולעט א  8«ײי
איגטעיעסעז׳׳. זײנע ו9

i און j n םא־ענדיגט ^סארװעיטס״ 
װערטער: פאאנעגדע די נ״יט

 די חאבען לאחן סיס מיפ פאל .דעי00•*•
 אין אויס עס וווען און א־יןגעכאפע ליגלע
 װעלכע אין •אהקװילען, און נלעטע•* זײער

 װעלכע בלנוליס, דיזעלנע אינער חזר׳ן זײ
n ̂סעס  גע״ אצוירגי סטײטס בײם סאכען ב

ן. רןר גען ן ױוי
ן ך ײ  אין געדרולפ װערען •אשזןװילען ^

 גיײכען ז#י* עס נדי אנליכטליך, ענג^י•
ץי און סטײטס*אט,יײני דעס אופן או

מל יעילמד ועד ו
דן ל. : שוײכו ו

עגת דעס מואין
A— .  - -

 *ן;ו יה««ז ד«ם יוײ«;ט, ״.•נת ד«ם
H׳n  f* יייכע־™• o n  ro / 

i *•( •־!,K-HD ■•••*־'נע- ןרץ n 
71 r e■סטי־ט !:טע4 רען־טענט, טע 

•(ו־יו. ג־ו ,,ע-וע;־, «יו*ה
 ג׳ןײ^ר«ן f*M נ«וי nya•’״.־! דעי

 ׳0 ד«ר ני• א־נסט־טו*•* ־עיו״ילינע
r נ־י אין ס־נט^־נענץ <ר1״ r, אןן oy 

־ז I» זײן ױ«ט כ«יי ד«ר דןס דנער, י f 
̂ייג oy עױפ i ,מי •<יהר Mmifl M  f*« *y 

y‘>K י ן o אויןי סײוזע־ ר n י ן  -jrst«נ
ye; 9 ׳סרײגור ד• צונו־ןי ז־ך'to לןן• די 

nyr ן *1ײו* ד«ור« פןרנרעגנט רען *ון 
!m v w m  •my .חוץ ו איסן o n װ׳ד 

ypira \ f ״ y*•* דן־ט 1ז j 'j מ׳ סי  ון
r * :יעןנס y׳i y r ,רגי♦* דער נ<«ר*

pyo ד כאר, ריננyאידי׳סןו נןריסט׳ד ר 
 ײ(|1 רוייזען װ¥ט נרייטנורד זי׳*» ננור

”pr;M ױעימן לוןרטידםטען ננותת, y 
 נןף יוון ט*סען, יy־ר’Dט״D•H נןריפטע

דןד• װעס ןמון װןרט, p* »ין נאר. »ון
»ן עעהנסט׳נן jyo ארחירע; דך ovh 

אוםן. נעסטעז

ד ש. ע ג ט ני ע ען װ ר שו ט ק ע ץ ל  א
ץ א א םי ל ע ד א ר פי

 »־נ«• עלטיעו<־מן7 װעט nyj;' ע:
y״ i*, •^סיור יעזער׳/ רער »ון שרייכ 

n אעזערע 'f 'W 'o* פ׳ריודעיסי^ יו*ן 
 יאנויזר, נטען8 דעם »װע;ט, פרײטאנ

סטר־ט< ססרוס 1035 «ין
y'0 םאר סדײ איז איינטריט r ‘ JO)̂

.,אינטע־ני״פאנאי nyr;w סין

 ס«יי«פ״*»וימי דער *ז ז״, *רןװןגירןן
מניזו״, דע־ סרן B«׳if דעם מי*^ן ז«י

 pram נעמייגהייטעז אלע די אט און
o סון נעטאן וועיט ױניןן דער n ליג״, 
jyp" נאטזז אין מצאוםחפט ‘נעיינדע 
ד פון y ! סן«יאמד ח y iP io y n

כאנלו װניאן אינטערניישאנאל
אינטעינעשאנאלם די פון באנק די

יאנואר 5 דעם שכת ויד עפדנט
פריה דער אץ אזײגער סו

אך ר נ ע ד ײ ען די א ר ען טי ך עםענ ען זי נ א־ ױ די עפ  ד
ם אד ט ט זי ר ע כ רזי א ט ם על א מי ט ער אן פ לי  דאלאד מי

אל ט פי ע ל א און ק ע ט ער אן ם לי ם, דאלאר מי  צו סױרפלו
ען צ שי א ע ב ר ע ײ ס. ז ט אזי פ ע ד

הר ע נ ז ני ע ק װ ענ ען ב ענ ם ך ע ט ד ■ ר י ו ס א מי
ם ו ל ס ,פ א ז װ י י א ו ז ס א י ו ר י ג ר װ ע  ד

אל. ט ל די קאפי א אנ ש ע רנ ע ט אן אינ ק ױני אנ ט ב א  עס ה
ױן כ אן, ב ט ם גע ך או א פ ױי ען צו צו ער כ דױ א  געלדער די ם

ע פון הר ס. אי אר ט אד פ ע ד

ר ע ד ע ר י ע לנ ע צ ײנ ר א ע ט ײ ב ר ר די פון א ע ט ר ע ד נ  הו
ר ע ד ענ ױז ס ט א ען װ ל ע ט ען ש ט א * די צוז א ש ע רנ ע ט  אינ

טרא אן איז נאלס, ס טי, עק אנ ר א ק די אז ג אנ ע פון ב  דיז
ס ל א אנ ש ע רנ ע ט ט אינ ע ײן װ ר ז ע כ ל. און זי ע אי ר

ס ט אזי פ ע ד ג־ ױנ ײו ען ס ל ע עו װ ג 4 קדי ע־ % ט נ  אי
ט ס ע ן ׳ר ט א או פ על ען די פון ה ט פי א ק דער פון פר אנ  ב

ר ע ב ױ ע די א ר ע ל ענו ם ר ד ענ ד ױ אר דיו ל• די פ א ח ער־  ש
ק די דערס. אנ ט ב ע אן װ ס אלעס, ט א ע װ ער ד א־ אנ  ר
ע ל ע ען י ק אנ ען ב נ אין טו צו א ס, צו ב ט אונ ק א ס- ע  ביזנ

ם, ט אונ ק א לר ע ש ס ט ט אזי פ ע ד ס־ ױנג ײ דאס און סײו לי  ג
צען•

ער ס ט דעם אוי ע ק ױ װ אנ ען ב ק ך געלד שי א ױ נ  י
ר אין ראפ, ע אנ ק ױ ע מ ט און דאלארס, א ע ען װ פ קױ ר א  ם

ען. ט אר ק ס־ פ שי

ל די א אנ ש ע רנ ע ט אן אינ ק ױני אנ ט ב ע ײן װ  א ז
ק אנ ב ס־ ק אל ען אין פ ט ס הנ ע ץ ש ץ ז ט. פ ר א וו
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ארנײםע,־! ועס פאר װאוע םאכס
 גע^ר־כיאנאפאל דער איז געפאנצע־ט ;ורױױאעדע די איז באםעסטיגט שטיחן

 ״עטארןן זײער א*ן דצען 4מ^וגאפאי און ®ריװילעגיע און ^ונםא^עז. אי״עיילײ נמנען
ײ קומט עס און פעסטוגג, כאװאנטער  לאן איריצע־ אז י\ט, נעדאנ? אױם׳ן גאר ו

פאזיציע. םארפעסטיגטער דיער פון ארױכטרייבען ףי
? װאגען גא־ עס ?*ן װער

עי װעאכע ״,אײ, ברואים, ׳עװאכע ׳קאײנע יענע אט ניט דנער  ע־׳צע ראט םוס די
 רער- די ״די !זיכערהײט סון און הנאה םון געםיהל אזא טיט ;עםראטען אאנג ניט

 דאס קען וױ — נאקעטע די ׳הונגעריגע די #נעריסענע,n די ׳מוטיאזע די שאאגענע,
? זײן רעגאיך נןור

זא־ געדאגק. אזא בי• געאעכטער םון זיר ?ײקאען פאגאפאא און •רײױאעגיע און
א-׳גזער פון דרוק דעם דערפיוזאען עריעט רדעאען די און !■רוכירען גאר ױי לען ! ןנאפעא

אױש. נא־ דך דובס עס ניין, טיד? אין איטיצער :יט ק^אפט ^א... אנעי*,
 און עטארקעד אלץ היילכט קיאפ דער אבער ? צוקוטען נאד איםיצער האן וױ

ן עס קאן װער שטארקער. ״  ישהראםען, רי אפנעריסענע, די אט טאהע מױן״זעע ? ז
 מױן־ ? םיס די הים אונז םון געװארען געטראטען נעכטען ער^זט זײנען װעאכע

vw, קאנאנעד ‘פא געברױכט אםם אזױ האבען םיר װעאכע נרואים, נאריעע די אט 
!זײן ניט קאןידאך דאס אבקי־ ? פאײ״ע

? ?אאיט װער —
:אונבאקאנט גא;ץ דאך און ׳באקא:ט סאדנע אזױ אי ^טיםע, א עטםעלט עס און

עפעננד! !טיר
 װי אבער, עאענד. פון ׳נויט םון ארימקײט, פיז שטיסע די איז עס זיך, דא:ט

!טאן נאנצער איהר געענדעינו עס דך חאט
 װאס ? איהר זײנט װער :טאגאפאא און פרױױאעניע פרעגען אפאא נאך און

אײך? נאך געישיקט האט װער איהר? ױצט1
:ענטפער דער דך הערט עס און
 איצט ביז האט א*הר װעמען בארויבטע, די בא׳גזא׳טע, די אדיטע, די דינען טיר

ױ באהאנדעאט םיס. אײערע אונטער שטויב ו

נאארר עקזעקוטיװ גענעראל
יאגואר, טען9 דעם םיטװאך, ״חײנט

 גע־ װערען מורות די װען צײם דער אין
 דער םייאד/דפיא אין זיך עםעגט עריכען,’

 גע• פון טיטיגג פערטער־יערליכער ׳טער7
 אונזעד םון באארד עקזעקוטיװ ;עראי

 טיטינג דעם אויף אינטעינײ^אנאל.
 גאנצע א װערעז אױפגענוטען װעלען
 װארטען וועיבע פראנען, װיכטיגע רײהע
 פאר׳עײ־ די באצו; אין ענספער אן אױוי
 אין ױניאן אונזער אין פאסירונגען דענע

טאנאטען. עטיליכע רעצטע די
 טיטינכ דער זועט נעולעהניליך, װי

 פרע־ םון באריכטען אויסהעיען אפריהער
 סעקרעטארײםיע־ םון זינטאן, זידענט
 וױיס־פרעזי־ רי םון און באראױ זשורער
ױ דער אין אקטיװ זײנען װאס דענטען  י

 זײן פון באריכטען װעט יעדעי ניאן.
 *טא־ װעט דאס און אקטױױמעט כאזונדער

 רוי׳מינער גאנצער דער פון בילד א םען
 רי פאר ױניאן אונזער אין טעטיגקײט

מאנאטען. עטאיכע ילעצטע
 זיך מיטינג דער װעט ערשטע דאס

 שםי־ די איבערצײיצען מיט׳ן סארנעמען
 אפשטיםוננ, רעםערענדום דער סון טען

 דאס האנװענשאןײשטאדט. דער װעגען
 כאיל־ צי באסטאן ^םאדט, ײ$לכע ׳הײסט

 פון וארען1גע אזיסגעקציבען *יד טימאר,
 אונזער זײן זאיל עס װאו מיטגל^ער, די

 םארקױ דארו* װאס קאנװענשאן, נעקסטע
םאי. םאנאט קוםענדען דעם טען

 םון קאנװענינגאן א אראנזיטירען צו
 איז עס װי ארגאגיזאציע, גרויסער אזא

 ניט גאי איז אינטערגײיטאנאל, אינזער
 זיך עס קאן אײגער װי זאך, יײכטע אזא

 םיס םארבונרען איז עס פאר^טעיען.
 פון טיטינג אוים׳ן און יארבײט סך א גאד
 בא• זיגטאן פרעזידענט װעט באארד דער

 קאנװענ^אךקא־ ספעציעלע א ^טיטען
 אראנזעירען דארפען װעס װאס ׳םיטע

קאנװעגיטאן. די
באריכ־ אויך װעט טיטיגג דעם אויף

 קאנפערענ־ אלע די װעגען װערען טעט
 זײ־ װאס דיסקוסיעס און טיטינגען צען,
 אין ױגיאן אונזער אין פארגעקוטען נען

 װאס פראגראם, קאנסטרוקטיװע די באצוג
 ד.אט באארר עקזעקוסיװ 'נענעױאל דער

 זײן אויף אנגעגוםען און אויסגעארבײט
 און ^יקאגא, אין טיטינג םריהערריגען

 די אזוי װי װערען גענוםען װעיען שריטע
 אין װערען אײנגעפױזרם זא< פראגראם

ילעבען.
 ארגא־ און טרײר אילע די קומען דאן

 אויפקו־ םוזען װאס ניזאציאנס־טראגען,
 מי־ םעיטעל־יער^יכען יעדער אויף םען

 אויך װעאען עס און באארד, דעם םון טינג
 קא־ פארשײדענע די װערען אויסגעהערט

 יע- צו געװעהנאיך קומען װאס םיטעס,
 בא־ עקזעקוטיװ גענעראל םון מיטינג רען

 רדעאינס און יצאקאלס אונזערע פון ׳ארד
.)7 זײם אוץי (שדוס

 און פעכטונגען אײערע פון ארױסטרײבען ײךא 'אעווו טיי וױאען? װאס-מיר
 גע־ װילען מיר ;לעבען דארםען טעניפען װי ילעבען, י£בען, וױילען טיר ;■אלאצען

 םון אװעתגעדױבט איצט ציז ראט איהר װאס ארן *שאפען, טיר װאס #אץ, פין דסען
 םאר םאוך א נעװען איז װעצכע מאכט, אײער צו םווי א טאכען וױאעז םיר !אונז
!װעלט גאנצער דער םאר ארן אונז,

 אונזער מיט געהוםען, ן י י ל א זיינען טיר ? געישיהט אונז נאך האט ױער
 זײנען מיר אז אויסנעפונען, האבען טיר װײא געקוטען, זײנען מיר ;וױאען םרײען

 אײך. םאר וױכטיגער ערך רער ניט און אײר םאר קאוגער אײן־י, פאר שטארקעד
 םעהר ניט אונז סענט איהר אויגען. אונזערע םין שופען די זײנען אךאינעםאאעז

 אי־ נעװעאטיגען מעהר גיט װעם איהר װען ובוהו תוהו םיט ׳כאאס טיט סםרא^ען
 ובוהו תוהו דעם געביאכט האם װאס איהר, זײנט דאס אז וױיסען, םיר אונז. נער
אעבען. אוגזער אין

 פרױויאעגיע שאאננען גיפטיגע װי צימען — ם״פונע דאך זיײט איהר אמנר, —
־ געלר״םאנאפאא. און  אײ״ זײנעז װאו ? רעגירוננ די םיהרען איץ־ םאר װעט וחןר ־

 ? פינאנסען די איבעד םארװאאטען װעט ווער כא־כא־כא־! פרײם״מיניסטארען, ערע
 אונגאיקאיכע איהר קאם־מענשען, די םינאנסירעז, די אונז, אהן טאן איהר װעט זואס

טום. איהר װאס זיך, כאדענקט ^ארכאענדעטע?
:ענטםערס ארבײט און

 גע־ וזאט איהר װי רעגירוגג, די יםיהרעז אזוי !רעגירוננ די םיהרען װעם װעד
 רדפארדזשעס, ,«יד אײערע באאחוינס, אײערע ? ערגער זײן שוין קאן ײאס ^יחרט,
ײ האבען װאס — אסקוױטס אײערע  נארען אײן אין געהאאטען װי געטאן, מעהר ז

 אבער האבען םיר אונז. צװימען צונגען געשליפענע אזעאכע נים האבען מיר ? אונז
 הענדער־ אונזערע װעבס, אונזערע מעקדאנאלדס, אונזערע ;םענשען קאוגע עהראיכע,

ײ !זײ _פאר פאאץ מאכם — באנפיאדס אונזערע טאטאסעס, אונזערע סאנס,  װעאען ז
ארדנונג. ריכטיגע די כרענגען .עחשט

 געהערט נארניט איהר האט אבער ? םעאנסען אונזערע םארװאאטען וועט װער
 איהר האט !סטײטס ױנײטעד די איץ בענה ארבײטער צװאנצינ און עטאיכע די םון

 רי ברײריס, רי סטאוגס, די ארבײטער־םיגאנסיסטען, אונזערע םון געהערט ניט נאר
 עט־ אין װי נעאײענט, ניט איהר האט ? היאמאנס די באראםס, די קאפאאוױצעס,

ױ אינטערנעשאנאצ די ארבײטער־באנק, נײע די האט קבת אעצטען שטונדעז ייכע  י
 אן װי געוזערט, ניט איהר האט ? דאצאר םיאיאז א באאד ארײנגענומען ׳כאנה ניאן

 זי װײא דאאארס, אםגעשפארטע איהרע ארײננעבראכט ערשטע די ה*ט פרוי ̂וריסע
? ארבײטער־באנס דער צו צוטרוי נאר האט

 עס שטיה. םויאע די מאכען צו מאנאפאא, און פרױויצעגיע אײך, שוין נעגוג
 נעבושעװעט, נענונ נעשצאגען. האט שטונדע אײער העאםען. נארנישט אײך װעט
 דער אוי(ז ערנירערוננ און הונגער נענוג !םארגאסען באום םעשאיכע ״שויז נזןנוג
 סײנ־ אײר האם װעאט די פרעםענזיעס. פאיצשע אײערע אונםער נעבראכם וועאם
 האט ער ;ערװאכט האט ארבײטער רער ניט. אודאי איצט באדארםט. ניט סאא
 מאכט !אװעון שעראיכסײט. און נוצאאזינקײט גאגצער אײער אין דערקענט אײך
 אר~ ציא־באװאוסםען און ענטשיצאסעגעם דענקענרען, ערװאכטען, דעם םאר ̂יאאץ

קוי. בת נײטער!

ברענגעו באםטאז א*ן קאנפערענצען ד
רעזולטאטען גוטע

קוםענדען בא^רד דזשױנט פאראײניגטען דעם פון מיטעג עדשטער דער
שטאג. דאנער

 אין נעמעלדעס געװען שוין איז עס ־וױ
 זיג־ פרעזידענט האט ״נערעכםיגקײט׳/ די

 און באסטאן, באזוכט װאך אעצטע מאן
 רעזול־ גוטע געבראכט דזאט באזוך זײן

טאטען.
 איײ געהאט דארט ער האם כל קודם

 דזשאבערס די םיט סאגםערענצען ניגע
 טרײד, דרעס םון םאנופעקטשורעדס און

 װאם אגרימענט, טרײד רעם באנײען סכח
 טען15 קומענדען דעם אױםגעהן װעט

 דורך װעט שײנט, עס װי און םעברואר,
 אױסגילײר אן צו סומען קאנםערענצען די

 םרירליכען א אויױ צדדים בײדע צוױשען
שטרײמ. פארביטערמען א אהן אוםן,

 ׳אויך שוין האט זינמאן ם^עזידענט
 ארבײט רי םארענדיגט רארטעז, זײענדיג

 אינטערנײשאנאיל אלע םאראײניגען צו
 באארד. דושאינט אײן אונטער לאקאילס

 ,7 אאקאא ראס זיכער, שוין איז איצט
 אויך װעט ױניאן, םאכער רײנהאוט די

 דזשאינט רעם אין פארטראטען זיין
באארד.
 אאע םרן פאראײניגוננ די באצונ אין

 דזש. אײן אונטער באםטאן אין לאהאלס
 פרעזידענט דעם אויסגעקוםעז איז באארד,

 םארשטעהער די מיט םיטיננען האבען צו
 לא״ ױניאז, דרעסמאכער און וױיסט פון

ױ מאכער רײגקאוט רער מיט ,49 סאל  י
 הלאוקמא- םיט אויך און ,7 לאהאל ניאן,
 םיטיננעז יענע בײ און לאסאלס, כער

 אלע די נעװארען אויסגעארבײט זײנען
 םאראײניגונג, דער פון אײנצעלהײטען

 סומענדען דעם װעט הערען, מיר װי און
 ער־ דער פארקומען שוין דאנערשטאנ

 םאראײנינטען דעם םון מיטיננ ^שטער
באארד. דזשאינט

- דעם גאיק וױנשען מיר ־ ר ם ע ײ  ג
 אר״ זײן אין באארד דזשאינט אײניגטען

 זײן נעװיס װעט םאראייניגונג די בײט.
 לא״ אננעשלאסענע אלע די גוטען,פון צום

 מיט״ אלע נוצעז ברײננען װעט און קאס,
 לאקאלם אינטערנײשאנאל די םון נלירער

באסםאץ. אין

□
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D
.2 נוםער .נערעכטינהײם׳׳

ם--------------ם -
ט ײ  נעעםענם באנין ױניאז אינטערנעשאנאל .2 ז

רעפארטער. סטעף א — ערפאמ םים
ט  רער םוז באארר דזשאינם םון םיםיננ .3 ?ײ

לאננער. ל. — יוניאז ררעםםאכער אוז קיאוק
ט ■א• איכטינע נאטיצעז. ערױשײשאנאל .4 ?יי

בין. ד. — 3 יאסאי איז סירונגעז רו
ט  רײנסאום דער איז םאסירוננען יעצםע די .5 ?ײ

פרידמאן. ס. — 20 ל«סאר ׳ױני«ז מאכער
ט ײ  ױניאו קלאוג£אכער בראנזװיל רער איז .6 ז

 אר״ אוז טיײר םשאגםער. א. — it לאקאל
םראנעז. נאניזאציאנם

ט ײ  שמואל״ מ. — (ערצעחלונג) שאםעז א .7 ז
.1 זײט םון שילוס זאהן.

ט נאטיץ־ביכער. רעדאסםײחס םוז .8 זיי ס ײ  הרי• אײדאיעאישעז םון ענםשםעהוננ די .9 ז
 װײגמנ רי םראנק. הערמאן דר. — זים

גראס. נםתמ — האנט
ם ײ  אינטערנעשאנאל אונזער םוז ענינים .10 ז

 קורץ םינקעלשטײן. ל. — «רעםע רער איז
נ. .3 י. — שארף אוז
ט ײ  עננריש«ן דעם אין איבערקעהרעניש רי .11 ז

כאזאנאװיטש. לעאן — ■ארלאםענטאריום
ט ײ םיטינינ אעםם»לי'ש«ז שעהנער א .12 זיי  נ
r ל»ק»ל ױניאז ריםערמאכער די n  — n. 

 ה. — קאלענראר אינםערנעשאנאל העלער.
 דער — רויו no ײבילעאים » סקצוילמאז.

סענטער. חעלט ױניסז םון נײעם לעבעדימגר.
ט ײ סארשײעדענעס. שםועםעו. קורצע .13 ז
ם וױסעו. צו גוט זאמז .14 ?ײ
ט ײ ארװערטײזםענטס. — ie אח is ז

 דהפאזיםם אץ דאלער טילאן א ארום ;ערפאלב נדױפ םיט ערעפענם נאנס ױניאן אינסעונעשאנאל
כאנס אײער א*ו אהאונם סײוױננ א עפענט ;צײטוננ הײנםעער פון 2 זײס ןעחם ;םאנ ערזטםען דעט


