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 דזשאנסארביא, באװאופטעי דער אױך
־ די;־ פא־ אלױפ טלעט ראס ״; ־ א: : 
 נא־ ד־;פ אין אץ אינײג־אציא; פין קי:נ
 ~אט ‘אינטערג״שאנאי אוגלער פ־ן מען

פע־ י־;ד געענטפע־ט בא*או* כעלרעטער
 םרן ט־אד־ציזגס ,ד יױט ראס רעײישאן,

 אופ; ב*ציב ־,,נ קא:־;; ױגיאן״ אונזער
 פון ב־יעו* *r שטיצע־. נ*ט :יי־ אזא

 ‘צ א־־עסי״ט איל באראף כעקיעטער
 '־עלט אי; גאגיסע־-ב סעטועל פלעזידענט
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 אנ״ע־ילא פון טילען די פאישי־אפען טיש
 א;יע-ע און איטא^ענע- אידעז״ רי פאר

 עכ אז אזיי־, :אציאגא״יטעטעז״ עיזנייכע
 אגג^א־זאל־ *י נאשיצען כ^וטושט 1לא*

 ״צ^י^עיצטאגעגע׳׳ פין ראסע פישע
 יױ אינטעלגײשאגאא אונזער פעלקער״

 און געדאנל״ אזא אננעדען ניט יזאן ניאן
 דורכ־ לאי כיע, אז צושטימע;, ניט לאן

 איטיג־אנטען, פע רעגױאציאן א פיהרען
 ‘בא איכײג-אגטען״ פין באש־עג־ונג אדער

 איז •;פ ױעי־כע רעלנײ ׳צטראפענדי;
:אציאן. אדעי• -אפע

,r;*־* װאריטען טיט
ביןראד׳ אב

ט־־עזיט. כיעל. דזדצ^ןגראר
י. ײ. ג. י־ איגט.

ג נ ו ט ל א ה ד ע ט נ ו ע ®ון א ־ ע ז נ ו א
ר ע י ע . י

ft״

ן ע ט ע נ ד ו ט ץ ס א

•b
a • 1

I •© 1 « - ;כא :א־ דז־ דער !
גע־ ב־א:ט y »• י *♦

y׳ ©«© א־ איז ׳.יאס

• f
t;

*י• » ̂ ■ , 4 « 
> קאנגלעס.

טיל װ<ד־־ענד אז טאכען״
ישאן « y י m.

ט < < -א V1 יײי י *A V'•♦ א? י־י W ^ 1 I- >

דעם א*ן ־ט * w ע טע־ :,א 1אי ־
א; פין ול s•: אגכ־פ־אבי־עם
װעה־ איז ;־זט ;יישטא;ל£ ען

אמערי־ רער אז ויר׳ א ;אויבען ני־ רע:ד
 כא״ציצט; װערען דארף אדבײטער לאנע־

 יל־ אינטעיגײ״צאנאא אונזעד אבער האט
 פיא־ דעם צו באצויגען אימער דך ניא•

 ניט א-כײגראציאן רענדילירעז פון כרעפ
 :אר ׳פ־א;ע עקאנאטי־־פע אן צי װי נאר
 סענ״ע־ א״נפאנער פון פראכע א צו װי

אינקײט•
 טיןײ א געזעלעז עמאא>אי האבען ״מיד

 אין ארײנגעװיקעאט פיאגע םעניפאיכע
 מיר און ; איפיגראציאנס־פראבי״עם דעם

 איצט, אויך שטארק אזוי פונקט נצױבען
 איהרע פארפאכען ניט טאר אפעריקא אז

 אנ־ פון אונטערדריקטע די פאי טירען
 רע־ א זוכען װעאכע נאציאנעז, דעיע

 םאחפאלגונ־ רעליגיעזע פון טונגפ־פ^אץ
 פאאיטי־ און ראסעךאונטעדדריקונג ׳גען
 אור־ די דאסיאיז און קנעכטיטאפט. עע

 ^טיצעז גיט קאנען מיר פארוואס ׳זאכע
 געגען עהסטרים איז װאס פאליסי א

 דזיצאנסאך דער װי איפינראציאן, פרײע
באצװעיןט. ביא

 פיטיפור, א נאך אנטהארט ביל ״דיזער
 ניט טארען און ניט קאגען מיר װאס

 אװעקגערוסט ײאאט עס אונטערשטיצען.
 נאציאנאאיטעט יעדער םוץ קװאטא די
 צענ־ דעם אױט באזיס איצטיגען דעש סון
 לויט באזיה א צו 1910 יאהר פון זוס

 צװעק דער .1890 יאהר פון צענזוס דעם
 דדעאנסאך דעם אין פונקס דיזען פוץ
םאס־ װאאט עס שרעקאיכער. א איז ביא

*k mt W ±*'0 iײ־ *•*%!״•

) 1 זײט וןc ם(׳»',־

 ‘א־נטע״גע״״־אנאי איגזע־ וױיי־ םרעהענד,
 ע״יצטע ,י לי־ן צ* גי־יל דאס געד־אט לאט

 ױאפ יא^, א*; איגא^זאציע א־בײטער
 טע־ ‘עדױקײיצאגאי ד• א:ג*;פא;;ע; האט

א־בײטע־׳טאפען. ,ר צװײצען טיגקײט
 אינטע־־לאיטיג; רע־ אױ- חוץ-װאפ א
 טאפ׳־ים, געיצדאהע צובײפע; צו זײן װעט
 א ױעלען ד'*::י;פ'־*ט אױך דא־ט װעט

 בא־ £יז פ*א;־אפ ;*,פודלאי־י״: יטעהנער
 בא־א־ז ״ננע־ דעי טאאאנטען. װאוסטע

 טא־ ניודחאל״צע לי פ*ן אײנע־ זײן װע&
 cs,y דעב אדלז-ען װעט װאפ אנטען,‘'

סעי־עקיצאנס. וױיאלין פיט
 אן טראגען װעט ל;לו:פטיצוזאפ די

 T? ײעי״ען עס כא־אקטער. ״איגםארטאר״
 די פיט י״עלרע־ די צונױפטיעםען יא־ט

 און לי־אסע איצטיגע יד פון כטידענטען
 עס ה^אסען. פ־ילע־ד•;•; די פון אויך

 עדױקײ־י אי־ע די זײן אױך דארט װעלען
ס די פון קאטיטעס יטאנאא  אויך און יאלא̂י

 םון באאטטע און מיטגרידער טעטיגע די
 אאקאי*ס. די פין און באארד דזיטוינט

 אין אױנטערגעהן טען װעט עסען :אכ׳ן
 םען װאו סקוהא, דע• פון דזשימנײדום

 געזעאיצאםטליך זאגסט און טאנצען װעט
אונטערהאיטע;. זיך

 דעם םון טיטיננ יעצטען דעם אויף
 געװא- ערװעהאט איז קאונסיא סטודענטעז

 װעט װאס רעזאיוציאנס־קאפיטע, א רען
 םאר רעזארוציעס פאסענרע צוגרײטען

 האט האטיטע זעאביגע די אװענט. דעם
 אונ־ די טאנען צי םוגקציעפ, אנדערע נאך

 גענוס־ א*ן *פעזזנעד אאץ טערהאאטוגג
רײכער.
 צו טילעטפ ;ענומעז האבעז װאס די

 קױ צי זיך געבעטען זײנען םארקױפען
 די צו־יקביײגגען איז אפרעכענען, כיעז

 קא״ זײ נאך. האבען די װאס טײזעטס,
 עדױסײשא• פון אפיפ אין טאן דאס נען
 ׳סט. טע10 ײעפט 3 דעפארטטענט, נאל

 היײ אױרוױגג טינגטאןיװא איז ^בת אדער
.529 רום סקוהא,

r j*־ei 1 ל״מ ולן.(

 כײם דאש אן, וױיזט ער א־בײטע^ די
 יױ די חאט פראכראם די סא־נײטען אי

 עיעכענט^ געחאט דגען אין :•א•
+'ml רוןר סון יענען א ראיען װאס P W P 

 קוײ א טיט פאיענדמט עי אין דוהט״יע,
 דער םון פראגראס די דאם אפיל, צע•

 פון וחנרען אױפגעגומען זאל י-;יאן
 V* עס וױ ׳דיסט זערנען דעס א*ן אהפ׳ן

געװארען. גע׳טאפעז
 אינער״- דאן ה*ט זיגפאן #-עדדעגט

 סעטאראנ* רעם ט״עערטאן דעם געכעבעז
 אנט־ װאפ דאסופענט, ױגיאנ׳ס דעי ׳דופ

 אױך האט ער פאדערונגען. גײע ד־ לא־־ט
 פאר־ יערען קא«יע באזונדער א גע:ענע;
אסס׳ן• דע• פון ט־עטע-

 דער םאר י^יע• דער חיאיןװיט, טא״יס
 אײנ^יטונג קורצע א דאן הוןיט 4ױ;*א

 פ^יי לעזס ע־ און ׳רעמא*א;דום עם- צי
 אײד־ געבענדיג דאקורענט, ;אנצען דעם

 נױ״ געװען איז עס ויאו :א־־ײנטוננען :ע
טיג.

 ^־V1 דער כטעט איז :•ערא־אגדום דע־
 נעװארען א־כע־גענעכען איז װאס ני;•;־,

 װעלכער אין אפס׳ן, דז׳צאבעיס דער •
 דע־ פון 10 זײט אײוי געדרויןט ע־ט

 געװארען געטאיט זײנען עס צ־־טד״
 בא־ דיגען װאפ ענדערוגגען אײניגע *•ל4:'

 וראטעהטױו רעי פא• צוגעפאסט דנדע״ס
y" אבנ׳ן, ^ y די׳ װאס ריטדירער לאט 

אין טאניפעקט״צוי־ערפ אין צאנעלהילז ;ען
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t' דע־ לי■•;, כ•.-. d דע־ םא־ T s 
 און געע;טפע*ט ד#; ־אט אפס׳ן, טעהטיװ
 ר־ט א־נערדאיעט א־״עדע; דאט ע־

» נעכראנט האט ע־ :ענטפער ז••;
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rV טדייי/ אין וזנג«ור<וד׳«ט «ן-יין W n 
 •נ^די«ו<* ױד#ן יי #י| 1»רױסד,*«ה« ויך
 זיו train «יי װ«ס ,nrirrr די אין גען

 ר־ט יו<ר־ר«;ט *ן דורך פיורפייבטעט,
יוױפ^וחיורטןן, ׳ױד<ון דער

 <»י זיגט#ן »ר«ז-ד«נט ה#ט ׳איופ «וס
 זיף Vi tra w ג׳נראנט, אויפר׳נרשזאס

 *jm »ויפ־ע:<נ«ן דף *ונויפנעמוטען ניט
I 1אי חטא־ם אי־טע גען 'rn itm 'M די 

m אהט׳ן ד«׳־ פזן פאר׳עטעהער r( 
 םי) ימיזטעו די נאטיאכטען «װ ע־נסט

 » ױנ׳א! דע־ ג׳ננע; אין רעט<וראנדופ
ענטפע*. געהעריג«ז

ט, עס ײנ  «פ װאס jnvi "t אייא, ני
 נאנ• ענטפ«י, אפ־/״עיער דע־ זײן װעט
 כא♦ גענו• װעט י־אטעחט׳װ ד־ װי דעס

רעדאיאנױס. דעם טיאנטען

Jי %

 ה*ט אין עגטפעל ״טײפליטען״ פא־טיגען,
 א פ*ל יעזט טען װי םאלגעיעמז, עכ

 אנגע־ ענספעל דעם האס ע־ תחי;ל...
 האט*געװאוםט ע־־ אײדע• :אך );־*יט
 ענטפערען, דאיפען װעט ע• װאס אײ־י
 ׳גענױ געװאופט לאט ער אײדער ;א•
 ?״! םיז םא־יאנגען װעט ױניאן די •ואפ

 צוגעגל״ט דעליכער האט על און ׳אכס׳ן
 אױוי פאטען זץ־ זאי װאס ׳ע;טפעל אן

 ריכ״ פאדעלען. װעט ױגיאן די װאס ׳אי*ז
 סײגט, ענטפער ױין אױסטײטיעען טיג

 איכ״ אאע םאר יעולדיג איז ױ;יאן לי דאכ
 קאאויד דער אין דא דיגען עס װאפ י*עה

 אויסגעקוטעס איז עס און אינלוכטריע,
 די אײזען צו װעג בעסטער דעל דאס

 װ*רט אינדוסטריע דער אין פ-אכי׳עםען
 ילאזען און ױניאס די אױםצואײזען געװען

 טאן ■לאטעקטיװ דעל םון טעטבערס די
 מא״ן סר״ ׳ה«גים וױאען!״. זײ װאס
 םון עגטםער ז״ן קאיירט טײאוױיז האט
i דער םון יאיער דעל באוכיבערג, םל. r n' 

 אײדנע סיט איז דאס װי ׳אסס׳ן בעלס
 אין םארעםעמצאיכט געװעז פליהער טע;

 ארעסע״ דער אין סטײטםעגט א זײגעכ
 פאריעזוגנ ?ײן פון סוף צום אבעל

 ױעט אסס׳ן דין אז געואגט, אױך על האט
 דעם פון •וניןטען די כאטלאכטען עלנסט

 װעט ױגיאן די דאס און טעראלאנדום,
ענטםער, אפיציעאען אן כאקוטעז

זיג״ ■רעזידעגט און היאקוױט מאליס
 א אױסגעדריקט פולצען אין האכעז טאן

 ענספער, דאזיגען דעם געגען •ראטעסט
צורימע׳^ײ- װערטער מארפע םיט און

• r t̂rM^Nf fit (זויst R«mr. MAVsr.r.ifrNf, nr., nrxjttnrti hy
rut u i (tf or aj c. •a, iou,

t>i fh<׳ O’t'tf't h'iikfi(, f» nt>*■׳ ׳א Ik I y jt N׳ w Yoft,א Y., 1nr A r>t י I 1. I״V<, 
fltit* of Nfi* Yo׳k. I oti/ilv n( NVw York,

rn&, $ 1 ©fnini*«l©n©f of Vri'tia In »n׳l fnt 
1h? *ל1אי  J0<l fonnlY af nf , pf-fr ofi©!lffiivim, «h׳i, h.ivioic I״ fn ilnlv •wnm nrrotfl* |f>(t lo law, if©(•©«©# an.I •יא« lhal hi ia Ih© hu«ln©*< 
tnatniff ׳׳f lli׳■ fc©i׳׳< hil*k<If anil that Ik# following fa. I״ >h© Inal of hia kr»wl©Jj<© ami fcrfl©f, a irit© «filini ■of of ih־׳ own©fafiif*( mana*©- fh©nf, ©f©.« of (h׳• afor©Mi<l fnihllrailfifi fnt Ihj llil© ahoa*n in ih© .ihn♦© <וין©־ion, r©ijoif©rl hy Ih© A©l of Augnal 24. Nl2. ©fnho«li©if in arrliofl 111, ôalal (,■©a ami flijn ai ion«, printed on ih© r©־ f©f«© of fhia form. t<» ©if:

t. That ih© n«m©a amf arldr©*©©a of ih© fitib•flab©!, ©illtor, managing ©ditor, and Imainraa man• 
•g©ra if#:
!*nblfflli f : lm©fnafional l.adi©•' C.irm©nt Worke##* !׳*ion16 1*<̂ .h ■*(., N. Y ״ 1 
tdlfot: *. Yanofik*. .1 אי o.f I6׳h %1., S Y.Managing f ditor ; Non©.H i.lnr.a Afan«g©f: If. 4. *ihoolman, .1 W©«t I6tb 

*I., ft. Y.
Jt 'fbiil •b© own© ra at© : Inlornation il f ad)©«fta»n©nt Hoik©׳•' I’nion. Mnrria *igman. I״r©#.ן Ahtthtm Kafoff. *©«.. ail of J H ©at I6ih .4f.,Pi Y״, an aaaoriaiion no( ineoifiirfiti-ii, conaiaiing about 120.00«׳ m©mbrr«״
.1. ' That lb * kno©n hnndb dif©r* ״ ״•©©ן*ן)זסוזו  and 

#ab©r 1fta tH f bofd©r• owning • r  bolding I g©r ©an* 
©r m«r© of («(•! amount of bond•״ mortgag©*, Of 
nib©f #©©wfiti©# a(©: Non•״

4, Tbaf lb© two paragraph# n©tf aboa©, fftlng id© nam©• of tb© nwn«r•״ •to©kho1d©r*. and •©©nriff bold©©•״ if iny. ©nntain not only tb© Hal of •lock• bofd©r« and •©rnrHf bofd©r• •• tb©y •pp©ar upon tb© book# of (b# ©ompany but «1*n, in cent• ©b©ra Ik©. #loekb«fd©f nr •©rnrilf hn»d©r •ppnnr• upon (ka bonk a #f tb© ©ompany «« tmata# ©rr tn any pfb©f Mff׳ iary y©fati«n״ tb© nam© of tba p©raon or ©orfnridon for whom anrh ffatt©© in aetlng, 1• pfMS nfao that lb© •aid (w« paragrapba ©otifain ata(©m©n(a ©mbraring cPanl'a fuff know|©dg« and b©H#f aa (o tb© ©)!©nmafane©# and rood It Iona nnd©« wM©b afoakbadd©©• and i©©nr)ty hold© f a who do no( #pp©ar upon (b© ho dta of lb© ©ompany a# (real©©a, bold a»o©k and *©rufill©# in a ©aparily ofb©r (ban lb«l of a bona hd# o©n©r> and ibla pPinf baa no roaaon lo b©H©ao (bai any otbor p©ran•״ aoaoeiaflon״ or ©orporalfon baa any lni©r©«f lir#©( or Indira©( in lb© •aid •fork, bond•״ or mhai gocarili©a (ban a# •o t(af©d br him.If. 4, .irhoolman, B׳i«im־«a Managar. *worn and auba©rib©d b©foro m© thia 2׳Hh day Of March1424 ״. 4i©mon f.״ ffamburgar, Notary Fnbtlo.
(My eommipaion ©tplrra March 3•1 ״f3t)
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GERECHT1GKEIT—(JUSTKX)
מי # פיו ארגייו 1 

 ‘פ**א׳י ■*וגחנר״
 די אין א־יד״ ;־גט

זײ) װ^ט ט4ע ו
i y n g f f g

,hptnn כוודהתי
ארפה. ױ׳א

, : ו י א ) , ו " : ( .«

 גע־־עבםי;־ םײן אן
 זיך א*ך חןזייש קײט

 ײעל «ון שטמי׳?,
'ן>זען.8א גיט איחר

TrrM ױניאו װאירסקרם גארמענט לײדיס אינםערנעשאנאל וער פון ארנאו
VHICK 9 CUNTS,אג פ ר״ ען11 פ 1New York, Friday, Aי)24 אפריל, ט jir il 11, יVol. VI. No. ו־.נ. . ~,rװערעןן נאר זאל v:fa וער וחןן ׳ ) '•v

jA, ^

ט נ©ר t׳a װ©ס ז*ף, m» <־ט#  ‘איי נ־ט איז װאס טנע, דער א־נער ד
ya■ •ד m n m t װ#יט נ׳עגי•: דעד װאם סענייכק־יט, גייסטינער און פ־דיעער פון 
 y?a פ־ט געײ©יט געײ^י׳ט. נאסת נןור װ#יט ער װען אויםפיחרען, ;עפןונט ג־ט

o:־y־iv נ׳פסח, ויין פון
 א־־ע װ־ טער־, טאהעדטע;׳; דעפ פעהלט וױלען ׳עט#רפער חןר גיאדע אנעי

נאטו*־איינענ©ו#םטען. אנדע־ע
pa ,ט• אינערחויפט אי) עס וױיי ניט  זעהען וױלענסקראפט. װי ואך, אזא ד

v איינועאנע יא ד#ר נ••־ v i n\ דעי־סטע רי כיי נ*ר וױלענספראםט. נרױסער ס־ט 
y8; .־iy איינענ־עאםט. דןוױנע די פארניכטעט וװנר#נען, דס׳« ר׳גן ח#ט

 ק״טנ...דן״נ אױס ט,נ ן.ט״רע,»ע אונװיסענדע נ#;ץ די עס טוען ציע.*׳«ט
fn'־P, לעס, זײ ט־ען העד פין ױאוילוײן דעם םאר כונית נעסטע די סיט נ#ר• 

וױלען. יןינד׳ס דעס ן אופ
;t סון nun רעם אין אינעממנענען װערט ה־נר ד#ס װען ׳;־•עטער,  לעהרער, y״
 פ־נדער־ ז©נענאנטע אונזער ניעחרסטענפ נ#׳*טעחט װ*ס אין איו הר־־דלרדיס,

MwmJt? וױלענס־סאכט. וייער *ונרעכען און אונטערדריקןן אין
פארט־נ, א־ננאנ^ע; ניט כרעננען לעחרער די און «לטערען די װאס דןוס, און

 סענ־ע. םאסען רעם םון יעבען שװערער װ״טעררינער נא;*ער דער דעימגדינט ד«וס
 קענען fy אים אנדעיע, 'V זיר פ#רדינגען iy נן«װ»וננעז איז ער װאס ד#ם, סויז

 צו פיז •■ו©נען זיך סוז ער װאס ד©ס, וױ ואך, #נדער פײן ניט סיינט עחזיםטירמן,
 םיט אננערוםען װערט ארבייטסנענער דער װאס ד#ס, װייען. אײגענעס אן ה#נע;

m: דעס i\ ,נאס״, ujruy •אר״ דער אז קא#ר, נאװייוט ,נ»יענ#ס״, אידי׳פ אויו 
n אין נײטער r,• ר דער טן עי ס מ מ  1זײ 1ה#נע ניט ט©ר און ניט ה*ט *םיס, »־ן #

וױי׳ון. איינענעם
in אוױ און  tut* ראפטיס סאסען״גמנט• m .אױט#ם*ט « p rao, ײאס

«»1 ta>awו יך י «ii די דז in׳ n :• ;©  jib unr r o >i• מי יייז ד  אלז, איץ •ח ׳ן
i n  •an • ג׳ מ ד מ א b #פט ניס. n װיים ס t i ער װ#ס »לץ, »ז א״ן, זיך ער 

o אי« ניט, םוס אין טוט r, אווי. וױי אליין ןר װייל
pa אויי #ט ijrr> p n r i n ט’וױאענל#וינפ  געבויט א־ז אוגױיסענחײט און י

no o שהלא»ן״ננין. ijrwa< אוגועד r םענ־ די װאו ר»רט, זמא»פעיײ חערסען 
m y  i v v ה״) ניט t w m כאװאוסט דר זיינעז זײ װען אפילי וױלןן, א״נענעם 

o װענען n. סוז סעהר נ#ך op די װען אוױ, זײן t v c j n אייננערעיט, ותרעז 
i  * n g״m איז טועז, ויי וואס אלץ, אז סריי, זײנעז זיי או איין, אליין דך c v 

אווי. װילען וײ ודיל רד־פאר,

 דעם »ו הױפט־׳שטע־וננ די איו טאסען גרױסע די סון וױלענלןוזינקייט די אט
״ )o r, ׳opjnpe, פרײ©ן ipjpu , \ v a v t װענינע זעהר *כער טרויסקן, אלע װעלכען 

n ; םניעות *;רערמ פילע נ#ר ד# ו״נפן נעװים jijpj שטארפ איתס ןו־לען r a i, 
 ווערען. באזייסינם נ©קאנט אלע די װאלטען ,tpupa uagj וו#לט זוילפן דער זעז1

 אז םארצװייםלען, גקםוזט װירסליר םען װןולט נפװען, m« עס װ#לס װארום
v j v i  ' r t אסאל ו#ל inpii א ib״twpo ip ! בער# dp אונכא־ אן םארט איז 

^ טני ״ ר ט ש u או פאקט, , n װילען ׳שםארקער ipp די pooupnr ראטען םניעות■# 
 און ם#רםשריט, מ«זנשאיכ?ן *ום מטערוננען געװען איס?ר ד#ר די;?ן װענ. סון
כײנעסומען. איםער זיי איו tpf״u jppuaor ויין ס־ט רענמ ע-1

o פאר upiur וױ זאך, אזא ;יט© n סיינע וױאען. סעכם־נען א סים מענ׳שען 
 ~ע■ םאטע דאם םארלייען *ו נעםאהד רי אםילו גיטא. איחם סאר זיינען גמפא־־ען

ipp t n גיט איחם n p o r tgמ ויין אין ןpכטינlp .א־ז וױלענסקראםט זיין דראננ 
i װי .מסא־סער, n .אזא םון עפאכען רע־וןילוציאנעיע די זײנעז דערםאר סוים 

iעװא'ט*נp1אי נאדײטונג ר o n צי־טען אזעי׳כע אין םארט־טריט. מענ׳טליכ?ן 
ם ויך רייסט  װעאכע איז סייטע(, די &ון מאס?ן״מענש רpטpרדריpאונם m אמי

ip א־ז o i’o rp i, און i n םיהרט up נע־ נ־ט װ#אם ער װאס םון אזעלכעס, אויס 
Pi’i אין אםילו חלומ׳ען או וא;ט1 n .וױיטען i n ,װערט םײנאיננ דער שרעיעד-נעי 
v איז עס 1אי ,14הע 1 i v o  i n  |pu , i n א־נםטי־ י1 אנעז,1ט י1 נעשיכטע. ס»כט 
o» האכען װאס ו*יעס,0 n p  |nptp»’i 1אונבאזינכא אזוי םעכםינ, אזוי לאננ ניט, 

«ום קומט װילענס־מאכט ני?נשליכע נחיםע י1 און קארטעךהייזלאך, װי •ישא^ען,
piiid’UI.

o o v f s נ#ר איז o n אז האלט וױלען מענשליכעז עם1 פון ?רװאכוננ י1 װאס 
rpfאון ,1כאל ,1כאל לאננ. נ־ט .־ doip dp אקציע.1 י1 אן? ipi םאסעךמענש 

i אםם.1װילענסק זיין in*u 1באל אריײט4 n וױדעי װערט מאמענט » 1פא 1העל 
ipo ךער ' p .איז פ״נילננ ijn 'ii ipoip i n י1 יא האכען װאם אײנ^עלנע, די 

 עס און ,1ע־־1אנ אלע אויןי װילען זײער אמיף *װיננען און ,oאפ1pנסpװיל נוים־נע
ען «ום ײ־דער ז<־'-'1 ב i נ?בראכם & n לעכענס־וױשטאנר. אלם?ר

a פלןוו־ ויין no op א■;  iaoלiptwpo p, האסען װאם ogi לעבען א-צטינע 
 שםעהט װאם אױםנאבע, וױכטינסטע און poenp די אז חעסלין־, אזױ א״ז עש ״ל0’

”oo«n יעדשן פאר ם©ר io־iPBOpp ו איז* m pnioip װילענס־ י1 מענליך װייט װי 
כיאכע! 1נ© זײ, i א ש האנדלען *ו נים |.po«(rjw<׳Po נרױס? די םע

 ערמוט״י׳י! צו נ?המוננס־נײםט.1אונט? די?ר אחיםווותש?( ל?ן,1חאנ r« אייין די
ר אב׳יי ? ם?הלערעז מאכ?ו װעלען זײ ח»נדל?ן. 1?ינ1זעלבטםשט?נ c-v ׳1  ײי

jn p f r i^  *i ײ ותלען m קליג«ד ז m, 1שםארסע inpii און ijnpn 1מעה אלץ 
o סים jp>jrrip»ivt נרעהי או; n !אלץ װעאעז אין סאכט, 1?זײ פח נאוואוסטויי 

ipd* סעחינ סעהד אוז ipipn ווי ל«ב?ז, זײער אײנשט?לעז «ו op אסבעםטעז איז 
vg• .זײ

t v א*ז o n, װאס o'>eo*m i n־r>po זיינע צו נ*ם צוטרױ סיין 1©נ האם 
 זיר שסיצט עם װאס אױו* װענינ, «זױ ויר סון חאלט *nr װאס פוחות, אײנענע
a ינ״נ־ n r r i הײ• בת וװואנכ און

fvױניאן דעו־ ענטפערען װעלעז ̂כערס ״
I t

/

iQf/

a קאנפערענז צ־ןײטען א
 מיט קאנפערענץ א — דאנערשטאג. דעט פארקומען י

״פרא־ דער פין ענטפער אן — אװענם. םיםװאך אטפ׳ז
>u i טעג. די עררוארטעט

ny 4 ^װענט, פ׳־ײטא; iאשריל, טען
 די פון דירעקטאדס אװ באמלד דעי לאט

 אס¥.סי- גמלמענם אײדיס ״טױלטשענטס
 מי־ ספעציעלען $ אפגעהאאטען אײמאן״

פענסילװײניא״ ה*טעל אין טינג״
 באארד דעל האס מיטיגג דעש אויף

 פונק־ איע די באטראכט דירעקטאלס אװ
 מעםא־ דעם אין זיך געפינען װאס טען״

 איבערגע־ האט ױניאן די װאס לאנדום״
 צו קאנםערענץ עישטען דעם אױף געכען
 אין פונקט יעדער אסאסיאיישאן״ זײער
 פא־ באזונדער א איז כיעסאראנדום דעם

 צו געשטעיט האט ױניאן די װאש דערונג
 רייעק־ אזו באארל דער ^ון אסס׳ן זײעל
 בא׳ פונקט יערען ריסקוטירט האט טארס

 פארפערטיגט האט ער אײדער זונדעל,
ענמפעל״ דעס

 נע־ באשאאסען איז מיטיננ דעם אױזי
 ענטפערען זאל אםס׳ן די דאס װאלען׳

 די װי אויםז זעאבען ארים׳ן ױניאן דעל
 שאדערונ־ די געשטעאס ךײ חאט ױניאן

W גע;, ' l M H n., ר י ל ר נ ר * ‘mil• קאנ״ א 
rpnpe *צװי^^ועד«ערש»ם

 זײעל אי;סםרואירם חאבמן זיי און ׳טען
 אראנזשי־ זאא עד באומבערג, מר. אאיעה

 ױ־ דער םיס קאנפערענץ צװײטען א רען
 דאנערשטאג םאל מעניליך, אויב ניאן,

אװענט.

 דער איז דן״ הערט עכ וױ אױט
 אינגאגצען דדצאבעלס די םון ענטפער
 דירעק־ אװ באאי־ד דער אבער פאיטיג״

 צו׳פארע־ גיט :אשיאסען האט סארס
 ער אײרער ענטפעל• דעם פענטליכען

 צו װעלען איבערגעגעבען אפיציעל װעט
 אױף ױניאן רעל פון פארשטעהער רי

קאנפעדענץ. :עקסטער דער
 מיט פען װארט טלײר־קדײזען רי אין

 אפיציעלעז דעם אויף אוםגערױד נרױס
 נאך אסס׳ן״ דדטאדערס דעד פון עגטפער

 בא־ יטױן זײנען אוטאפיציעל װי י־עש
 ״סלו• יגעװיסע געװארען ;עפאכס קאנט
 זײנען רזשאכערס די יאלבי״ אז כען׳/

 אאזא בלײבט״ עס געשטימט. הריגעריש
 ?אנםע־ קוםענרען דעם ביז אפצװואלטען

רענץ.
 אויך װעט אװעגט מיטװאך דעם

 אמע־ דער םיט קאנםערענ״ל א פארקוממן
 די װעאכען אויף אסאסיאײשאז, ריקאן
 די איבערגעבען !ײ־פארסעא וחגס ױניאן

םאדעךוננען. נײע
 דער• שווײגט אסס׳ן פלאטעקטױו די
 עדװארטעט״ װערט עס אבער וױיאע.

 געבען אסס׳ן די אויך װעם םענ די דאס
ױגיאן. דעד צו ענטסעל איהר

גענעראל אונזער פון מיםעג וױכםיגער א נאארד עקזעקוטיװ
 גע־ זיך האט םריה דער איז דינסטאג

 םערטעא־יעהראיכער אכטער דער עפענט
 באארד עקזעקוטױו גענעראא םון מיטינג

 םי־ דער אינטערנײשאנאא. אונזער םון
 יאר?.# :ױ אין אפגעהאאטען װערט טינג

 קוכיען עס װאס קאנםערענצען״ די צואיב
 מאנוםעקטשײ קיאוק די מיט פאר איצט
 פאר אוממעגליך געװען עס איז רערס,

 פארלאזען צו באאםטע הויפט אונזערע
 דעריבער האט מיטיננ דער און יארס, נױ

 אין װעלען אפגעחאלטען געהאנט ניט
שטאדט. אנדער קײן

 א איז באארד דעם פון מיטינג דער
 לעצטער דער איז דאם װיכטיגער. זעהר

 קאנ־ דעל םאר באארד דעם פון כױטיגג
 דארםעז מיטיננ דעם אויף און װענשאז״
 אראנדזשמענםם אאע װערען נעפאכט

 ער־ רארף עס יהאנװענשאן. דער פאר
 קאפיטע״ קרעדענשעא די װעיען װעהאט
 אר־ איהר אן געװײנליך פאנגט װעלכע

 זיך קופט האנװענשאן ד׳י אײדער בײם
 װאס קאמיטעס״ אנדערע נאך און צונױף

סאנװענשאן. די אראנזשירען דאדםען
 װעט םראגען״ קאנװענשאז די חוץ א
 די מיט פארנעמעז אױך זיך מיטיננ דער

 טע־ ױניאז דער םון םראגעז געוױינאיכע
 ארונ־ ניט קײנמאא געהען װאם טעקײט,

 איצ־ באזונדערס טאג־ארדנונג. םרן טער
 קאנםערענצען פאר קופען עס 1װע טער״
 קלאוק פון אסאסיאײשאנס אאע די םיט

 יארקער נײ דעם פון מאנוםעסםשורער
פארתעט.

 מיטיננ דעם םון דער־צײם םון טײא א
 םון םארלעזען דאס םארנעמען אייר װעט
 װערט װאס רעפארט, קאנװענשאז דעם

 און זיגמאן פרעזידענט םון םארפארטיגט
. סעקרעטאר־טלעזשורער  דעם אין בארא̂ו

 אע־ דאם אפגעשפינעאט װערט רעםארט
 אינטער- אונזער סון טעםיגהײט איץ בעז

 צװײ םון משך א םאר ױניאן נײשאגאא
 םון צװישען־צײט דער םון צײט, יאהר
 די אוז שאנײענשאן םדיהערדינעל דעל

 וױכטיגער זעהר א איז דאס און איצטיגע
 םארויכטיכ גאנץ י1דאר װאס דאחוסענט,

 סאנווענ־ דער װערען. צמויםנעשטעאט
םאתעאע־ דעריבער װערט רעיארט שאן

 עפ אײרעד נאך באאלד דעם פאר זעז
 דער בוך־פארם. אין אפגעדרוקט װערט

 באארד עקזעקוטיװ גענעראי גאנצעל
 פאראנטײארטאיכ* די זיך אויױ טראנט

 דאח* ער און רעפארט דעם פאר קײט
־ ארײן. געהט דארט װאס װיסען

 דעם םון מיטיננ דעל קורצען״ אץ
 װיכםיגע סך א זיך פאר האס באארר

ארבײט.
 װערען שורות די װען צײם דער אין

 דעם םון מיטינג דער איז געשריבען
 םון גענױערעם גאננ. פואעז איז באארד

 זײן װעט באארד דעם פון זיצונגען די
 פון ״נערעכטיגקײט״ דער אין געדרוקט

װאך. ?ומענדער דער a
ס י נ כ ײ צ ר א ם ר פ ל א ה נ י א

ם
.15 נדםער ״גערעכטיגקײט״
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 י״-יג■ ־אצ זי;טאן ייאי־יס ®**׳;זידענט
y j א,’״:•י לץ־.צו־־ילגעיע־ט ־־:נת> 
 טענ״ אײ:*:ע פארבי־אנט יאט <־ ױא

 דא־ט לאי־ט עס וױ נאטראכטענדיג
 ־<' *״.,דרעסגוא: די פון בטרײק טיט׳ן
ס באיאטיניעז נעיזאט ראט  T ד

 װייס־פיען-דענט כייט סטיײירקאטיסע,
 י*ל פ־י-׳ד וזױפט דע• פעדעי*שט"ן,

 דאנע-צטא; האט ער און סטדײק, דעם
 פון סטר״חצר, די אדרעסירט בײט$נ
 ז 1געײאי״׳ אײםגענומעז איז עײ וועיכע

ענטוזיאזם. פ*ר טיט
 עדחי־עיכ ק^ט זיגמאן פיעזייעגט

 *ײגדדוק זײן אז סטריײןעױ, די םאר
 אױסגעציי״ אן אין סטרייה דעם װעגען

 ©•נוםעיןטשור^רט דרעס די אז כענטער,
 דט, װען סםרײק. דעם גוט נאג״ו ביוזלען

 •צטאיל אזױ געקעטםט :יט זײ װאלטען
 -װאל זיי סטרײקערס, בראוחנ די נעגען

 םאלשע אזױפיל פארשפרײט :יס כען
 םארטופ־ וױלע; זײ װעלכע ם־ט קיאננען

 זי• און ארבײטער די םון מחווז די לען
 שװע־ י*סטען געיאזען גיט זיך װאלטען

 סא* דאלאיס םױזענדע צעה:די*י;ע רע
 װאי־ זײ און איידזשענסיס דעטעקטיװ

 אוז געזעצליכע אזױםיל געהאט ניט טען
 טעראי־ײ צו אנערס״4״סי אוננעזעצליכע

סטריײןערס. די זירען
 אנאריזירט האס זינפאן *ו־עזידענט

 האט און ױניאל דער םון םארערוגגען די
 זיך צופרידען איז ױגיאן די אז ערקלערט

 מעג־ אונפארנדיאישע זדיןי פארלאזעז צו
 אר״ די אױב ענםשיידען זאיען זיי שען

 באסעס די און אונגערעכט זײגען בייםער
*טטעיונג. זערבע די :עכיען זאלעז

 האט באסעס?״ די אבער טוען ״װאס
 ספעג־ ״זײ געםרעגט, זינסאן ירעזידענט

 פאי־ דאיארס. טויזענדע צעהגדליגע דען
 איז יעגארע ,סי־אנעיס׳/ פאר וואס?

 דעד זײ קאסט פארמעגען א אוניענאימ,
‘בא ער האט #חו״טד בי; איך און

 װעיעג־ באסעס, רײכסםע די אז מערקמ׳
 ׳מ>ורקעט דטעז אין גרעסער װערען דינ

 דעד געגעז קאמזי דיזען פיט זיך ןyבאנוצ
 םון פייע ארױסצוטרײבעז אום ױניאן
 װעז און קאנקורענטען קיענערע זײערע

 זייער סון אויסלײדיגען זײ װעלען זײ
א&קערען. זיי.זיך פון זײ װעיעז געלד,

 אױנד איז רעדע זיגסאלס פרעזידעגט
 מיט כטרײקער די סון געװאדען נענומען

באגײםםערוננ. פיל
 איז סטרײקער די פון טיטינג דער
 וױיס־ פון געװארען אדרעסירט נאבדעפ

 דער פערעייצטײז, טאיר פרעזידענט
 פאיביטערמען דעכ פון פיהרער הויפט

סטרײח.
 אינצי־ אײגעע דערצעהאט האט ער
 באסעס די װאס וױיזען װעיכע דעגטעז

 צו כדי טאן װיאען לאיערס זײערע און
 אפע־ האט ער סטרײס. דעפ שעדינעז

 איגנארירען צו סםרײקערם די צו ^ירט
 קומען ײעילכע טענוח, איז קלאנגעז אילע
 ער־ זײ און באסעס די םון זײם דעד פון

 באגײסטערונג די אנצוחאיטעז טוטינט
 קאסףי בראװען און נערעכטען דעם פאר
אן. םידעז זײ װאס
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 שטיצען קלאוק־מאבער יארקער נױ
סםרײק דעם

 די האכעז ײל1אופ טעז5 דעם שבת
 באקומען לדימונא םין דרעססטרײקער

ד דעם םון דאלאר טויזענד צעהן ש^יננ  ת
 דרעסמאכער און סיליאה דער פון גאארד
 םאר״ן שסיצע אלס 'ארק, נױ םיז ױניאז

 בראװע די םון רײען די איז כטרײק.
 אויפ;ענומען נײעס די איז בםרײקער

באגײסטערונג. פיל מיט געװארען
 פון ״סארװערטם״ שיהאנא דעם אין
 װע־ ײערט א«ריל, זעקסטעז דעם זונטאנ,

געזאגם: דעם נען
ער די םון קאםזי ״חגר  שיל^א׳

 געװארען אויםנענוםעז איז דרעסמאכער
 די און קלאוסמאכער יארקער נױ די פיז

 הלאוקםאכער די םןן באארד דזשאינט
 ; 10 נעבעז צו באשםיםט האבעז יאקאלס
 אנםיהרען העילםעז צו דאלאר מויזענד

 ! םא־ דרעס די װאנענם ביז קאסו* דעם
 i זײ־ אז אײנזעהץ, װעאעז ורערס1נופעקטל

 j דדעסםאכער, די באזינען צו האםנוננ ער
 ; געיט, סײן ניטא איז עס װאס דערפאד

חיזם. K איז
 ! כא־ יאיײז נײ םון קילאוקסאכער ״די
 , םון סםרייה דרעססאכער דער אז נרײםען
 j װי נוט *זוי סאםױ, זײער איז שיקאגא

 i אינםער* דער םון סאסן״ דער איז עס
 j דרעססאמגר די װי נום אזוי נײשאנאא״

 ש געשייןט האבען וחןאכע יארס נױ פון
 סאאױן״ די אויד זײנעז דאלאד, םויזענד
 העאפען צו סאראינטערעסירם מאכער

סםרײק״. דעם נעװיגעז

 װאכ פגאכען א א-״דע־ע
 סטיײל. א פון צ״יכ א*ן ;,נויט ;עןי,,

 פ־־-־וט ־ענעגט כא״ײ-אן דזשארו״ע דעד
 ;,:•אנ: בט־ײקעד, גע;*ג; ״צטראסען מ־ט

 א דאי־א• jno כייס ער בא׳צטראפט
 *,פטרי א םאר יעט־אןי ד^יאר קונדערט

 ב״ שױן אין ׳צאפ א פי^טען פאר קערין
גי״צט. נאי א איהם

 כאראחטעריס־ :אזינ־־ערס א איז אט
 איבע־־נענעכעז ו־ע־ט װאפ פאל טי״צער

 רינד פון ״סאיװערטס״ ערייזןא;*ע• אין
:אפריי טען2 דעפ ׳װאך

דגער-סםרײקערין ברא״וע
 ;yגעכט איז סאיױואן דז״״אדזש

 אויןי כעס אין ׳צטארק געװען פארטיטא;
 -גרױ דעױ און בט-ײל,ערין ״•ױא־צי; א

 זײן אננעפיילט האט װעיכער עולם סער
 העײעל צו איבע־ראשפ גע־רעז איז לאורט

 םאר־ ױ וױ כי״יעי ;עגעי־ •י;; א םין
 איהר םון אינטערעסען די טיטי; טײדיגט

 בעסעיע• א םאר קאכיף דעם אין ראסע
פרײהײס. םעלזר און יעבען
 סאמעקוםען איז איבצדראשוגנ די

 יאועגטאי ה. ס. פאר לאיער דעד װען
 יעװארצע א פא-העד צוט גערופען ד.אט

 איז ױעי״כע דז״צאנס, אי*טא סיידעי,
 איז פיקעטען פאר ;עװארען ארעסטירט

סטריט. סארקעמ
איהר צו נערעדט לאט דע.״

 אנ־ צו יעד׳ט ער װי חרציל• מעהר דיט
 סטרײק־ צו וױ און סטרײקערס דערע

 גע״ בינסטו ״סארװאס נעוױפ. ברעכער
 סטייט םא־קעט 212 •יקעטעז גאנגען

 אין גאר סטרײקסט דו װעז צײט דער איז
 אאיער דער האט שאפ?׳/ אנדער אן

נעפי־ענט. כעס מיט איהר
 212 צו נ־יקעטעז געגאגט^ן בין ,איך
 נענער־ אדבײטען דארטעז װאס דערפאר
 דארטען װאס צײט דער איץ סײדלאד

 נענער די האט סטרײק׳/ א אן געהט
 געענט־ כיוטיג און קאיטבלוטינ מײדעל
פערם.

 געשעםםען דײנע דאס איז ״װאס
 דער ד*וט דארטעז?'/ ארבײטען זײ װאס

 אױח כעס מיט אױסגעשאסען יאיער
סראנען. די איהר

 האט ראסע׳/ מיין פון זײנען ״זײ
 עמידערינען זיי ״און געענטםערט, זי

 זײער צו ארונטער מיר ישיעפען און
געזאננ^ װײםער זי האט מדתה״

 ארבײ• די צו נערעדט האשטו *װאס
געסרעגט. לאיער דער האט כער?״,

 איז עס או געזאנט זײ האב ^איך
 אײ דארטען נעחן צו זײ פאר שאנדע א

 סטרײקס מען ײעז צײם דער איז בײטען
 צו באצ^ולם נענונ נים יןריגען זײ איז

אנשטענדיג.״ לצבעז קענען
 אױײ •יקעםעז װידער געחן ״װעסטו

 לאיער דער האט סטריט?" םארקעט
געפרענט. איהר

 אוץ קודז נעװעי איז ענטפעד איהר
שארוי.
 םליכט כייז עס איז סטדײחער אלס״

ייקעטען.״ נעהז צו
 איהױ פאידגעלט האט ענטפער דעי
 און שטראוי, גרויסע א סריגען צו שיקזאל

 א נענעכען האים סאלױואן דזיפאדזש
 דער וועגעז זיסםאן. לאיעד צו לעהם״שור

ט ער איז נענער־מײדעל  בא־ איהר ^
 200 און דזשײל םענ 15 בײט שמראפט

;עלכדשטראוי. דאלאר

נלכול tt ©יןכען נע-ו^יט חאט רען
ר ע ד ױ נ ױ/ א

ומרט ^פ^־וזנרטס״ זעי״באן -עב א־ן
 יד^ס ציױיט^וי א ;v:v;y; v: א
 $ר* WWW פון פאי־צײ ד־ װ• י;ט *

mto די |ון א-גטע־צס^ן ד• א־ן ט ני r t
* ,י וו^ײנע (yyj: נאנופצרטיעי־•;-, 'W4 

//®#ײ דצר כט-יײו, דעם אן פ-־־רט

ד o*n אטױמי בט-י״ט׳ס ״חנ־ #  טן
״:; א געזיכט טא;  נאט^ןה די צ״ג^ןן צו י
 א&י&־ זײן חאט געט־י/ וי• דיגט צי אז

נײיג״ אטי־רד כע־־טפ טע;ט
 my)tG ימר ניאל^פ, נע;אנ< ויך צו גען

 ט־ט נאארד, רז־צאיגט ךע״ פון דז״עער
 צג- איהפ װעט )מ< אז אױפ״ײד דעם

^ן אס ו פ־ כ דז״צורי. גרעגד דער אוי
א^כ װען׳׳  אפ*ס אין נצחורען א־ז :י

 איהס כ^ן דאט אטײרד סטײט׳כ פין
 אילס און י,-ײץ*פא,תז^ר א א־יױ נענוטצן

 די זואפ ׳ציסערײ א װעיען א,*יכגעפ*ע;ט
״ ױן ט-נ  זונ־ י־׳עצטען בא״צרינען ־אט ״

טא*
 צו אסיסטענט דער פארכער, כ ״נ-,

 אז ;עװאי^ט אגדערש :יט ־אט מיאו,
 געדונגצן האט ער אז זאגען ;א״ ביא^יפ

 קאוױ מר. אױו• ;ע־עאבען ד-אכען װאס די
 ;ענאסע ייא^ופעקט׳עורעי. דדעפ א ייער,

 וױיפט ער א ;עע.טפעיט האט ב-אליפ
האט פאיכע• זאנען. צו װאס פין ניט

טאכע
איחפ

א
גאט

יאי\
ירליך

 זא? נ*אי:יפ ט גע׳חי־״צ
 זיך דאט עס פעשאן.

אײנג^גענען. ניט
 אי״ #אוהר 3 טאגטאג, א־ז ״כיאי״יפ
 ע*ו. ׳עיתאגא אין ;עיוא״ען בערנע׳דױקט

 סײנעפ אױזם צו יזאט סצן אין כטײשאן
 ער- דט איהם האט סען ציגע^אזע;. ניט

 רע; און לײגעם צו טעילפאדיען איבט
 ״צעהנע א מיט געװען ס:כד איהם דאט

 קאזאח א םון ש«ראך א אין לעיןטשור
 ׳עלא* מיט וױילצ אי*ע געסטראשעט אי;
 םד. גצכדאכט מען האט נאכהעי־ נען.

 װעט ער אױכ זעהן זאי• עד קאװלער׳ן
 איהכ ער ל׳אט ״שיפער׳/ לצם דערקמנעז
 לען1שט לעם אי־פ דעי־קענט נאטירליך

 א^פ :יט אבעי־ פ,,4ניאי רוהיגען איל
שיסעה

 יא^-ס די לאט ־עלטװ^עז ,פון
 נעכ״ כיו סטײשאז אין געהאלטעז א־הם

 טע; וױ נאכדעם און ׳פריה אוהר 9 ׳טען
 א יאגג ב. דז^אדז׳צ פון געקראנען האט

 דע; האט יזאדגוס, הײבעה אװ װדיט
 גאנצער דע־י איז אזט4ארויה;ע ביאליס׳ן

 ׳בי*אז זײפען א װי ;עפי־אצט לאט כיבול
 איױפגעװארפעז קי־יס די האט פיען און
קאורט׳/ פון

 אי- נלאץ צוםיל פארגומען װאלט עס
 װאס פארפאלנומען אלע די בערצונעכען

 ג»רז סטרײקער דדעס בראװע אונזעיע
״ אויסצושטעהן. האבען יציקאגא  קעכד ז

 םארפאלגונ״ אלע די םרא״ו העלדיש פען
 כאוואונדערוננ פיל אדױס רופען און געז
 כא״ ארבײטער דעד םון םרײגט אלע םון

װעגונג.
 ®עדע•

«רױס
טע -ער13  פון ק^םי

כאד אװ רײשאן ט ליי  גי
באריכט א

 לײנאר אף םעדערײשאן שיקאגא די
 אויסגמ־ איז װעלכע קאכױטע^ *ער15

 װאס אוגטערזוכעז צו נעװארען קליבען
תי כמײטס  די נענען נצם קראו אםוי

 םאר־ חאט דרעספלאכער, סטרײקענדע
 די פון באדיכם לאגגען א עפצנטליכט

 קראו אםאירני ססײטס פזן מעטיגקײםען
v m\ אץ שייןאגא םון ױניאנס םרייד די 

 זיך האט ער װי ספעציעל יייז אלגעם״ז
 צי א,רבײט דער אין ארײנגעווארפען

 גע- מוונוםעקםשורערס דחןס די שמיצעז
 וועלכע טײדלאך און םרויען די נען

זײ. געגען סםרײקען
ט קורצען »ין נ  רע»ארט דער ^י

 קראו ע. ראבערט אםאתי סטײםס אז
 אין אסם זײז םיסנרויכעץ צו ערלױבט

iv* די D r w r סאנוםעק־ דרעס די פון 
טשורערס.

 דרעסמאןערס דעם אין מגסאדד זײן
 מיסכרוי- סיז םאל אײז נור איז סםרײק

 םוז אינטערעסען די אין אמם זײן כען
 עס»לאיערס און מאנופעקטשורערס די

 אזױ ;ענאנגען איז ער אז אסאסיאײשאץ,
 יפון פאליסי חוצפח׳דעע זײן איז װײט

 אז ארכײמער ארנאנידרטע די באקעמפען
 זײן איבעמענעבען אײנםאך האט ער

 אסאסיאײשאן עכיפלאיערס די צו אפיס
 אז םעילאר. .V דאדלי לאיער זײער איז
 ־און פליכט זײז םארנאכלעסיגט האט ער

 װעלכעד באאםםער אלס פונקציע זײז
 סאױ־ באנעלעז וראס רי םארםאלגעז דארזי

הומ װאס פאקט □jn טיא״ו אז ברעכענס,
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וןטןוידני. הטײטס
סטיט ׳*טעהט חיאו סי.  די יויו פןןר׳
a ד*ר «יס ^רנייטער די םון א״נען r t• 

w די פון ׳*ונא טער r m אי ניט  lie נ
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ײנן דויר גור וןרכייטער נ«ו(־זירטן  ז
m v 'in o טיוין רו  זײ ;viy< ט«סען נ

פוןרפטמוגנען. זיינ׳נ און
 סיט ד״הע w »;סחיויט *עפא־ט דער
 די pc נןנוסען דינען װעינע פאיןטען

ט ורייסוננען טעניייכע  די jit ,11120 די
 די פון *ז ״הע-טלד״מקזיורײגעי״ ״נ־וס״

ױן׳/  עס םיוײ־! װי וױיוען יתי׳כע ״טרינ
 פ«ר׳פפרמנמנ«ן און רעדעס ז־*;« זיינעך

 געותן ו״נעו עס פארנרעכערי׳ע װי און
ע !ױ־נייטעד. די ;עגען האנד^ונגען ז״נ

ט ד י ט נ ע ז ע ר ם פ ע • ד » א  ש
. ן א מ ד ע ש ט

 »»<’ ריפ»ר רעס pc ארכי־טער די
 נמ1ל װ, 110*17 יזטיזעז, און רעוױוער
 •*VB׳ דיער פרעזעכטי־ט האנען סטריט,

 פיט דיגסטאג, טאחס נרורעל טיעעיטאז,
ר־;ג. דייםאנד א

 mrwvo רער איז ד׳נסטאג נרודער
pc ׳ דעםwe• זייט שױן dppi יאחר fin 

 סןי א נעטאן ער האם וו״ט דער דורך
ר יױז •we־ דעם רwc o״nw נוטע « 
 rw ■חזזענט דער pw בכײ, ױניאן דער

iw יז אויסדױק® i i i ^ P iw זיין ס&ר 
*רנײס.

hrrMTwr ot Tfir owwr«§ma. managf. 
m ,n r .  c m a i L A t i o w .  e t c ., a e o i t i a e o  b y
THE ACT O f COWOBESB OE AfG. 24. 1412. ilw GwrwfliflftiHl, ŵ fklr •I יײ׳א Yorl,
Y.. for A pril 1. 1424.

Stat• •# W*w York. Conmfr of New York. BA.
ma, a Notary PwMIe 1• •w f for 

•  Aleta ••4  aamatf • f artaaiA. pwraooally apfroarod 
, A. * I־ itt*—IT, «ko, ka rln f fttoo An1y •worn 
eordiat 1« la v , 4r־p o ^  a*4 any• tka l Wo 1• fk« 

■anafor at tk# CorMW tifkeit and that ike 
In, • •  lb# bent of IN* kwwledg• and 

f, a Iran etateneent at lk« •wn*r«Mp, ■anage- 
mt. aU״  a t A# afore*n*d pnkfleaiion ta r tka 
V •kaorn la  An *k *r«  •nptlon, regnlred ky tka 
I  of Anpaat 94, lf1 2 . wnkndlad la  *ncHna 441. 
Mai Lava ami lognlatione, printed M  lk *  re  
m  at A la  farm , 1• •H i
l  That A a  wamaa ami aUrtaana a t tfcn pak•

aditar, and knMnan* mam•

fi la ta rm tlnaa l t^dlea* Garmoot 
■, I  Want 14A A ., Nev York, N. T . 

rj §. Ynnnfnky, 3 W. 14th 5 t״  New Ynrk. N.Y« 
EdHart Non••

Mannfei ל H. A. A iknolaan, I  Wrat 14tk 
It.. Haw Yark, * .  Y .
. That tka •wneta are! International l^d len  
raent W orker•׳ Unlnn. 3 W e* 16th St.. New 
A . N. Y .
rria Algnun, President, 3 Weal 16ik St., New 
A. N. Y.
rakam WataB, Sorrrtary Troaanrer, 9 W e* 14A 
, New Yark. f t .  Y .
. That A •  known bondholder#, ntortgageea, nod 
V aeenrtty knldero owning or holding 1 per ten״ 
■ore o f jM a l anaonot of hoodo. mortgage•, or

. Tbot A •  twn poraampha newt •koro. ffrin g  
aamaa at A t  ownora, •aorhk old rra. and •oenrity 

lew . I f  any. oontnia not only tfce Hat of otock- 
!era and annuity holder# no they appear apoa 
hooka at An company hot aloe, in earn• whom 
atockkaMor nr aaamrUj holder appear• npoo 
hooka of A n r ompony no trnotoe u  la  any 

at ftdaainrp •alH an. the • w n  of tko poraon or 
pnratlan fa t whom •neb trnotoo la •etiag. In 
—  *1- ^״*   twn paragraph• eon la in

* I fa ll knowledge and 
_  — ami condition• nader

baMaa• and nooarfty k nU ara who do 
•pan A a  he aka of A e  company aa 

$. hold •look and ancnr lt lan la  a •opacity 
than A a t a t a koaa Ado owner; and tk ic  
ban no anaaav to ho lle r• that any other 

, aoooainaioa. o r eoeporation hoe any iatorrat

aa aa a u ia i hy him.
H. A. takm kmmm. 

Baoineaa Manager, 
he fore me ih h  34A day

L .

99. M94)
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3 ^’ י־ 3ג לאק. יזדאן טײלארס ל״ױס דער אין ^ ;י
m ‘פא עיעײ׳צאס לי v v ' i r <צ 
 מ^ד׳יצג׳צאן 4איגג^מײ׳צאסו א״:«ע•

 ויף חאכען װ^כע די אדינ^י, ־צױן א*י
 ד^ע״ פון אויסױאלר לעם אין יגט4’כאס*

w יעי צי גאטע־ m w, אױך און n 
אײ״ איז עס y24vn פאר לאנען רעי־נע

^a r :  v:p פ״יכט, ד׳על טאן געחאנט 
י1 11או;ענ :״ע;>י* * דעפ פאי שטיכלנ "

םאי״ רי#גי |WMf דע^עגאט׳ יענעפ א-ע-
 עדיטאט“ לעס *ײסען צו אינעע־עסירט

עײעחיעאן, יעם סײ
״4אױסע^װעחי ד״ זײמן פאי״תנדע לי

* - ; n
 ׳;דליח *צוכמאן נאתעט, :אואגא(י

 ױי׳צנעױסיז♦ איז פאוסט א׳נטערדאנאטי
ראז־

H A A
לא• מעמכערס צאי ;לױסע גא;ץ א

 פון ״in חנר אויוי אן6א§גערו ?יך נע•
 אונזעד פון האלב כמצט אפיס> ל־;פ

 קען ראס גצשטיטט. חאמ סעטבער^•
 4א צײכצן, נוטעי * איס װערען גענודע;
 פאדצטאנען ה*בען מעמכערס או;ל%ע

 צי לאלאי אונזער םאר •ויכטיגחײט די
 תאנװע;־ דער אױף פאלטיאטען ;יט דין
 זא־ םאנכע חרכפירען סענען צו :רי שאן
 גױטעט יאקאי אונזער װעלכע אין כען
 אליץ דאס גאר נישט און איױפיל. דך

 1א איז װאוגמ דער רעמכערס. די װ׳יען
 גע־ חויד זײן זאלען לעי״עגאטען אינועיע

 אימשטאכד און *#סטען זײער אוי^ נ•;
 חנימגאטען איבערינע די העיפען צו ז־יז
 זא־ דורכצוםייען קאנײעגשאן תר םין
 גוץ גרױס אויוי דין זאי״ען װעלכע כען
 אלס אינטערגײש^ונאל גאנצער דער םאל

 די ױך פאישטײט םיינט עס װאס אזעי*כע,
 מיטנלידערשאסט נאנצער פון.דער ניצען

איגטעתײטאנאל. אתזער פין

 צוזאםענגע״ לאמיטע פיעציעי״ע א
 םעסבערס אױסנעיזליבענע פון שטעיט

 מי־ ביענטש אויך אין לאקאל דעם םיז
 עקזעקױ דער סים צוזאםעגגקגוכמנן ט*;;ס

 רעזא״ אױסארכײטען װעיען באארד ט״ױ
 אינ־ כע4װע כאםראכטען ארן לדציעס

ר אױכען די געבען צו כטראסשאנס  ח
 צו חנלעגאטען אױסערדועזזלםע כיאנטע

 אלעס דאס אז כדי און לאנווענשא׳ן. דער
 •v*vm$ ריכטיגער רער טאקע זײן זאל
 אונ״ םון וױלען און וואונש דעם פון לונ;
 גע־ כאשלאסען איז מעסעכערשי■, זער

 דז^ענע־ ס«עציעיען א רדפען צו װארען
 ׳י-עזא־ איע די װאו מיטינג מעסכער ראי

 וועלמץ אינסםרופציאנעז און ,לוציעס
.imyn אננענוכמן דאדפען

הא־ מעסבערס צאל גרױסע א?א אױכ
 עלעתשאן דעם אין גענומען אײנטייל כלןן
 גרע־ א נאך rn ערױארםען,• צו ראד איז

 םאר- נישט וועלען םעםבערס צאל סערע
 דזטענעראל דעם צו תומען צו סעלען

כױטינג. מעםבער
 אונזערע זאלען און טאסען *ין קוםט

 םאראנט־ גרױםע די פיהלעז דעי־עגאטמן
 אויף האבען זײ װעלכע װארםליכפײט

 רע־ די »ז זעהן, טאקצ און גענוםען דך
 וועלכע אינסםראסציאנען און זאלוציעס

 זײן זאלען מיטנעםען דך םיט װעלען די
 אײער פארכעסערען װעלען װ*ם אזעינע

 אײער מרן עסזיסטענץ די על,זיסטענץ,
 א אלס אינטערנעשאנאל דער איז ליהאי
 זאלען זײ אז זאך, הױים די און גאנצע,
 דער אין םארמען3ח אזעלכע םאר אטעלז

 סאכען םעגליר זאלעז װאס אי־נאגיזאציע
 צװי־ צוזאםענלעבען פרײנדליכעחנן א

 אײן םון לאסאלס באזונדערע די טען
 און הינזיכט דעם אין םעזזלט עם טטאט.

 באשאםענער דער ש^רען גרױס טוט עס
 זיעע אלע מיט ®אטריאטיזם לאקאלער
 װעט באזונדער מעםבער יערער םאיגען.

 און װאו חנם וועגען ווערען אינפארמירט
 װע״ איגעהאלמען װעם מיסיגג דער װען
רעז.

נעבע־ איז שורות די פון לעזער דער
 מיטיננ. דעם לער1פא« מאכען צו טען

 װאו און שאפס די איז דעם פון רעדט
 ארבײ־ ברודער א באגענענט איהר נאר
םאן־*. אײער פון םעי

a * *
 אין לאנע אלנעמײנער רער װעגען

 צד צוםרידענהײט מיט מען טען טרײד
 א זײן צו ציעט סיזאן דער אז זאגען,
 זײ־ טײלארס לײדיס אלע גוטער. גאנ״ז

 בארײטענ־ גאמ א און באשעפטינט נען
irr ל-אקאלען אנדערע םון םעםבערס צאל 

 אי; באשעפטינוננ נעפונען אויך האבען
 צװײטע די םון סך א שעיעו/ אונזערע

 די־ ^לעצער ארבײט נעקראנען וזאבעז
 הא־ וועלכע די און אפיס, דורכ׳ז לעקט

 אונ־ האבען אלעצער נעקיאנעז אלײן כעז
 סארדס װאירקימ געסראנען נעשטערט

 פארשטע־ דאס זאלען אםיס׳ אונזער סיז
 אנ־ םון םעמבערס אחטױוע אויד און הצר

 בײשאיל א אוז נעדעגקען לאקאלעז חזי־ע
 האנד״ בריחנרליכען אונזער פון געסעז
לוצנ.

♦ • •
 אונ־ האט וואכען עםליכ* לעצטע ײ

i i w j npv njrf אנ־ *װישען זיד באארד 
m rt פארנוכמן אייך וטכעז* זױכםיגא 

איו דן םום dr יד*ס אייינצוקוקמ יט0

r פא־לצכט*;טע געיײסע v w •ד• פא
ע“עטי : p o s W 4י װאס׳ד• ס^אנם-  ״
 עט• י״אגעז נ^ראט, 4ײאבע אלפ—ט ^יכ

c: •4בע י*גע * r עכט דאס נעגיטען ז*ר* 
 און חאגטיאקט יעם אויסציסאי״י״עז ד*צט

 א־ינצעי^נע מיט פארכויגען ־אנען יזי
װע״• צו אן1“ארגאניזי׳־ אונזער טין

 אוגזערע אז אייסגעזעלן י*אט עס בע
ס *4,נע תי  צוגעװאױגט, *צױן זץי לאכען נ

 א״ז הינדכט לעם אין ארכײט נעװיפע
 שוין איז עפ און געװאיען געטאן שױן

 דער• רעזו^טאטען מטע םארצ״כענצן צו
שייי צום םון. ״י  נעכיעז מיר װעיען נ

שצאײכ פון ^א• דער פון אײגעם  ״
 כא־ גוט אזױ איז דועלכאר א״ג,יז א»

 זײן מיט טײלארס^ לײדיס אונזמיע לאנט
 װאס דאס אויסםאיינען ניט *צטענלינען

 פאים^יכטעט אייר ארן צו זאגט אי״ײן ער
 ױ־ דעי טיט סאנטראיזט דעם רורך דך

 ארבי- די ארא«^ענומען םען לאט גיאז״
 האל־ א מיט צװײ ארבײט. דער פון טצר
 אין פארכראכט *םע,,fi, די דזאבע; טאג כען

 פיר־ די װאגען כיז װניאן דער פון אפיס
 נאכגעבען מוז זי אז אײמעזעהן האט מע

 פון ארכײטער די און ױניאן לי װאס
טmאDגע לאכען *עא•  :אר :ישט און י
 נעװא־ נעצװאיגגען איז פירםע די דאס.

 סעקױײט/ א^ס ;עלד העש ;עבעז צי יען
 אי*עס ױעט וײיטער אוז אז חײנט םון אז

איז. נעהעריג װי *שא& לעם אין זײן

כער לע־ אין  אנגע־ װערט צײט זע̂י
 און ארבײט. אמאניזאציאנס אױך פירט
 ערםאי״ג. פארצײכעגען צו vn דא אײר
 איז הערי״ ״ליכטענשטײן פון *צא® דצר

 די סטרײק, אין געװאיען אראינענומען
 נעוראיט נישט אוםן כשום האט פירמע

 דרײ נאך אבער ױניאן. די אנעיחענען
 די האט ױניאן דעד געגען לעמפען טאג

 איז יצטעייע זײער אז אײגגעזעהן פילמע
 זײער איז ױניאן די אז ׳נוצי*אוע <

 אנ־ גלייט איז און סאםױ לעס צי ערנסט
 נוי־ נאר װעט עס לאננ וױ עס צוהאלטען

 נאכגעגעבען, םירסע די האם ׳זײן כיג
ץ־ דער טיט אגריטענט אן נעסײנט און

#̂יאן
 ײערט איכײט ארגאניזאציאנס מעהר

 עקזעקוטיװ די אונטעמענוםען. יעצט
 נוײ איז עס אז אײנגעזעהן, ראט כאארד

 װא־ עטליכע די אויסצונוצען יעצט טי<
 אר״ נאך טאן מ׳סען דואס סיואן פון כען

 און טדײד דעם אין איבײט גאגיזאצ*א:ס
 ספעצי־ א אננעשטע^מ דעם צוליב האט
 צי חודש דעם פאר אתאנײזער עלען

ארבײט. דער אין העי*פען
 אננעשטעלס איז ײילקינס ברודער

צװעק. דעם םאי געװארען
A ★ *

 בעלי םון געלר קארעקטען פון קײסעס
 די באצאלען ריכטיג נישט פאר בתים

 אפזאגען םון הײםעס אויר וױ ארבײטער
 אטענ־ זײנעז ארכײט דער םון איננאנצען

 אםיס דעם םון געװארען דעם
 מיט םאדענדינט זיך האט אלעס און

 צוםיל םארנוטען װאלט עס ערםאלג.
 נו״ דעם אין ■לאץ צוםיל אױך און צײט
 באשרייבען צי ״מדעכטיגהײט״ םון מער

 דאריכער רוו״ איך דײטליכען. אין אלעס
 קומעז צו םעםכערס אוגזערע נאכאסאל

 גענוי־ א װאו פארזאםלונגען אונזערע צי
 ױניאן די װאס אלעס װעגען כאריכט ער

 און װערען אינעגעבען װעט אויף טוט
םעמבערשיי. דער פון ווערעז דיסקוטירט
 וועט םיטיננ לאקאל נעקסטער אונזער

 אםריל דינס&אג װערען אפגעהאלםען
 סאשעליסט האד־לעם אין טען,15 דעם

 8 סטריט, טע1&6 איסט 62 כענטער
אװענד. אין אוהר

נרוס, מיט
דרײזץ. ב.

װאלד־ און ליכערםאו םאן
 נעפיען באקאנטע צװײ זײנען דאש

 ניו םון ארבײטער־באװעוונג דער אין
יארק.

 באקאנט גוט איז ליבערמאן עליאס
 אינטעינעשא־ דער פון רײהען די איז
 ױניאן װאירקערס גארמענט לײדיס נאל
 דורך באלאנט גוט איז װאלדמאן און
 סאציאליסטײ דער אין טעטיגקײט זײן

 זײ־ בײדע יארק. נױ פון פארטײ שער
 נעשלא־ איצט האבען און לאיערס נען
 םירםע דער אונטער פארטנערשיפ א סען

 אן םיט ליבערםאן/ און ״װאלדמאז
בראדװײי 302 אין אםיס

 פונקט היינט, זײנען אלזא, בײדע,
 םריײד םריהער, געװען עס דינען זײ וױ
 ארבײ־ דער םון און ארבײטער די םון

 װינשען םיר און גכלל, םער־באװעגוננ
•ראקטיס. ערםאלנרײכע אן ךײ

 װע״ען און אפריל טען11 דעב אולעגט,
ו נ*אטי:עי זו;טא; אין *צבוז עז4-•פ*י‘* א"

 ;ע׳צש-״ט ׳־אט י־אפ )ט*־שע וױלנעד די
 אוי,ז טעאטעי טאפאשעשסחי׳כ א־ן

 אײ־יױ;; אין ־צש^ען אז פא:;ט כדאדוױ/
:4סי  טעגעדזש־’ ;*,ל אונטער טעאטע־, ״

א לעם טרן טענט  א־די־ £יי איטפיעפא־׳
 ױעי־- רעי־קין, א. עדװא־ד טעאטער, יצען
 םאישטעי״גנע; א״דישע טענערזשט כע־
פרא;צ*סקא. סאן כיז *איק נױ םון

 אין ששיי־ען אן פאנגען וױלנער לי
' אױרוױגג ח־י-טאג רעם טעאטע־ ,,א4!

W d J b I I
V־ ■ אין א-יז טרעטען זײ

טאדא״ ׳ א• םעי׳דער׳/ ינע 1-1 * ft
ייזען £־ די דינען טעאטע־
א״ע .*ט : א*ן לוין, צו :עי־

וױי< < ״ די זעלן ־וא״ט געו
׳יא :עז. ;,פאי; געקאגט cy

ײזען £־ רי דיגעז איצג/ jys*
ויעט יי"£ ע גלעסערער א ין א ך

םאישסעיונגען. די צו געהן קאנען
 געפינט טעאטע• פיײס אױלװיננ דע־

 קא־גע־ אײפ׳ן פרייס, אוירװינג אין דך
גאס. טעי15 דער םו״

׳7/

/>

iלאנדסלײט
ך י א ל ״ ה א ט צ י ע מ כ י ל ט ם ע י נ ע ר פ ה ע  ט

ן ו ר א ע כ ױ , ד ר א ט ל ע ל ה ױי ך ו י ב א א  ה
ר ע ם ע ב ב ע י י ל ט י ל א װ . װי ק ״ ל ה א צ

ר ה י ט א ל א ו ך ו י ו ט א ל ה א צ ע ם ב ע ־ ד נ ו  א
ד ײ ש ר ע ען ט ר װ ה ט אי ל א ר װ א ץ נ  אי

ל א ט מ כ ו ז ר ע י פ io% ד o ע ט כ ־ ע ר ע  ט

ע ש י ק ק א ב א ם ט א ו ט ו נ י ם ע ך ג י ן ז  אי

. ר א מ ל ע ס ה ט ע ס ק א ט װ י ץ נ י ־ ק ע  ב
ע ר ע ק ס א ב א ע וױ ט ש י ק ר ע , ט ק א ב א  ט

ן ס או ר א מ ל ע ן ה ע נ י io% ד o ט כ  ע

. ע ש י ק ר ע ט

העלמארם
ן ע ת ט ז הו א ס ב ט א כ ע ע ש הי ר ע ט

ם ר א מ ל ע ז  כאק• קארדמן געפאקם״אין װערען ו
ײ פערהיטען צד םעם צובראכען װערען פון ז

 חעכה־ דער ®יז נמונופעשמשורערם
 עגי«סי און טערקישע גראד מער
װעלם. דער אין סיגײרעםען *ע
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מו ד*ניו »היפון רעהרער אזז סטודענטען w צוזאנזענקונפט ענטוזיאסטישער " ג*ף יןי *V i ' i
W ח*נ׳ון וסני׳פ׳ן ifn m\ ין*J

קלאסען אונזערע
^ם ו x v••יי ׳ י•ר/ « * V אג־ אץ זינניאן י
J •1/ u W<0•• ליייריי ייי* • u« •**p£ . י«ע-.

פי טעטיניוײט כטללי;:* די pc ;;,־יאי־ט ;,איגט די
־אטyג דיאט לויאפע;, :א:אי ,אינטנל; אי־ע ־ן y*j; פ

י♦ • « • • nu״1/יי»
ז ו / £ . ו w י

 אװעגט, שבת ;;,י־־׳נצט פארנעקוטעל איז
 סקול, ל״ אױרוױ;; װאשינגטאן אין
 הינזיכ- אי*ע אין עישאמ אן נעױען איז

 און טע;ע• ל־גרעלט פיד® ארום טען.
איגטער־ אוגזער pc פיטני^ידעי םדױען,

 ױיסעניצאפטשראן דעט נױפצובליינדלן
 אז און באװענוננ, ט״י־ד־ױדאן דער פ*ט
ױ־יי;; דטע זע*־ א דאבען פוז דאס  ו
 גריפען בײדע צדדיש. בײדע אױ־י
 צו• דעל pc *לאפיטילען — עי זא;ט

זאמענקונפט.

f* זייגען עכ נעפען r טבאיואנט.1א

ד י י ו ט ן ״ א ד ו / י ׳ ס ט ג ע מ י ד ג א
 ד*. רעדען װעט טעניע דע־ א־נער

אי 'vl דעפ ׳צנת, דענ נר־ס׳וגדען, לי I lj׳ 
 כטודע;־ ד• פא־ נןוכנ״טןונ, W.2 »»־־י,

סר יוונזע* פין טען ^נ מ־״ ט/ן  *־נ•׳• *•נ
װעידטעט, טעי  ״אי־-״ננטא; ד• א־ן אוני

ס א״־,'ױ;נ סחור, ה״ אױרװינו "׳  אןן •
סטר׳ט. טע1<)

 כ«ע- א נערארט u׳r נריסענדען ר.1
 אנטוױיויוננ דער א־נער ׳עטוד־ום צ־עלען

ד די סין ״  וײן און אגײני׳ונטה, ױנ־אז טו
מ ז״׳ז נעוױס װעט יעיוט׳טוי א  *•;טע־ נ
נאלע־ענד. און רעסאנט

L K
נ ל א ח LSLm i פ*ר ,i r j f n

m m mj i i

w i \
נג

ש סי
ש

ח J  on

.to)

ו אין ו ו י  י)יס« •איאט ׳ווטראר3 ו
ט צ י א  ײי־י׳^ט*' יומ*» רועי'א« א »

ל81*1)| *>ס*ר און )לי« « #י ״  י««*ר«ך י
*ט ר«נט  BJgOKJ •1 י

ד׳וי *•נ)**< טגי׳  נאון״ יו*ג*| H׳sg׳ ר־
M ד־ )נ« rw w 'n ii י « * 

. ז ״ ו  אריין* ןH4P ר־טנ-ד«ר *יו)«ו« ו
ו «•* 111אױ*׳*ט«י m צו ן«דן י׳  8;«ני

פענט.
y־f ט-יןץטפ די r| וי» m w אין 
 חף ױיוי״«*»ל1« אונ״ד־ פון ןופ־ס

ןין סטויט, ט׳ו1» ױ׳וסט 3 «י*טצ־*נט,
.P 'lr

י י אונװועחיסעמ *ונײסעד אוגזער מון סלאסעוIז
עיגגטוןן ס א־י,־־ױגנ כי,־י, זזײ א־יר־דנג ױא׳ ״ ל ע1ס א*ן • ט, ט ju סטרי s t o n

, ת ב u ש o , ג א ט ״ ס ב ע ן12 ד ע . ט ל י ל פ *
ס ה. ה. י. אנ ״ ען ־ועט י ד ת ,;go*,*,1 ״ד• :א׳־נער ר״ חו ־  דןןןן אין נ

, ליטעראט־ר״. א־צט־גער
, ת כ . 2.30 ש ג א ט ײ נ

אוי דר. ססענדען פ ען ױעט כרי ר ט־ ^ ס ר די ע ד ״דער אינ ״ ר אן ט ד ד ױ  א
ט ער אז,־• װי ר־דענט״, א ט. ײך ה עי ק ״ ט־ ענ

, נ א ט נ ו סו30 ז ן . ר אי ע ח ד ױ ם ׳» ע ן3 ד ע ט ל. ו רי » א
א־ עפ אפ ר ען ױעט קאירזאל פ ר ק*רס א ;;•נ ע נ ע :אי אי *י א ס ײינסגױ■ ״

עפ.״ צי טו
ג א ט נ t.30 ד *,b  i t-

א; י. ה. דר. ר ר א ען ־•;־ט ־ ענ קלוננ ״ד• איכער ק־רס א ג ױ טו  דעזן ס־ן ענ
עד ״ ראדערנ א. פ א ר א״

ע די ד ענ איג טערס יי־ניטי ס ען פענ ך פאר אפען ײינ מ י ע :י
7:30 אזס אן ז־ד םאננעו ?יאסען ר־

ס ק נ א ר י כ ט ד . ױ ר ע ט נ ע I צ
א - 61 פקול פאבליי, ט ■אר? קראטאנ ס ט א.־ן אי א רי א ם, ע  6בר*»מ סםרי

פטאג, ען15 דעם דינ ט, ס׳י״א אפר־י, ט ױענ עט א  ־אפאדך םיל־ױא ס*ס וו
ען ענ ר ק*רס א נ ע מ;,׳׳ די א־ן ״;•?אנאמיקס :אינ עג װ א ר־נ ע ט ײ רנ א

ל ױ ו ז נ א ד י ב ט י נ . ד ד ע ט נ ע צ
פטאפאר ,150 םקול ■אבליק דו קרי ע װ ט, סעקמאן און ע אנ כםרי ט אנ  מ

ען14 וױענט, ט אפריל ט ע ען ?אפאלד םיל־ויא ם*פ ד ענ ג
ס״ ק טי » אנ ק ר די און ע ע ט כ״ ר נארועג•;;״. א

רן ?ורס א ע כ אי

טאנ, «נ אג ט ט פ ט אױענדס, כיט־־אר א-ן דינ ר ע ל אלע די אין ד ט  דני
מ צענםערם ש, געלערענ ס אנדערע די הױן א עננלי ם ק ע נ דז׳ אנ  דאר« ױאס ס

דױױזשאן עסססענשאןגעלערענט• װערען
t־־׳ .w o, ס ע ן i י ע ט . ו ל ױ » א

שור א ט רוסי׳י*«ױלי׳*/ץ דעס פאר רוסי׳*, אין לעקט ט ענ ר  דעוי פץ ב
אן, דרעסםאכער און קלאוק ץ ױני ע10 איםט, 315 א מ סארקץ א. ». סט. ט ו  ו
ע די ארן ,,םאציאלאניע איבער: רײדען נ טי נ שאפט׳׳. היי געזעל 62 ל»ס»ל יתיאו׳ װאירסערם גודס װהײם אםסע8כ ערוועהלס

 אין םאדקל-בען זיך האבען ,6:ײשאגאי
 עס װאו ׳סי,ױ רעי פין רום דײגינ: דער
 נעםײערט אוםן נעהערינען א א'ין» איז

 איבײטער״ םון פיא׳נדעס דער געװארען
אניעריקא. אין ביי״דונג

 זײגען אונטערהאילטונג דער אויף
 מיט סטודענטען די צוגױפגעקוכיען זיך
 יעהטשורס, אויז קאאסען רי פון י׳ערער רי

 אונזער װאס פריהער, פוץ און איצט םון
 א^ע ;גענעבען האס איגטעיני״טאנאי

 די דאס נעפיהײט, האבעז פארזאכיעי־טע
 ‘אינטערנײשא אוגזער פון אנשטרײגגו::

 ;ע־ געקרױנט איז געביט, דעס אוי,ה ל:א
עיפאלג. טיט װארען
 ז״גען װאס רעדעס, קורצע די אין

 י־עיער, די פון געװארען געהאיטען -ארט
 אונזער סיז בעאטטע אײניגע פון און

 דער ;ױא־עזיג אויסנעדרייומ איז ױניאז,
 דער אין טאנבע װאס דאס אז געדאנק,

 נעהאי־טען האבען באװענונג ארבײטער
 גע• איז גע״עעהן, איז אוטטעגליכעס, פאד

 אננעװיזען.״ האבען זײ כיענ^יך. װארען
 אונזער זואס עייניעגט,scpy דער דאס

 אויף געכיאכט האט אינטערניײעאנאי
 האכ ארבײטער־ביידונג, פון נעביס יעם
 איז און אײגגעגעבען, פאליטטעגדיג זיך

 ארבײטער דער פון ;עװאיען אנגענומען
אמעריהא. אין באװענוגג

 רע• א נעװען זיא אונטערהאיטוננ די
 זײנען עס םאדזאמלוננ. פרעזענטאטױוע

 אלע םון כפעט םאריעטעהער געװען דארם
יארק. נױ םיז לאקאלס אינטערנײשאגאל

 עקזע־ געװען דארט זײנען דעם חוץ א
 דזשאיגט מעםבעו־ס, באארד יזוטױו

 דזשאינט p* יאקאי םעםבערס, באארד
 און שאפ־נושערלײט בעאכיטע, באארד
 אונזער פון מעמבערס טעטינע זאנסט
םאמ״ליען. זײערע מיט ױ;יאז,

 נע״ געהאיטען זײנען רעדעס קורצע
:פע־זאנעז פאלגענדע די םון װארען

 באראוי אב. םעקרעטער־טרעז״טורער
 מיט .צופרידענהײט אויסגערריקט ד.אט

 און טעטיגקײט, עדױסײשאנאל אונזער
 רי דאס האפנוננ, די אויסגעדריקט האט

 אוגזע• אין זיך לערגען װאס מ־טגיידער,
 קענטני״ די באנוצעז װעיעז קלאסעז, רע
 א־ן װאויל ז’פאי באקוניען, זײ װאס כע

 אפע• האט ער ױניאן. רער פון בעסטעז
 צו סטודענטעז אנװעזענדע רי צו ריו־ט

 אין און ױ;יאן דער אץ אקטירו ביײבען
בברי. באױעגינג ארבײטעי רער

 סעק־דעטער דער טילעי סימנסער
 ביױ עדױלױישאנאל ״װאידקערס די פר;

 באגײסטע־ פיל פיט גערעדט האט רא״,
 אסע־ די װי אנגעװיזען, האט ער רונג.

 האט באװעגו:; ארבײטער ריקאגעד
 אונ- װאס עקטפעריטענט דעם אנערקענם

 נע־ דעם אױוי ;עטאכט האט ױגיא; זער
 ״אויב ״י*יבאר־עדױקײשאז'/ פון ביט
 ארביײ אמעריקאנער די — ער זא;ט —

 מיס איצט זיך פאדנעמט באװענוננ טער
 פארדאנ־ צו דאס איז אדבײטער־בילדוננ,

 פון טעטינסײט עדױקיײטאנאל די יען
 גע־ דעם אויף אינטעדנײשאנאל אונזער

 װאם װענ דעש אויף געהען זײ ביט.
אנגעוױזעז״. זײ האבען םיר

 אויןי אנגעוױזעז האט קאדכיאן דר.
 טע־ עדױקיײטאנאא דער פון װעיט דעם

 םו; אננעפיהרכ װערט זואס טינקײט
 אננעװײ אויך האט ער ױניאן. אונזער

 אר־ דער םאר איז עס נויטיג װי זען,
 כתןמבערס די דאס באוועגונג, בײטער

 מיט זײן באקאנט זאצען ױניאגס די פון
 נע־ װערעז װאס גענענשטאנדען אלע די

 באזונ־ אוז סצאסען. אונזערע אין לערנמ
 אײ קלאסעז די נעאויבט ער האט דעדס
 — ער זאנט — דאכ געשיכטע. בער

 וא־ ארבײטער די דאס דעם, צו פיהרט
 באװע־ ארבײטער רי אז באנרײפען, לען
 סאציאלע גרעסמע די םון אײנע איז ניננ

 אינדוסםריע־ מאדערנער דע־ אין כחות
 זאנם—ארבײטער די נעזעצשאפט. קער
 צו םארבארייטעם זײז דארםען — ער

 םאראנטווארם־ גרעסערע זיך אױו* נצכמז
 טע״ עדױהײשאנאל די איז איכסײטעז,

 די צו גרײט ױניאנם די פון טיגקייט
 װע־ זײ ררען צײם, יענער פאר ארבײטער

 א זיף אייוי נעמען צו ווערען נערופען לען
 דער איז םאראנמװארםליכקײם ניעסערע
 אח נעזעלשאםםליכען דעם םח םיהרוננ

לעבעז. אינדוסטריעלען
 ארויסגעבראכט האט שעפיעלד דר.

עדײיןײשאנאל די דאם געדאגק, רעם

רי דר. ״ ;,‘י  ם״ן סעקיעטעל דער ;
 דעטאקרא״ איגדוסטדיעיע פאר ריג דער
 *־‘;עני איז עס דאס געזאנט, ד-אט טיע,
 טעטינלןי־יט ^ד•וקײ•טאנאy רעי פאר כען
 דאכ וױ באװענוגג ארבײטעד דער פון

 איגטערנײ״ אונזעי פון אננעפ־־ט װעיט
 נײ״צפ״על א צײגעז צו ױניאן, יטאגאי*

 ױאכ לאייעדז׳טעס עטאבלירטע די פאר
ט עס  ס׳דא*,־• װי און בילדונג, אמת׳ע יי״נ

װערען. געפיהרט
 רי דאס ׳;עזא;ט האט וױיבערט כיר.

 אי־ס פארבוגדען איז ער װאס יאהר פאר
 קלאסען, איגטערנײשאגאל די פון רעיער
 יעכען. דין אין יא־זרען בעסטע די זײגען
 סטו־ די םיט באלירוגג אין קומען דורכ׳ן

 סודסען, אלז קלאסען אוגזערע םון דענטען
 'צטארק^םאראיגטע״ באזונדערס ער איז

 ארכ״טעױ דער א*ן געװארען רעסירט
 בא- א אידם ניט דאס און באװענומ

לעבען. פא־געניגעדאין זו:דעי
נמהאל־ אױך דיגען רעדעס קורצע

 סטודענטען אײניגע פון געװאיען טען
 געיעדט האט עס קלאסען. אונזערע פיז

 מאי^אפ״ י. ; 9 ייאקאצ pc ׳לוםי וױריאס
ס און 6,1 יאתאי* pc כק/  םון לעוי סאיי

 אױםנעדרייוט האנען די .1 י־אקאל
 עדױק-ײ דער טיט צופרידענהײט נרויס

 ׳ױגיא,- אומער פון טעםיגקײם יצאנאל
 האםנונ;, או־סנעדריקט־ד• האבען זײ און

 םארט־ וױיטער װעט ױ:יאן אונזער דאס
 אין טעטיגקײט, עדױקײשאנאל די זעצען

 װ• פאסשטאנ ;רעסעדען א אויף :אך
איצט. ביז

* * ^
 גע- נעעפעגט איז צוזאמענקוגפט די
 pc כיעמבער א ׳יאננ סעמועל םון ווארען
 דעם םון סעקרעםער דער ,10 לאקאל

 געהאל״ האט ער פםודענטעדיואוגסיל.
 םארנע״ האמ און רערע לוורצע א טען

 עקזע־ די קאהן, ס. פאניא םיס שמעלט
 עדױסײשא- דעם םון סעקרעטער הוטיײ

 פון טשערלײדי אלס דעפארםמענט, נאל
 ער האט אװענט םון סוף צום אװענט.

 איז ־װאס רעזאאוציע, א םארגעאעזען
 סטױ דעם פון ;עװארען פארבערײטעט

 אנ״ איז רעזאאוציע די דענטעךלואנסיא.
אײנשטימיג. געװארען גענומעז

 אנװעזענד זײנעז :עסט די צוױשען
 טרס. טהאטפסאן, פראפעםאר געװען

 םון קאהאאן כייאדרעד סרס. אײדאער,
 נאר־ םר. און פאסואטעט ברויןוואוד דעם
טאמאס. כיאן

 דארט איו האאעדזש ברוקװאוד דער
 ••עציע^ע א דורר םארטראמען געװען

 סטודענטע;, םון באשטעזזענד האםיטע,
 אינ• אונזער פון כיעםבערס זײנעז װאס

טערנײשאנאל.
אנגעחו־ זײנען טעלעגראמען צאהא א

 נישט האבעז װאס טערזאגעז, םון כעז
 טעאעדא־ די זײן. אנװעזענד נעקאנט

 פאאץ, איז מאננעל צואיב טוזעז, מען
װאך. נעכםטע פאר באײבען
 קאםפאיט, זײן זאא באדיכט דעי כדי

 אײניגע נאך װערעז דערמאנט נאך דארף
 ביײ האבעז װאס פערזאנען, פון נעםעז

אװענט. דעם פון ערפאאג צום ;עטראנען
עי באראף, סאא. איז זײ פון איינ

 האט ער באראו*. סעקרעטער םון זון דער
:v iv w\ אדן סאאאס, וױיאלח אײניגע 

 טאבען צו ביעעטראנען םיעא האט דאס
נענוסרײכעד. אװענט דעם

 בעקאער, סײדי מיס קוכיט נעקסם
 פיאנא דער אויױ נעשפיאט האט .*ועאכע

נעטאנצט. האמ עולם דער ױע;
ם- אראנתשמענטס די קומט דאן  סא

 צו נעארבײמ שװער האט װאס טע׳
 טא״ צו איז ארדגונג, אין אאץ ברײננען

 שעהנעױ װאס זײן זאל אװענט דער כעז
 בא־ איז ?אסימע די אנגענעמער. או;

:פערזאנעז פאאנענדע די םון יטםאנעז
םײנשטײז, פאניא אװרוםצקי, • מ.

 פאגיא האאאנה רעבעסא דזשענעם, ראוז
 מא־ יעטא קרײטער, אברהם תשאקעל,
 א. מאתענסםערן, בערנארד סאםסקי,

 דזשעני סארנאאיס, ראוז לופע, װם. ״קוהן
 וואאםער, ארםור סאסאווער, י. פינקוס,

 אוץ יײסאכאװיטש אגא וױינער, אסתר
יאנאװסהי. פױרל

 םאר און צובײסעז נעשמאקעז םאריז
 דער אין דעקאראציעס ארםיססישזן די

 כא- א קוםט סקול דער pd רום דײנינג
 דזשא־ םעני נאוי. כמרי צו דאנס זונדער

״ יאנג. סעםועא און כילװער רעבעקא מי

 װאירקעדס גודס װהײט דער אין
 פארגעקומען זײנען 62 לאקאא ױגיאן

 דער םאדטש. טען27 דעם עאעקשאנס
 כאאמ- אאע סאר געװען איז עלעקשאן

 כיענעדזשער, א פאר ױניאז, דער םון טע
 סעקרעםער״ א אײדזשענט, ביזנעס א

 באארד. עסזעקוםיװ אז און טרעזשורער
 אױך שוין זײנעז צײט זעאבער דער אין

 דע• 6 םאר װאהלען געװארען געמאכט
 קא:- אי:טער:עשא;אל דער צו אעגאםען
װענשאן.

 זייבעז אאהאא דעם פון ״אינקע״ די
 געאר״ האבען זײ ביזי. זעהר געװען
 אפ׳ האבען זײ׳ כאים. אאע אויף בײט

 און אידיש אין צירסואאר א נעדרוקט
 באאכיטע די באשואדינענדיג ענגאיש,

 אר* פאראורזאכען איז ױניאן דער פון
 אין |Oc טרײד, אין כײטסאאזיגקײט

ם^ װאס  אױםגעפא־ האבען זײ און ני
 צו ױניאן דער פון מעכיבערס די דערט

 מענשעד, ״פראנרעסיװע די ערװעהאען
 אינדוס- די ״ראטעװען װעאען װעאכע
םריע׳״.

 האבען עאעקשאנס די פאר טענ 2
 סאנאנדערגקטײלט שעפער די אין זײ
 קאנדידא״ זײערע םון סאײט רענעאען א

 שטי- געדיײסען אמאא װידער איז םען
 א זיך האכען ײעיכע די, םאר נאר מען

״פראנרעסיװמ״. נענעבען נאמעז
 נעהאאםען. ניט נאר אבער האם עס
 62 לאקאא pc מעסבערס די אפנים,

 ״פראנרעסױוע״ דער.נאסען אז וױיסען,
 pK םארשטעהען זײ ניט. גאר כױינם

 גאר ז״גען ״רעכטע׳״ די אז נלויבעז,
 שטע- ״אינקע״ די װי שאעכם אזױ ניט
 גע- דארום האבקן און םאר זײ אעז

 נקוױסען אייגענעד זיחמ־ וױ שםיםט
דיקטירם. זײ האם

 Tiy ויי־געז פערזאגקן םאלגעגדע רי
געװארען: װעהלט

 סנײדערנ א. — מענעדזשער םאר
 בי. — אײדזשענט ביזגעס פאר
 c לים״*ת ,סאל — סמקדעםאר םאר
 סקסכעדס כאארד עקזעתוםױו פאר

 סײמ כרעמעד, פעני אנראמאוױץ, בעסי
 קדוגליןי, דזשעני העאסאנד, בעסי לןאהן,

 ראח לעװץ, פאיץ האייאה ^ארענס
דזשעסי יעםא איבעיסאז,

 ואפא* אסתר סיאער, דזשעני טאאאף,
 דאםענ• ,אאס ראזענבעלנ, טאאי וױץ,

 פאר וױנער; אסתר ט״יאל, סיאי בעלנ,
 — קאנװענשאן דעל צו דעאענאםען

 9יעס דאכםאן, כאפי בלעכיעל, פעני
 #ס:״חא* א. שאפידא, םע;י כיאאאװסיןי,

ז״יעטץ. כי.
ר, v ד י י נ ס ב. א

»62 אאקאא פענעדזשער

ר ע ט ײ ב ר ג א נ י / ר נ א מ ם ד כ

 ר« א. pD ריהױרסעא עצטער6* דעל
 ליי• דעד אמסער אלקעסםעל, סימסאני

 יזיכמ םר. קאנדאקםאר אונזמר סון טוננ
 ?עחה נעיואיעז דורכנעמילורם איז ׳סמיט

נום.
 סוזא| ארקעסםער pc טעםנעדס אלמ

 ריהױרס^^, יעדקר צו זײז אנײעזענד
v זיי ײעאען זאנסם t ד קאנען נים  מ

קאנצקרם. אץ טײלעעז
מ אלע א ע  װיא^ן ®ייתל, מיילעז יו

אי *ץ וױנשען אוץ טשעאא און נ
 מיח נים און סוזיק, קאאסימע ערנסםע

ז שונר־םודק, י אי n םײז־יז T? ז r r r 
 •3 סמוזזי, •אבליק אין אנענד, פרײםאנ

nס ru r ײח ססדים p l« «.ז יות י ■חד י
י סר. ®אר גיז ז ו מ ר מ ל ^ י

נ א מ י ^

ױניאן דרמםסאכעה און קלאןק דער פון באארה רזשאינט פוז גדםינג
.1924 ,4אפליי טען4 פרײטאג,

...— - #

צושריפטען.
לא־ זײ לאס אינפאלמילט 10 ײאלאי־

 די םון כאליכט רעס גוטגעחײסען נע;
 טען21 דעם םון דילעיןטארס אװ ^אאלר

 דעפ םון פיאטאקאל דעם און סאלטש,
 טען14 דעם סין כאאלר דז״־איגט
ניא*טש.
 זייעך ראס אינפאלטילט 89 אא4לאי

 ;וטג^הײסען האט באאלד עלזעחוסױ
 אין עיעקשאן דעי םון באריכט דעם

 װאהאען רי םאל קאטיטע אבדזשעיןשאן
באאלד. עלזעחוטױו זײעל א-ס

 דאכ איגפאלמילט יאיאא רעלזעאבעל
 פלאטאקאא דעם גוטגעחײשען ־אנען זײ
 דעש םון באא־ר דזשאינט ךעם סון
פאלטש. צטען8

 וױיס־פרעזי־ דדיסעל גלאף, ב־ידעך
 א און בא^־־ד דזשאיגט דעש פין דע;ט

 לטים-עזע;ט .82 י־א־א" פדן כיעדבע־
;,טיט באא־ר דזשאינט רעש  פ*ט לום :

̂ר א רעבס. װ. ױדזשין פין ביי
 בלודעל באדאנקט פלעזידענט רע־

 ׳דזשאינט ד• פון גאטען דעם א•; נראז
דע^עגאטען. באא־־־

כארינט. קאטיטע פינאנץ
 דאס באלינטעט קאנײטע ;,םיגאנ לי

 סאצ־אאיפטי־ דער פון סעקלעטער רע־
 זײ צו נעװענלעט דך האט פא־טײ עע־
שטיצע. פא־

לעקאטעגדירט. קאדיםע םינאגץ די
 װע־ געשטיצט זאא יארל, גױ לאקאא ראש
ד^אי־. 50 סיט רען

 דאס וױיטעל בא־יבטעט לאמיטע די
 גע־ זיך האט 48 יאקאא םון האטיטע א

 ברודעל פאר צע שט פאר װעגדעט
 םאל שוין איז װעיכעל טאלעטא, רעזנזאי

i יולאגק. צ"ט יענגערע
 רעקאםעגדירט האט־טע םינאנץ די

 װערען געשטיצט זאל כרודעל רעל דאס
דאיאר. 25 כייט

 אױך בארינטעט קאטיטע פינאמ די
 אי^ וועאכע כיײדעא א עאינסאן, טיס ראס
 פאל באארד דזשאינט דעם םאר בײט

 האבעי חתונה ;עהט צײט, יאהל עטלינ־׳ג
 מיס דאס רעתאםענדירט סאטיטע די און

 פיט װעלען פלעזעגסירט זאי עי־יגסאן
דאאאר. 50 פאר !רעזענם א

 פינאגץ דעל פון רעקאםענדאציעש ד•
נוטנעהײסען. װערען סאטיטע

 א:־ איז זיגםאן מאליס פ־עזידענט
 אן גיט על און םיטי;; צום װעזעגד

 שיקאנאעל דעם איבעל איבעלבאיס
 סטרײס דער דאס עלקאעלט עג כטרײק.
 שט*צע. פ-גאגציעי״ע אין זיך נויטינט
 דעל דאס פאליאננט זיגמאן ברורער

 דעם שטיצען ‘זאי באאלד דזשאינט
י דא^אל• 10,000 םיט סהייײת
 זיגסאן פרעזידענט פון פאלאאננ דעי

נוטנעהײסען. װע־ט

 בארינט דירעיקטארס אװ באארד
באריכטען. מענעדזשערס׳

 דעם פון םעגעדזשעל רונין, כדורער
 על ראס באריכםעכ^ אפיס, •ראטעהטיװ

 די אין אונטערזוכוגג אן ;עפאכט האט
 ?אנטראלירט. אפים זײן װאס שעפער,

 אײננעשצא־ איז אונטעלזוכוננ דעל אין
 פון םארדינסטען דורכשניטלינע רי סען
 שע־ פראטעקטיװ די אין כיעםמנרס די

 בא־ םון צײט דורבשניטאיכע די ׳«ער
 אין ארבײטער צאהל די און שעפטיגוננ

 אז ערקאעלט ער שעפער. יראםונקטױו
 ער האט באריכט דעם םון הא&יע *

 און באזונדער יאסאא יעדען צו צונעשיסט
 עהזעסױ לאקאאע די דאס פאר^אננט ער

 דורכ־ באריכם דעם זאאען באאררס םױו
 בא־ א געבען זײ װעם דאפ און לעזען
 ©ראטעק־ די אין אא;ע דער װעגען נריף
שע&ער. טיװ

בא־ א ארײן שיהט סליואסט בלודער
 װא־ 6 םאל דעפארטםעגט זײן pc ריכט

 טע;18 דעם פון אנפאנגענדיג צײט, כע;
 טען29 דעם עגדעענדיג און )פעבלואל
םארטש.

 1יײ דאם באריכטעט פריזאמט בלודעד
 צײט אעצטעל רער םאר האט אפיס

 װײרזשעפ אין דאאאר 1,505 קאאעלטעט
 סעהױרי־ דאאאל 6,850 ארבײטער, סאי
 422 און שעגעל ניײנעסעטעאטע פון סי

̂א־* דעמעדזשעס׳/ ״איסװידײטעד אין דא
 װעלט באליכט פריזאפט׳ס כרודער

גוטנעהייסען.
 על דאס בארינמעט באביץ כדודער

 פירמע רעל מיט טראבעא נעהאט חאט
 א האט םירמע װעאכע םאן״, איז ^כלאי

 אל־ איהרע באאײדינען צו מװאוינהײט
 נע־ אויפגעגומען איז קײס די נײטער.

 אסאסיא״י־ אסעריסאן דער פימ ווארען
pk גע־ באשטראםט איז פירטע די

דאאאר. 25 םיט ײארען
 די דאס באריכטעט באביץ בלודער

 ארגאני־ זײנען שע«ער נײע אאנענדע6
t r r t תאעג־ דחנס אטאאנטיח :געי^חנן

mj/  כיעגן פ. ח^טפא;*, דלעס לאלכאן ;
 און פעלער כראס., נאיאלכלי סאן, א.ין

 קאמ- קלאוק האײין לאזען׳ דובאפסק;
 און סטײן, ײאולף, אין קאפי־אן ®אנ/

סאבער. אין קװיגט
באליכטעט באביץ בלודעל וױיטע־ ______ _ .

 2,735 קאיעקטעט האט אפיס דין ראס
 פאד מאנאטען 3 לעצטע די אין דאיאי

 זיין אין אלבײטען װעאכע ארכײטעל די
ריכטלילט.

 באב״ן כלוד^ל םון בא־יכם דעל
;וטגעהײסען. ױערט

 שיקט האללעט׳ פון שעכטער, ברודעל
 פעבלואי טען20 דעם פון כאליכט א צו

איליל. אנפאנ; ביז
 אז ער, ערלואעלט באליכט זײן אין ־
 צי אטענדעט ראט דעפאלטטענט זײן
קאפפאײנטס. 240

 ײעאכעד קאטפ.", דרעס ״לי־אנא ,ר
 שאפ :יט״וניאן א געװעזען איז יצאפ
 ארגא־ איצס א־ז צײם׳ אעגגעדע א פא־־

 גע־ האט םירפע די או; געװאלען ניזילט
 װעט זי אז סע־ױליט• קעש א געבען

באדי::ו:;ען. ױגיאן די נאנחוטען
 שאפ דיזעל אויך — : טא־ינעס״ ״דע

 דעכ שאפ. :יט־ױניאן א גערועזען איז
 אלנא• צו שא«' דעם געיוננען איז אפיס

 א געכעבען האט פילטע לי און ניזילען
 יױ די גאכלופיען זועט זי אז כעקױליטי

באדיננוננען. ניאן
 אינפאל־ באקוטען האט אפיכ דעל
 קאמפא־ דרעס ״לענאקס די לאש טאציע

 ארביי״ איהרע באצאהאט :יט האט ני״
 און בוילטדעי״ ״װאשיננטאן׳ס פא־ טעל
 אל־ איהלע באצאהיס לינטי: גיט אויך

 װי נאכדעם אװעלטײם. פאר כײםעל
 געײארען, אפ:עסטאפט איז שאפ רעל
 באצאה־ צו צוגעשםימט פילפע די האט
 לאאי־ אינעא דעם פאר א־־בײטער רי לען
rדעל נאכט־ארבײט, פאל ליכטמ אין ר 

 פאל ראלאר 68 קאאעקטעט האט אפיס
ארבײטער. די

 װעלט באי־יבט ס’שעכטער ברודעל
:וטגעהײסען.

 זײט דאס באליכטעם שײן בלודער
 אװ באארד די פון מיט-נג לעצטען דעב

 דעפאלטמענט זײן האט דילעקטארם,
 9 אוז על6שע דלעס 27 א«געסטאפט

 און שעמעל דלעס 19 שעפעל. קלאוס
 גע־ געפעטעלט זײנען יצאפער קאאול 3

װאלען.
 דאכ װײטעל באליכטעט שײן בלורער

 װערט לאזענטאא״ ״א. געגען סטלײק דעל
 ;,א זײנען 7לײס די אנגעפירט. נאך

פטרײק־בענעפיט. קריגען זײ און כטלײק
 נונד װעלט באריכט שײן׳ס נדודעל
געהײפען.

 ער דאס באריכטעט שוסכער כרורער
״פײײא־ דעל מיט טי־אבעא איצט האט

 טאב״קאנטסדזםארס װעאכע מיט שטעאען
 װנלכע אי^טיט לאנראען, דזשאכעלס די

 ,לאנדי סאבײןאנטלאקטאלס די דזשאכעלס
 רױ2 ערקת־ס אמטעלוונוגג, אזא י־ען.
, זעהל א-ז פײנכעלג, לעל

)פאר אױך שלאגט יגבעל; i כלודעל
 װערען אלױסנעשיקט זאל “ב־יע א ראס

 זא־ זײ דאס טעטנעלס אוגזערע א"ע צו
 זײע־ פארלאזען :יט סעזאן דעם נאך אען
 יױ די ;ענען װעס ראש *לעצעל. לע

 בעסע־ א האבען צו םעגאישדײט א אזינ
 סיטואציע, דער איבעל קאנטלאא לען

טרײד. אין עלװאלטעט װעלט װאס
ארױסשי־ װעגען רעקאטעגדאצ־ע די

 מעטבעלס אונזעלע צו בליעז א קען
 רעקאמענדאציע די גוטנעהײשען. העלט
 װע־ ;עטאכט זאי אוגטעלזונונג אן דאס
 אי־ װעדט אינרוסטריע דעי אין לען

 טימ פײנבעלג שרודעל צ* בעלגענעבעז
אועל״.5 ״פוא

 גע־ דיטי;; דע־• װעלט דעם טיט
יטיאטען.

פעלרעטע־. ־־אנגער, ל-אים

ו ע ט א ט ל י ז ע י ®ת ר ן ד ע ל ה א  װ
י ר די בי ע כ א מ ס ע ״ , .22 לאר,. ד

 האט 22 כאקאא ליעכטאכער דעל,
 פאי*־ די Dsr,yii־y <לשטאכידא: אעצטילן

 ;־yנלי;yקיט רעל צו ןyג«טyיyד yנעגד
באס־ אין ישא;אל,לגyאינט
:טאן

פליזאטט, סעם
סטאים, אײב.
האלאװיץ, ^ישלא
^l אײב. D ^ y 3,

שעהנוזאלץ, איזידאל
 בושקין איזידאר

באושטײן, טאקס
:לינכעלג, הײמאן

ל,yקyב דײװ
מארגואיס, טשאס.

םלידטאן, טארי
 שאפילא, דזשאו
nyo ,אוױלוצקי

לאביגאװיץ. דזשאו פאלעססינא פון ארנײםער אידישע אדגאנידדסע די פאר האםפײן געװערקשאפםמן פון פראנרעס
ן קאציטעט קאמ=ײן אנאיען :אצ *;c זיצ*:ג דעי־ £*ן (:א־־::

טעי־ץ,
םיז
דעם

 װיל םירמע די לאמפאני״. סקױרט ריט
 בא־ שאפ, איהר ןyרע.אלגאניזיר איצט

 װעלכעל זוהן, איהד דאס הױפטעגדיג
 איז סײאכמאן, הױפט ךץר jyiyiiy׳: איז

 איהר פאר איז אלcרyד און ג^״טארבען
 אויף oyjT^ די פארטצוזעצען

jy3^yroyi װי מאסשטאב nynnc 
 מײנוגג רי הערען וױל שוסטעל בלודער

דידעק^רס. אװ באאדד די פון
 די צו ^y:yny:r» רטyװ קײס די
פונלאװסקי. און רyשוסט לyכריר

 װערט באריכט שוסטיער׳ס ברורעל
גוטגעהײסען.

 זײן דאס באריכט*;ט סאיצסי בלודעל
 puy: םטרײק א רטyלcריy האט אםיס

 םיר־ די װי נאכרעם דאלפסאן׳/ ^yicyD״
 אפערײ׳ 3 ארונטערגעשיסט האט פע

 אהן ר1י,א<^ 1 און םרעטער 1 טארס,
אורזאכע. װעלכע נדyרגיא

 ער דאס באריכטילט, סי״וצקי ברודער
 סיט קײס די שציכמ^ צו :פרונירט האט

 ניט האט םירמע די רyאב םירמע, לyד
 אדזשאסט־ הײן פון זyלyה נעווא^ט

מענט.
 װערט האנדלונג סאוציןי׳ס בלודער

נוטנעהײסען.
 דאס בארינטעט װאנדער ברודעד

 געװארעז געלונינען איז אפ*ס זײן דולך
 שע״ דרעס yאלנענדD די ארגאניזירען צו

תאמפאני, דרעס Dy און יפ״ פער:
טאן בלו און לאםפאני דרעס דײאנא

״ סאמפאני״. דרעס
 די ־— : קאמםאני״ הלאוה ״דזשײענט

 ױניאן דער מיט געסײנט האט פירמע
 מיט צוריס, צײט א מיט דזשאבער א אלס
 צױ דער אין דאס םארשטענדיגונג דער

 םיר״ רי שאפ. א עפענען זי ױועט הונםט
 אונמער שאם א נעעםענט איצט האט מע

 בערנ־ און ״בערסאםסס^ נאמען י־עם
 תאנטראלירט איצט ווערט און שטײן״

דעפארטמענט. שוסטער״ס ברודער פוז
ווערט באריכט װאנדעל׳ס ברודער

גוטגעהײסען.
ס דזשענעאל שער׳ באריכגו מענעדז
 דאס פאר שלאנט םייגבערנ בלודער

 װע־ געםאכט זאל אזגטערזוכוננ נײע א
pk tn םעסטצו־ אום אינדוםטריע דער

 טען20 דעם רשטאג,yדא:
 יאנטש א ןyקופyפאיג איז
 פאר קאטיטע :אציאנאלעל דער

 פידען דנװ^־ל׳שאפטען די װאס קאטפײן
 אידישע אלגאניזירטע די lyc^yn צו אן

 הא־ זyדארט םטינא.yאי2 אין אלבײטער
y די פרן לyירDאנ די בען r ' i 'x ױניאנס 
 לטyהyאויסג סyארנאניזאצי ארבײטעל און

nyi ,ד װאס באליכטyקא־ פון טשערכיאן ל 
 איבערגעגעבען האט פײן, טאקס ט,yטיט

 cyד פרץ רפאלגy און גאננ םyד װעגען
 סײ און יארק, נױ ןיא סײ האטפײן,
לא:ד. איבעל׳ן
כיא־ יעצסען דעם םון פארלױף אין

 געװארען ארגאניזירט שױן זײנען נאט
̂ס קאטפײן  ״איף ט.yשט 32 אין קאט־םי

 : טyשט yנרyפא^ג באזוכט האב אלײן
 ־y: לטעזKהyאפג איז ov װאו שיקאגא,

 אר־ און כיאס־םיטינג, באנקעט, א װאלען
 בא־ איז oy און רעגץ,yקאנם לyבײט

 קאט־ פאר׳ן שאםען צו געװארען שטיטט
 פילאדער־ אין דאצאל. טויזעגט 25 פײן
 באנ־ א געװאר^ זyהאצטyאפג איז םיא
 פלײנט זײערע און צױן ציyוs די פון קעט

 געװארען סובסקרײבט איז Dy ןyװעלכ צו
 באס־ אין דאלאר. נטyטויז דרײ איבעל

 לאנ־ ארבײטער גרויםע א געװען איז טאן
 אלגאניזירט איז oy נעלcיyװ בײ ,r:yרyפ

 לאטיסע קאמפײן גלױסע א נעװארען
 װעט אפליל ןyט6 םyד נג^א:ד.y נױ פאר
y די אין און באסטאן אין rr :m שטעט־ 

 ,iy::'D־^'D«o רײע א םאלקוטען יאף
 דעש pc אנהויב דער זייז װעט עס װאו

^^גלאנד. וינ אין קאטפײז
 און שיםיאקאװ איז זונטאנ ןyצטyל

 א בײ באצטיםאר אין נעװען לגyשצאסב
r ארבײטער לyגלויס ^ y s ^ P, װאו oy 

 לאמפײן א געװארען קליבעזyאויסג איז
 אנהוי־ צו זײ טעןyטר גלײך און קאמיטיע

 פאדט װאך הײנטיגע קאםפײן. דעם ̂מגן
 קל^ די אין אלויס סיגעל ל. םרײנט

:ypy שטyאפ־סטייט און אהײא פון ט 
 ארױם־ איז עהרענרײף םרײנט ניױיארק.

 דער אין טור לענגערען א אויף ןyפארyג
 די אין נארט־װעסט. און מיטעל־װעסט

 םון פארלױף אין װעלען טyשט פאצגענדע
 אפגעהאלטען װאכען צװײ הומענדע די

נואלה, פילאדעלפיא, : ןyמיטיננ װערען
 פרא־ דםארר,yב נױ ריװער, םאל פאםעיק,
 פטעס־ טאראנטא, אלבאני, װײדענס,

ססלענטאן. און באפטאן םאלד,
 אין אלבײט אלנאניזילוננס די אױןי
 גלינד־ און רגישyענ אן געהט ניױיארס

 םירען װעלכע אמאלגעמײטעד, די ליף.
 צװישען סאםפײן אײגענעם זײעל אן

נענרינרעט האבען מיטגלידעל, זײערע

 באזונ־ טרײד יע־ען פא־ סובהאטיטעש
'1 ןyלאזyאלויסג רעל, 's^hp v:v:"K 

 זײ אז ,pyr'T זײנען די און סטעטפם
נטyטויז 25 לי שאםען ש:ער זעהר װערען
ys«p,גילגו־ זיף אױף האבען זײ ו״עי־נע ־ 
טען.

 לyד פון pye׳Hy:yo דזשענ^יאיי רער
 ר,yפאבpלאוp די פון באלד דזשאינט

 צי־ ןyט^לאכיםאר האט פײנבערג, ברודעל
v א זאטענצולופען ^ y c w זײן םון 

 כ*{[~ yםרײנדילכ אלע פון אױף וױ סטעו*,
 אפטײלונ־ yרyבאזונד די פון געדזשערס

 דעם אינאנידלען און טרײד פון גען
אינטערגײשאנאל. דעל צוױשען קאטפײן

 פא־ די בײ נעװען א*ז פײן אהסיב
 קעפפײקערס, די בײ סקולניאן רס,y־י

 צטיא װערט לאטפיין פון פלאנע די און
בארדס. רזיטאינט די פון טsילא:דע‘פא

 באשלאסען האבען שליפטזעצעל די
 פי־ץ ל. י. דעי דאייאל. 500 געבען צו

 צו באשלאסען האט םאראײן רyשרײב
:200 poy .םוץ דרײװערס די דאלאל 

נע־ צו באשטיכיט ױניאן םעראאר
 ארבײטער ריyפילינ די דאלאד. 50 בען

די םאר לאפפײן דעם װעלען
 אין סטינאysאE אין אלבײטער אירישע

yp:y די '̂.p הא־ דיסטליהט װאכען. פאל 
 ניר אין ארגאניזירט איצט װעדען עפיטיט

 קא־ אזא זיך האט בראנזװיל אין י^ל?.
 שיםלאקאפ׳ן מיט אלגאנזירט טיטעט

 בא־ איצם בױ זײנען Dy רפאן.yטש אלס
 פון שעפער פופציג אלום געוואױען זוכט

 ראלא־. 428 ארײנגוטען איז oy װ^נע
^ ^py»y*̂  yr פאלשפלאכען זיף האבען 

װאף. pyi םון פארלויף אין ןyאפרום
 lyEipyiE 21̂* זיןי האב^ איצט ביז

 בײטדא־ ריננ, לyטיארבי פון Dyנטשyבר
 נעלםען nvi אויסער דאלאל. 150 גענדיג

 אר־ אין אגטײל טיכטיגען א זעהל זײ
 ט.yשט ys,c אין ?אפײן oyi גאגידרען

Dyc די ĵypD אדבײ־ נאציאנאייען פון 
 ןyכטיג,ט א אויך נעפעז פאלבאנד טער

 ?אפי־ ארנאניזירען ?אטפײן, אין אנטײל
 שטאט־ די האט ניױיארה אין און טעס,

 א זyטsלאyאפג םאלבאנד פון קאםיטע
 דיעש האנפעלענץ קאטפײן םפעציעלע

yD30| .ביארטש%
 באשלאסען האט ?אפיטע אפים די

 אין נװ־יאלק א*ן טעג־טאג א ןyדאכ צו
פאי. םון טעג ערשטע די

 האב^ גאטעןyדעל פארזאםעלטע די
 און טשעיפאן רעם אפלאדירט װארים

y װערטעי הארצינע א'ז ^p) אויפ״ זײ 
 דעם מיט צופרידענהײט זײער טpדריyג

קאפפײן. פון גאנג און װאוסס לעןyשנ

? םאגען דער
?לאקם ־ עקם
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:^ראקםא־ לעל װע־טע־
̂עזען לאב איך  4איטילע; zvi גע

 סאי;. נרודעי־ פון דאנט^אי*, זועגען
 ״געדעכט־גיוײט״ אי; ;עדרויזט זיירנ״אן,

 פא* pcv: איך און כיארטיע, טען1׳1 פו;
 צו איהם כדי צוצװענען, עכיואס נױט•:

פאיפא^קאנ^ן.
 נעװען איז מאנטיעאל אין י־אגע די

iy פיל ;אל־ ry באליכטעט איז עס וױ 
 יא־ די ארטיקעי*. יענעם אין נעװאלען

 ישױן יעצטענש האנען 61 און 13 □4קאי
 םידיעערס, די עקזיסטירט. ניט כמעט

 —אורײטערס און קאטערס, נײסטערס,
 ױי האבען ,13 ‘יאתאי שון סעמבעיס די

 צו אױפגעהעיט ארן יד־אלת אינעכיאכט
 ,61 4לאקאי דער פיטיגגען. די באזוכען

 איז זיי, כייט פאדבוגדעז נעװען איז װאס
 — געװאלען נעיעטערט אויך דעם רורף

 אויםגעהעיט אױןי ד״אבען פעםבע־ס די
 אופן אזא אויןי כייטינגען. די באזוכען

 אינ־ יאהא^ש ביידע אין ארבײם די איז
 באשעס די און אוגע׳מטארבען. נאנצעז
 טיכטע גאנץ לאנע דאזיגע די האבען

 װײ• די אראפרײסענדיג אױסגעניצט
 קײנער און ארכ״טער די םון דזשעס

געשטערט. ניט זײ האט
 אין י״ןאנג ניט בין איןי כאט׳ש איןי,

 און דרײ, יאהר א אימאנצען — לאנד
 םאראינ- כייך האב םרײד, איז דאז זינט

 ױני־ דעי פון יאגע דער אין טערעסילט
 איע אז אױסנעסונעז, כ׳האב און אז

 בא־ vsk גוט. ניט איז עס אז וױיםעז,
 ונתנה־תוהף גאנצער דער אז זיף, סילאגען

 אונזערע אױוי אויסגענאסען זיף האם
 ונתנה צום : געזאנט איך האב לאסאי*ס.

 וזסירה תשובח, :מיםעל א דא איז תוקױ
 אננע- טאלןע האכען ־כייר אוז וצדקה.

 ער״שםענס םיטלען. דרײ אאע װענדעט
 םון אז געםאן, תשובה ys* מיו־ האבעז
 ג/ך דין סיר זאלען וױיטער און הײנט

 האנען נאכדעם ױניאן. דער צו טרײער
 באזוכען — תםילה צו גענוכיעז זיך מיר

 װעױען |yjrovo אונזערע מיטיננען. די
 *i;y באזוכט. גוט זייער םאנ צו חיינט

 צו אױך גענוםען זיך סיר האבעז ליןי
 אױיפגזדזיזען, זיף־ האט עס און צדקח,

 אונזערע זײנען ביטyג דעם אויף אז
 לױט בריה׳ס. נרױסע גאר מעמבערס

 דעם ן.יפי נ נ ו ר ע ד א פ ם י ו א דער
ט איג מ  זײנען מאנטרעאר אין באאיד ד

 ליס־ די ג^וארען איבערגעגעבען אונז
 האט עס און רסyכיבyט אונזערע םון טען
 ־syo 105 םון אז ארויסג^יױזען, זיף

: בערם ''!ly 80גאנצ y .גוטשטײ^ךע
 אונזער פון םיטינג עזbצyל אוים׳ז

 פרא־ די ןir\*)W( באםראכם איז לאקאל
:y אונזער צו דע^ענאט א יטיקען פון 

אן ^ װ אנ  גרײןי טאקע איז עס און ח
 ארע טעססען צו געײארען באשלאסען
 עקסיענ־ אויף דאילאר 1 מיט מעמבערס

 גי־עסטע די דעיעגאט. cyi פאד סעם
 פלאץ אויפ׳ן האבען גזעמבערס צאל

 צװיײ אוים׳ז טעקס. oyi םtצאיyאײ:ג
 רע* צו קוטעןyאויסג םיר איז טאג טען
 :יט זײנען װעילכע פרילסערס, מיט דען

 זײ און מיטינג בײם געײעז אנװעזענד
 ־ny:א• װארים גאנץ אויר זיר האבעז

קס.yט זײער אײננעצאילט נלײד און םען
 אויםגעלעבם צוריק מיר האבען אזוי

 הא־ מיר און ,61 לאהאל פרעסערס דעם
 נאר װערען װעט לאיזאי דער אז םעז,

 איגטער־ דער םון שטאיץ דער אינגיכען
נײשאנא^

 דעם װעט איהר אז םארהאןי, איך
iv בר^ ysv i אי:ט גענונyצו רעסאנט 

 אײןל דאנק איר און םאדעפעגטייכען
םאראויס.

נרוס, םרײנדיליכעז כיימ
.61 יאק. םמערמאז, ריכטער, נםתלי

ר אן ע פ ט נ ן ע ר. םו ן ם. ב א ט ט א ר
נע;־ טײגע פון ארגוםענטאציע די
 דינען זײ אז כייר, איבערצײגען נערם
 yאל איץ כייר כױט אײגשטימיג גאר

 ברידער די װילען װאם טא פונקכעץ...
 פרא־ א בלײבם בײלינםאן^' און א^״פיז

נע.
 ווע־י ארטיקעל זײן אין א״שפיז. בה

 בא־ די םאר צײט די באנרעגעצען נען
 נאר איבעל, אן איז עס אז צו, גיט אמטע,

 אז ׳דעם גענען רy איז פונדעסטװעגען
 טאגעס אױפ׳ז ^טעהן זאל םראנע די

 םאר איז דאס קאנװענ״שאז. פון ארדנונג
 .זײמ נם׳פך, מטה רעטעני^. א םיר

 דאס דארױ םאר״פלאג מײן גענען איהר
 אויב איבעל. קײן זײן ניט אײך בײ

 אן יא איז עס אז צו אבער גיט איוזר
 און אפ״פאפען ניט עס פארװאס איבעל
קאנווענשאחי בײם םאקע

 איטפיז בר. האט אויס, זעהט עס װי
 און זײט אין רײב א געבען געװאלט ר%ס

ער און בארעכםיגטען, קײן נים גראדע

Vי«' ׳ .־.
 נע:ע• פא-או-טײי-ע ־אב איי אז ?אגט

נ נאאטטע. ו־ א  כע־ י א ־צױן איז י
; אין £־י, צו י  איי לאנ אלטיהעי• ד

; ;ע־טױיכען
ט זיך דאט cy״ עי י•*צױ אזא אגט־״י  נאצא *y אז ױניאן ד;*־ אין ־טטאנו
 אין א־בי־טער דע־ אין נאארטע־ טעי־
 יע־ ־יסהאי-טאניע. א*; דינען ׳טאפ

 א; אי־כ :אט־אכט ױע־ט כאאנ״ט׳;־
rvy^vz'H א־כײטע• ‘ייײי טינ

r r ע־ יױיד “-פא7ל ;אױ ;גיט איהם 
 און אײן •אח- בײטען. ניט אימכ קען

 אפיפע־ לע־זעיבער ברײנט אױס יאלד
ױדאז׳/ אין

 Ki דעפ פון ז׳להן קענט איהר װי
 פאראויטײי״ע יל״ן דא איז ־אנלאיי

 צום׳צע• נדל ,yo יױי סאלליאכ ניטא
 גע־ ;יט לאב איך װעי־כע זאכעז פען

}זאנט
 yלyדאקטyי־ די טיט נײ״צפ־ר דער

 לרין גיט זעהר כיײגרנג טײן ילױט איז
 דאקטא*yר לײן יױיי ננגענעי.4;געי

 כעלװע סעניצען טיט לזאנדלען ;יט דאי־ו״
 טא;* לyיוזי פון י^טא;טyױyאנג דינען

כתים. ,4נעי טיט קאמף טעגליכען
 טיט טאז צו דאס ראט װאס אכעל

א״נעמײה איז yםלאג דעי-
 נא* yרyאגד און טיל וױיט איהר

 רעכט קײז ניט האב איך אז וױיזען,
 געyעי^ארD yכsאזע טיט אלױסצוקוטען

 זאל קאנװעג״טאן די או פאריאנגען און
iyoy:c'in לי״ א נעבען און םי-אגע די 

 די ״מאטען דאס לועט פארװאס^ זוננ.
 ארניײ דלר װלט אדער אמאגיזאציע/׳

 יאטיל >' רעפאי־ם אזא דורך יי־דען טער
זעלזן.

ארנומענט, אן ניט איעפיז ברודער
 א א״נצוטרײען לאנג נעםט עס אז

 ׳פנעל אזױ און אײדז׳מענט כיזנעס נײעם
 טען װעט איינסרײען זיןי װעט רy װי

 ער אז צײגט דאס אװעקיפיסען. איהם
 מײז איז ארײננעטראכט ניט זיר האט

ז ריז אױך און איטיקעל ״ י  קלאהר ניט י
 אר־ קענען װעט לס אוױ וױ געטאכט
 דעם האכ איף אז אכית איו עס בײטען.

 ביױז האכ איןי אז געגענען, ניט םלאז
 dv אכער ארױסנעכראכט, געדאנק דעם
 פארצױפטעלעז, *עװער ניט גאר יךז אי?
 עס אלבײטען. \v:vp ס׳וויט אזױ וױ

 יעדען אז ױערעז, אײנגעמטע^ט קען
 אױס־ װעיען יאהר צװײ די װען מאל
מז זאי געהן  דעם םון העיפט א בי״

 פארטײדען נאןי אזוי איז סטעוי אלטען
pא די ;^ynr ys״iyo האט מען װאס 

באוױיז^ געװאיט כייר
 םאל־ האבען די ױאס זאך א נאר

 ארבײם ײאס כאאכיטער דעי אז נעסען,
 o^yvny וױדעל קען יטאי איז יאהר 1

 די אז וױרקליןי, איהר דענקט װעהגן.
y:syii »ywvo זײעל סיז אװעק זײנען 

 םאר־ איעס iysyr יאי־זי אײז פאסט^
ניט. אז גיו;ב איך > נעסעז

y אגב^אגגט ױאס i□ -אינדוסטרי 
 באאמטע די אז ׳עטאנדפונקט, עלען
 װעלען מארקעט לעם דט וױיסעז װאס

 נימ אויך איז פעלד, בלינד א וױ טאפען
 אונ־ םין אפיסעד װעיכער וױיל, ריכטיג.

 סי- די ענדמרען קעגען װעט ױניאן זעד
 יענעם אין אדער דמם אין טואציע

 אםײ אונזערע םיז אימיצער קעז ? שאפ
 ארכײט &ון יזאסט די אױסגלײכען סעלס

 א זאגען אדעד אינדוסםריע? דער אץ
 םאר נעמעז זאל באס דער וױפיל דעה
 אױסנאבען טאכען אחגר רױיחמס זיך

 איהר וױלם וועסעץ ביזנעס? זײנע םאי
'1 אײנרעדעז דאס

אםיסעד *ז אױב ׳קלאהר איז עס
 מים׳ן באקאנט װערט ױניאז דעי םון

 אײגענמם זײז פאר בלויז איז םארקעט,
 גע־ די נאך האט צטyי ביז װײל צװעק.
 ווען אפיסער, אן אז נעצײנט גים שיכטע

 דער פון אפיס פון ארױס געהט ער
 ביד שאי. איז צוריק געהן זאי ױניאץ

 אידזט קוטט װאס עדישטע יאס איז נעס
 נעווען װאלט דאריבעל געדאנק. אויפ׳ז

 ניט זאל אפיסער א; אז בעכטע, דאס
אמם. אין יאהר 2 װ/ מעהי זײן

 פאר־ א נאר האט בײאינסאן בר.
 גע־ נאנצע די אבית איז עס צו דאכט,

 צו ער םיײמט אנפאנג אין ^יכטע.
 אוםצו״ אז הערישט עס אז לײק^עז,

 רעם צװי^עז דיסהאדמאניע און טרויען
 צװײםען אין ארבײטער. און באאדסען

 אז צוגענעבמן, ״זזייז ווערט פאיאניאף
 די צוױמען אוטצוםרױעז דא יא איז עס

צוױי.
 װיא בײאינסאן בר. אז האזי, איך

 איך אז חםא, דעם צרמרײבען ניט מיד
 די צו אוסצוםרױעז ארױסרוםען װיא

 מעכד די ביי װניאז דער םון אםייפעאס
^ כץ דאס ניט וױיל בערס,  ״אויסעז א
 םארמםאנמז. עס האט איהר און געװעז,

ײ זיך האבעז עס  ארױס- פ^וט אייר נ
איבערלענונג. אהן ווערםער די געכאפם

םאר״ װענען מיר צו רעדמ איהר

דער צו ו*.פיסע• פון אנטי־א״טריכלײט
:א■ ללז א•- דכל־*, א״גאניזאציע.

 אײס־ רy,אי פא״׳טטל־ן. גיט אנרעי׳ע
 נאגרעגעצט ניען אוינ אז -,y:w פי-ױ

 פאלײרט אפיפערס, די פא• צײט י-י
ל פyד אפיסער דעי י ל ^  פא־אנט* פון ג

הי איז ױארט״^קײט,  קע; איף וױ כל
ױי איף כאגעדכ״ען.  אױסזאגען א־יך ו

ױז אז איז, דאס און פוד, א י  ער־ די נ
ײ 2 ״טטע א  רעם אפיכל־ דע־ חאט י

ם ? א ?י « ט דער צו ^ ײ y פאר ארנ i-
^ צי א אניז ̂ר איהר אינ אובי־ זיך ?טŷ״

ץ איר װײל זיסט, ט סי  חפקרות קײן ד
 פאל־ אבסאי־וטע גאי ױניאן אוגזער אין

אלעס. םא^ אנטװאיטליכקײט
 די פון ענססעױס די פון םוו״ צוכ
 "1 װילעז כײלינסאן און א^פיז נרידע•

 אײ דיסקוסיע א אי; םאר״אלעפע; מיי
 טען װאס אגליטענט נ״עס דעם נע־
 איף וױ אזױ איז םאכען. דאיפען װעט
 וױל אנגעריהלט, ניט פריהעל dv האכ
דעם. אינער רעדען ניט אױןי איצט איןי

ײ די אנכאלאגגט . ױאס טי  אטאמא
 כא־ כײלינסאן בר. װאס ׳עאן־פלאג^

ען ריהרט, ״נ  ניט אױןי אלנוסענמען די ז
 אז צו גיט ער װײל מיר, געבען ׳פטארק

oy װי אזױ דין ניט דארף ov ,איו 
 איז אזױ העלסעח םעז קען װאס נאר

טענוז. טײן אויר איז דאס דאס.
 װעגען סלאגע דער אין א׳^פיז, בר.

 םאר- איז באארה עקז. דז׳צענעראל דעם
 םיר. צו אפיל אז םיט אדע קראכצן

 טאן צו האט דאס װאס ניט װײס איך
 אר־ דעם אן םאנגט »ייז5א׳ טיר. מיט

 סיר סיט ער איז טעארעטי^ אז טיקעל,
טיג, טי  ױד גצהט לעבען דאס נאר אײנ^

 זיך י$עז דערםאר און װעג אײגענעם זײן
ט יעכעז דאס  טעא- דער צו צויאסעז ד
 איז באאלד עלז. דז^ענעראר די ריע.

 םאר זײן זאל ער. זאגט םעהיגסטע, די
ע א ײי  אבער אויכ װילט. איהר וױ װ
 צו טו־יעםען זאל קאנװעדפאן נעקסםע א

 איהר װעט וױ אנדעיע, אז ערװצהלען
אז זײ  די ניט א׳פפיז? נד. אנרוסעז, י

 אר־ איז דאס װײל .זיכער׳ םעהינסטע^
נאניזאציאנס־סליכט.

צ- 0 ^י4י ײייג אנ h l
ט " 1»1 ד *IW 'H ן1א W 

פא-אור״ חאנ איד w 1*ר״נwn ניט
^ װעט oy ןvfHtv געגצז אי

M zvm ט נין איד או  אין אוין (^ענ
טענל. חןר

 לע^י8דיכ*1 פאר w ם^נח, אײע•
1M דע 1 y :-r-i ^ט  אין אינ״

 ילגלען, צו אינט^י״יך דין װלט ־טאו,
 ד♦ װ• אזױ ׳פיא;^ אױפנל-׳דע; א-על
 »ן איז ׳ןגא•, j־׳yr*iK רעען װאס

 ןץן דאל̂, jys }VTVy נ״ט איסנ־ענט,
 ד» אז ,oy זאגט ײע- רyאכ לעכענען.

 jypjyi ^אפ אין ו״סנן װאס
”;y װאס די וױ t; ׳;וא•? אױסע״׳ן 

 iy*y^ ,ד פון רyט1ארני yפיל לען איך
 אינ״ ױן וױמן פיר אוױ iyv'?nn װאס

װייס-אדעדדעד yרyאו;ז װי טעליגעמ
#כף אײזר, וזאס נאמ איז צלה די ט^.

................. ...................׳

ױ^ י»טיח^ דין פאל ןארנצן באך ר נ
ד♦ ivvyjyi^3 צו רצכט אײן נײ איו

................................... ־ ־ .................

 ו* |y%yn טאטער כאירד, .m ראי
^ יyק,צטי א פאײי־^ פyד דורף  רא:

 ןfכyצוגDאױ עס ט״נט אםאל און
 איכײט, די דיסקוסירען צו כטyר דאס
fc פון געסאן װערט װאס ryw rn  n 

ry דעם םון און אמאדיז*רס jy im* 
 טײן לױס איז דאס נאארד. עקזעקוטױו

 האד די ױאס וױכטעסטע דאס מײנונג
נאסראכטען, נאדארפט װאיט װממאן

 פון עע-ס^דזyנyם די סיט ם׳עלים די
 יאקאיצן די םון און נאארר ד^אינט

 כא- ז״ וױיל פאסיגע, קײן ניט זײנעז
ניט. גאר װײזען

אז אײגרעיען, מיר וױלט איהר

 נעװארען סארכײדען זיינען סעגעדזמער
 דזמאינם םון סיטיננען ספעציעאע די

̂ן אײר, כמט איר מיר, זאגט באארד.  א
 Vא עס צו װענ, אץ נעװין גאמען דער

m• מפעס נעװען m׳/
 אין כין איך »ז דענק. איך אלזא,

 אונזמד צו םא.-׳»יעגע טײנע סיט «יאץ
 הא^ איך און קאגוועגמאז, קומענדער

 םאימלענא די וועט האנװענמאן די אז
v • כעזyג v iv m .כאטראכםמנ 

כדודערמרוס, םיט
,1 • ס ט א ר ס.

,8014 יעדזמער ,1 יאסאי

וױםען צו גוט איז װאס זאכען
ר ע ט װ א ם ה ע ן ד ע ט ס ע ר • ג א ר  פ

ט י ן פ ר אי ע ט ד ױ ר  ב
. ע י צ ק ו ד א ר ם

גרעסע־ א נאקוכיען באסעס בעחע־ די
 איהל װאס פרײז, דעם םון טײל רען

 אײדער ׳ברױט לעבעל א םאר כאצאלט
 םארכונדען איז װאס אנדעל^, אימיצעל

 םארטיילומ און פראדוצירוננ דער מיט
 איז ׳עלוס אזא צו פלאדוקט. □jn פון

 אויםארי־ קלענערלר קײן ניט געלומעז
 דעיאיט־ סםײטס ױנײטעד דער װי םעט

ר, אנריקאי אװ מע:ט ^  יעג־ א נאך ם
 אונםערזוכונג, גרינםליצער און גערמי

 אקטאכער םון אנגעהאלטען ר,אט װאס
 ״סאר־ דער .1923 מארנדט ביז ,1922

 האבען באסעס בעקער די װאס דדעין״
 מעהל, םון ^אסט דעם איבער נאקומעז

 סענטיגען 8 אן אויוי סענט 4 נעװען איז
 סענט 6 ביז ;ארלינס נױ אין כרױם
 לפיקא־ אין ברויט סענטינען 10 א אױוי

 בעקע־ אלע דעקט ״מארדזשיך׳ דער נא.
 אנ־ די םון קאסטען די און הוצאות רײ

 סארנוצט װערען װאס ׳פטאםעז, דערע
באקען. ברויט אין
 געװא־ נעםאכט איז אויספאר^ומ די .
באס־ נױ־יאײל, : טyישט זיבען אין רען

 סי־ קעגזעס ׳פיקאגא, מינעאמאליס, טאן,
םראנציסקא. סאן און ארלינס נױ טי,

 םון טעהל דעם פון ■ראדוצירער דער
 אנדער־ אוסנעפעהר באקוכיען וױיץ זײן

 םון ■ר״ז ריםײיל רעפ םון סענט האלבען
 זיבען ביז זמקס פון בעת ברױם, דעם
 אויף אױעק איז סע:ט הא^ב א און

 מא-ען, עלעוױיטארס, טראנספאלםאציע,
ריטײיען. און באקען

 דער זאנם ברױט״, םון ריםײל ״דער
 אננע- ווענינ זעזזר ״װעט דעיארטםענט,

 דעם אין עגדערונג אן םון ווצרען ריהרט
 םון פרײז דמר װײל מעהל, םון •רײו

 ברױט, אין סארטאן װערט װאס םעוזל,
 סאר־ אץ הל״ז םארהעלטניסמעסיג איז

^ די מים נלײןי ע ד  נידערײ קאסםען. אנ
 בצ־ אן זיזי וומנדעז •רײזעז ברױט געחג
 און באקען םאאען, םון פעטאיעז סערע

 w דעם, אז זיר װצנדם עס םארטײיעז.
 כרעהר ארױסנצבמן זאל םעהל בארעל א

אי בעקצרײ יעדע אז אח  וו^ס םאן ז
»r נזמתפםצן. סעהר n אויס־ אזצלמג

 צן װערע: לײכטער װעט בעסערוננען
 און קאסםען כעקעל׳ס דעם רעדוצירען

 •רא• זײנע אױך סאס נעוױסעז א אין
w םיטעך/
 יעחןן פאר ?,•רי ריטײל דעם פון

 כאקוםען םארםער רער וזאט כרויט פו;ט
 אין ■ראצענט 15,35 פון מעהל זײן פאר
 אין •ראצענם 15.35 םון מעהל דין ם»ד

 V( םון ©•< דעם אין ■ראצענס 18.56
 דזנ־ דער אן וױיזט — נרױט, ארלינסער

 אתס אויס מ»כט דאס ■•רםממנט.
י סענט 1.48 ע  םאד• א טיט כרויט, י

 n אץ װאריאציע קלײנער העלםניסמעסיג
ם.vםr םארמידענע

ך עלעװײםאר׳ס דעם ^ רדו א ם  1אי ״
 םון ייעג אוים׳ו קאסט נעקסםער דער
 סאנסוסצר/ צום כיז ■יאדוצירער דעם

n* ארום דא איז דורכמניט דצר XTJ 
fjfoo די מטעט. אלמ םאר סע:ט א פון ip 
 לאסאלצן דצם םיז טיאנספארטאציע םון

 נעווצן איז מיל דער צו ביז ע.יײיטאדלע
 סיטי קענזצס אין סענם • םיז .13 םיז
ס גיו און ײינ  סענט א פון ^9 צו ביז א

 n פראנציסקא. סאן אין כרױט א םאר
 רי פים ערקלערט ײערען אונטער״סידען
 םוז וױיטקײט דער םון אונטעל״טידען

טיאיספא־טאציע.
,מאח• םילער׳ס דעם קוםט דעינאך

/ ^ז׳  סענם א םון .48 םון געהט װאס רז
 סאן אין כדױט א םיז פאי דעם אין

 פאר סענם א פון .62 ביז פיאנציסיוא
ד אין און כײנעאפאליס אין ברױט א  מ

קאגא.
 םח מעחל םון ט־אנספאלטאציע די

מ־ דעל איז בעקער צום ביז טיהל רyד  נ
 ?ענזעס םיגעאיאליס, אין קאסט. סםער
 םדאנס־ וזאט פראנציססא סאן יייז סיטי

lטאצי  דא© װײל נעקאסט, נים גאר yאי
 אין ארם. אויפ׳ן געמאילען װעים מעהל

ד סאסםעז די זײנען םאאען אנדצלע די  נ
 ברויס • ®אר סענם • םון .15 םיז ודעז
 83 ביז באסםאז אין און יאלק נױ אין
ד נױ אין ברוים א פאר סענט א םון  א

 r\v ווערם אתםצרמיד ױעי און אינס,
 םראנםיאר n װאס דעם, מים קלערם
 יעני א איז סראנציסקא סאז קײז םאציצ
נערע.

ח סײא ריםײאצדס דעם • r m  o n 
i װאס n סאנסוםצר ^ צ א m נאהם נ

M 4 ~ ,¥ n m  T y t i ג y י מ כ ע ר י ק נ t י

ײ : nyow^o •  ,jyr^yr אכצע;״
 לעױן ארכײט וחוינצר ,syi® יy;‘זעי־

 און יאחר צוױי ׳טדיחןר dvi י־יזער כײ
 יאהר א רוכעי פוםצמ ״עניתת כאי*״ט

םינ־ א "pDnvw״ האט לעסט, מיכ
װעי־ אז םיגגער, ילנער אסוראט א*ן ע-ג

 םוז אױסקומען, ניט יזאן לv:^ר ל•
 ראט רײסען ערכ דאכען. :ױטיג אילפ
 גע- ניט חנרםון טוכ ױס קײן ןעלי;

 אז געװאוסט, אפיילו האט ער מאכס.
yi□ םימער״רײסעגיש, פון דכ־טונ

 ניט וזעיפט עס ,i׳iy^D מיוען לר װעט
 געמאכט אכער חאט ער חכמות; לי־ין

 אויף אכגצלעגם ״גדחח״ טעג עטלייע
 וױיטעל און איכער-סארגען מאלנע;,

םריה־מאר• ילעצטען דעם מארגען, אױף
 מיט אויפגצ^טאנעז אכער ער איז גען

אויס• דעם געדזאם חאט װאכ פינגעה א
אז א פון זעלן שטעכעניש, א טיט און גי
r» איז װאס t םון פינגער ש%יז רי אין 

 <ע־ האט ער אז פאתאמען. פיס די
 דער און רעקעל דאס אגטאן דאלפט

 םארגךסעיעט זיך האט םינגער קראניעא
אר־ םון אונסעחציאנ צוריסענע די אין
 פארקריסט ^םערצאיר זיך ער האם ,4בעי
 הײם דער אין װי חרעכץ א נעןyגyג און

:םאמען םאל
!אי ~
 עס האט שנײדער, כײ׳ם אכער, דא
 זיך האט זעליג און געהערט ניט גײגער

צי־ װאס ;צמון, עצה קײן געסאנט ניט
 םארין עס טען םעארעט אזוי װי סאן,

געא-וזכית׳טע. דער םאר און בעי-הבית
א... םרן כח • דערצו האבען דאיף סען
ט אאײן וױיס ער __ כח א פאר װאס ני
קא־ ניט עס װעט ער אז נאר, וױיס ״;ע

מעי״דעץ. נע;
שוויעען, זיר כאשליסט ?עאיג און

 אין ?>װײנען און •נגעםוענער אז זײצעז
 עס וואס זײן זאי װאונדען; נעהאסכמ

 דערצעה- צי אױסקוםען װעט זײן, וועם
דערצעהיען. צר װעם יען

 האבען •ועלים איבעריע צוױי די
 זיר חאכען און אננעטאן אױך ׳גיױן ויך
 האט זמליג ארכײט. דער צו צטvנעז

 זײנען אט קנאה. םיט געסוקם ?ײ אױוי
נעזונ״ האבען זיי םקנ״צען, גליקאיכע זײ
 זיר ויעלען און םיננער םיטעיסםע טע

 אוז נײהען און ./<בײםען ביז זעצען
זיך.״ארײנרײכען״ ז״י וועאען נאכדעם

אוגערקעס, די מיט סארטאםעל גוטע די
 קרויניק מיאכינען טײערען דעם טיט

lynnyo נײהען. זעצען װײטער ויך און
 ײעט װאס םיין. און מעהן ;מיטאנ כיז
ם/ פיט זײן ה ...‘אי

ערנעץ? זעליג דאס איז װאו __
ײעיצ־ אײזער׳ז, םון קול א זיך קײקעיט

 און טיש גרויסען בײ׳ם ״שטעהט כעד
 װאו קרייד, כדכ סורדוט א אן צי-נענט

אײנצונײהען. ey;p ךי
זעליג, ״טטאטעלט דא.% בין איך __

 ניס װײסמ .4וױנתעי א אין ׳שטעדוענדיג
 א;טעװײ בלײבט און ענדעען צו װאס
געז•

ענטםער, פון נלגתוםם ווער,ט לײזער
װי־ און וױנקעיל זעלילס אין ר.וק א גיט

ך: צעיט זי
א? ביזט —  װילסט כחך! ײשר ד

יעפאצי־ אבימגל אפ״שר דורכנעהן ויך
נימ. עס יסאדט םריה דער אין רען?

^ט עכ ו ג/ףפםא?ער... עסעז זיך ו
 זעלינ מאכט דײסם... פיננער א —

 און טיש, צום נעחנםער סריט א
םינגער, סראנשעז דעם אויס עכרעקט

 זיך ער \וען גנב א םון םינע א םים
גע׳ננב׳עט. האט ער אז סודה,

 ארער ניט. דערהערט — װ*ס¥ —
 — הערענדינ ניט אײזער ז־ך סאבט

ציענ? װאסעד
 א װי אנגעריסען, סינגער א

 דרײסטער זעליכ ״שױן ווערט ׳ נלאז
o אונטערצודוקען העזה א האט און n 

 בעא־היבת דעם גל״יך ׳םיננער גאעזערגעם
 וױ ׳סםייבעלס, און ארײן אוינען די אין

נחתן... םיר פון האב נא, :גערעדט
 ליײ אױס ?;ריימ !חכם א ביזט __

ט קיקענדינ זער בליס דאסםארי^פען א סי

 סענט 1.5 ביז םראנציסיןא סאן אין 1.02
 םארהעאםניש די און א^יס,6אyנ’ם איז

 און ״סארדדפיך ריםײאערס דמם צײישען
ojn די כמעט נעוחנן איז פרייז ריטײא 

 ריטײלער פינעאסאאים דער מלכיגע.
 1.5 םו? ״מארדדפין״ א כאקוסע! חאם

 גצת ברויט, סענםינעז 9 א אויןי סצנט
 האם םראנצייסקא סאן אין ריםײאער תר

 סענט 1.02 פון ״טארסמין״ א כאקומעז
 •רײז. ריטײא העכעמנן א אכיסעא אױ«י

of װערם o i n^ ,עם אז אננעוויזאן 
n י אכיםעא זיד םירסט r i m, דעם אז 

 העכזד ?יך זאא ״םארדזמין״ דיטיייער׳ס
pn חנם צו ©אראיעי אין םאאצן אדעי 

בע־ דמם ווען לסשל, אווי, מקערס:
״ מצי׳ס מין ת ר א מ o זאא חױך, איז , n

m דיסיילער׳רז t ויד• “יייינז

 צײט א געפינען האכט — םינגער אױפז
ען.ימאכ צו ױם־טוב א ױען

vz"vr, t לאז װאס ־— h\ < פאל״ 
 (*נ\12*"2ש און זעי׳יג זיך עגטפערט

 סר^ _ טריעהל א טיט דך ראכט
כױן. א כייט ניט דאך איז

 כױן, א מיט יא כױן, א םיט ניט—
 אר- די _ בײזלאד לײזע־י זיך חלר׳נט

 jV'w טאכען, צו האסט דו װאס בעל
פאינצג. װערען גיט דעלםון אבער

״דאנקען !אפנעשי^ט״ ״גוט
o נאר זעליג טראכט — !גאט״ y בעל 

 זײן יטוין װאלט און װערטער חביולס
 נעדזאט ױאי־ט ער װען צופרידען, ;אר
 אז זיך, iyבא^אי־ט צו װאו וױנקעל אזא

 זאר על ,iny? ניט איהם זאל קײנער
 צו• און עטייערזזײט דצען תאנען זיך

 אךלפאטע און װעהםאג צום זיך רערען
אי... — אי :היעכצצן
ר איז ארט אזא מ ;yi''D ׳:יטא א

 צ*פע אנער קאכט קיך אין קיך; אץ
 זעהל קאכען בײם איז זי און אנבײסען

 יאזען ניט געוױס א״לם װעט און בײז
רוהיג... דצען

 און יצטוב כייטען־ אין שטעהט ער
כאפען. צו װאס צו ניט זיך *ױיסט

י נעמט Dy 1 ddv 'j 6y ׳אוי , _

לײזעד׳ן כײ סלוםען ארוין ער פלובט
אין :דינ ׳אױסשטדעיוענ איהש, צו כױמלייד

םיגגער. דעם ך הױ דער
.א לפ א אויף גיבען ם צװײ די

װאס ברודער;י : געדזגדט י װ ייק,
װײסט ’ .. ? העלםען דיר כייר י-.אגען

דאד..*
ניט ־יה כל זײער איז •yrpy? נאר

 םyד םון נויטיג איז איהפ ;וייכטינ
iy װארט... א הבית :" i טוױיגט. אבער*

py כעכ אין זײן םדז ! jpy^.ir•
 ־,לי iyרגרינגערKפ פרובט און זעלינ זיך
yק א מיט כעס סיזער l.טוכ עכ בץ 

םעסער. מ*ט װי יסנײ־ט עס װעה, טאקע
!רײסט עס װי אי,

 אײזעי זיך װענרעט ברודער, נו, —
 ביסטו קײפעטאריז קײן — ׳איהם צו

 סײ־ ניט, *סטעקט סכנות ?ײן גיט, דאך
 געי*. קרעבצעהן קע׳סענע. בױין םאר דען
.נעט אין .

 איז הבית בעל דער גוט, נים זעהר
 םען דארף קרעכצען כעס. אין טאקע

/׳ אהין זיך מעי טוט דען װאו נים.
 זא^ען צו אײן נאר םאלם זעליג׳ען

 רער װעט מאצנען אז הבית, בעל לעם
ווערען. “בעסע דכער פינגעל
 לאנען מסתכיא איך װעל סאדנען —

ארױס. ער שםאסעלט — נעהען...
 ־ענטפעדט— גליקליך! בין איך

איראניש. יײזער
— v, עויה, אז סייזי איז דאס _ 
 װאפ ניט קוק איך — זעיליג, טראכט

 נאדאע; מיט *ױ טיר *שכענט פיננער דעד
 און |,ynyj מאיגען סטארען זיך װיל און
עלעכטער... א ביזם גארנייטנג _ דו

 ורעט ער אז ׳שט באשי זעליג און
 ײאס איהם. אן באיפטע־ן ניט נאר

 עס אז :ײס, א ? אזוי זיך ער יטרעקט
 םינ־ א עניידער־ױננ’ א בײ אן רײסט

 קלײ־ • י פיעל אזוי נעהט םען גער,
 םי; ניט דאך איז םיננער יא !ניגהײט
 װאס איז א:ןאי, אן ער רײפט אײזען,

 איז עס אוסגלייוי אן םאר דאס איז
 װערט זעליג !בעס אין זײן צו וזעזה א

בעל דער װאס די לא :ברוגז שטארק,
 זיך ער סריפט נים, איהם טרײםה הבית
זיך? קריססםו װאס נאך.

 אין שטארק •ראםעסמירט זעלינ און
 זיך רוקמ און בעצ־הבית געגעז הארצען

 בעט, צום טדיס האלב*זיכערע מיט א«
 אוים׳ן וקט1י אװעה, זיך זעצט ער װאו

 פארגינט און איהם אויף בלאזע פינגער,
 איז און קרעכצעלע א ארויסלאזען זיך
 װעל האבען םורא םחיה... גאר זיך

 זיך ביי ער טראכט ? װאס איך,
 אםטער סרעכצען דך נעמט און דרײסט

 איז ער אז פיחלס, ער און העכער, און
מײנט.. םען װי ציטעריגער, אזא נאי־ניט
 ער און דארף ער אז ני^ק^ה, —

 םוז לאכט ער קרעכצען... ער קאן וױצ
איהם.

 ציפע איז ארום *שעה פאר א אין
 פאר־ א און עטוב אין ?*ך פון אלײן

 עטעז פערטעיאונםערגעקא סיט ישװיצטע
 אראפ־ םיט אויעדען, די אויף טיכעל פון

 שטלעגגען א םיט אין הענט נעלאזענע
:רעפארט א אפנעגעבען זי האמ פנים,

ר__ ע םאדטיג! *עוין איז אנבײסמן ד
מיש. צום נרײטעז דאו־ף מעז

 מאנ איע םלעגט וועלכער זעליג,
ם  גרויס פים אפװארכאמ רעפארט ת

 אהן ניט ן1אויסהעח און אוםגצחלד
 שוידער א רערםיהלט יעצט האט םרײד,
 אראפנעלאזם האמ סערפער, זײן איבער

 װאלמ ער װי םעגער, צום בליתען די
:גצפרענס עצה אן איהם

^ צום כעהן איך קען __ ? עסען ט
זאג־ װי נינ^.. חײנט איך חאב גענעחט

? פאסט עס __ סמו
מםרענ־ נאך אבער האט פיננער חנר

־שטאך קלו• «»#•י• VV" • S י י • W א ן ׳ ׳״ ט׳ עיוי ; ;על
;עענטפערט. ארגישט ; •יז 1 ;יעטא

־פע ן ̂ י * געזע-ען, זע־:y האט
־צט-ך, טי א ;׳,ט לאי־בען ; איבעי׳ אױש

:״;־ < : ט־ט רױט ^ א א: ב י אװ״עקי לײ;ט
• י *_\ “י ן א 1 צ*לי ;y;־ זיך יא״ט ;י א-ן כעד

̂ין י • • רי י ײ ־ jfy וױדעי r• ע חױי
ײאישע;. זיך ־iy ז־י ;yייעז אייר ׳כ לי1פו־׳

 יחיפבון ער נ־ױט ניכען צו אפ :לעכלן
 פינגער רyר אפעטיט. כײט קײצן און

 על מעהר, רגע א װאס איהכ יצטעכט
 אפיי־ו קאפ רyר חולה. ר1ת׳*,א: אן איז
 צו וױ דאך, און װעה, אריך איהם טיט

 כיעהד הײנט איהפ דך וױלט ײזבעיס
 צי װײסט, גאט )או ׳טא; אלע וױ עסען

 אויפ׳ן אזױ איינזיצען בח וזאמגן ער טy•י
עסען.... געהן ;יט און ;טינ

 טען דארױ ט״ט צופ ־־yzH צרצוגעהן
 כדען נעטט װאו־דעע כח. א אױך י־אבען
 א,ײה נעהט ער אז דאך מה i איהם

פא- און הױזען פאר א פ־יה דער אין
זיי ער זעצמ :ילדען, li__2 זיכערע לי:ט
אי׳;• עסט אי־ן ארעב־בחוי אן װי עשען

איהכ װײל ל׳ וױי ער וױפיל 'יניגער װ׳ ל מא
y מ ■יי• י ( L i קוקט ך יyז,לי אז אייץ, ד ט נ דא
ט1י ױנ צי זיך רעכענט און אר־ין ׳ל טרי אי;

שוי; פישיסא א עסער, אזא האי*טען צו
י:ט... פארד ט גאיני האט ער װאס ,0 Jיזײ
0 s• פ ניט״ ׳י צ ״עסען פראנע די אוז
אויף פארגעסט py און טח ג׳ש אן

װעהטאג. ד^ם וױילע א
 בײ טײט, בײם לײדלר יצױן ז*צט אס

 קױ זײ פוע־:ים. צוױי די — זײטען רי
 ציפע װאגען פדן קיך־סהיר, צום הען

 :ע* עכ ארײנטראגען. עפעס דאלױ
 װערט יײזער פיעל. צו עפעס דויערט

: ברדב א גיט און בײז

לײנע
 ?. דארטען ז*ך. פארקעסטו װאס

ם יצעהנע דער־ זעליג !כיא־̂נ
 יטלעכטעז סזבעל־הבית פאר׳ן דך יצרעקט
 איצסער איז טיע צום צונעהן לוסאר.

 װאכ פועלים, די װי זצהט ער סננה. א
 ־ppy האבען און םינגער געזונטע האבעז

 :עארבײט, גײ־יהםאדגען גאנצען דעם ליך
 װאסער, אין פייש א ״װי אויך ציטערען

 קאנען און ברריט יפטיקלאך די הײען
 זעליכ און אראפ-פלײנעז... ;יט זיך לוכט
 טייט בײם ;אי זאל מען אז נאמ, בעט

 ry:iy דא עהױסמ^רמ עס אז פארנעסען,
 א נאך ערנעץ, cyב אױפ״ן *צטוב׳ אין

 זאל זעליג... איהש רוםמ םען װאס פועל,
 nv זאי ריהיג זיצעז לאזען איהם מען
 לײזער׳ס דיט זיך נעזyגyבאג דארפען ניט

בליקע;....
 טראנס ys*^ אז ניט. געראט עס גאד
 הארטאפעל מיט ׳פיסעל גרויסע די ארײן

 אוגערקי<ס. זויערע די מיט טעלער די און
 ז-א;ט ער װײכעד, װי לײזער ױערמ

עסט און קארסאפער די י1אוי טבינות
• י % \ I

 אויף װארט זעליג אפעטיט. גרױס סים
 ׳זיך װאלפט האד״ז דאס און עפעפ

 פו באיטרום דעם ערװארטען װאלט ער
לעבען. זײן

ו א װ  _ זעלינ? עלגעץ דאס איז _
 יצױן זיצס װעלבע ציפע, פלוצים פרעגט

טײש. בײ אױך
 צו איבע־יג פא- ניט רענענט זעליג

 אי יןרעכץ, א דורך ענטפער אז :עבען
 ערקלע־ טי״ש בײם דארט ישוין םען זאל
יטטרענגט ער איז... איהם מיס װאס יען

 הערט _ י הורה א איז _זעלינ
םאן. איראנישען לײזער׳ס ער

לײזער. וױדעד דופט _ !זעלינ __
שװאך זעליג רעדם _ ן הא __
אײנלאדונג א אויף ׳װארט און ׳»רויס

טיש• צום
_ עסען נעה _םונדעסמװענען

לײזער. רופמ
״םו:־ oysy װאס—״פונרעסטװענען״

נע־ איז ער סריטיקידט__ דעסטװעגען״
 ער און טאן, הבית׳ס בעל דעם ראנק

 ער כאט*ט שוױיגמ, און נולם זיך איז
 נעםעלליבע. א איז נקכלה די אז יױים,
 אין װערם רגע יערער םינוט, יעדע

וױיניגעך. •שיסעל
איהב רײםט פינגער א i װאס __

 וױ קאימ, ציפע פרעגס ? מסתמא
אן. נ;ט מעישה גאנצע די געהס איהר

 נאך ענטםערט _ דען? וואס __
 רײסעז זאל װעמען _ לי־יזער, שאיטער

 :עה זעליג, איהם? ניט אז פיננער, א
 אהיז קלער א גיט זעליג טי*ש... -צום
 ער װי און אהיז, און רהעא אהער, און

 :יט ךעה הײן אלײן זיך אויף װאלט
 זיך זעצט ם*ש, צום צו ער געהט האבען,

 הויבט ער און בענקעל מפיץ דעם אויח
אױנען. די אױף ניט

 עט־ טעלער׳ל א אין ארײן אים לײג —
 לײזער זיך װעגדעט _ קארטאפמל, ליכע

 א אונטער איהם רוקט ציפע ציפען. צו
 איז קארטאפלעס עםליכע מיט םעלעריל

 אויױ עסמ און הארמ דך מאי^ז זעלינ
 י-1מטיקי א נעהםען װיל ער אײגע.
 אוים׳ז אננעמניטענע לײן נאר בדויט.

 נעבעז האלם יעחזי נימא איז טיש
נעפען זאל אלײן ער און שטיקעל, • זיר

7

m עפ זיך־י yy-r אט '»דע צני אוץ 
ל קײ; דט הײגס  עסס ער אין ד;י

ביױט. אלן
<־יפ דעב וױיז ׳ױ*יז — ט__ !ג: ס ״יי .

די; צינע. ;;,נײט אי; א-ני<־  י־אזט ז
 איטפעט ג״יט זיך :אפט א־ן עםע;, לאם

 זי ,זאי פ*;;על, ־לאנקצן דעם ױײזען
...)נ*ײ:ע ;יצ יז לאי־ ז־עלן, טאיזע

זא;ט j\ י•י • - * • *w ײu •ז י & j* * י.
t: קערע און ציפע ,s ער— לאפ־ רעפ אפ 
;יט ■-^ך, א צי־ײבע, וױ;ט

 זע־ א״ן “בי^ קױטען א ניט לייזער
ציכ־טעיט. ױעלט װי;־עי־. ־"ג׳כ

א על :עטט צועוטלוגג פאי אלן
א־ לא״ט^ופעד, ^ן א־א״־צי־-ננען :  י

 מיט זיך װעינט ער ניט. אופן ביצוכ
 כדט אגגעיאפעז *ועיען אויבען רי איהר.
 דעל איז האלט *צ^ו־פע; רי ;,א בײט׳

ט פיגנע* *שטענט ע־ װיעי־ט^, ל^לי
ב־יהט... אוי דײשט און

?m y i  ; ^ y,,־,□ ;  יאך• ד• א-ז dv וױ :
^ פ א r; ק-ענץ א און ט :y :y־r הײבט 

ן עד י o; או; אױף ז r y צום אװעק M 2, 
 םינ־ דעי װאנען ביז אז ׳שליסטיבא און
ט זיך װעט גער ,nD',,K :י  ער ’y'־,
צוגעהן. ;יט אפיײ, |yoy טי״ט, צום

 װאלט בעט, .״ױגקעל צום צו־ומענר־:
ז אז ׳דאך על y איר,ם װעט מ̂י i» ^ ; , ,H; 

 •y אז זײן, |yp oy און קרופניק, צ*ט
 א,*ז װארמ דאס געבראכען אפ״צר װאי^ט

 עכטע4^״ א זעדזר איז yE'v גענ^גנעז״.
ט^ בעי ת׳  א ׳אבעד קרופניקעפ, הבי
 צום גוטע. זעהר זי קאבט איהר, םכה

 איר.ם יעוין jyo לאדילט ^ריאב קרופגיק
 די סיט װאס חרטה, האט זעליג און :יט

 טיאוס נאר זיך py האט קארטאפעל פאר
 :טוסר אלײן זיך זא;ס py און נעמאכט,

— Dרyסyאז ! ר DPy: jyo ,ניט 
 געהאקטע אין מען ל*;ט ניט׳ ;yo עשט

װאונחגן....
:יט. אויך שורײגט y iפיגבע. «־ און

צי שארםער ט־נוס א װאס אז בט הױ ער
הארץ דאס ו,וערט זעלילען • שגײדע

עש אז*ש :נ, גרי ױ אז יטװאר. אזױ oysy
דאס :סרינגמ יצ אם אמ, ׳איהם זיר י־אכט
״אג־ ip טיט׳ן :אר בט yײלב ר און ארויש,

.אלײן פיגגער קען . .

ע20 ן ט א ש נ ע װ נ א ־ םון ק נ ע  ר
ר ע ם װ ױ ר א ט י נ א ט ס ע ־ װ ע ג פ  א

ן ע ט ל א ן ה ד ע ן װ ן אי א ט ג נ י ש א װ

 דענ־ פץ האנװעניפאן קוניענדע די
iy'.i אין פאיקוט^ װעט םאניטארױם 

סי. די. װא״טינגטאן,
קאנ־ 'ר':ט2','£-נז: א זײן װעט דאס

iy ױבירעאום־קאנװ^״שאן. א װ^סאן, ן i 
 יאהר Dyi רטyװ סאניטארױם ד^װער \
 yנyא'בערנעב די און יאהד, LNJ ט1אי ן

 אינסטי־ װיכטיג^• דער אט םון םרײ:ד
 און צוזאמענקומעז זיך ןysyװ טוציע

 הא־ זײ װאש נו:נyכyר א דף אפגעבען
 עיקר, דעל און טאז,yאויפג טוי*י בע\

אויפטאן. נאף דא־פעז זײ װאה
 זעחר זײנען װא״סינגםאן פון דעןיא די

 איז שטאדט זײער אויף װאש יטטאלץ,
iy פאלע^yאױש; i האבען צו כבור 

 אײנער פון ױבילעאום־קאנױענ״פאן די
 אין אנשטאלטען װיכטיגסטע די םון

 אידייפען גיעסטען דעם און אטעריקא
 דער פון — װעלט רyד אין סאניטארױם

 שאסײ^ רעליף קאנסאספםיװ דדשואיש
 אלס באקאנט איבעראל איז װאס טי,
סאנימרױם. דענװעי דער

y די געבצן צו זיך הלײבען זײ i^
 כמעט הבא. ברוך cy:s,c א נאר גאמען

 גצ״ שױן w'V'i איאנזשםענטס yאל
 זא״ נאמעןyדעל די אז ג^וארען, מאכט

 אטטאשםעיצ אן אין ןyםיהל זיר לעז
םייינד. פון

dv װyרyט ז אד  זעהר יאיר רעם ^ו
 צו־ זיף װ^ען עס דעלעגאטען. שף א

 טו^- נייע די נא־ נים ןyפyנסרyזאמ
 צװאנצינ דיט זyהאב װאס ׳די אױך נאר

 דאלאר אײן כױמ נטyנעל צוריס יאהר
 סא־ דענװער דעם פון גרוגד־שטײן דעם

ניטארױם.
 נענומען איז קאנװענשאן דער פאר

:jy ^ iiy האט װאישינגטאן דעלt'y, אײ־ 
:iy פ'י:סמ די םוןy װאשינגטאנער 

ן.yלyהאט
 Dy װאס דעם, אוי,*ז קוקענדינ טינ
^ נאף זײנען ב י ^  אכט־נײן אדום נ
 ישוין ראבען קאנװענישאן, דער צו ןyװאכ
קודען. זײ אז וױם^, Dלאזyג פייע

 םון קאנװענשאן צװאנצינסטע די
 זyטsאנהא װעט סאניטארץם דענװער

 cyi ביז טאי םעןcjn 30 םון ׳:yo פיר
דזשון. זyט2

ט ס ױי ר ו ה — אז אי
 אפגע־ איז עהרער!י אידי׳יע פון קאנפערענץ א

ײ םעםראגראר אין געווארען ח*לםען  ײעײ :
 ןיו געװארען באא^אםען איז עס כען

 בא׳ 1זןזי זונרזיג און «בת «ולען אי׳ע *פען
 פילע ? רוה פון טאג דער א^ם װערען אזטיממ

 פארעפענגדיכט חאבען לערער און עלםערען
 איהר, װייםם באאזליסע. די געגען ■ראטעםםען

א׳ װערעז סיגארעםס מערקי׳יע לס*ךמאז*ה  ײ
 בעםםע די םאכם װ»ס פירםק דער פון דוצירפ

?וועלם דער א«ן סיגארעטס מערהי׳יע
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ס פון ד א ט ק א ד ע ר ר ע כ י ב ץ־ י ט א נ
ן ד«ענען כיר טי3ײ  אל־ער פאר די

איטיגרײש*•. געגען
 דךעעגעראל־בעמ״ פון בדיף דע: אי;
 ג^ודפעיס׳ פ-עדדעגט צו :א־אי״ ךעעאר
כט ל-אבען כייל ווערנען  אין פאי־עפענט̂י
 ״עייי-י• און לןוױל װעדט נוטעל, יעצטעז

 - א די װארוס גרוגד, לע־ אגנענעבען
j .דעב אוגטער׳צטיצען ;יט קען ״. װ 

 דעס אין איטיגל״׳צאךביל, דז׳עאהגכאן
 אונ־ כאטיע אז נאוזויפטעט, ויע־ט נליף
 װארום נאגלייפט, איגטעלנײ״צאגאל זער
 סאיאינטעיעסירט איז ל. אװ פ. א. די

 איסיצײי׳צאן םון באגרעגעצונג דע• אין
 יצטאנדפוגסט, עחאנאמי׳עען רי־ין א םון
 איגטעמײ׳עא די אױך כאט׳ע און

 אייערײז*נער דער אז גלױבט,
 באיעיצט, װערען דאלף ארכײטער

 םאר* אױף פלאגע לעל אין אנער איז
 א<גע״ פון שטאגדפוגקט דער וױקעיט
 רעס אין און עגשליכי%יט.ס כייינער

 צעיצדלינע די דעי־טאנט ווערען בריף
 סוזען װאס טױזענדע, ייןוגדצלטע און

 ןיויליכ םאםערלענדצר זײעיע סאללאזען
 םאר״ פאליטי׳צע רעליגיעזע, איעליײ

 סענמיױ ניט איז עס און פאלגועען,
 ײ םעניןיעז אזעלכע םאד םאריפריסען צו

 סוסט דעם צו אפעריחא, םון טויערען
 דזשאהנס*דביל דעם אין אז צו, גאך

 צװײ אוגטעױמײד אן געפאכט װערט
̂אװען, די דאס ראסע, און ראסע ׳פען  סי

 וחנ״ װ. ז. א. איטאיליענער מאגיארען,
 םון רײהע דער אין אװעקנ^טע^ט רען
 איגטער״ די און ניט־וױדפענסװערטע, די

 צױעטײ ניט •רינצי■ אין קעז נע^ואנא^
 רא- צוד״עעז אוגטעד^ײד אזא צו מקן
ראסע. און סע

/•
וױרק־ ד־יקט ענטפער דאזיגער דער

 ;עדאנקען און געםיה^ען די אױס י*יך
 דער פון מעפבערס מעהרסטע די םון

 געװען װאלט עס איגםעדנעיעאנאיל.
 אז מ׳טוגה׳דיג״אוגנאםיר^ו, װירקאיף

 זיײ װאס רעםבער^•, גרױסע אונזער
 אימײ געוועז אילײן נעכטען עי׳^ט :ען

 א צו צױפטיפען קענען זאגען נראנכתן,
 די ;אז םאר׳ן פארחאאען צו םאי־^אנ

 ׳די איע טאר אםעריקא פון טויערען
 צו םזרדיג אזױ ניט געװען זיעען ױאס

 םרי־ צװײ אדער יאד.ר א כיט קומען
 אז וױדערזיני;, ;עזוען װאלט עס הער.

 און צו^פרײט זײגען װאס אידען, די
 און װעילם, נאנצער רער אינער צוזעעט

 זא• באיליבט, ׳טטארה צו ניט ערגעץ אין
 טעאריע,^װע^כע א צו צרטטיפעז ?ען

 ראסע צוױמען אונםעדעײד אן מאכט
 םאילק, און פאילק צװישען דאסע, און
 אונ־ אז וױדערזיגיג, נעװען זואלמ עס

 מעהרסםענס װאס#איז םעםבצי^י■, זער
 דאס געדאנס, דעם םון דורכנעדרוננעז

 גאג־ דער איבער ארבײטער״סילאס דער
 אײנע מיט קילאס אײן איז װעאם צזגר
 אײנע און אינטערעסען זע^בע די און
 ציילען, און שםרענונגען זע^בע די איז

 קענעז וױילע א אויוי נאר כאכךןן
 וחגלסנר םארמ^אנ, א צו אײנמטימען

 ארכיײ צוױמען אונטער^ײד אז מאכט
 םיז ארבײםער און ^אנד אײז םון טער

אאנד. צוױיםען א
A

ך איז עס און ר^י  אונז פאר װי
 האט אזוי וױ אונמא^טענדאיך, גאנץ
 ל., אװ ם. א. דער םון •רעזידענם דער

 כאראקםעד דעם גום ?עהר קען ווע^מר
 געקענט גאר ארגאניזאציע, אוגזער םוז

 ערתילצה״ זיך זאיל ױ אז איהר, צוסוכתז
 דדפאהנ״ דעם פיט אײנםאחמטאנעז .רעז

 וױיםער. נאר געהען םיר און סאדביא.
 די דארפעז נאר ניט אז זאגען, מיר

 םאר אםעז זײן אמערייןא םון טױערען
 אאיליטימ און רעאיניעז איז װאס יעדען,

 װאס אאע, פאר אױף נאר פארפאאנט,
 וױ אעבעז, בעסערעז א םאכען צו זוכען

 איצ״ די אונמער איצט, עס קענעז זײ
 אענ־ די אין סאכען אוס״פטענדעז, םינע
עבא^ן זײגען זײ װאו דער,  געײא־ :
 צי רעכם א האט םענ׳ש יעדער רען.

 ער אויב און כמסער, ײאס אעבען וועיעז
 מםײ דורך אאנע זײן פארבעסעיעז קען

 עד ײאו יצאנד, אנדער אן אץ גריחח
 גרעסערע מארדינען צו אױסזיכם האט

 סאן צו רעכט דאס ער האס וױיתאמנס,
 וואס יעכען וועאען צו רעכט זײז אס.

 אונ־ אוים איז, בעסעד, װאס מאהנאד,
ר ע, מ  איז און אײננעב^ראגא, »ז סייגו

מענש• גאנצער אונזער ואנבאריהרבאר,

 דעס אױ־י געבײט א־ז פאײטיצ״יט *,יייכע
 די רעכט. כא־ען—א*;:א דאזינען

 גע* *,ר ױעינע םעי״חער, םאדעײדענע
זײ ױאי י־ענדע*, די אין איצט פי:ען

*««*געיזו־י־ר *viv] ,כ א אי*ס דיגען, איצט 
w םון. צונעױאגדערט רע; ry א;דע 

 ;vzvי־ צו ד־אנג דעם פון ;עטייבען
rv ױאס ׳כעכע- װאס :rw נא־ װאס 

 גאמיעיס, ורעדרעגט און קױעטעי,
 בארא/ בױדע־ צו עגטפער זײן אין
 כיײנװג, אוגזער יױט גערעכט, ניט א-ז

 בי־מער ״יזײן אז באהױוטוגג, זײן טיט
 איינ־ דאס דט דאט ^אנד אגדעי אן םון

 אכ׳ע- נאך קורען צו רעכט געבא-עגע
 ״יערער אז ׳ארת איז עס אױכ .,רײןא

 ז״ן זוכען צו בארעכטינט איז כעדצ
 דער א*ן נעזאגט זוערט דאס וױ גאיק׳׳,

 אינרעיענדענס׳/ אװ ״דעיןאערײיצאן
 דאדנע דאס אז אגנעהרען, טיר מוזען
̂ס אײן אױך *צױן יצאיסט רע:ט  רעכט ר

 אכיעי־יקא, גאך קופען צו אײגעם םון
 םאד געפינען דעפ דורך קען ער אױב
ג^יק. טערןד זיו

A
 אײגפאי׳צטאגען געוױס דינען כייר

 -אמערי אז נאפפעיס, ■יעױדענט כיים
 פארסאכען צו ט כ א מ די דאט קא

 וױיען װאס די, םאר טױעהןן איהרע
 איז ״סאכט אױב און ;אחער ?וםען

 דאכ געװיס אױך אכיערײןא האט רעכט׳/
 אױב אבער האנדיען. צו אזוי רענט
 און, רעכט, ניט וױיט נאך איז פאכט

 פרעזײ דער ׳עטעהט סײ:נ\, אונז װי
 □in אױו• ל. אץ פ. א. דער םון דע:ט

 איז פאא אי״ע גיט אז יפטאגדיװקט,
י זעדזען ׳רעכט פאכט ט פי  וױ אײז, ד

 אפערײןא אז כאהױיטען, קען ער אזױ
 בא״פ־ע:־ צו רעכט אבסא^וטע דאס האט
 די ען4עטעייא» אינגאנצען אדער קען,

 װאס אונגאיק^יכע, די םון אימיגראציע
 לױט גײן, טירען. איהרע אין חאאפען
 העכסטע דאס עס איז כײגוננ, אוגזער

 מיט םאיסט װאס יא;ד, א פאד אונרעכט
 װאס אא:ר, א םאי דזאגיג, און םיאןי

ט םוא איז  װאס און גוטס, דאס אא טי
ץ נאך האט א  און פדאיאנעז טעהר םאר ײ

 טויעדען איהרע םארהאקען צו מיאיאנעז,
, פון נאז םאר׳ז '  הוגגעדיג, זײנען װאס י
 וריילען ותאכע און רואינירט, זײנען װאס
 זײ וױאען ארכײטען נאר נדבה, קײן ניט
 אײנער אויב נעוױס, ברױם. זײער םאר

 אײנענ״ דעד איז אכיעריקא אז דענקט,
 דאס נעהאם האכען װעאכע די, םרן טום
 א כייט אהעד ארײנצוכאפען זיך גאיק
אל  בא- עס ער מעג סריהער, יאהר י

 קײנעם כרעהר רעכם זײן פאר טראבטעז
 דענלןעץ כיר אכער ארײנצולאזען. נים
אנד קײן אז דענקעץ, פיר אזױ. ניט  י
 װע־ באםלאכט ניט דארוי און ניט קעז

 גע- א טוץ אײגענטום דאס אאס רען,
 אימער נאך זײגען מיר םאאק. וױסען

 ■עין, טאםאס סיט אײנםאחשםאנען
 א פאר כאטראכט זיך האט וחןאכער

 אין עס אױסדריקענדיג װזנאם-נירגעד,
 םא־ םײז איז װעאט ״די :ווערטער די

 שטאנד־ דעם פון אט און םצראאנד״',
 דאס ניט זיכעל אמעליקא האם •וגקט
או איז דעכם׳  אבסא״ דאס װענינער נ
 אין אדעד כאמרעניועז צו רעכט, יוטע

 איסינרימזאז. כי םאייבאטעז צו נאנצעז
 ניט אבער דערצו, *זי האם מאכט די

רעכט. דאס
A

 בריף זיין אין ׳נאם«ערס •דעזידענט
 די אויך מאכט באחוןי, סעקרעטער צו

בירנעל ״דער :באהױיטונג סאאגענדע
אנד אנדער אן םיז  מעהר ניט ןזאם י

 אהץ אמעליקא אין ארײנצוקומעז חןכם
 װי מאלק, צד1אוי םון צױטםיםוגג דער
 ארײעעהן נים קענען איהר אדער איך
 זאגען און הײם װעאכער אירגענד איץ
 אעבעץ געהען סיר : בזןא־הבית דעם צו
 דער נים״. צו עס וױאט איהר צו ׳דא

 די ־ גאײגעד. גאנץ קײז ניט איז כד^א
 וױרקאיך איז האט, אײגער װאס הײם,

 *פוױיס און באוט זײז אײנענםום. ן%זי
 דעיםאר *ין הײם. זײז איז איי

ד האט ע נ ײ  ניט רעכט הײן ק
 הײם, אײנעםס אין זיך ארײנצוברעכען

 װײ דעם בעבען דארט באזעצען זיד און
 םיר אבער בעא״הבית. דעם םון אעז

 קענען רעכט װעיכען מים גיט, זעוזען
 אםעריתא, אץ איצט אאבעז וואס די,

 אאנד, נרױסע נאנצע דאס כאטראכםען
ר אצס ת אײנענםום. אויס^איסאיכען ד

• ״M י
i* ׳ י Jי י

 עדיטאליעא זײן אין גיט ,
! ע ק י ־ ע ד א ״ ״ ט ס י נ א ^ י ר ע ד ע פ

ץר ץו  י^א/ד דאס *? ^יטאנדןעשט *
p^ynyj וואס צו jfru( ןןױנײט^ן 

 vp,, פאי־ק J"p און דאיע, ןy:y* און
ט ײו/ or*yo — •ע:מ כיג• ד י א  סי

ט׳ לא *עדצן  איײס^ — ן כאכט פון ד
jy ;ym ז*יי - א;  ‘זא און אנד#י א אױ,י -

;v; : עס א*ז עכ  גאך \vp פען !פי
 פאא/ אזא אין רעכט פון לײדען אפ*י;ל

 vn ov און קי־״ן, איז יאנד אכ
אץ ד,ײן ־־-y:• טא ״ פא- ןי ;jyo y* 
ארצ׳יקא׳ וױ א אב/ג־ ־צע;.
כ א*ז ײאכ י  אריינצינעל׳ אוט געדג די
אי באיײעכ כ״עז  נייי־יאגעז לינדעי-טע ;

ט ריט ;יט יען :•ענ׳עעז, כ ע  “פא ל
 ױאכ די/ פאר טױע־ל; איוזרע ־:ײסען

 ױאפ לײם, א כײױט, ־•;טיר-מא א ?י:עי
,ז װאו דאיט, רןרמען גיט י,ע;ען יי• , 

נעװא־ען. ;עבא^ען זי•;־;;
A

 נאגײ פיעדד^ט יצטעאט אבע־ ׳;י;
כ  כא־ טארyקיyס צו בי־יח זײן אין פ;י
צי ׳צײנט װעיכע פלאגצ, ט*ז אזא -א־י
• 2יי^א^ **1"א ן״י
 איגטעל• אײע- דאס זאגט, ״אילי י

ט תען :דעאנאר  יאס איזצעיטי-ען ד
 אדער ראסע א אירגענד םון כא״״טיאפען

 איהר דאס דצרריט, איהר ט*י;ט פא־־י.
 געאע ביאיאז דעם א־ײננע^אז^ ױאיט

^ יוצ^כע ^ynsyc נלױ;ע אין עב  אין י
 ז#ן, אזיאטי^ען אויסגע׳צי־אס^עם דעם
 קען איסעראנט קײן װע־יכען פין אין
 זעהט אאנד^׳ דעם אין א״ײנחיטעז ;יט

אי אי-ל  איטאאיענער, דעם #איר דעכ נ
מאגיאר^׳״ דעם אין סאאװ דעכ

A
 ^יטעאט בריף פון ע;דע צום און

 פיאכע ?עאבע די גארפערס פ־עדדענט
 ״אויכ^ :פארם א;דער אן עטײאכ אין
 אימי• םון פאאיסי די זאגט, אילל וױ

 װעלען קאנטלאאירט דארוי גלײ׳פאן
 נעכלאכט \vp ױאס בענעפיט, דעם דו־ןי

 רעדעלײט, נאנצער דעל םאל ײעיען
 אונ־ האכעז נאדאלפט פיר װאאטען דאז

 ׳איע אז אזוי איכיינלײ׳&אז, באיעיענקטע
 קעגען זאיען ׳נאל װייל עס װער ׳עיא

יאנד״. דיזען אין אל־יניווטען־
A

 אײן ;אר דא איז םדאגע דעל אױוי
 גאס װאס ענטםעס אן און ענטפע-,

ys־c א׳־-יז
דעם פון'
 םאר איז על װאלום ,4אפליי טאגאט פון

 ברױ דאלט זאגט ניי־. דז״:אלנסאן דעכ
: גאכפע־ס דע־

 סטייטס ױג״טעד פון קאגנלעס ״דער
 יע• איכייגרײ-אז די איצט באטלאכט

 פאינעהמען זאי װאס דדטיכי״ײ^אן,
 רריײפראצעגט״ דעם םון פראץ דעם

 דעם זיך ענדיגט װעיכעל קװאטא־געזעץ,
 נע־ װאאט יאהר. 5דע דזישון סעז20

 יראצענ־ 3 דעם אדטטאט טעגייןי װען
 א אױסצוםיהלען הװאטא״געזעץ טינעז

ט זאא װאס• ;עזעיל,  פאיכאטען אנסאיו
 סטײטס ױנײטעד איז איטינלײ׳עאן די

 עס װאיט יאהר, פי;ף נעקסטע די פאר
 שעץ וואס זאך, בעסםע די געײען אודאי
 װאו אכער, װעאט א אין וועדען. געטאן

 אױסנע־ םוזען לעזויטאטעז פלאקטילןע
 פאר־ אאגעמייז עס װעלט װעלעז, פיהרמ

 ציא גאנצער דעד װען דאס ׳שטאנען,
 עס איז װערען, דעדגרײכם ניט קען

 כײט מםעאען צו צוםדידען זיך קיונ
 עס םענאיך. איז עס וױםיא םיי, אזוי
 גענװ איבערצײגעז צו מעגאיך :יט איז

 נוי־ די האבען צו קאננרעס־טעםבמרס
 אינ־ אםעריקאנער םאר אכטונג טיגע

 פון װאויאזײן דאס פאר אוץ סטיטוציעס
 אום ‘אױ^רבײטער, אםעליקאנער די

^אן די איצומםעלצן םיגרי  ^אנ־ םאר אי
 יאהר. א פאר ?אנאר אדער יאהי־, 5 צמ
 אויסצױ סענאיך געוועז אבעד איז עס

 קאנ־ איז ביא א פארצדברמננען םיהרען
 דער אלס כאקאנם, איז װאס גלעס,

 םאר קרינעז צו און דזשאהנסאךביל,
 דער םון רעסארט נינסטיגמן א ביא דעם

 דיזער איםינדײמאן. אן הויז־קאכייטע
 וױ צוםרידעניפםעאענד, מעהר איז ביא
 אוץ דרײ־»דאצענם־קװאטאמעזעץ, דער

 םארקלענעיט באדײטענד גאנץ װאאט
 כישף־ דעם אין םדעכידע די םיז צאהא די

יאהר״. פון
•%

 איז נאמ^נרס פרעזידענט אלזא,
 אפ׳שםעאוננ םולסםע די םאל טעאלעטי^

 (םאר יאהר 5 פאר אימינרײ״שאז פון
 ניט װארום V5 פאר נאר עפעם װאס
 גוםא דאס איז אײביג? איז איטע^ פאד
 אבער קאםילאמיס?), ׳פטיק^א א גיט
 גאכייערס בדודער קעז דאס װי אזוי
 מיט זיןי ער באנונענם אױספיהרעז, נ*ם
 פונקט אט און דזמאהנסאךביל. דעם

 ברודער אן נעהמט שטעאונג זעלבע די
 פאר טאקע ער איז טעארעםײש באײאוי.

 אימײ אונבאמרענהטער אבסאלום אז
אז ^ ״  םעל־ אלע און ראסעז אאע פאר ני

אבער, וױיס ער אונםעױשײד. אד׳ז יהעד,
 בײן אויסםיה״עז ניט על \vp דאס אז

 אלגעמײן־ וועמען פאלק, אםעריהאנער
 װענינ־ ארען אינםערעסעז מענמײבמ

 פאראורםײל דער אז װײס, עד װאס.
 םעאקער ברוינע די און נעאע די נעגען

 די אין לט7אײננעװ<ורצ טיא צו איז
װײסע, אונזערע םון ד^דצער און םוחות
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A
 אין נאלא׳ נלודצר ׳א^זא אויכ^
 n אז פאי-יאמ, דין כייט איניאד־ע

 רyי פה נא^וי^ננ^ומ די פאל געזעצע
jŷ איכ״נל׳־ײצאן rn ן,יז דט **y^y 

w איז ׳ןגט־עמע, in אמ״ אזױ ױניט 
אג̂י  אלנייס װאס ,Dדyגאט« נלודעל ̂י
 דז״^אדנלאד oyi פאר ^,*!,viy אזױ
̂יי־ט ארת׳ן דער אין כאטיע ׳ביא  w װ

 אין זאר איכייגלײ^אן די או געױאי״ט,
 אױכ און װערען, איגצ-עט^ט גאגצען

 #jHijffiyi װאס> /כטyרyג איז גא^פעלס
 נאנמענט א^צס, מרינען ניט ןvp ער אז
 קרינצ^ \m יy װאס דאס, ריט ויך על
 װען ^כטyדyנ ״,נארא. כלודעל אױןי איז

 אױספיחר^ גיט w ער דאס זעהענדיג,
 איטינרײ׳עאן, םאר פר״חײט yטD>םוי די

 אירי- די םאכען צו נעסט דין לy טוט
 און כא׳צרענקט, װאדגער װאס גרי״צאן

 וױ י-אסע:, און פציחצל iryo אאץ פאר
, טענ^ך. ;אר איו עס וױיט

A
my* אין ׳y,ארyט דצר אין אלזא, y 

 םאר אינט^דגע׳צאנאי אונזער איז אל
 פרײחײט. ־ איםיגרײ׳עאן םולסטע ׳ די

 ןי איז •ראיוטיק דער אין אך, אכצר,
 װאליס, דין. גיט ov קען און דט, עס
 װאונמ רצר רץ דט זאל עס צטארק’ וױ
 ״ י', הציפעז צו ארכײטער אוגוערע פון

 דער אין זיך •יאגען און לײדען װעאכע
 דאמ חאכען זײ אבער וועיט, רyטsא

 סיט אז וױיסען, וײ די. םאר טורא
 קע״ גאקעטע, חוגגעריגע, אנקוטען, דיעל

 זײ אין ;עפיגען וחניעז און זיי. נען
 זײ לאנקורענטען. טורא׳דיג־יפטאדיזע

 מעדפעץטבוי, אזא בעכען אז װ״סען,
 םון טאז גאס א איצט זיר קמז װאס
 אטע• אױף אײראפא רואיגירטעד דער

 גיט יװיאן ׳פםאראסטע די חען ׳רײןא
 אין װערען דעם דורף און כײיצטמהן,

 פון איגעיטװײנקט אפגעװײשט, גאנצען
 פוי־ע, א אז וױיסען, זיי ערד. דער

 איצטינען דעם אין איםינרײ׳טאן םרײע
 װאר• :•יליאנען םיי* אזױ װען כיאטענט,

 זיןי סדעגענחײט דעל אױף :אר טעז
 אײיאפעאי״פען דעם פון אלױסצורײסען

 אלעס,־ ׳א^עס פארניכטעז חען גהינום,
 יאהרען פיל אזוי םאר האבעז ?ײ װאס

jn םיל אזױ דורך אױםגעכױט y w 
 טלײסטען ניט זיך קעגען וײ קעכיםע.

 סטאטיסטיקער, די פון ח׳שכונות די טיט
 זיף װעט צייט דעל םון יױוי אין אז

 אן װײסען, זײ אויסגיײכען. אאעס
 א םאל פייײכט םאמענט, דעם פאר

 ײידען, זײ װעיען יאהרעז, פון רײהע
 אל• װײט אזױ איז יײדעז. קגטארק און

 ביסען טיט׳ן זיף טײרען צו טרואיסט״ש,
 אונזמרע אפילו גיט נאך זײנען ברויט,

 א פאל דאלום קוטט עס ארבײטער.
 הער• און קעפ זײעלע אין קאםיי גרויסער

 גע• זײ ײאי־טען זײט אײן םון צעי.
 דאס מעגאיך וױיט וױ המלםען װאאט

 ײדעןל װעי׳כע די, פון אריכעיקומעז
 סינדעסטא די אהן נויט, און הונגער

 צו צוקונפט גיכער דער אין האפנוננ
 װאו דארם, יאנע זײעל םארבעסערעז

 זײט,. אנדערער דער םון ;זײנען זײ
 יאנצ, אײנענער זײעי םיז זיי םראכםעז

 אין ״עסערעז זײ קען דאס װײט וױ און
 פאר• װײטערער א סאר קאמןי זייער

 ניט שו־׳ז לעבען, זײער םון בעסערונג
 נרויסזן אזא װאס דעם, םון רײדענדיג

 א צו םיהרעז טוזען װעט איםיגרײ^אן
י*א:ע• דיעד םיז פארערגערוננ ישטארקעד

A
 װעלכער אין דילעכיא, די איז דאס

 אימיגראנםי^עד דער זיר נעםינט עס
פאר• ניט נאך האט װעלכער ארבײםער,

אן געדענקט ויצלכער  נא• ?זעהנע, די ;
 האבען ליב זאלסט ״דו :װערמער כעאע
 -m איײז דאד ביזט דו װײא גר, דעם
 דענקמן ער םוז דאך און גר״, א װען

 אנע•>י שװערער איעענער זײז װעגען
 װע״ םאל הבית, בעל זײז אז ׳װײס ער

 דעי אויף אױס קוקט ארבײט, ער מען
 כװא• די אנקוםען װעלעז עס ײעז מינום׳

 אזױ זײנען װעאכע איסיגראנטעז, איעס
 ניט זײ וועט םען װיםיל אז הוננערינ,

 גאיחייד. זיך םיהלען זײ ײעלעז געכמז׳
 זײן ניט ארבײטער ?יין [V? דערםאר

 ער אימיגרימןאן. פרײע םולע, א םאי
 גרצסטעד דער זײז קען דאס אז םיהאם,
 די פאר סײ און איד.ם פאר סײ אוננליק

 א מיט און ;פריש״אריבעמעחומענע
 צרפטיםען ער מוז הארצען שווערען
 אוז דאלא אימיגרײ^אן די אז דערצו,

 און רענולירמ גראד נעװיסען א ביז מוז
 נעהט ער אז אבער, װערען. באשרענקט

jn א ידט דעם אויוי אײז ^ייז y w 
 לכל אז געװאלט, עך װאלט הארץ,
 א? ?ײז ניט באמרענקוננ די זאל הפחות

 וױ א זײן זאל זי אז אכזרױת׳דינע,
חמאחר דעוי םעגמליכמ. םעגליף װײט

t i L m t f m i u m n
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*וסט״ עחרע ױעטען דעס, עדורע
יזי״אוק״ די פון נאאלד דז״צאיגט

ע-כ i און אי v w o v p i יארק דו אץ 
קא•- םיייפ י״נכוד פא־אדעטאיט ־אט

 :א:״ oyjnyr יון נרויסען א יאװ־ץ
 די גע״וען דינען עס ׳־ועיכען אױוי

 דער םון פאר׳עטעל^ר פ־אד-גענטעטע
 או;זער פון אױך וױ א״;טעיסד;אנאי,

 אזוי א-נײטעל־כאױעגונג,
 טאריס געגאסען די נעױען דארט ?»י;ע;

 גאטפעיס, יאגדאן, טײער און ײ^יזװיט
 נאןי, און נאראף אב, דגטאן, פ־עזירענט

 זײ ניעדעען. הוגרערט עט^יכע באמ•
 זײע־ אויסצודרײןען געחוכיען דיגען איע

*y ^כרוד צו אכטוגג םון געפיהאyר 
 סיט האט װעלכער יזאוראוױץ, פ־י־יפ

 םעהיג־ אזא מיט און ;עטלײ׳צאפט אזא
 דינסט אין יאהר 10 ;עוױדכיעט י,ײט

 זײן □4אי באארד דז״עאיגט דעם פין
ט־עזיעורצר.

A
g^*c ,ד פון איז װאס תאפי־איױץ,,

 אל״ אן געװען אן יאללען פריהסטע :ע
 גע־ אױך אבער ד׳אט ׳טאפ, אין בײטעל

 כא^ד זיך פאר^טאנד דעם לאט
 ארכײ־ און ױגיאן, דעו אן אנצױפליסען

 וײנע איע טיט ערםאלג איהר פאל טען
 איז אזוי און םעהיגקײטען. און כחות

 יפטאפעל צו ^זטאפעל פון נע׳^טיגען ע-
 כיז יװיאךטוער, אאס ױניאן, דין אין

 די־ דורף און םל״ס, גלויסען ײין דויןי
;y דער געװארען ער איז םעליגתײטען 

 נאארד, דדעאינט דעם פון טלצדפודער
 פאר אםט □in אין פארכאיבען איז אין

 זיך האט עס װען יאהר, צעהן ;אגצע
 ױי־ אנאל1איגטעלגע״ אוגזער גענלינדעט
 גע־ ״געדרעםטעט״ ער איז יאךבאנק,

 דער און קעיפיר איהר זײן צו ײא־ען
 פאלאניטטאי^ט האט באאלד דזיפאינט

באנקעט. א אפ׳פײד זײן צו
A

 די אלע דאס באטלאכט, טען װען
 בא־ קאפיאיזיץ םיאיפ װאס יזעגטדסע,

 פארדא:״ צו ניט ער ראט ׳איצם זיצט
 יעהרער, <ןיי;ע קאלעדז׳פעס, קײנע קען
 אײנעגעם זײן פאייס, אײנענעם זײן ;אל

 ערװער־ צו װיסען טעהר א^ץ *שםדעבען
 םא־ ניצאיכער אאץ דעם מיט אין במז׳
 וױרק״ עס איז ױניאן, זײן םאר זיך כען
 אנער־ די װאס גיט, װאונדער קיין לץי

 דדעאינט נאגצער דער פון סײ קענוג
 טענ־ אנדערע פילע םון אויך װי באאךד,

 זײן נעלערענט קענען האכען װאס
 דער צו איבערגעכענהײט זײן כאראקטער,

 ער־ גרויסען זײן און ױניאךטעטיגקײט,
 װעםעס דורף טרעז^ורער, אלס ;,6פאי

 איז דורכנענאנגעז, זײנען מיאיאנען הע:ד
 גע־ איטער האבען רעכענוגגען װעסעס
 אזוי איז ׳האר די אויף ביז *טטיטט
 קיאר־ אם זיך האט װאס און נרױס,
 באנקעט, דעם אױף ארויסגעװיזען כטען
 י׳כבוד גמלואיעז פאראניצטאיט איז װאס

אילם.
v

 פאר־ נאף איז קאפלאװיץ פיייפ
 יאהרען, אין ױגג נאנץ העיטניסטעסיג•

 איײ איצם מױן ער סאמעהםט דאך און
 אין יפטעלען ■ראסינענטסטע די פון :ע

 זײגעז מיר אדבײטער־באװעגוננ. לע־
 אםם אזא ניטא גאר איז עס אז זיכער,

 ברודער װעלכעץ צו נרויס, און הױך אזױ
 ׳טטרעבעז, קענען ניט זאל קאפלאװיץ

 נעװײ צו ^אנסעז גרויסע זעהר סיט און
 גאר־װעלכע נרײז. העכסטען דעם נעז

 פארנעהםעז, װעט קאילאװיץ ״אזיציע
 ׳איץ צו געטרי^אםט זײן אין אבער
 איז יוניאז דער םאר טאן װעט עד װאס.
 קעץ װאס הײנעם, בײ זײן גיס קען דעם

 און צוױיםעל. טינדעסטער דער איהם,
 אוץ געליבט רעכט מיט ער װערט דערפאר

 טױזענדע און םױזענדע די םוז געאכטעט
מעמבעח&יפ. אונזער פון

82 פוולאס. ערסלערוננ
 טעז2 דעם פוץ ״םרײהײט״ דער אין
 lyDcny ןיאויפ ער^ינען איז אוי־יל,

 געװארעז ערװעהלט איז עס אז יײדז״ע,
 סלאוסםאכער״, םון סאמיםע ״פרײהײט א
 י״סארשטע־ ארײז ײנעז עס װעיכער זיא

 לאקאי אונזער לאקאלם, אלמ פון הער״
אריענערעכענט. אױך 82

 צו נױטיג פאד דאריבער ;עפינען טיר
 ניט איז לאקאל אונןעף אז עריולעחרען,

 זעלבסט״נע־ די םאר פאראנטװארסליך
 די םאר און ^סאױטטעהער״ קדױנטע

ערשינען. דעם ווענמן איז װאס נייעס
 ניט באארה עהזעקוםײו אונזער ניט
 אזעלכע האט םיטינג מעמבער או:זעד

 גאנצע די ערװעהלט. פאר^ןטעהער״
r sקײנמאא געװען נים אםילו איז וגע 

 ירא• מיר ארדנוננ. םאגעס אונזער אױוי
 פון ■ראתלאמירוננ דאס נעגען טעסטירען

 אדזן לאהאל״ אונזער םון פאחמטעהער
עולױבגײפ. און וױסען אונזער

 גרום, ברידערליכען מיט
װ טי ארד עקזעקו אקאל כא jyo .pro אשניז, י. מ. 82 י
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 עגטדעלט איצט
,פ* ־,,“;עפא

 •.־ין‘ ליט דאנען
" :V ד — געפא־ל 

פא־טיי. דריטעד
 סע־ ־אט געפא־־ ,ד אט עגטדעקט

 א*ן יעגסײ־יױידא. פון *ysya ;אטאל
 ־vyK געלאי־טען לאט עד װאס רע־־ע א

 פאײ- לעפוברילאגע• א ,אאי ויאו טע
 ע־ לאט ר^יז, כטײט דעם אין ואטלונ;

 :יי־־א;־ דעל גע;ען אטערייזע געװארענט
 עליז״עלט, לאט עי געפאל־. קוטעגרעי

 אױפ־ ז״ע־ע טיט דעטאקלאטעז די אז
 אגדעלע און אױל• דעם םון דעחרנכען

 פא־ באלען דעם ׳עאפען סיאנדאלען
 -y; די אט אײנ און געפאהו, דעל אט

 די אויױ ױעס לוטען באטת װעט םאלר
 :יא־אי־י״:׳; די פאי*ען דעטאקי־אטען

םא״אנטװא־־טליכיזייט.
 די װאלט טען אז זיןי, פאל׳עטעל׳ט

 זyבאט־א:ט געקעגט ;,;עיטינט נאנצע
 :ע;־ אײנציגען אן םון מײ;ו;; א אי־ס
 אװעק־ נטyקyג ov װאי־ט מען און יעען

 אן װאס טאלע הא;ד. טיט׳ן טאכען
 צו זיף םארגינט סענאטאר אטערײואגער

 רועדען נאר״עקײטען ;,:yr זאגעץ.
 םאללוס־םאר- די אט םון ארױסגעזאגט

 אדעל טליבונע סענאט דער פון טרעכער
 ״נו i ערחלעהרוגכען vy'oivzv אין

nnyo נאריעקײט ןי,א טיט זיץ װעט
 סע־ װאס איז, אבער גע׳ציכטע די

 אויסנע־ מאי דעם האט •עוער נאטאר
 טײנונג, אײגענע זײן בי׳ויז גיט דריקט

 אדטי־ ;אנצער דעל פון ט״גוגג די ;אר
 רעכ* דעם פון טיינונג די ניסטראציע,

 לעפוב^יקאנער דער םון פיייגעױ טען
 •SH״ געלופעגער אזױ דער םון פארטײ,

 ביז קאנטלאלילט װאס גױארדיע׳/ טעל
 און אדטיגיססלאציע די טאנ הײגטיגען

 קען טען פאיטײ. רעױכליקאגער די
 באטלאכ־ :יט װערטצר די:ע רyדיבyד

 נאר נארי׳עקײט, yאײנפאכ אן אלס טען
 םא־ א פאליטיק. כאיפטימטע א אלס

 קדוג איז זי צ* פא^יטיק, א איז יליטיק
נארײע. אדער
 װער זי;ען אין האבעז דא־ף זyט

 דער איז ער איז. פעפער סענאטאד
 ■ענסױולײניא, םון סענאטאל איננערער

 דעם םוץ פלאץ דעם םארנעהטט װאס
 פעפער פענראז. באיז פאחעטאיבענעם

 נעהן אלץ װעט oy אויב עם, דארף
 דעם פון פלאץ םyד םארנעהטעץ כיצורה,

 פאליטײ פראקטײטעץ פאר^זטארבענעם
 ׳טטאל־ דעל פון סטונגyD דעל פוץ קעל

 װאס די פון אײגעל איז על טי״אנײ.
 נטyזידyרB צו נאהענט זעה־ עטעלען
 אקטיװ זעהי געװען איז עי קולידזש.

 גע־ דאהעיטי. פון באזײטיגוננ דזןר אין
 אלײן, ניט ער איז טעין א*ן פאלרען

 שליחות. אפיציע^ער האלב א אין נאר
 אלס געװארען באטראכט איז רעדע זײן
 גװאר־ ״אלטער דער פון פדאנראם די

 קױ דעם םרן הױפט־טאטיװ דער דיע/
 טען לזעמפײן. רעױבליקאנער טענדען

 נײע לי אט באטראכטען דעריבער טוז
ערגסט. נאנ״ו געםאהל
געפאהר? די ‘באשם*הט װאס .איז

 געםאהר די באשטעהט ערשטעגס,
 דאס רעפזבליהאגעו/ די װאס דעם, אין

 חלילה זאי נװארדיע״ ״אלםע די לײסט
 דאס יאהד. דעם װאד״לען די םאדלירען

 םון עניין ערנסטער אן זעהר *ילייז איז
 אוץ פעפערס די פון לןטאנדפונקט דעב

קאמפאניע. נאנצער דער און לאדזיטעס
 געפאהר די באישטעהט צװײםענס,

קאן פארט'י לרימע די װאם* דעם, איז

בט־אציי
JWMMW
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nyr באטיז 
זא ראכ אין

נ פון טעגץ  
אױכזיכט לי  

;פעלײיג אין  
fp«y .־ ׳גוטע  

•וי ;א־ נען  
ו פון דאגל
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 אפיי־ו איז,
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t פא־ װאכ
 ױ ;;,ױאי־ט
יענט.

 £•<־•־ פון ׳צטאגדפוגלט דעם םון
 ־צטאנד־ אזא א*ז עױאלוציע דyy,טי

 אםילו און :א־״טעױ א דו־באויס פונקט
 א::עה־ זא״ טע; אויב יעעדליכער. א

 זאך, yליגyלעב א איז יאליטיק ןאז טען,
 טיט זיך ^טױיקעלט און ויאקסט װאכ
 יעבעייגע אגד׳לייל yאי־ יױ צ״ט, דעל

 צו נוציאז אבסאלוט עס איז בלוא־ם,
 פלאצעס דעם אט גענען זיך עטע^ען

 אפ־אי־ א־הי קילנט עװאלוצי^ פון
 פון אדעד קיגד, א פון װאוקס cyi טען

>' פי־אנץ א
 בוי־טאבען י־יר•א:ע־•yאט די אנעד

 פון װעניג נא:ץ אױס, װײזט ;!,,לאי־ט
 פאי־יטי־ פון ד^־ר׳ױפט און עװאלוציע

 עס וױ האלטען, זײ װאלוציע.y יצער
 מא־ א □4אי יטיקלא9 פוז אױס, זעהט

 אײ־ רזענליכעסyפ טין א אדער נאפאל,
 פון בירױטה אייבער הטyג װאס גענטום
 ־yד באטראכטען זײ קי;ד. צום פאטער
 א איס נײ־אנקומענדען זyרyי ריבער

y' און ׳טונא פערזענליכ^ iv בא־ נ״ע 
געפאהר. א אלס װעגונג

אױסזע־ jyo קען אײג^טליך דאס
 אםעריקאנעל די נעגען נאר ניט צען

 פון זyבורבאנ די \v:v: נאר בורבאנען,
 אטעייקאנער די װעלט. גאנצער רער

 דער־ אויס רyאב זיןי צ׳ייכנען בורבאנען
 יטכל קײן זײ האבען ;אר גיט װאס מיט,
 האבען זײ גאר ׳לער:ען צו טפעס ניט
 םאר׳טװײגעז. צו אםילו ניט שכל קײן
 לרyט ביסעל א געהאט װאלטען זײ ייעז

 אז פארשטאנען, זײ װאלטען שבל,
 פאר נאד גוט זײנען װארנונגען אזעיזכע

 טענ־ אײגענע די פאר רy»ר אלײן, זיך
 טיט טמן קען אבער פאלק פאר׳ן שען.

 ארויםקומען. ניט װארנונגען אזע^כע
 הא־ בורבאנען אטעריקאנער די םײדען

 :־vi דער פאר אכטוגנ װעניג אזוי בען
 אסעריקאנער דעם פון קוננס־פעהיגקײט

 איהם קענען די אז טיינען זײ אז פאלק,
 זיײ נערענט איבער״שדעהען. דעמ טיט
 װען ניט. זיך, דאכט טאל, דעם זײ נען
 װאלט ,“פאי דער אזוי געװען װאלט עס
געײעז. ניט נעפאהד קײן ״נעפאהד״ די

 װאלט עולם אט^ריקאנער דעד װען
 יטקלאפע־ אזוי געװען אויך איצמ :אך
 טראדיציע, אלטער דער געטרײ ריש
 קײז פדיהער, וױ איצט, איהם ט>װאי
 די ארט. פון ריהרען געקענט :יט זאף

 נע־ אבעל האבען טקאנדאלען לעצטע
rאמעריקאנער דער אפילו אז ׳וירקט 

 אויף זאל בירנער פאליטי״ט־אםראפירטער
 בא־ די אויגעז. די רײבען. אנהויבען

 פראנרעסױוער דריטער, א פאר װענוננ
ט דעריבער האט פארטײ ז ^  קריגען נ

איםפעט. נײעם א
 אבער ׳דא באטת איז געםאהר די

געװיניטטע א זעהר גדאד מוין איז דאס

לידער
-------- 4

. פערעלמוטער. ם. פון•

 םיך, פ^רפיהר מיך, פיהר ידד
 — קינד/ א וױ אזױ

 מיך, פארליר איך אלײן
בלינד. איך בץ אלײן

 דיר םארםרוי דיר, טרױ איך
 ~ זעל׳ םײז אדן גוף םײן

 שױדעי״ דעם פארםיליג
שװעל.םײןבײ ליגמ װאס

 אפען, איז מניער דער
ך וועכםער דער א: - ט  ני
ך איך # ג ''# פארשלאפען ק

שעה. ליבםיגןן־ די
.׳ י •:׳

 נעפעל םדן פלאםערט עש
 «רויס *וזאג. דער
ט א*ן ר א פ  קעפעל זי־־ן אן ע
ײ פ׳ן םיר נ שױם.אוי

 אר־נטער זיך גליט־ט איך
 — װענ. אםת׳ן פרן

 א־נטער נעהם *דיפ״ל םיין
ם ברענ. צום נאהענ

 דויערט נלויז רגע א
געזאנג, העלע דאם

 פארםויערט בלײבם דערנאך
?אנכ. אוי,ז םויער דער

.1923 ץלי,

 נאכ-ר■״ ״איט עכ נעפא־־.
״ ד־ אט ײעז ״^אי. ;y -נעפא 

v, ־ו■•:, ה״; א־; :א־ג״ני^ז
.צ-־א; «־ד-;ע,—פ־ ..... ״ט.
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פרי״ איז
איצ־ ז א

 לצם חוץ
 פטנים *וײזען

טיײ א:ד־;י< אין

געםאלרעז.
 אפי* טיטילל־ײעכט, ״אם

 אוני־וײנ, iy^y; א'יך ־ע־
 טילטיגעי. ;אל נעױ^־ען <־יט

 ל;’־ױב1א;;י ײל ־־■אבען
 [V2V" ״אי־יט-טע; פון
 טאג־אלרנוננ אױפ׳ן 'אגי. פ׳יז יען

 םון iyv:y־y2;^p עטײכע כ׳א־ *טטעלען
 זעלבכטיטטענ־ פא״ *פעל“ג פדאנלילסילוע

 א*:טצר אקציאן. פאליט״צעד ייגעל
cyi סלאנלאיזיעזע די פון אײנפי״וס 

 ׳זײן D"i^y: אט^ iyr אויסדעקונגען
 צױצפי״יטעלםצ צובי^קעייט^ די אט אז
s';« חא־אײ־ זיך זאי^ :חות yr,*^y־
קעיפער׳צאםט. לאטפאקטעי א אין ען”-

̂פערם די פאיאײפ [ynyt יאט  פ׳
א־ 1אי יאדדטעס די ;‘א די  פײחען ״

טר^־וא;^ איצט ז״
כױוע yט,דר א פאיטײ, פי־אגי̂י
 *ואלט ערנסט׳ טײנען yטאק זאי ױאפ

 אמע־ די אפצויײניגען ג^וירקט טף א
 צי !.,אטטאספעל פאליט״טע לילאנעי

w: װאלט זי v לײר, ערםאלנרײך ז; 
 געהאנ־ װאלט זי אכער ׳עפעטער, ;־,אד
 די פיז האפ איבער׳ן ׳צײערד א וױ געז

פאיט״ען. קאלופטע אלטע, צװײ
 אױס־ גראד איצט האט שטורם דצר

 רעפוב- רי פון קעפ די אוי,ה נעבלאכען
 גאר• נאך מײנט דאס אבער ליקאנעל.

 זיײ דעכיאקראט;ין די אז \,v:w צו :יט
 םען אויב .wdvz האר א אויף נעז
 אײן אױף אײעקשטעלען בײדעז זאל

 ארויסגעקוםען זײ װאלטען װאג־שאל,
 אז ׳איז אמת דע'־ גלײף. אײח ײיױ
 רעפוב־ דער פון הויפט־סקאנדאל דער

 באיצטעהט אדטיניםסטיאציע ליקאנער
 אויס- פארםעהלט האט זי װאם Dyi אין

 פאר״• איהל ױאם שמוץ דעם צורײניגען
 אלמיני־ טאקראטישע־yד די געננערין,

זיך. הינטער געי־אזט האט סטדאציע,
 םון בײטלאג נײער אײנצינער דעל

 ♦ איו אדטיניסטלאציע רעפובליקאנעד דער
;jyiiy אב םיטקה־סקאנלאיעז, דיyדאס '־ 

 יצולד. איעענע דיעי איננאנצילן ניט איז
 פייא־ װאס ׳דאס איז דעם אין ״טולדיג

 k פאיהעלטניסמעסינ איז היבישאן
 דעמאליאטען די און זאך נײע גאנץ
 פאנאנ״ געהאט ניט טיצי יױין זyלאב

איז. געהעלינ װי הענט די דערצופילרען
 די אין טען האט ני־טקל חױן אב^י

 נ־עלאנ״ לעטאקלאטען די פיז צײטעז
Dsyi טיט איז ״פארדאנס״ טיט 

 רעגירו;גס־געםע:נ:יסען, די אין ״דראגס״
 צ~טען די אין טעה-, נאך איצט. װי
 נע* נעלענט איז דעטאקראט;; די פון

 פקאג־ די פאר פונדאטענט רyד װארען
 י־ענייוננס־קאנטיאחטעז. די טיט זy.דאל
 פון רעזולטאט דער נעװען איז דאס

 דעם אין אפילו מלחטה־פיהדוננ. זי־יעד
 דעמארי־אמען די זײגען אויל פוץ ענין
 איז, םאקט דער ריין. אזוי ניט גאי
 פאלשא־ לאבעז דעכיאקראטען די אז

 רענײ דעל םון 1ניסעי היב׳ט א בעלט
 איל סטאנדא-ד דעי צו אויל רונג׳ס

 חןפובליקאנער. די פאי נאר האכיפאניע
 בא- איז אוטנליק רעפיבליקאנער דער

 א זײערער װאס דעם, אין שםאנען
 א האט פאל, אלבערט סענאטאר מענמ,
 ער םאס. די אריבעלגעכאפט ביסעל

 ארײנ־ עס לאט איז נעלי גענוטען האט
 זאך, א — עפטײט ריעל אין געלענט

 װעץ טען.6באחאי ניט קען מעז װאס
 הוג־ די לכלעל, װאלט, פאל זעלבער דער

 לאט ער װאם דאלאר, טויזענד דערט
 י*א- ארײננעלענט, דאהעני׳ן פון :ענומעז

 באניס׳/ ״ליבערטי איז אנכאפעז׳ מיר
 נע־ ניט םוטער־דענש הײז דאס װאלט
אויסגע^ינעז. קענט
גע־ װאי־ט אלזא, פארטײ, דריטע א
פאר־ צוױי איבעריגע די צװיננען קעגט
 ביסעי א װענינסטעגס זיין צו טײען

 פארםנעיטרי־ דריטע א אנשטענדיגער.
 נעהאלםען נוך א װאלט פארטײ טע:ע

 יאבאר םון רעגידוננ די אפצורײגיגען
 דאן אבעל קארופציע. אנדערע און

 פארלארעץ פארטײען די דאןי װאלטעץ
 ^ארכײטער/ געטדײע זײערע פון סך א

 קארופציע. דער אויף גראד לעבען װאס
 פאר^א־ װאלטעץ פארטײ־כיאשינען די

 np’sr װאיטעז זײ און באדען זײער רען
 נעהמט אונטערגענאנגעז. דער .כייט

 און פאי*יט*ל רער םון לארופציע ארויס
 יטי•טעs^א סך א פארלירען װעט איהר

ענטודאסטען.
 צױ דעריבער ביען מוז נעפאהר, די
ש־עקען אבער דא, טאקע איז נעבען,

םים זיף דאכט מעז יזען  עולם רעם
ניט. איהר

 יצטאנד־ געזעלשאפטליכען דעם םוץ
 ניב :זאגען זיף דאכט מען קען פונקט
נעםאהרעז. אזעלכע סד א ג*ט, אונז,

i
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®'לאדעלפיא אין
דרעסמאכער און

 ,ד ז«ײנד איא״יצכ ?ײ;ען יי־
ײ״אגי יע־ צי דעיעגאעע: פא־־ *ואי־יע;

ג. y פץ ר ע ײזנ ר
, I ־ y י * JH ; 'ג י־ * י״ אג־

 ‘א־נטע־־געשאנאי אידע־ פין ױעג־״א־
 יןאגוסננ״ א צו דעי*עגאײעל ע-װעי־י־ען

 יעצג* ?,א אין ;עייען, טאי־ אי*ע איז ׳טאן
 ע־־שיינומ אױסעלגעװעיזגייכצ אן אויי

 איגטעי־גע־ אי;זע- פון לאיזא־־ס ד• א;
 נאטיר* נאדל דע־יכער כ׳איז שאגאר.

 פאר* זא״ לאי,אי־ אוגזער אין אז יניך,
 ‘ייא אנדערע אין וױ בעלזע דאה לודעז
 ער־ אינטערנעשאנאי*. אוגזער פון לאיס

 האנװענשאן דע- צו דעלעגאטען װעהלען
 םע־ די בעסטע, די אױסקלײבען סייגט

 ״יזרים״ די — יואלט אײן טיט היגסטע,
 כאל דיזען װאהלען די ױניאן. דער סון

 אױסעמע־ געױען נאך לע־צו זײגען
 װײין ,50 ‘י־אקאי ן א װיכטיג װעדזגליןי

 פיט־ רי האבען עלעוןשאן ריזער אין
 נעכען באלאי־םט ױגיאן םון גיידעל

 צו געפיהלען ױיעיע פון אױסדרוק אן
 די ;לאקאל םון אדמיגיסטרײשאן דעל

 נצבצן באדארםט האבען פיטגלירער
 זא־ צו זא צוטרױען, פון ״שטיסע זייער
 דער םון טו;גלםארװא דער צו גען,

ױגיאן•
 איגטערנע־ דעי pp טעפיבעלס די

p איז שאגאל ir ,יאקאל אז באתאנט 
 יעצ־ געיוארען רעאמאניזירט איז 15

 דער םון רעזויטאט א אלס וױנטער טען
 און ״ליניןע״, אונזערע פון האנדלונג
p האבען םיר אבװאהל ir ב״ געזעהן 
 אונזצחנ אױוי געלענעניזײטען עטליכע

 םאסנאד׳אי■ די אזױ וױ םיטיגגען
 דעסטװעגען םון דעם, וואנען םיהלט

 אױס״ בולט׳ערער א געםאדערט זיף האט
 אוױ וױ אפשאצען קענען צו אום דרוק

 אױזי חנאגירם האט רעארגאדסישאן די
 ױינען אט און םיטנלידערשאפט. דער

 סים קאן אין־ און נעקוממן, וואהיען די
 רעזויטא- די אז זאגען, צוםרידענהײט

ערװארטעט. װי מןסמי זייגען טען
 ער־ כאדארפט האט לאקאי אונזער

ען  קאנדידא־ די דעאעגאטען. 5 װעה̂י
 נעװען אילע זײנען כאיאט אויפ׳ן טען
 םאי- ױניאן די װאס בעםטע, די סגן

 םראנע תײן נעװען ניט איז עס םאגט.
 נייר װארים ״יינקע׳/ און ״רעכטע״ סון

 םון םארזעהעגיש די םעהר ניט האבען
ם״ קיז  אכער ױ:יאן. אונזער אין ^ינ

 װאס געװען, זײנען * תאנרידאטען צװײ
 קעםוײן. א געמאכט מען האם זײ געגען

 םון טשערמאן דער וױגיק, איז אײנער
 צוױײ דער און ברעננדש, קאטערס דעם
 מעמבער א קאילי^, אידיטה איז מעד
טשער-יײדי און באאיד דז״שאינט םון

 א־ן ׳צעמע• ג־עהטע די פין אײנעם אין
פיא,  יזא׳/ וײיבט פײאנ** די פיי־ארע̂י

 גע אינײטע״. r 1)«ו עסטי;ט1“כא װאס
 געייא׳ געטאכט איו ע^יצטען דעס געז
 נא־ צו איז my א? יזערוײן, דעי ךען

 אז און עיסט*אציאדר*ג דע^ צו רעגט
 אדפידסטראציע דע״ פון "w״* דער
 ‘דער און וףןדען, עיטעט4עי זאי* *y וױל

וועחנןי ערלועהיט טינ עי• דארן« יאם
א^ װ  ר״ע א*ך אז וױיסען, אלע אנ

 פערזענײך ־ - עי׳עק^אנס אין ניט ?•ף
 אור־ יזײן געיאט ניט דכעי איך האב

 עײ כין אץי װ״י t\n^* צו דך זאכע
 כאארד איגט1דו״ נײס געױאיען װעײט

 ציױײ ׳און ,70 און 50 לאקא^ס די פון
מ יאנדידאטען אי*ע וױיא טענס, ״  Iו
 זאגט וױ םרײנד. פערזעג^כע רײנע

 װע־ קעםויץ םרן צײט אין אבער, פען
 סיאנאן דער ארן נ^ר טיטי*ען א^ע חנן
דעםיטען דאיף ״טען :געװארען *ױ

 צוױיטער דעי אי? ער וױיל וױגיק׳ען,
כראן׳/ «וס

 גע־ דף האט p*?» װיגיק נרודער
 רער םון צײט גאגצע די •אסױו הא^טען

 װאהי*ען. די איכער כיז נאפיגײ״עאן
 האט iv אל געװען, איו רעזוי״טאט דער

 און שט'?ען צאיזי גרעסטע די באיןוםען
 כא״ אױם׳ן ער^טער דער ארײן איז ער

 ״א אי*ס דאס כאטראכטען איע יאט.
 פע־ דער צו סאנפידענס״ אװ װאוט

א דער םון נערז׳טטענט •1ױד
 סאי״ע אידיטח צו געגנערשאםט די

 ■אייס/ פון סרא;ע א געװען ״עױן איז
וױיסט *ייאדר אץ :אזױ ס׳איז
 גרמסטע רי פארהיליבען ?יר האבען ^או

 רעארגא- די וחנן יליג״ממםכערס. צאהי
 זײ, האכמן פאמעקוטען, איז נידימאן

 סיפיאטיײ נעהריגמן כאילד ״אינהע״, די
 דף האכען סימיאטײזמרס די און זמים

 יע״ איז רעדו^יםטײרע?. iv עגטזאגט
 געװען ט׳׳ןער-אײדי די איז צײט נער

 נעקע:ט ניט גאר האט pH מאכט^אז
 וױיט דט געהאי*טמז האט עס טאן,

 כעסטע די םון אײנער ראס דערםון,
 ײידין. צוכראכעז ?אא ױגיאן־^עיער

 גערוםען םארװאיטוננ די האט חןסאיס
n דעם r■ אידיטה און טיטימ א צו 

 ט^זער- איס אנגענוסען האט קאיי׳ע
 צוױי p’P גענומען ניט האט עס אײד/

 גע־ נאנץ שא• דעם האט זי און װאכען
 רעד^יס״ דף האכען אי*ע מאכט.
ענט^יאסעג* און טאקט טיט טרירט.

 יד װאס אגא;דא1®-א צ״צטעיעגדעי
 איז אג;עפ-ד׳רט. ד׳אנען י־י;־טעטבערס

 פאר• יעצט דןי טען האט ר׳ױיא געגען
טיס אפצורענענען ?•ןי אים טאסטען

+ ײן י
 ערװעהי*ט א־ז ד אז איז, כ** רעד

 ערװעחױנג איוזר ט״,נ אױף גע-יאיען.
 פא^יסי די געױארען גוטנעהײסען איל
 :־,״ר רעב באצו״ אין ױ;יאן דע־ פון

לןיזפ׳/
 נעיזענט רע; האט א^געטײן אין
 אין אינטעי־עס י״עבעדיגען א פערלןען

k דיזען w v,;* די אנװאחי 
 טאג אין אפיפ דעם ״געויהעט״ האבען

 צו געטרײעט חאכען און װאוזאען די פון
 כאטיײ ניט זיך זאר רען אז יוייהען,

 כיעכי־ צאקי״ גדויסע א דך האכען יגען,‘’
 “הא עס נאטײיעט״ יא גי-אדע כעי־ס

 פאי אנדערהאיכען כאסײייגט דר כען
יאלרען. צוױי פאר וױ פיל אזױ

 ער״ ז״גען דעלעגאטען פאמענדע די
:מװארען װעחיט

ברענט״ע). יואטערס (פון װי;יק סעם
כרענט׳פי אפעדײטארס גארין- כעסי

 אאעדײטארס — קאלי״ש אידיטח
כרענט^.
ביענט׳ט. פ־עסערס — שולץ ^ארי

.70 אקאל4* פון — #אלאח סאפיע
 דזיטאינט םון רײזבעדג, עאיאס און
באארד״

ט ר י ט נ ע ז ע ד ם ם ע ־ ד פ א  ש
. ן א מ ר ע ש ט

 פירםע דער םון ארכײטער די ׳טיר
 28־30 םיגקעיל^טײן, און ^ואיס ילים^יץ,

 ׳שא■- אונזער דאגקען סט., טע27 װמסט
 םאר װע^ען, כענדזשאמין נר. ט׳טערמאן,

 אונ־ אין :עהטען אנטײיל וױכטיגען זײן
ט ^•א« זער יאהר״ אײניגע די

p אױף איהם חאמנן טיר ir יעזענ־# 
 זאכען, װערטפולע פיט םאל דרײ טירט
 אר״ נוטע זײן פאד אגערקעגונג אלס

ט,  ירע- איהם פיר האבען ימצט און ב״
 דײ׳ א מיט םאי, םעיטען צום זענטירט,

«ין. פאנד
ײ אויך װעט ער דאס ד-אםען, פיר  װ

 אר״ איבערנעכענער טרײעד א זײן טער
 װינ־ םיר און ׳׳שא# אוגזער אין נײטאר

 זײן םיט גליק און געזונד״ איהם עען
םאטיייע.

י : ד ע ט י ם א ק ־ פ א ט י
לעװין. פעגדיל, בראפנעדג, פדענח,

I אוגזערע צוױשען fg גים, זאגס j r jw r v o 
 דער• איז רעכםער׳ קײן אײנצינעי קײן ניטא איז

 ד»ס װי םארטיליגען, צו ארע זײ קוםט ס*ר
 ועפורה. סדום םיט נ»ט ריבעי אונזער נעטאז האט

 נרויסען דעם סון טעםינקײס די נאר באםראכם
 מי־ פייםאכאז און כאנק־ארעזירענט נעװעזעגעם

 איאסיתר דער איז װאנרעררי• א סרענה <יאנער
 רעני־ אונזער אין *י«ן1קארו פון אונםערזוכוננ

 איבערנקמןנהיים ■ז םאר װאס סיס זעהס, רוננ.
 יייו גנניס די אויםאוגעפיגמו ארכײפ, רי םוט ער

 בא* ער איו גאר נים מי כאסראבם״ #מינײער,
 דעם אר6 פארסעגעו א פארסיאנרמו זו רײט

*pjm. נעװאיזנו נתםינקײם זײן אולינ איו נאר 
 אםאיינלנ זײנע אימ םארםירער. אסת׳ער »ו

 אזוי איהם, םוז אפנעקערס v« האכעו םרײגד
 םארשײ* די םון סזורע א נעװאו ױארם ער װי

מ איז ,ipobjנעישז דענע  די״ נעװזןל איז ער װעי
 םאקם רער רעזעגירען געסווט ער האם רעקםאר,.

 סם׳י װערם ײאגדערליפ גרויסער דער דאס איז,
 קאייםאריסםישעי נא;«וער רער פון כאימוםירם

 «וריק יאגנ נים גאי איהם ר.*ם װעלמ װקלס,
 און ניעסנת. איהרע םוז אײנעם פאר באטראכט

 ארכײם, ?ײן םים אז געהם װאנר^רריפ םי. ד«ד,
 איחר אוז• נום, עס באםראכם םוטינ. עפאיץ,

 קאייםא* צװישעז אפילו אז ׳זוג<בען םוזעז װעט
 זועעיע״ א םים אײנער םרעםען T? האן <יסטעז

 נרעם־ די םיהרעז םוזם איוזר אוז :שםח״ ליכםיגע
 »«־ אוו םוםינקײט זײן פ§ד באײאונרערוגנ סע

 *ו נים נאר זיך שעם איף אוז סערוױי*נק״ם.
 כי״ז האס מאנרערליפ םר. אז ב£רחסיא, ?אנעז

 ם*׳ פילםאכער א איז ער כאםש א^וגנ׳ נרעסםע
 נים וױרקיױ איך קאז זאך איין אנער <י*נער.

 איו װ»ס טענש, דער האם אזױ װי גאנרײםעז.
 נעגען קעספזןר סוםיגער אזא און עהריױ אזױ
 װי פאדרארנצז. אוז פארםײרם איז ױאס איץ,
? םײיאנען זײנעז ןוו געקונמנו *ר א*ז אזױ

 דער םון קונ׳דשםיה די umm ?••ענענדיג
o גזירל״, הזןיר •באבד n חפיד־א•* *וז באנרים 

 חירמייד r» װייס םפאדניווע. • איז ניפ
מ ךי »יז *י סראמתו: *ו וזאס פײדעל דפזי

 חכרח׳הפלד״ דער *װישען אױסגאס אזא וױרלליך
מ זײגעד װאס ׳«אליס אונזןןר א־י אפניקעס, צל  •ו

 אזיא תיענ א איפ זיר הא;ד*לם עס װעז סזיקים,
 שלים־ פשופ׳ע אסת׳ן, רןר אין זײנעז, *רויטע׳/

 אוג״ נאר װען דאם איו, םאקס דער סזל׳ניקמם.
 װמט זי און אפ־אם »? אנאכסירט. פאליס זי;ר

 םים סײדעל דאזינא רי נע«אקס הפנען ענרליו
y די jjn g rju ,דאזית די סאכס ד»ז 1נראד האי 

 נזװןנ־ זעהר וויוזון םוז אײגעם רוידער בחור׳םע
yo ,נעםס \שי — סעדקוױרדיג — און ר*יד-אפס 

אים״. װיט אוחגי

 •*ר א פאר גאסט איס א**ט, האט אסעריקא
 אונ־ no סענער נרעסםע די פוז אייגעם כאגאםען,

 באריהסנדןן דעם פיז דא ױיד איו ווײם. זער
 אײנער זיכעי איז ער ראסזני כערטראנד ר*;יז*ר

 ־םמנמאז, םיםזיגינססן אח עהרליכסםמ די. םון
 איך און *רויסגקבראכם. האט צ״ם אונזעי װאס
 טא־ זווױי דא םארנלײבע! זיין דאס דאםעז, וױי

 א- שטערט םארשײדעגע איז רײרענדינ נאטזןז,
 אי* װעט וייט, אונזער םון ■יאניעסעז די בער

 מולם, דעם אויןי אײ;דרוק םיפעז א כערלאזען
 פרע־ אונזער הזגדעו. קוסען איהם װעם ותיכער

 זי .נאױארענם. שויו זיך נאצײנתנס האם סע
 א איז רפסזנל בערטראגר אז יײקענעז. גים האו

 זי אנער םיל«ז*«י, אוז פאטעסאטיקער נרױסער
 אז יעזער, ,ד װארנזןן צו נויטינ םאר האים
 םרא׳ סוווויאלע אוז ■אריםישע אנבאםרעפם װ*ס
 װ?יי, אויםאדיפעם. קנאיע־ א נאי ער איז נען,
 נאר האס עס ױער . ;לינען א ■שוט איז ר*ס

מר װערק נרויסע ז*י;ע נעיײקנט  ■*טריא־ אי
 רוס־ איכער פרײוזײ^ צו װענען די איבזןי םיים,
 װ״גר די םון איינער איף ע- אז ויייס, לאנד.

irr כריקאנדסםע ;y o ד«ס און וײס, ׳׳אוגזןר םוז 
רערנעז ם;ל זעחר זעחר, איתם פוז קאז סעז

 ה*ם שולידומ ■רעזידאנם רואנמו ססאן, םי.
 םי״ פוו װנרט פיאץ, דאז^ןרםי׳ס אױף כאשםיפט

 ייכא־ ומאאמגדינמי, גאגץ » אלס נאסראכם, יזנ
 יפתר ■ נ<ײאז איו י1 ׳»סת סאנפ ראלאר

^ גרױסי פ»י מ ײ ר פ ו ר TU 1א' ty;wNm מ

 אבעי פארגאדפירםע, רער פיט שײכית ד׳?נ;םער
 אז אױסגעפינעו, נ*ט נאך םען האט איזט כ*ז
 קע• םיט כאייהרוגנ פינדסטע די ;זיהאכ זאי עי

 ראס װערט גים, העראסין װיכאיד איז ראכ־ן
ן ארײז ״  אץ טונענד גרויס׳; א פאר נאטיאכט ז

 דעז איהר האם װאס ראך, א:ן צייט או;זער
 הױ פרעזירעגט פוז ערװארםעז נמחאנט אנדערש

 םא־ נעקאנם נים װירקײך דאך האט עי ? גידזש
 יא• אזערכע דזשזןנעראי אםײרני אי םאר כע?

הילק־ םאריס רארא, קיערענס ימשי, ׳װי
ײ• ז• אוז װ. ז. און לאנדאז׳ סאיר וױג^

 זיןיעז *ו א^םאטש I נאפײיט לודמנרארף
 1אי העלר נאנצער א אי¥ם ער איז ■ריזאה אין

 זער,ר זיד װאיט עס כאסש אח רײו. דײט׳אאו
 םען װען אנזר, ארױסזאגען, דאם נאװאים ניט

 די א:זר׳יש און שרעלריך װי זיך״ דערפאנט
 אזעיכמ נענעז נעהאנדעיט האם רענירומ דײםשע

 און אנדערע, און ליבקנעכם װי רעװאלו^יאנ^רעו,
 םאר־ רי נעגעז פארהאיטעו זיר ר׳אט זי םילד װי

 אז אגגעםעז, מען פוז לורענדארםם, שײרענע
oy*y רײטשער זא;ענאנםער דער םים זײו סוז 

 רע־ רײטשע די אז זאנען, םוז םען רזנפובליק.
 םא• מעהר פיל הארצעז איז זײן םוז אליח נ־רוננ

 פרע־ רער כאטש סאציאריסםיש, װי נארכיסטיש,
 זיד האיט רעױכריק דײםדוער רער פון זידענם

סאדיאריסם א םאר אי־ץ גאד

 צודיס '־אננ ניט האט צײםוננ םראגצויזישע א
 םארשײדענמ די אנשםאם אז פארישיאנ, א נעסאכט

 פאײ רי םוז צ״ט םאר־עיעקשאז דעד אין רעדעו
 «אר* פא־ש־ידענע די םוז אראטאיש שיידענע

 דמיעסען, אזוי א־ינעם שויז האכעז װאס ׳ם*יעז
 כײטענשידאד. סאיט א אײנםיהרעז טען זאר

 פאר ביום נמױיסק א םאכעז זאל *ארםײ יעדע
 זא־ קאנדידאטמז די *גשםאם אוז עסכיעם, איהר

 מרקיארעז, «ו איס רעיעז, זײערע האיםעז לזנז
 ■יאםפארמז אוז ■רינ*יפ*ז רע1זיי זײנזז װ*ס
 כיױ זײ*רע האבעז :אד זיי זאיעז ■ארם״ען^ איז
 נעװאוסם. שויז װאיט *ולם דער און יאץ איז סעו

 .די אוז רעפרעזעגםירעז. זײ ױעםעז אוז ויאס
 נעװאונןו װ*ים — צייםוננ די זאנם — מרעלשאז

 אײג־ איז אוז מ?הגקײם אין נראציע, איו םיל
 פאי־ די נאתאיסזנז װ*ים איו װאיל. םאכקײם״

 האפ. חילול א פאר פארמיאנ דעם פוז ווירקליכוננ
מ »מ כלוס אתהנא, די נעםמו או איחר ?ם*

© א םאר ^ »m r «פאר• די ק«ו וױ ווןוקצי»נ
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 קיןוק• די ®ון באאיד דזי«אי:ט דעי
 פאראדי* י*יסש9בא׳ יאיר,, ניל ראנעי,

 פאסצ״ ״גײע די נ׳אי. ־׳#טען1; רעם רען
 אי• אי־ע vj אויפרוף י־ענגערען א דײולט

 װעימ עס װעיכען אין מײױ וין בײמעײ
 איז עס װינטי; װי דעם װעגען געיעדט

 באטיײ זיך איע:)• נז^אנות נעיי איע דאס
 ער־ װערמ עס פאייד. דעם אין י*עען

 טויזענט פעראיג אייום דאס װארטעט,
 בא• או אוס נזאי׳פירען װעי״ען י*גײ*ערא

און מאנט די װעלט ד^י םאר װײזען
 ױניאן. לךאוקמאכער דעי ®רן דיסצין^ין

+ * *
 ׳פ^עפין נײ סטרײק דעי וזי נאכדעם

 געסעמעיס איז פיי־אדע-פיא, פון ,קא און
 יװײ פאיכליבעז דארט זײנען געװאייען

 חא־ זײ װןס דעיפאר סקעבס איטאייענער י
 מיט אגײשענטס באזונדערע געחאט בען
 נים זײ חאש ױניאן די אין פײסע דער

 װאכען ןאר א אױגםעינעמען. געד,ע;ט
 סקעבס וװײ די זיך חא:ען סטײיק נאנ׳ן

 אװײפע; דעם חאט אײנער און צ-ל,ײגט
 דעי בייך. אין *עי־ א ארײנגע׳פטאכען

 יזאט א*י:עט דאס געװען איז רעזולטאם
 דעם און 4חאספיטאי אין ןלוגענוסלן מען

• פריזאן אין — ןןוױיטען

ס ע י י ן נ ן םו א י נ ה ױ ט ל ע  ה
. ר ע ט נ ע ס

 װארימער, װערט עס װען איצטער,
 ״חאי םון לײחגן װאס אלע די װעלען

 איז ניסעז צו אגאםננעז באלד םױוער״,
 װי מעהר םיהלען חלאת די װעלעז זײ
 דער איז יאהר, לעצטען װי יעצט. ביז

 מאכען צו נרײט סענטער העלטה ױניאן
 הײ״ םין לײדעז װאם די אײנ׳צפריצלנגען

 רועלען פאציענטען דיזע אױב םיײער׳/
צײט. אין קוםען

 װאס די, םאר צײט די איז איצט
 ױנ־ אין קומען צו װערען, נעטריט װיאען

 רעד?׳*יסטרי- זיד סענטער העלםה יאן
 איז םריטטענט פער פרײז דער רען.
יאהר. לעצטען דעם וױ זעלכער דער

 נרויסע א האכען יאהר לעצטעז
 דער״ םון אײדען װאס סעסבערס, צאהל

 הליניס אונזער אין געםונען קראנקהײם,
 איז יאהר דאס רעליױ. באדײטענדען א

 נעװארען םארבעסערט נאף קאיניק דעד
 ערװארטען טעגען יאציענטען די און

 דאס יאהרען. א פאר װי טעהר נאך
 טריטען קענען קליניק דע״ װעט פאל

 יאהרעץ, א פאר װי פאציענטען פעהר
 אין קוטען װע^ען זײ נאטירליף, ׳אויב

צײט.

 זײן שעהנעס אוז רײגעס עטײאש םיז שװעכיננ
V שענד־־־יכער נאך

 האס ענגלאנד איז רענירוגנ פעקדאנאייר די
 נע־ םארשײרענע איבערגעיעכט איצם ביז שוין

 עם אז רעכענען, דערום רענ םעז אוז םאהרעו,
 םד װעם זי כיו צײט, יאנגע א נעםעו נאד װעט

 נע• זי האט םענ די ■יאץ. איהר אפםרמםען זעז
 וי װעיכעו איז ביל׳ א אין נידעײאגע א ליםעו
 לענדלארר רער אז רורכפיהרעו, געװטלט האט
 אר• הױו זײן םון ארויםװארםעז קאנען נים זאל

 סא* רי ארביים. ידיז ניט האבען װאם כײטער,
 איז עס װי ■ארלאםזננם, עננלישעז איו יאריםעם

 ביל. דעם געגעז גמשטיםם חאט נאסירליו, נאנץ
 םעד דערםרעהס, שונאים רי שוין ײף האכעו ׳נו

 נעחן. םוזעז װמלעו רענירוננ זײן פים דאנאלד
 ער אז ערקלערם, נרײר האט םער,דאנאלר אבער

 באםראכם ער דאס ארט. םון גים זיד ריוזרם
 דער *ו אוט«וטרױ םוו װאום א םאר נים עס

 א איז םעקדטנאלד אז ׳קלאר איו עס רענירוננ.
 נים זיו װעם v איז קאסטיםער. הארטער נאנץ
 וײ• נעננער די םוז אראפװארםעז יאזמז ניך אזוי

 ער װעס שפעםער *רער פריהער נעוױס, נע
 רי אז ערװארםעז, ניט האז ifo געהז. פוזעז
 לאזעז איהם װעלעו *ארטייען בורזשואזע צוײי
 םוזעו שויז װעט ער אז אכער״ נעװעלםינעז. יאננ
 םוז רעפארר א םים אװמלןנעהז קר װעט ׳געהז

 %רע־ אנרערע קײ-ז װאס םילעס׳ אויפנעטאז האכעו
 אםכיזיע די איז ד»ס נעסאנט. ניט װאלם נירוננ

 ליײ בריםי׳י נאנצער רער און םעקדאנא^ד׳ז םוז
 איצםיגע די אז ׳אײס זע^ט עס אוז *ארםי, באר

 ביז אויסםיהרע!. עס װעט רענירוננ ?נני־ישע
 אויסנעפיהרם שויז זי האם גראד נע*ײסען א צו

 םים טנװײזען קאז זי װאט אויף םייעס, נאר
שטא-ץ 0

 נעהאם חאמנו םאשיסםעז זײנע או? ,:,פוסאי
 טפנעתאיםענעם װטס נאר דעם אין זינ נרויסעז א

 מויז םוםטליני איז עס הײסם »י«ם ע^מהשאז.
ם א ם נ א  דיהםאםטר ר y ל y נ א י צ ו ים ק

 איז װאחיעז די ד*ו זײנעז אםת׳ז דער איז אבער
 דטם םאר^ חעסלימנר » נלויז גמװעז איטאליעז

 וחייל נ*ר װטחלמז״ פרײא קײז ניט נעװאו זײנעז
 םר דאו האס בלום. פוז םםראמונטין א טים יזה

 זיי םאנ t» ״קל*ר נאנץ ארײםמזטגם דאס סטליני
 יי טג^ר איטטליע?, נטנץ אינצר ניסאז בלוט

ו nme «ףאי«ימ פו ^ ו ו . ן  חי• מ׳ ?ינד̂י
נתרטריויחט «ו אויסמפיחרם *ס*ל וױדצר ער

פון כאראקטער קאמפראמיס
ארבעטער-־עגירוננ בריטישער

— יאגדאן.
 רע־ ארבץטער ;,בריטייצ רי :אס׳ט

 רױ בײם װאכען עיםי יעוין איז ניי־ינ;
; ;  צו זיד מעגליף ניט אלץ :אך איז י

 איבע־ םײגונג םעסטע א פארפידען
 עס וױיל ;כאראקטער אבית׳ריגען איקר

װאס :אוגטער^ײרען צו ׳טױער אײ
rv פא:ע* און טאקטיק איהר בײ איז 

 םון ארױס פליסט cy װאס און ױע־,
 ארבײטער־ די װען נאטור. עצם א־י־

 אױף ׳עטיצעז געקענט זיך ט6װאי א־סײ3
 געױען זי װאיט מערהיים, אײגענער אז
 עגט׳שליסו;* איהרע איבער יא״עגםע די

 איהר םון װעגען די װאים זי װען גע:.
 אויסקלײבען, םרײ געקענט פאי־טיק
 ;עקענמ גיט זיר טעז װארט ראנ־אי־ט

 דא־ איהר, פיט האיט פען װאו כפק׳ן,
 אלע אז געװאוסט, םעז װאלט נזאי־ט
 האנדלונגעץ און ענט׳עליסוננען איהרע
 איבער־ איהרע פון אויסדרוק אן זײגען

 זי פען װאיט טלדאמא און צײמננען
 כיעעים. איהרע לויט מ׳מפט׳ן געקעגם

 רענירונג ארבײטער בריםײצע די אבער
 איהרע איבער האיענטע קײן ניט איז

 װעה־ צו פרײ ניט איז זי ענטשריסוגגען,
 זי פאליםי^ איהר םון װעגען די יען
 א■־ רעגירוננ, םינאריםעטס א אלס איז,

 ביר־ פון עקזיסטענץ איהר אין הע;נ־;
 גע־ איז און אונטעריעטיצונג געײיכער
ריט און טריט אויף צױאוננעז  מא* צו ̂י

 בײ פשרות. און ?אטפראסיסען כען
 איהר האלםען צו אוכיטטעגדען אזעײע

 קען רײנקייט אוםבאםלעקטער איז פאן
 די איהר װאלט זײן. ניט רײד קײן נא־

 הע- גע^םאנען םאן איהר םון רײנקײט
 לאנג אזוי זי, װאלט םא אלץ, םון כער
 פאר־ דעם אין םינדערהײט א איז זי װי

 װע־ קלערמץ געטארט ניט גאר לאםענט,
 וױיל און םאכט. די איבערנעטען גען
 קײן סען אומשמעגדען הײנטיגע די בײ

 ניט עננלאנד אין רעגירונג ארבייסער
 קאםפ־ און ®^רות מאכעז װי אנדעחצ

 צו זאנען צו שװער איז טא ראםיסען,
 איצטיגער, דער םון האנדלונגען יענע

 ארויס רוםען װעלכע דעגירוננ, עננלי^ער
 צװישען םארװאונרערונג נרעסטע די

 רעזול־ א לויטער זײנעז סאציאליסטעז,
 װעל־ P* צװאנגס־לןימע, דער םון טאט
 ׳זיןי געםינט רעגירוננ ארבײטער די כער

 אויןי ^פילט דא װײט װי אויו* אדער
 דער פון םעסטקייט ניט די ראלע א

 איןאיהרע ארבייטער־פארטײ בריטישער
 מען װעז איבערצײגונגעז סאציאליסטישע

 אינטעלעקטו־ יטװערע װיפיל באטראכט
v v̂ אין פארטײ, ארבײםער די קרבנות 

 ► טייל םאציאליסטישער איהר פאל יעדען
 םון עקזיסםעיץ קורצער דער איז האט
 אהער ביז שוין רעגירונג ארבײםער דער

 עינסטע זיזי דערװעקען טא :עבראכט,
 איז פארטײ ארבײטער די צו ספקות

 היסטארישען מװערעז א באגאנגעז ניט
̂ער,  נענומען זיך אויױ האט זי װאס פע־

 אײדער רענירוננ, דער פאר אחרױת די
 צו זיד כיצב דעם דערגרײכט האט זי

 םאר- אײגענער אז אויױ שםיצעז קענען
 ד. קאאליציע־רענירונגען, טײ־טערהײם.

 אינ״ סאציאליסטעז םון רעגירונגען ה.
 זיײ פארהײען, בירנערליכע םים אײנעם

 טון ערםאהױנגעז בײזע די נאך נעז,
 סאציאל-דעםאקראטיע, דײטשער דער

 חןר אין אוםפאםולער זעהר נעװאדען
 םאציאליסטימער־ אינטעינאציאנאלער

 לעצטע די נאך איז עס װעז װעלט.
 הרײ- געװיסע איז עננלאנד, איז װאהלען

 אויפנע־ ליבעראלעז, לינקע די םיז זעז
 האאליציע םון געדאנק דער ^טאגעז

 די האט ארבײטער־אארטײ, דעד מיט
 געדאנק דאזיגעז דעם ארבײטער־פארטײ

 ערקלערמנדיג אפגעװארםען, ענערגיש
 קאאלײ אז םויל, םאהדאנאלד׳ס דורך
 אבער דעמאראליזירענד. װירקען ציעס
 אונטערשײדעט צושםאנד איצטיגער דער
 קאאליציע א םיז וױנציג גאר עצם איז זיד

 מױ קאאליציע־רעגירונגעז פא-העלטניס.
 פארטײעץ סאציאליסטישע פאר זיר זמז

 ענטוײ ביטערסטע די מיט אויסלאזען
 סאצײ נרויסע זײערע צו װײל שוננעז,

 ענט־ אײנציגע (די רעפארם־פלענער אלע
 בור־ דער מיט שידוןי םאר׳ן שױדינונג
 הסכם אינ׳ם זיף זײ נויםיגעז זשואזיע)

 מיױסטער־קאלע־ בורזשואזע זײערע פון
 די, בײ ניט ליגט ענטשײדוננ די און נעז

 װעל־ ׳די בײ נאר יא׳/״ זאנעז װעלכע
״נײז׳״. זאגעז כע

פארטײ, ליבעראלע ענגלישע די
 סעג־ רעגירונג ארבײםער די האט װאס
 אין זײענדיג נים שיילט, נעמאכט, ^יד
 םארמאזירענדמ זעלבצ זײ רענירונג, דער

 אסקװים פירער ליבעראלער דער ראלע.
״די אז ערקלערט, וואהלען די נאך האט

 םוםטליני אוז פאלמ, איטטליעני^ ג^נצע יאס
 דייאאד ק*נסםיםזוױ*נ«י*ר דצר איצם ׳מײז איי

 א*«ד װצט לאננ װי r נאד »יז פר»נצ די ס*ר.
מיראד. m»nn un ױנואר un<״ יחמ

ר ־ מ ן ״ ע נ י ם ד ״ , ב ט מ ר א ע ב  א
״ ני־ט ר נ ע ״ ד . מ כ א מ

קאי־עסואנדענט איייאגײא־׳פען א-נזער פון
כאז&גאוױמש. לעאן

 די און רעגירען װעט אינײטער־פארטײ
 די און הערשען״. װערען ?יבעדארען

 די איז יבע־א^ען“י די פון טאקטיק
 אױסגערע- געורען פאקטײט צײט גאנצע
 א־בײטער־פי־ רי אז דעם, האוי, בענט

 קײן טאן \v:v? ניט זא^ען ניסטאיען
 די פון -,סכם דעם איזן טיאט אײנציגען

 דער הענדע־האן, אז אזױ ען.4ליבעראי
 אן אין האט אינערען, פון טיניסטער

 ארויס־ געטוזט פארזאבייונג עםענטי^יבער
 ארבײטער־ ״די אז ׳חיע:ץ דעם לאזען

 בײ ניט אבער ׳אמט בײם איז פארטײ
yiרעגירונג ארבײטעל דער מאבט׳/ ״ 
 געווי- דורכצוםיהרען געילננען ׳אטת ׳איז
 די גע;ען און אד-ן אויף טאסנאטען סע

 א נעבעז אין אהן אפילו און ײבעראי^ען
 ;אנהײננער אײגעגע איהרע םון טײר

 ש־יט אינאפהײנגיגע אזעי־כע צו אבעי
אי זיך זי האט  אץ באשליסען נעקענט נ

 געקענט האט זי װאו ׳םאי*ען אזעיכע
 םון אונםערשםיצוננ דער אױף רעכענען

 5 פון (באנײאונג קאנסעיװאטאיען די
 דאנעגען, בוי. לוסט־פלאט און קרײצער

 די אן רירען װעלכע טאסנאכיעז, בנוגע
 װעט קאפיטאל, דעם פון אינטערעסען

 םאראײניגטען דעם זיך גענען האבען זי
בורזשואזיע. גאנצעי־ דעד םון פראנם
שטײגער: אזא אויף זיד, םרענט עכ

 דער םאר כדאי באמת איז עס אױב
 םאר םארמירען צו או־בײטער־פא׳רטײ

 הא־ ארבײםער־רענירוננ, אן צײט דער
 דער פון שײן דעם נאי־ זיף פאר בענדיג
 אלע זיך אויף טראגענדיג ׳מאכם

 מאכט דער אין רענירונג א םון אחר^ות
 צוקונפטײ אלע קאן אין שםעלענדיג און
 ארבײטער־קלאס פונ׳ם אינטערעסען גע
 די ניט װאלט }סאציאליזם פונ׳ם און

 פראקטישער דער אין אארטײ ארבײטער
 ער- זעלבע די דעתרײכט ניט פאליטיק
 לײ די געלאזם װאלט זי װען פאלנען,

 אוץ רעגירוננ א םארמירען בעראלען
 רע־ דער םון אויסערהאלב שטעוזענדיג

 גע־ ? םארװערםס געטריבען זי גירונג
 סאציא־ ענגלישער דער װאלט װאונען

 געבלי־ װאלט םאז זײז אז דערבײ ליזם
 מאראלישעד זײן און אומבאםלעהם בעז

אוסבארירט. פרעסטיזש
 גע־ זיך םון האט בעבעל אויגוסט

 הע־ צו אויס קוםט איהם װען אז זאגם,
 ביחנח בורזשואזער דער םון שבחים רען
 די אויב במעשױ. מםשפט ער איז

 רעאקציאנערען דעכ פון קאטפליםענטען
 םא־ א םאר סימן שלעכטער א זײנען צד

 די האם טא רעגירוננ,• ציאליסטישער
 גענוג רעגירונג ־ ארבײטער בריםישע

 אוםצופרידען. זיך מיט זײן צו גרונד
 װאס שבחים, מאסע גרויסער דער פון
 לײענעז צו אויסנעקומען אונז איז עס
 קענען פרעסע, רעאהציאנערער דער אין
 די װען אײניגע. נאר ציטירען דא מיר

 אונאנגענעם האט ארבײטער־רענירומ
 אנהײנגער אײגענע איהרע איבעראשט

 מיט׳ן ליבעראלען די פון טײל א און
 מיט סרײצער נײע פינח בויעז םון *ל*{
 זי אז מאםיװירונג, אפיציעלער דער
 פארגרעסע־ צו דערכײט בדעה נים האט
 אױסען איז זי אז נאר םלאטע, די רען

 אר־ דער םון םארקלענערונג דער צוליב
 די בױען צו איצט שויז בײטסלאזיגקײט,

 װעט מען װעלכע שיםען, נײע םינו*
 ארום יאהר עטליכע אין בויען דארפען

 קריג־ םארעלטמרטע םארבײטען צו אויח
 שםארס־קאנסערװאטי־ די האם שיםען,

 א אין געשריבען ״טײםס״ צײטונג װע
:ארטיקעל לײט

 חברים) זײנע און (םארןדאנאלד ״זײ
 ברײטקײם אםת׳דיגע אן געװיזעץ האבען

 האבען זײ װאם דערמיט, אנשויאוננ םון
 אײנגע־ טיף די פון אויםגעהויבען זיך

 םילע םון םאראורםײלען םונדעוועטע
ד אנהײנגער זײערע צװישען כ או ^ ג ע  װ

 באװא־ אויױ אויסגאבען״ פראדוהטיװע
 א צו דערחויבעז זיןי האבעז און פנוגנ

 איז װאס ׳מום םאראלישען פון מדרנה
 האנד- ״פארטײ״, סײן אין נעװעהנליך ניט

 װיסען, בעסערען זײער לויט לענדיג
 םון אינטערעסען די םאדערט עם װאס
 באסאנטע די צו הפןי אין םלוכה דער

 װאס אנהײנגער. זײערע םון װאונשען
 רע־ אונמיטעלבארע די דייז ניט זאל עס

 םאר־ pא האנדלוננ, זײער םון זולטאםען
 םארשםאר־ זי װעם צײט דער פון לױוי
 אז באװאוםטזײז, דאם לאנד אינ׳ם סען
ד צו פעהיג איז ארגײםער־פארטײ די  ח

 און גרײםקײט שכל, געזונםמר גירען....
 עו־םאהרוננ םון לעמען צו פעהיגסײט

 צו םוט םאראלישער דער כל הודם אח
ס װײצ ריכטיגזנ, דאם טאן איז חו

רעהאטענדא־ שטאיקע זײנעז ריכטינ,
 פי־ פאיטדויען צוב ציעס

דער״.
ע;־JI <וייל

כייט ;אך ענרינט רארטיקע דער און
 טאק־ אױף קאטפי־יטעגט פערזענריכען א

 וזעל• רעדע, דעי פאי־ אררעס דאנאיד׳ס
געלע־ דער בײ געהאי־טעז האט ער כע

גענהײט
 און יאנישע א גענוטען ^אינגאנצעז

 פאר־ טוז װאס ׳-עדע ענטשיאסענע
 פרעכייער־ םונ׳ם אנזעהן דאס שטארהען
.ױאהל־קדײזעז״. ,ד אין טיניכטעי

 קאנסערײאםיװע אנדער אן און
 פא־ א איז לאט ״אכזערוחןר׳/ צײטוגג,
 ריבעיא־ די גענען ארםיקעי לעםישען

 אין עיקיערט װאריטעי־ נאר זיןי ׳לען
:ארבייטער־רעגירינג דע־ צו ליבע

 י׳טוב־ ;עזונטעי און ״פאטריאטיזב
 פא־ ״אבזערװער״, דער שרײבט הדעת,
 (קאנכער־ ױניאגיסטישע די אז דערען,

 טר. נעבען זאיען םיהרער װאםיװע)
 קאבינעט זײן און מאקדאנאלד ראססײ

 א פעריאד־... :אנרענעצטעז זײן אין
 באשטענדיג־ פון נאראנטיע שטארקערע

 פארזיכערוננ כרײטהאדציגע א איז קײט
 קען כיען אײדעי אונםער״פטיצונג ױענען

 פאיטײ. ליבעיאלע א פון ערװארטען עס
 נאר ניט טוז רענירוננ קענילס דעמ

נעםיהרט כיוז זי ווערען, געםיהרט װײטער

 ^י־אץ איי־,.־ אױןז דכער נאנ*ז םילען
 איער, וױיגיגסטען, חדשים זעקס אויף
 .. . חד־עים ף4צײעי אויוי כיעגריף אויב

 אין װעלען מיגיסטארעז ,ד אז בתנאי
אופ׳ יעארפע פארנײידען צוהונפט דער

־0א9׳, דע־ װי יאװאיואציעס,8 ײכטיגע
רע;י- די װען פאי*, (א איגצידענט יאר״

װירקזאמקײט און אנזעדיז ט*ט װערען
 אין און אינטערעס עפענםליכען דעם אין

לאגע... אױסעי־עי דער םון אנבעטראכט
:ויט דריננענדעוי פון טאמענט א אין

 חברים זײנע ארן מאהדאנאל םר. זײנעז
 כאטש רעגירעג. קענינס דעם געװארען

 טיניסםאיען, סאציאליסטישע מיט פול
 אױיי :יט אמת׳ז דעי־ אין דאר עס איז

 טיניסטע־ סאציאליסטישער א האר א
 א נעיױזען אהער ביז האט עס ריים.

 ברײטיןײם ביעסינוננ טוסטעי־חאםמע
 געזאנט װי גרייט, איז עס סראםט... און
 1םארטו־ױענס אים באט־אכטען צו זיר

 א אין נאנצעס. א איס לאנד פונ׳ם י'ײט
 א dsk __ .צײט איבערנאננס שװערער

 אר־ ״נאציאנאלער םון םיניסטערױם
 אלנע־ כייט׳ן דורכסיהרענדיג — בײט״

 קאנסטרוק־ נעזונטעז א הסכם מײנעם
 טיוו איז לאנד דאס פראגראם... טיײעז

 איצטינעז דעם אין פאראינמערעסירט
 רויכםירוננ זיין זצרן וױל ארן פארזוף

 רע־ די מוז ביען אז איבעי, חזי׳׳ז מיר
 טחמת דורך פאלט ז• סײדען — גירוננ
יאזען יןדז _ פעלערעץ אײנענע איהיע

 “איבײט/{ אן אויפנעטונטעיט לאט רדגג
 נ-ע־ געבעז צו יאגדאן א*ן דיסטריקט

 איידע, פאי אונטערשטיצי^ען סערע
 כורזשיאיע- דער עילױבס דאפ װי

 פאר ײי5 ״פעי־ געבען װעיען אין
 ײניאניסטען ד* אז טיר, האפען ׳,,se פעיר

 רעגירוגנ רי אז באשליסען, װעיען
 יעטיין אפאי' נאף גיט טאי הײנט פון

 רע־ געױלדעטע א וױ םלױע דער פאר
 אונטעישטיצט דאחי זי אז נאיי גירוני,
 פלא־ א אױפקוטען יױעט עס ניז ווערען

;y נעטײנע פאי גענוג גרויס  עןלװאל א̂י
 אין :דאז יעד^ פאר y,)Vi פשוט און

פארשטעהן׳/ צו שיױ
y״ i,*רן ־yאונ־ ד װען אבכא^לט, נינ 

nyt וויי‘yװער- ד״טיש א זאנט טוט׳/ ז 
 ארנײטע״׳יד די וױ יסגנ אזוי .1טילי

 □yii טאנירײל, ציױיך זײז טyװ גיױנג
 /,״סראװאחאציעס םון טעןלאפלא זיך

 דעײועגען טינ זיף װעט זי הײסט דאם
dv:v} " *  ovbv אילם ארײגצוטראגען 

 און אגדל פולם עבעןל עפ^טליבען
 קאגסערװאטיװען נאלן טאנצעז יױלט

 זyרװאםארyקאנס די זײנען םייפעל,
 זיצען iy?8s צו ז״ אפנענײנט ניט נאר
 א נאי ;y^n זײ אויכ ,y'4זאמ איז

y און ארבײםעי די צוױשעץ ברירוז ^ s* 
 דטyי אלטיקעל גאנצען דעש םין ראיע*.
 די מרדכי. אהכת ױי הטן שנאת מעהר

 לי• די ניט פארגינעז קאנסעױואטארען
 אויןי וכלא'ינפ שטארקען זײער בעראיעז

נירוננ.yר רyארבײט יyד
̂ויב איך  אלבײטעי־-י;- די אז ׳גיט ג

 אוטנאטיר־ רyגאנצ דער ביי איז גירונג
 זיי ןyצװאונגyג לאנע איהר פון ליכהײט

 די כײ אפילו יטליםעס צו דערדינעז צו
 ־ערסיט בו־עננעץ און זyקאנםעריואםאר

 די צווישען פי^סטיזש איהר סכנה אין
 פון אסשטויסעז און טאסען ארבײטער

 כאציאליסטישען אױפריכטיגען 2Vד זץי
 אוסן, אנדעי אן אױף אויב פלינעל.

 בײם טעןלהא זיף הענען ניס זי װאלט
 םון שײן דעם lyo^Hnc'iK איז רודער

 נע־ אודאי שוין טלװא טא נ״אכט, דער
 דער אין בלײבט זי װען בעסעל ײען

 ׳צײם איהר א« װארט און אפאזיציע
 אױןי שטיצעז קענען זיד װעט זי װעז

 קע:ען זיך און מערהײט רyאײגענ איהר
 רע־ ;ייד פון שפיץ דצר אויף ןyלyשט

 סיאפט נעדy:עבראב ניט א בייט כיררגנ
פרעסטיזש. אױסגצששפטען ניט א און

— אלבײטער םון רענירונג נײע א
נטוישונגען.y נײע

פיליפ לננוד כאנהעם א נים נאארד דזשאינס
קאפליאוױסש

 געװען איז קאפ^װיטש פיליפ בר.
 דזשוינט פון סעה.־טיעזשורער דער

 דרעםםאכער און קראוק רער םון כאארד
 צײט, יאהד צעהן איבעד פאד ױגיאן
 טירי־ געהאט ער ה^ט צײט דעד דויר
 ױני^ז־טרעזשורי דער פון דאלארס אנען

 פינאנסען די און אויפזיכט, זײן או:םער
 אדמײ זײן רyאונט זייינעז ױניאז דער םון

 אויפ׳ן ג^וארעץ םארװאלטעם ניסםראציע
אופן. ןyסטsראיע און זyבעסט

 איצטער איז קאפלאיויט׳ט ברודער
 אינטעינעשאנאל רyד פין קעשיר דער

 באארד דזשוינט דער און באנה ױניאן
 אײסצודריקען נטליךyעפ ;yD^^rnn האט

 טרעזשורער געװעזענעם זײן אנערקענונג
 איז באנקעט דער און באנקעט, א דורך

 אין אװענט, יטבת לעצםען םארגעקוםען
 טער4 דער אויף לײסעאום, םאנהעטען

סטריט.
 םאר- געװען זײנען באנטעט דעם אויף

 זײנען װאס לאחאלס, אלע םון שטעהער
 באארד, דזשוינט דעם איז םאיאײניגט

 טײלען אנדערע אלע פון םארשםעהער
 סעמועל ארבײטער־באװעגוננ. דער פון

 דעראטע־ םון פרעזידענט דער גאםפערס,
 שבת איז לייבאר, אװ םעדערײשאז ריסען
 מיט האם ער און יארק נױ אין געװען

 אײנלאדונג די אנגענופען פארגעניגען
 געװען אויןי איז רy און באנהעמ דעם צו

אװענט. דעם פון רyרעדנ די םון אײנער
 װײס־ נעװען איז טאאסטכיאםטער דער

 דזשענעראל דער םײנבערג, י. פרעזידענט
באארד. דזשוינם דעם םיז מענעחשער

 גע־ געהאלטען זײנען רעדעס קורצע
 סע־ : זyפערזאנ פאלגענדע די םון װארען

 דער פון פיעזידענט נאפפערס, מועל
 מא־ לײבאר; אװ םעדערײשאז אמעריקאן

 אינ־ דער םון נטyזידyרe זיגמאן, ריס
 כאיר הילקװיט, מאריס ;םערנעשאנאל

 נעװערס־ די םון פײנשטײן, ס. לאנדאז,
 ברױ אלײן, גאסט דער און ;שאםטען

קאפלאװיטש. םיליפ דעי־
 גערערט האם גאםפערס פרעזידענט

 לײט ױננע װאם אידעאליזם, דעם װענען
 ארבײםער־באוחןנוננ. דער אין געםינעז

אר־ וײ װעגעז גערעדט אויד האט ער

 מעו אז ׳אג;עוױז^ און בייםער״באנק^
 ױניאנם די אז ׳זי;ען אין ןyהאב מוז

 אמ אלץ, פיז נטyפונדאט דער זײנעי
 אר- דער פון iytMjyo דארםען רערפאר

 אױם״ ;yבyנ כל קורם בײטער־באװעגוננ
ױניאנס. די טעדקזאטקײט
 גרױסצ די דערםאגט האט הילקװיט

 געשסילט האט קאפראװיט״ט װאס ׳ראיע
 איד דעי פון טדײעל נרױהעז cyi אין

 צוי־יק, יאהר עםלינע בייט ט^עעשאנאל
 אנ־ נע־יועז זײנעז םיהדער גרופע א זyװ
 םס כלבול » אױף םארד אין קלאגטyנ

 .יוע־ אויר און ;אןיױנ דער םון שונאים
iy3 יy2 ארבײטער די אז ׳ם:*ypװיי- ן 
 בא•—ארבייט^ אםעריקאנער די אז זען,

*uyv^ טעטינקײט איהר אױס שפײיט 
לעכען. פון געביטען איע אױף

 ׳ױנ'אן רyד ןיא אננעשטעלטצ yלא
 נעאר- צײט יא־ר צעהן האבעז yלכyװ

 הא־ קאפלאװיטש׳ז, טיט צוזאכי^ בײט
iy3 ״יאוױנג א מיט פ־עזענטירט איהם 

קאפ׳׳.
 אױןי אנגעװיזען האט זינכיאז מאריס

 טריי- און זyט,היגקיyפ Dy^קאפיאװיטש
 באנ־ ,־,דע ארנאניזאציאז. דער צו הײם
 דאןyנyב פון סערװירט נעװען איז קעם
 ניאנהע־ םון בעל־הבתים די ריינער, און
 באנקעט בײם איז ry לײםעאום. טעז

 ער־ םyל אויף געװארעז זyװיזyאננ אויך
 ױניאך אינטילרנ^טאנא^ דער םון סאלנ

באנה.

ט ר י ט נ ע ז ע ר ם פ ע ״ ד פ א  ש
. ן א מ ר ע ש ט

 פירמע דעל פון רyארב'יט די ׳מיר
 סט., טע29 איסט 38 גאלדשטײז, לואיס

 בר. שאפ־טשערמאז, אונזער פרעזענטירען
טשײן. און װאטש גאלדעז א פייט ליבער,

 נע־ טיאנעז עס זאל ער װינשען מיט
זונטערהײד.

: ע ט י מ א יז י ד
 סטאל לואים

 ארעסאװסקי מ.

הארדויטץ. ה.
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ש א ן ױ ע נ א ן ה ע נ ו א װ ע  די ;
ך ע ק י י ד ט ש ־ ס ע ל ? ®ון ד אן ש ט א ב

רץי
װ •

דעס םוןפעטעײיעגט דעם יעגען
 איז באסטאן אין סטרײק דרעב־טאכע*

 ״תרעכטיד דער אין געפעלדעט געדען
ײן לײט״  געסע״ »יו סטר״ס דער וױ ד
 אד דארט איז עס און געװאדען, טעי*ט

 ‘נא עס װאס אין געװארען נעיױזעז
 די סטרייחער, די םון זיג דער שטע־יט
 געױארען באלױכטען אױף איז םראגע

 רעדאיד בשעצי^ען א אין עריטאריעי:,
(.‘,גאט ציאגעיען

 או־ר ^אדען דט אנער ױעט עה
 ראבען אנדערע װאפ איבע־צוגעבען,

ענין• דעם איבע־ זאגען צו געראט
נאט״ז, א איבער דא גינען טיר

 באסטאגער דער אין עיגען—ע איז װאפ
 װי ברײף ״םארװערטס׳/ םין אױסגאבע

 געװארען, געסעטעי*ט איז הטיײח דע־
 אײגיגע דא זיינען עס װערכען אין

 אינ־ געוױס װעט װאס אייגצעי־רױיטען,
טיטגלירער. אונזערע טעיעס*רען

:םאלגט װי ןיןי יעזט נאטיץ דער
 דרעס* בוןשמאנער די *ון ש«ר״לן ״דעי
 װאכעז פיו *גגעגאגגען איו װע^נעי סאכער,

 די פ*ו זיג א םי# געענדיגט זיך חאט «ײ*,
 שםריײ מויזעגט «וױי ?או־גע סטיײלעיס.

 טע״ פײן אין ®ארואמעלט זיך האכען ?ערס
 pr באיינט רעז ױיסצוחערען סאריאי'ח#ל,

 ג$ו ח$ט «ועינע קאמי«ע, סעטד*מע:מ דעי
 גות8עקי די געבראנען רןזןנפערעגגען ♦;5 4 3 2 1* פיי
pa םאגופער^ורערס. די־עס די

 אונפוער־ איז װעלנער *גי־יםענ*, ״דעי
 פון םעמבערס די פון געװארען געאריבען

 אסאסיאייאשן, ורערס8מאגושעקט׳ ד־עש חני
its aS<n®:jr ,אין זײן דאדןו און •ונקמען 

 װיכטיגסצע די גײט. יאחד זוױי םאי קראפ■
 גאראנ־ די איו אגײמעגם דעס pc •מק*עז

 ארנײטען װעלען דרעסםאכער די אז ׳■יע
 t®י •ארלויף אין ׳■םונדען *ןןדגיג און «װײ
 איז ױניאן די אז און װאן•, א טזןג •יגי״

 דער איבער ל8נטר9? איחי מיט נצזיכערמ
אינדוססריע. דדעש

̂נאסאן, פ וױ ״:#כדעס  אינטעינע- כי
 טייערסאן אלש חוןט װײס-פרעוידעגט, ׳•אגאל

̂סיטע סטיײת יצי •ון  דעס פארגעלײגט ק
 די חן>כעז סטרײקעדס, די פאי סעטעלמענט

 און אגריםעג®, דעם גוטגעחײסלן ארכײטץר
 אונמזטעג• די לויט אז געםיחל®, ח^נען אלז
 איז ®רײד, אין איצט חער«ען װע^נע דען

 ■ראנעגטיגער חונדערט א אגדיםענט דיזע-
סטרײקערס. די פאר זיג

 פון סע?רע*ער דזאענעראל ב*ר*ף, ״אב.
 װאר״ גארמעגט לײדיס איגטערנד»#נאל דער

̂ן קערש נאל ;ירבי  ורע״ װײס אינטערגד̂י
 לעײין. י. ם#כ$סאן, • און ני;פ? זידענטען

 מני$ן, דרעסמאכער דער פון מענעדזשער דעיי
 דער פון אײדז׳»עגם ביזנעס פרעגק, מאיר און

̂ולטא*ער  ב?>םײליגם זיך ח?בען ױניאן׳ קל
̂בען װעלנע ק#גפזגרענ*ען, די אין  געבראכט ח
̂םענם דעם סטריזק. פון שעטע

 פןן געװארען גדיםיןלט איז שטר̂ײ דעי־
 װעמעס ב#ארד, דז׳טאינט ליאולמאנעייש דער

̂ט צודעקער, א־ םענןדז®?־  א גענוםעז ח
סטרייק דער םטרײח. אין אנשײל טי:שי;ען

צן דע^טיונצ אןיך איז ײיי ע  ®ױ ג
̂לא־ ײגי^ן, ^אנ״י רײג״ןיט  1אי 7 ‘ר

 • אינטע״ע״•?!* דער pc אןיכ דז^ענעראי*
^ די׳) ^ צ פ ? ס ב ו 1•ועי*צ לאנע• ד-; י  ז
 סעתר מי® אײבייט דןר >נז געתלען אי*ט

; נ דו ^ כ ײ ג א  רײען זײעיע «#יר^ז0פא- צו נ
ן און ע י ע ט ^ װ יז א ;  פעס־ א אויף ייןןjיד ײ
״ פוגדאלעגט »ען

ר וױרין־ װעט עס דאט #;vci^n כי
ײן ליף ט עס וױ ׳ז ע*  דעם אין געןאגט ד

 ררעס״ די ד^וס ;®א-אג״אײ רעצטען
עי אי ײןי װעי״ען ב^וסטאן םון ט  וױרין

ף איצט  פארפעסטיגען צו נע־־טע; ד
 ראכען װעט דאס אין ױגי^ון, זייער
 געװאונען ה^ונען ד• *? ״זיכער
אי סט״יײז דעט דורף ען/ ז נ ײי ״ כ  י

ג עייןעטפטען דעם פון געדסען זא״ען  ד
ג וױ א; ט דער י ע; *יני  אגהאר* װעט א;

ען די אײד װעט דאפ טען. ר ײןו דץ  צו
טנעטער, א־ דאיפען װעט רען װען ׳  נ

ט דעם גײען ענ ר ױך ססתרא און אג״י  א
ע ארױסיפטע״ען ײ מען. נ  ,ד פאדע״ו

ע די פין סאטפען ט ר ד ד א מ ע• א ט ײ כ  אר
ט געוזען ט כיי טיי ט יעדער און טיי ײ  ט

 איז םארנעסערונג ימדע און םארװערטס
־ די פון יעבען דעם ע ט ײ נ  אן יזוטט אי

 פארבעסע״ יעדער םאר יטװע־. גאנץ
ל״ן אדע- גרױס וױ ׳דונג ט ואל ױ י!  ד
 קעס״ ביסמר און יעװער סען םוז ?ײן,
ער^ אמאי״ עס װעט אפיצר !םען  אגד

ױיי װערען. ערו ס עס מען ד ד  אג״ הו
י. גיט דעריט די

ע נ ע ג י ו צ ר א ן פ ע או ל ע נ  ש
ס. ק ־ ױי ט ס

 דעם םון אדיגץר ויף כא«ען כייר
 נאסטא^ אין סטרײ? ררעס-מאכער

r געדױערט האט װאס e ,װאכען vt 
 וזעמסטינדאערס, די םון סטדײק דעם

 נמ אין *■ליטערס און טאקערס
 סון װעדגעד נאף געדױערט האט װאס

o דןי חאט און צײט, װאף א v im n 
 סטרײקער. די ®אר זיג גרױסען א טיט

 דער װעלכער טיט יטנקליגסײט, די
 חןד און געעגדמט, זיך האט סטרײק

 ארנ"• רי װאס דג נאד״טעגדער גאגץ
ט וזאנען פאר חנם םון טער  חא״ ׳געחי
נ ארויםגערופען בען נ ^ו נ או ו טו  אין כ
מ ארבײטער דער  דער אין און נאװענו

•רעסע. ארבײטער
ט איז עדן דעם װענעז מ ד א  *ױ י

ײ אין עדיטאײמי אן געװען ריס  ״פא
 ״פאר־ קעיעל דער אונטער װערמס״,

 ײעי־ אין סטדײשס׳/ שנעלע און צױגענע
:געזאגט װערט עס כען

 עס װאו גאדעל״טרײדס, די פ,ין אײגע אין
ע כא׳»עפטיגט זײנען ט^נ  אידיאע טויזענט ע

 געװאיען גערופעז ®נעל איי,« איז ארב״סער,
 ®נעל אויןי און ®ד״ד, גאנצען אין סכךײק א

.וועג •4געסעמעי סםרײ? דער איז ען י  סיר י
 חעמסמי״ די פון סט-ײק דעם דא םײגען

 א איז עס •ליטעדם. און מאלערס ערס,9נד
* פאינונדען איז װאש מר״ד,  לײדיס חןר סי

די פלעגען אטאל אינדוסאר^ע. גאדסענט

<X8K6083eMCG0>MCUaC8Qy:צײט אונזער פון העלדעו
װהילער ז. פון

S6O6OOO0O8OGQGC6OOO6O6QBd3b8OeC8OQOGCbS
אונז טעאעגראיי חנר האמ טענ די

 אויןי נײעס שנזיסל*[* צוױי געבראכט
 ײי כםעט, זיך האט עוילם רעה װעיכע

 דזרכגעאאזט זיי און #®געשטעלט ניט
 םון הוסט ידיעח אײן אוםכאםערסט.

^ ט5זוע דער ורארענט װאס לוסצאנד  בכ
 טאםעד אז בפר^ כירגער רוסישע די און

 יעסער־ קײן י1ברי אדו־עסירעז מען וועט
 געניג״ אנשטאט •עמראגראד ארער בורג

 ארויסװארפעז י1ברי די םען רועט נראד,
 וײ װעםען צו איבערגעכען נים זײ און

 צױ ניט זײ אפיצו און וײנען-אדחוסירט
 ארויס• זײ האבען װאס די צו ריהשיקען
געשיתס.

איםא״ םון הוםט ידיעה צדוײםע רי
 בירנאד די אז וױסעץ צאזט זואס ׳ציע
 א״5באש האבען גענוא שםאדט דער פון
ן  א סון נאמען דעם איבערצובײטען מ
 ״וױא י1אוי װיצסאז״ ״וױא סון נאס

באנסערוױצי׳/
פ אזױ איצט אונז בײ זיך װאצט  ני
 •ראב״ אײנעגע אונזערע סיט געםומעלט

 געסאגס זיכער מיר וואצמען צעסמן,
 דעק״ צוױי n אט טון אואלעתען צ«?ט
 דיהטא־ .צהבדיצ״י צוױי די םון רצטאן

כ דינ^נן Dip וױיצ ימנדער. סאורצשע  גי
 אוג* fl^n טאראײבינצז צו םארזומנז נאד

 זײ״ עס נ^ר העצחנן, צווײ פון חננטצן
 טענ־ נײעד דעד סיז סיםנים כוצם״צ נצן

מ ג ט ח*ט וואס ח עעכאי  דער ארו
^ י ה מ א ך איז, דאס »ון ם  כאפרײען ד

o סון n יאך o n  ns ױן גע׳ירש״עגםצן

לעלפטיצייידפ
ײצע; די אין נ

r<-H ד־־עפ^ש
 א^ן ט־ײדפ
יו״ m כפ״י׳כ

 זיך און העידענסום ארױפמצװאוננענעם
העלדען. א־יגענע או; נייע שאםען

r אוינ װארום i נעווען ווא<ט « 
 <ענינ'ס םאראייניגען מון כ<ויז םראנע
 איז ואסינץר ד&ותן ראן־ װאילם נאםען

טי \vo וועז לטגיטער ן ז ע י ו נ פ י ו  א
ם טסאדט, ניי« » ע ױי ״ ם •יענמר. נ  סי

ng ,n נייעסטער דער w g g 'n g| די jr>g 
yo>« o סון סיםנים, n| ם  און חמטי
^ אלסער תונ  נאך ויר נעפינען װאס א־

 — «סראגראר אין «אל הי«שער g אין
 ■fln g>gw ev לענימ.*אד. הייסט, ראס

T אן jng ז9ײ9נ  *9ל ngo בבוד חר9ט 9
tn >9 די 19ײ i9W9iig גינ׳ם g p r•נינ 

י  לויט בו*ט9« דורכאויס וײן זאל ד9נ
ט און נײסם ם9י  tic |9ל99איד די יוי

go| סראגט. ד |9גא& 09ט9װ
lgo9i o, זיי t93gn דאר און 'i  Dgi 

נ נין איך הנם  פוז Pigi9i י9י tg ר9זי
g ר9גיי לכתחילה o ig s r ר א*ז ig «י s 
ם ר9ר׳*9ה -jriipogn די ד סד9סי גי  מ

 גױ9ג ר9093 זיי t93gn ראך און װען.
tig Dgn tn אן םע,־ g o r  ro!>g תו־כ״ 

ד וױיקט9נ ך 1יײ ײי ד  tptrtg 09י םיס ח
ון רלדסים ג •am>g ר9י םים י טג ו  *ו

o זי או; r  m e s 9גאס פ9ד אויף 19נעוו; 
pa ח#לר» געצהרסצן דצם

i באוױיוט n  by ט m ט  tv ד איו נ
nm סונהם Mtg טיל n e t  ug^nge g ----------— — •“־־ — ־*״------ ־ ־ ־

מן ojn מראײבעצן מ ח ײ ps אג ת & 
- ? נען ־

פ און • ע- י י י ײ י א
p בע4זע y iy r •נזאגט לען ,••א 
t»מ״ די אין ־ד,—צונ*? ־ ? ג
® די  P• פאי^דעגא-טײ.;••

• די?מז ו.א^מד.«ש חי עיי ג
עי אז ׳דעפ *ז ג״• טײל דיז  ײע^עז ז?* אי-

ד אזיי א*ז עש אןן ^ י י א׳
אזוגדעי א װא-שען ע״ רי ט-ײד. נ עינ איני

ט לײדיס ^איא* ^ א . • ו ^ ? * א ו #ן ו  מגי
w זיד w '* ען ר דזי א ײ ? • דן

ײטע• רי טיײד. • ויר היןנעז איג ו ד ג ג אי
71 דיז ח^ט אינטליגזאוןונא־ די ײופען

^י בע^י די צו אדעי*ונ;ען8 יןעעיט  1ײ ׳0נ
ײ װען עז געױאיט חאבען’ ז  די אימאריי׳

אן  ו״עיוארען עי^־^עי־ט אי? )פאד^ױגי,ען ייני
 אײגגעגע״ ויך ח^ט כצײיל, דע• שציײל. א

 •א* ו״עויא״ען איז טי״ײד מאגצע• דע• נעי.
א-יזיי•*. ד ד*« ח?:עז בתיס בעיי די י ״  י

?ן די באר,עמ«ען אז געזעחן,  וײ ױעיען ײני
צ די כיטגעיענענט זיך «ײ חןובען -עכעי ני
ןן״פ^דעיןנגען ײנידי אין עענדעןrא•נז

 איויש״
א איז

אנ;  עס אז דעי»:ײ, אנעי-?עגענדיג ).ע:עןדנ
ן די איז ^ י עי זויר״ען צו ח^ט װאס ׳ױ:  אינ
ע• זײעיע אין אינײטס־באדינגלנגען ד עי ׳•

ען אין איז ״דןש ע די לזיג צ ^נ ע  P® ג
ן1 דע• ן י ;  ק־יצע די אין סט־ײק. »ןן און *

ע׳יינטע ס ירעכעז געדאגלען ארויס רופמ ;  מ
 רי pא סציײקש פין גוי׳י איגעמײנעס

 ״אידיאע אפיצ ױפען מיר װעינע טרײדס,
ס״ ר ײ *י
עזע ״די  צוס ׳חא* ,איגטערגע^גאי ינ

ײ ^עמיען׳ אין סט-ייק א בײי««י•, ײ׳ נ  ד
עי ״®ד♦ן זין• ציחט )סצ-ײל דע• אזן  א אי:

. יאחי ײן  א מיט סט״ײ? א איז ד*ס ן
 אא• א געחאט חןט װעי*:ע ®ירמע, לךאר-

ױ אין  פעז9»י*1א איז ו,*ד*גע און #יאדק נ
ט אן מיט ׳י^ר? ניד פון  ליד אנלינ

^ן פון צודרעחען י  עס *.,לןנארא ױנ
ײן סיט סטײי?  cofp ס*דײק דער •ירסצ. א

y• טייילנ״ צעתנדיייגע איגטעי-נעיי^גאל ד^ד 
 סיט קאמי שאדפער א איז עס דאלאר. ■ער
p® oאינ iy r p ^ r n .י אין ארעסגען  מ

nyspya •ד ארני ?ויס װ^ ? •■,גן סניי  ״י
j y o ’ ayדורגאייש גיט איו קעטדען אין ״ 

, דער ג^גען ז * י ? דעי ^3y ױנ ײ  ציחט ס*י
' זיך. *יחט און ?יך

פאי«ייגעגעס דיזען pa ״דעי
ק ״ י o און סו jn ?חעססויסשןיס שון שטי״ 

 װארשט ׳ג*װאדען *1גזשעטעי 4אנע• איז װאש
ס אריגען. די אין ויך  די pa שטרײמ אינ׳

 אסעײ״ אן גערוען אויד איו עדס8׳1חעסש*י
עי ײ* יז א:  לויט ■yu•1 עש װעסען ד׳עמעגט, ת

עי דעי נ ע ס ו נ ע ^ *y n y y גזןדארשט P ’ t 
y צו אװעד ^ n a y r y,; חוי«טועכי*ױ אדן 
ײי• א אין אדויסצוקײגשן איהס ט ד ס  ױ

 כע* מאגע׳ײימ - שטדײק די איז דעפטװעגען
 ׳איו עש א״נ^עגענענע. פא-׳»טענדיג א ײשז

 לש אז ׳אי*ןש א ניחעז צל רךס פון אי׳וא,
ע די אן •yo ע4®• ןיף װענדעפ מי ״ינ  ב״

ס אוסאםאןנדען ^ א סטײײ?. א איו י ג ז  םעג י
תז *,אסא ז נ«909לי נד«ען א ח^ י י י מ ײ ײ  ס
ײן סעג און • ז ײ י ו ג i י r w עז זיד מ א  ר

- מויזעגטער א ^ ײן סע; לצ-ײר. א אוי^ ד  ז
 ?1א• p« ?אסשש״שדזי.; אלן ?יספש-לוסטיג
ט ר$ך און ~ *«#:דוונ?;טען  אגלל קעגעז ני

חד9 ר אן צו פ*רײ? דעם ן9ו*י ע ײנ ר ^ ש עי

 פאמעיןו&ען אױך איז אײגעגמ דאס
 הא־ הערשער איצטיגע די איטאייע. אין

 :אםען דעם םאראייביגען געװ^לט
 םאשיסטישע חןר פון גריגדער דעם פון

 האבען נ^נסצדוױצ/ סעגיאר #כאװע;ונ;
י ט לײכט זײער ד«ך ױ נ ^ ע  אױסבויען *
ע א ס צויט נאס, שעהגצ די ע " ר ס ס  %י

 םאשיס- די סון ״יידעיצען״ די צױט און
 דט דאס ה*בשן זײ ;;ײן ^בער טען.

 גאס נײע א בױען אנשטאט א.*ן גשטא;,
 ״yn זײ װאט גאט די גשנומען זײ האבען

ױ צודיק יאהר עטציכע טיט מרשט נען  יז
 ״וױצ״ תגצכעז נ*םמן א ענטודאסמיש

e נמזגה ד אדן ;אס״ כאן r אזיף געדדען 
נאס׳/ כאנסערוױצי׳,

איטאציע־ אין אז זײן אפשר ;yp עס
 •3y און אתיסצורעדצן נדינגער איו גי?ג

 אײדעד גאס״ ;סערוױציyכ״״ צדשרײבען
iyoPM!w *גאב — nyj צו איז גיכעד 

 איז טעםny«ו^y» o'jyo^ni אז ;צױכען
 אז נעסאצען אזױ איצט איטאציצ אי;
מ אשוט םyה פען ^י  גיכער oyii געו

 om אז און ,poyj זײן pc ווערצן יסוד
y געבעז גאמגז y נ גאסyד Mnyosya- 

ת איז צי׳ן א  וױ אױסרייד אן נעווען נ
.Ijroyj ©,;yoPni פון וחנדען צו »סוד

p און y  Diyt• ס5וױ איחר וו^וס#
ט די ty זיך, דאכט סיר נ$ור ד  צע- ^

ט מײגמוצ אונז וחנם ניננרוזד  וחנחנן גי
 איז oy װי חײסיש, און נאחצגם טוױ
 אײםמרכטרנ, שסאדס n געוחנן אוגו

ס אפיצו האכען כױר נאטש  די געחאט ד
תן חאבצז צו חאסטנג  רעכט די איז מס ו

pnny u y n y דנר אין in y o r
ד ם צס ו ח ד מ מ ױי אויס א  דעד ו

pt opry• תן n ,ד ps כאטרי  p® i r r y n 
מ אחיי ת טרי דז ך אח ת  on? נאנונאמס ד

n ן חאצדין ו fyrwrn• o י n .אה דזד 
נ גיס װי או n דערויף מ  D fr

y u y. / • ד ^ ו א ^ 1« ש י »#1
t 0 0 אל r i p» י i י t  t y y y i i i f

ען ד־ l «לליה א ני Mf P f ד ײ ײ ^ ״  •jin עי
J «1צ|0«י דע-«
 א־נזעיע «ון א״בייטע• ארשאניויי-אע ,די׳

ױו י y טי :yn; ן ו  יעײנען, ו*ו •yn דעש ו
ען׳ 1צ זעס pa איו ,*’1,ח^ושלעג א*ן נ  מי
y אל jy :y3» ען ײנ מ די ז ע ^י ײנ r3 א y :y i• 

i איל y i ,ד ײ |1ל װעסעש •י י )1 •0» א  נןף י
i אנילת׳ען דע« 3 f » r i f דןר װי *•,חאגדע און 

i r y iy a  a^yfjyo, ל0י עש אל ̂y ijy n y•‘* 
.^ ר- ^ אי לו y פ î־ *y n  * w y r y r y t p» ך י  ו

ן ן ױו או  גצ״ ח*« וי װעינעד אין לאגע, א נ
pny i חעסש*י««יננ אין ארנײשעד די אל 
ד ײ ר ® ?y j y; ^’ען • ו * מ ע ױ װ ד א ײ נ  א

^ יyל לו ד או « ח • זי חן ^ ט י ד  איחר ג
iy; אין שיעששיז® » r y אןן ׳ס«רײק א 

ע די ע א עען מי אדינ;ו ש'נ ײ«  אוישגך ארג
y פון ^ענוו«. i^ רןץ װידעמ ׳לײ« אגרעי» 

* די װ?ש ׳דע« אי ג ^ן נ עי ג ג  פאר• ח*« אי
שג^עחן,  קזנן קעסרעז איז ?,שטיי דעי* אז אוי

׳ פאיציחען זיד י ־  ׳י*אג; װי װײס װעי א
yn» ד לאסף דעס ליyפיח״ ׳סען1אוג«עינ ך 

ע אז ^עגדי^ ^נ ל  ד♦ איל עס װי פײסעש, א
 ד♦ זיך ־,פא לעז־זץ נשדי דא-י פײמע. ^עטדען
אן דעי *•ן בײט׳• מני

 חעבד די פדן סטײיק געװעלענעס ^גזיט׳ן
, ס י ע ^ צ י צ s* ב * ; ^ y 8 ן אר, ס ־ י ע « י n י  » y n

 גרוישען א צו;ע?י*גען איגטעיג^^אי
̂וקא*  בשװײז, א נ*ך אי.חר פאי איל עפ אןן )ל

 ן9ביענ; מעט^דען !ןאמשש״ײסמײ״ע איח״ע או
רעלולטאטען.״

n״ פון עדיטאריעי* דעפ אין y c 
ט װערען ורשרטס״ ד ה רי ע  אײניגע ^;
ט עס ויעי^כע װעגען ׳«ונקטען  זיך צאז

y וױ ריידען, סך y ,ר ע ע טי ד דער ש  או
שען טעריעײד ק, א צװי ײ ר ט ס אי־  וױ ש

o y i ט םא^ דעד איו ײ דעם טי  םארצו
p סטריײז גענעם y ,נע־ א און יזעכ״רען 
ײל, גערא״ טד ט עס װען ס שי ן האנד י  ז

f צו y n ^ y r y ד געיױסען א ײ  און ׳טר
w ע דע״ ע;. אנ ט ק  װעט דעם װעגען יוג

:y• י־עדען צו אױסקוכיען y טען ױי  צו
y o,.־

ד ע ל ד ע ד ^ נ ד ״ ײ ר ״ ט ם נ ע ײ ל  א
ט כ ע ט ן די ש ע ט ס ד ו ט א ק

j;, חןר n y j?* ד ײ ר / ט ס נ ע ײ י o א y n 
v( איז t w v\ אצע פון געװארען jn y j ̂

o אדכײסער y 'v y p j y r y אין p n y o y ̂
ײן א וױ שטשהט איז אין כ  -ycyn■ די ה

ע  דרײען װאס ״קאכלוגיססעך/ ס״אגעי
ך אכץ אין ד ײז מ ״; דער פון גע ט ײ ה ױי פ  ״
ט איז עס n ני y s y i y^,^ : » איז : י  נ

ײען. ס ש סצו ױ ײ און א  נע״ זיך׳ װעדגעז ז
ך, ט נןן ס. דעד מי ײענ אל

״ ײאלטען אודאי ט ז ^ װ ע  דעם ג
^ סן עקר אי*ײע;ס ו ש ײן. ה  אױס־ עס ז

ן רײסעז ט׳ ל םי ע צ ^י  םוז אפםעקמן און װ
ם עדד. דעד  דעם פון עיןזיסטענץ די װארו

ס ענ ײ / שטעכט אי י  די װי ■ונקט ז
צ א ז אגי ״; אכ עס ^  דעם צונויזי שטעלען װ

ס ז ארײענ ע ט ^ ײ גענען װ ם• ז  ארוי
ע געיעטע^ט א;; ס... ל ;אדעי׳

ץ איז גע׳עיכטע די אנ ט. ג  אלע פשו
o r v y r ; y r yײ די חוץ א ׳ סי ע אצנ מ  א

o y ii  , iv o אאײענש, דעם צוגוי,י שטע^ען 
ען נ ״ ען די סאר ז ט ט מוני א ק ט״־ ײ א ײ סר  ״
י׳ טדיף ױי ל יע, — ו ױי י ו  פון האבען ד

ײ ט גאד ז י ני
ס ײנ אר ה ײ בעכען ע«עס. נ װ פון צ

 באזונדערע צוױי םון קודט כאװעגונג
 שטיש א tr.yc ׳טריאם ליכט, עיזסטרעדען׳

י נ  װארום באװענוננ. דאזיגער דער אין ?
iy טוט כיען y םים דור דער װאס קלעד 
y האבען װעט ש«עםעד יאהר טדזעגם 

 ענ־ די גרוים ווי ״רו׳שה, איכערצונעדען
oyny»ytp*y זײן דאסאלט ײעיעז — 

 איצט שױן !*חד y אן אזש דאר סאלט
ך איוזר קאנט אפ״לו  םעגש y זײן א״

 אונײ זעקס טון דיילאכ^ס זעקס מימ
 זייי אםט בלײבען דאך און וחןרזיםעםען

yo^y^*iyc y \Y iעי א ווי <־^ שו  עם־ ■
 נעװאוסם גיט האט איחר וױיצ האדי
 דזשאנס ^ודער כמקסים, געװיסער א וחןד
נעזחןן. איז

 די קאאר אויך כײר װערט עס או;
 0ױנג אוגזערע םדן כמנכע םון כענה

 נאך ויר האלטען סיר צמאי שר״כעד
 מר,0שריםטשם jpyo^y אוגזעתג טים

 און ציכם,0 שלום אה n■ סענו^אזנ״ וױ
ײ oyo^jy אױף ניט םען0נ  אונוןנחנ \

 כמננשעג׳ס y איגגםטע. די pc מגנע
n y n און גרעניץ א דאר האט ty  ry 
i וחןט r r r u y ב  שריםנד די חאבעז מ

 yrt װאם איר-ווען״אז, וױיס pc ד0שטעל
ט ת ד סון די nyc סארבלײכען שױן ו  או
חד. זער

 y ty ז״ז, געםאיט דתריבעד קאן
oopyo וועם יםשצ, געשיכטע, סון כוך 

 איז 1925 איז — :אזײ fyriroy זיד
 םיר. און וחוי py אזײ tvtiy? וחוצט די

o ױ חאבעז דוד אוגתר cn ru y y ry cn i 
 זיד וחנם דאן py איז... ?י װי אזױ אױוי

n נאר שםמסאן  pc מידאז  tun py ו
ty r o r y ,ציינג ר0איצסיג דער פון דור

 רגײשא•0איגט אוגזער ארגאניזאציעס, די
 ty םיחרט ױניאן, סאריערס די און יאל

 דעטאגאגי״ שענדציכען y ״פרײהײט״ די
 ארגאגיזאציעס דיעזע ״יזאכיוי״. י״ען

 ״פרײהײט״ דער םון פאי׳עריען װערען
 א.ין ״קארוסטע״ ,רעאקציאגעדע׳/ איס
ײ״ די װעהרעגד וױיטער, *זױ  ״אמ^געמ

 זעיבע רי אײגעגטײך איז װאס טעד׳/
 דעדטאהג• פריהער די װי ^רנאניזאציע

j;אונטער אנלאר ״עטויט זי ניט נ־עהר ׳ 
 װעיט ראיא־׳ *אר א ״פרײה״ט״ רי

 ״פדא;רעס- א ארס אנעדקענט איהד פרן
.“ױגיאן װע

 דער ׳עס הײסט ׳;יט דאך יטטימט
 איגטער• די באי*ד װי װארום, חיצבון.

 זײנען ױניאן טאריערס די און נײ^״אנאי
 ״םרײהײט״ די װי טלע:טי אזוי םאקע

 זײ םון םיהרער די אוץ ‘זי פארלױמדעט
 יעאקצי־ אזעיבע וױרסליך טאקע זײגען

 פראגרעכיװע די ד*ך האט סא אנערען,
 טיט זײן געדארפט ;יט אמאלנעמײטעד

 פאד אײך שטעייט אלײעגס. אײן אין ?ײ
 ״פרי** דער פון ׳ערײב־קנעבט די װי

 װאר־ זײ װי נאכדעם דאס םיה^עה הײט״
 n צו באבורים יטטוציכסמע די צו סען

 p,K ױ:יאן פאריערם דער פון נעאטטע
 ר•־ קומען אינטערניײצאנאל, אוגזער ניון
 ;עטיי:־ ״,אויו צונויר זיד נעאטטע זע

 או; ארײענס םין פיטינגען עאפטלינע
 אופן, ברידערייכלזז » אויף ׳«י*א;ט מען

 פאר׳ן געט״ינשאפטי:'־ ארבײט סהאן צו
 ארנאניזאציעכ ^רע ךי ^ןן בענעפיט

 דעפ אין פארםדאטען זײגשז װאם
 ׳אפע; נאנץ דאך מײנט דאס אלײענס.

 אטאנגע־ דער םון םיהרער״עאפט די אז
 די פון שמיראכץ די באסראכם טײטעד

 גע־ ״פרײה״ט׳/ דער םון שרײב־סנעכט
 אי:־ אוגזער פון םיהרעריצאםט דער נען

 יױ פ־אדיערס דער פון אזן טערנײשאגאל,
 ד* אז בילערײ, פ^וט׳ע y אלס ניאן,

 םינדעכטע די אםילו דעם צו נים ״טענקען
 פאריצטעיט איז דאס אױפכיערקזאמקײט.

 די פ:יב אין פלאסק אפענער אן זיך
 •טטעבם דאס און בלבול־מאכער ײנקע

!ארײן בײן אין ביז זײ
 פדאפעסיא״ די װא^םען :אטירליך

 איכיי־ אז נעװאוסט קאמוניסטען נעלע
 אין מײנוננ זײער מיט זיך רעכענט צער

 װאצטעז כאװעגוננ, ארבײטער די באצוג
 אמאצנעסײ־ די ״נעאררערט״ געװיס זײ

 צו ;יט אצײענם׳/ די ״פאראאזען צו טעד
 <ןוים־ די מיט ארגאגיזאציע אײן אין זײן

 םאר־ זײ װעיכע אנדערע, די און םאנס
 אבער, דאך זײ װײסען כסדר. לויםדען

 אםאלנש־ דער םון סיררערשאסם די אז
a װי הערעז זײ װעט מײסעד n יתאטעד 

 מיט ארױםהוכען װעלען זײ אױכ און
 װײזען בילויז זײ װעאען פאדערונ: אזא

 װײנינ װי שטאגה מיזעראבעלעז זײער
 ארױסםא־ זײערע םיט זיך רעכענם מעז

 דרײ־ דעם. װעגען זײ שװײגען דערונגען,
 :ים זאגען און אהין py אהער זיך זײ ען
 װ*צטען זײ װאס װעחםער דיכטיגע די

 אטת׳ע אן !זאגעז נעװאצמ נעװים
סראגעדיע!..״

 איגגאנצען עס פ^מוױיגען אבער
 ד*;ר װאדום ניט, אויך דאך םעז גאן

 אױנען, די אויס זײ שטעכט אלײענס
t צו זײ ?וכען ^ ' ' ^ y הינטען any, 

 ,o:v"5* דעם |0דיםהרעדיסיר צו
 כלומריעט, ארויס, נאר בי־ײננען זײ און
y אונזער *ז : y r ' ' : ^ : ' y^ ?גאר אי 

 עקזיס־ דער אין פאראינטערעסירט גיט
/D3V''^y טרײד ״נאדעצ דעם פון םענ״ו  ׳

 דער םון גיט גאר ערװארטעט מען אז
 װערם ^ײענם דער ty השרפעריעאפט,
 בעס־ אין זיך. אזוי גלאה אויםנעהאלטען

 דרך םון ארונטערצוםיהרען כדי ׳פאל טען
 װעלבעױ םאר אפאצגעטײטעה די הײשר

 הערצ־ האמוניסמישע די אזױ בלוטען עס
י... יאך

 האם דענו, מיט צוזאמעגהאנג אין
 ױדימש, פ. *׳טדײב־הנעכט• די פון אײגער

 אין ארטיהעצ אן געהאט צוריק לאנג ניט
 זאגמ ער װעלבען אין ״פרײהײט״ דעי־

— :אנדערעס צײישען
אינצערנע®^־ די אז ׳איז »םת דער און....

?רײ*ר־ נים קײננזאל גאר האבען פירער 4נמי
 אויפ־ עס8ע זאר ״אלייענס״ דער אז מעט,

ײ «ח^ן.  דער װען ק^נפערענצען עיששע די :
 האבעז געװארען באשמימש איז ״אלייענס״

 חוזק. מים דערצו בוןצויגען זיך א»לײן ,זי
 אויף װי זאך דער אויף געקוקם הא:ען זײ
f דאס א? גלויבען׳ פינדםמען דעם אן פאיס׳ 

 געמײנ״ איז עס װערנע ארײנטראגען ?אל
ע ♦זקציע. ®^פ^ינ

 דאזיגע די זיבער, אויך איז עס ״און
מ גאר װילען ^י-׳געז  פ^ר־ אפת׳ע קײן ני

ען װאס די שהעטיגקײצ. אײניגצע ײנ  בא׳ ז
 :אגצע די אז ווייסען, גײסם זײער מיש קמ:פ
 פאראײניגוני. קיין גימא איז עס תלמאי קלאכ
 ^ל®,8 איז ארבײם אױג»:יז#ציאנס דעל אין

ם דאס מײנען ייז מ״. עם װילעז זיי »ון ני ני
 ניטא vh עכ אז זיך, םעדשטעהט עס

 וואס דעם, אין װארם אמת׳ער אײז 1מײ
f t עס געזאגט. װערט t'K געציעאם 

 כונה דער םיט יציאםקע, א אאס נלויז
yנצומyכען y ״אצײעגס״ דעם אין קריג 

 זוײ• זײן ^,yj זײ[ שטערעז משצעגדיג
>mw .אבפר די וועט דאס עגטװיחצונג 

 םמן מנקעס! טוינתז y וױ חאצםעז
typ די וואס גום װײס םען חברח, די 

p ז0אױס y ז ײ חארס מ  דעם װי ז
ר.

ע צ ר ו ן ק ע ס ע ז ס ש
 רעדאקםאר דעש צװיעעז

:: לעזער די ארן :: -»1■
jyn סעם y r, ןער.אב פ־- באי־טיסאר

 ׳;;צ־ א״נזע־יל ם*; ס1אי־;׳ ;,א ־” דאכט •*ױן
 קיודסייז ;־,■אי״עכטינא׳א־ב״ט ם1ד־ ;נע;י" פיג״ס

 :־,K ,ד ראט װיסעז, אויגזער ויט‘׳ אז׳ ג״״י״׳ג־ט,’
 בגונע ׳•-טעי־ו;; ?״ן *;גע;'ר<ל ;•ט טעינעיגאגאר

 יעצטעז ,זייז או*ף ב. ע נ רער האכיוייז. דעס
 נעראט גיט גאר האט םיםיננ ®ערטער־יעהרייכעז

 ׳יע װעז טיונעס־ארדנוננ. רעד אויף ם־אנע די
 איגזעי־ אין נעײען ד-;ם ײענעז עטייאס ױארט

 ו־ערען סאינענראנט עס 0V" םײיינט באדיכם.
 אי־ך סיד נ״ײבעז ם־טיננ, ;;,לימעגד רעם אוי^
 ;־k י־אכ דעם סא־ *״ס זייז ײעס עס אז :־ט,

•;:׳,,ט ■ערזענלינע אוגזע־ ב>«ט־<םט  יאבען ;
 יע* יזk נעניאנט יו־אי- נ*י-*ז ײל׳ ריונט עב׳ ד־ר
 ־א:ט ;־־,ר צו ;ים יאב^ז ט*ר אכער ע:טפער. :עם

 ••;ם ז א־ה־ א**ב נ^י ״נעיעכטינקײט״, די
 םטױיח. ז*ד זי׳ט טו שאראינטעיעסי־ט. טא*קי־•.

 די :,c ״"*םועסעז״ רי אי; ‘<ב«,אב ־ט7נ'י;ם און
" וי*כ<;, ס j יעצמע ’'j: ז־כער עס ••עט א*

א• ;׳,;;,נ גוט :׳ט אײ ׳;כ :ייז, .,יירל) נ
 דעם ף,־ץ k •;:ט״יכען. םא־עם קע:עז מס ז*ר כיעז
 ״נע-ע:־ פרז י־עזעד ר־ ױי אזײ נע״-יריבעז עס איז

 די ױיריעסטע. ;,כאם רי כע*יעז ױאיטעז טיגל־-ט״
 דא־ איז דאס אבע־ ארב^טע־. א־דױ־כעגדכטע

 די :יט ז־י םא־ םוינ .V' rJ" ־יכט־נ׳ :יט
 אין רעדאיטירט ױעי־ם ײע״כע ;:׳,■*••־ט נא;־«־;

 יי־עזעדיגס און י־עזער 1־/1;ז׳-א אז ;דא;ק,יג ד<ם
 א־נטעי״ינענטע ״״;י;ע־ ארע־ םעהר ז״;׳;;

vvivo.\ !זא* ויארים :ים, םיר פאי״-־טעהעז רא 
 דעם פוז םײט־ש דעם ױ״סען ײאם מעניצעז. יען

ם  יאם* :ט,י,כ װאם װיסעז, :יט .קאניי־ענץ״ ״|'
 װערט ודארט יעצטער רער :יך, דאכט •קטידעז.

 עם בקיצור׳ עי׳צטע־. דע־ •" נענ־ו*כט, א§טער
זא־ געיאטענע י; ק ;יט זעדי גא:«־;ז א*ז איז

ט הײזיער. לן  צו אט** ;אד אל;ז ;״י
־ ײעייכעז *יענעז 'יר, דאס  אױיסגע• האבען ד

 סיר װי אי:. ;ו:נ,,ימ נינסטיגע אונזער זאגט
 oy װזם צ־ים דעד סיס צ־נעזאגם, אײ,י דאבעו

װע־־ען. םאיעפענט־־יכט
ויאואנאג* yטאדמ'^r עrאידי סע־ז ׳גלאז

 נױ יאקאל י־ינ׳ װאררערס י*;נ קאםיטעט רע
 םיר או זאגעו, אײף־ לאמיר כר קורם — יארק.

 קויטור ■ראלעסארי׳עע זאגעגאגסע די האימזוז
 ניט איז ױרמור בלאוי. א און או:זיז א; פאר

 ■ראיעםאריש. * א;מי ;ים איז •יא״עסאדי׳ט
 נעכיאיט נעקאנט װאים *.,!,,איםעג״צ איז יןויטור

 װאלם קויםור, ט*דיזת9«ר«י װי זאך, איא ז״ז
 וױיי קולםור. גידריגע זעהר א נאפת נע%ז זי

 נעחאט גיט איצם ביז האם •רא־״זםאריאט דעי
 לול־ װעיכמ א־רגענר מא«ען צו סעגליכקייט די

 צופיי !אריטקלאפס׳ צוםיר נעװעז איז ער טוד.
 עד אז אונװיסענד, צר דאױם אוז אוגטערדריקט,

דאס קויי־טור. םון ד«ר זײז האנעז זאל
 װעל• מאכם־האבער די ר,9הער** די נעװעז זײנעז

 די ראנק א צ-יט, 9ריי8 זײזןר דא;ק א ה*בעז, 9כ
 גע* האבעז זײ װאס מענליכקײמז, 9םאד׳שײרענ

אײ רײזען ,צו טםורירעז צו לערנעז, צו :האס
 די נעטאפעז האנעז װעלכע װע*ט, רעי נער

 ייאלעםא־ דער אוו האבעז. םיר װ«ס קולטור.
 םון ׳מעיצן סוזעו לאננ לא:ג/ נאך װעם ריער

 נזךפאפען מ9אי ביז איז װאס קויטור*קװ»ר ם9ד
 ווערעז אלײן אנהױבעז װעם ער אײדער נעװארעז,

 יפויז עס װעט ער װעז אוז׳ לולטור־עאסער. א
 נים מאפעז דאז ער װעם •טאמעז, *ניזױבעז

 קולטור, קולסור, נאר קורםור, ■ראתםארימע
 ה«רםעז רעם צוליב איםענעליוי. זײן ם9װ װאם
 דעם אויפגעהויבעז האבעז וועיכע די׳ אלע מיר

 אדןןר סאר קולםור, ■ראלעטארישע װענעז געמרײ
 צײם א ־ םים ז.9נ*ר װײדע אדעו פײקער^

 נעגעז ארייםגעםראםעז מראצלי זאנאר איז צוריק
 האבעז םיר נארימקײם. וױידער דאזינער דער

 א נעה*ט ״נערצכסינקײם״ דער איז דעם װענעז
 ותגעז אװעין. אײנם איז דאס נאטיץ. קורצעז

 ״■ראיעםאריישעז א ׳פאםען צו אײערעז ■לאז דעם
 דאס, זאגיז «ו נאר איז ױגענטײןויטור־צענםצר״

 דורןי עאםעז נים םעז קעו קולםור אםת״ע דאס
 םאס־םיםיננעו כיאסעז־דעכיאנסטראציעס, נרויסע

 דער אין נעיטאפעז װערם ?ולטור װ. אז. און
 ײאו ללוב׳ קלײנער דער אוז ;ביחידות ־צטיל׳

 ׳זיד קענעז װעיכע מענטעז׳ צוזאדעז קומעז זגס
 נעםייניטאםטיייכעס, םירמס האבעז װעיכע טענ׳שעז.

 אבער, דעם. םאז ■יאץ יאסענרםםעי דער איז
 איז םאריטטעהעז, םיר װי ? נארעז זיר װאם צו

 א נ*ןי װי מעהר, ניט םאכערײקע גאנצע די ראך
 אומערפארע^ע ױננע ארײנצומיעיעז וױ מיטזל,

 וועיכע פארטי״׳ ״װארקערם דעד איז ארב״טער
 דאס װעז ׳אוז ״•יאואגאנדע״ דער העלםעז זאלעז
 נאר םיר װאלםעז אםעז, גפװארעז נעסאז װאים

 עם װאס דאס, אבער אויסזעצעז. געתוונט נים
 תויטור. «יז סאםהפ דער אונטער נעמאכט װערם

 עהרעג־ ניט ?עהר םיינוננ, אונזער ױיט איז, דאם
מ ,9ױננ די צו נחאפם9הר9 נים האפס,  םעז ײעי

 באווענוננ דאזיגצר דער אין «עז9ארײנ׳שי װיי
 וױסעז. בעםערעו זײער נע?9נ רר\יס,9ברעד

 װי אויפרו^ אזא-םיז \r< זעלבסט^ארזזםענדייד,
 איז פלאץ קײו 19פמ9נ נים יןימנמר י.9ר8»ײ

 נים עם םיר װפלצז נאר נים צ״מוננ. אונלצי
 עס אײב נאר, ,n»oc׳7r9? ®לס ז.9נסייכ9»9פוור

 עם םיר װ^יםעז גדם,9ײ9נ אונן אז ?יד װאלם
ניס«נ*דרור,ס. אדװערגדיזסקנם אז אלס זאנאר
r. ײנ ײר םיר t9P)9i9i אזדאי — ר.00ש  י
na m נ«נץ i ם די  נרויסעז א אים *ייםנז, 9ײ

r r m.״ jwi זײם די ה»ס ®ײגנ^ 09 װי

 אין עגדערוננ 1;די;כפזימ די פארגעניאנס גיט
 אז דעסטײענעז פון גא־ טר• יצס אין א־ױ
 ר■;- צ• ז־* אים ■פיכ, ,,א ׳70יי ט7ײ איהר

 א-ר ״י־ •ו־נ־־ע; *■־טעז. איט־; ד• »; נדאגעז
 ד:*ה,י: א טאלע גאסט ;־טעז א ב“א אי־פנעסעז׳

ד  *r ני■;: כיײ ,“נא'א;ט׳; א*טט־ א• די־ י:י
יי•-•״ אנ־כעי איהכ פין

א: א־• ײ• c די ײיפ״י ׳,א־ ב ישרזז
 ד־־.טיבאפ־ טא;׳ ד׳;ב כ׳ט ציגיי־י א־ני־כ־;*••

ך ניט איײ כ׳ נערשכר-נײ יי א•־־  א•־• א־
»;בא• ••אד יז.ידא:כ*א־~ a׳־׳: ••• ־•-י־;כט
 םױיעז־אינט׳!־ ;,;'־,,:*׳;צ :א־ ־ד•״־ נ א ט־עםט
 י־אט *ט; נע״עכטיגחייט״ ,ד לאט דאכ רעבעז׳

־ האבען יעם אי־־י אבעי ־•כפינ א*ז  דעש ד
 ■*ירדע י*־ז טאי; איז <כ ,י* ט.י•י; ת*ריץ.

 ם־• האכען פיויעז־אינטערעסעז, ע'עיס«לצ םאי
 דע־ עי•;יס«־;צ פאר «ײדזע קייז נים אײ־י דאל

 אז אײןי, פארזיכעיעז רי־ או• :׳;״־אינםעיעסזגז׳
 כלןנער־אעט־;* סיעציע-ע נא;ץ דאנעז מ*;;עד אײזי

j יעסעז 'y u r׳ 
 פ-י ר־ט א:־ס;אב אז דויא
 ,•;:מפע T דא דעם

 א•* פרויעד*ײדז*ב
 יעזעייז איס םיוי
 ט; צ״טיגגעז, יעיזנ

 ”״פ־ויעז״״• ציע׳יע
 ׳;־ישטעגפ טא; :•ט

צ :פ־יא־ז טינעז
 איז ׳צ־־יבע־, כע

 •א־יע• ••אכ בערינס
 יעזל־־-־טא־ ־יכטיגעז דעם
r אזא ; j ’ ” C־v 

 *־ יעד׳; האיטעז
אז אי*•- ױנסט

 אי זא־* װאס םא־־יצ״ם, א ;זיםאכ פארטינ
נ<הדאי ז״ן זאי עי א• אי• צי חאסםע;

ייאי־ ;,יעי־ ־,א־טיקע אז
♦ קרי«« ײי tt%, י* ןיןן•

םארשידענע זיא םרײעדבאײעגוננ דער

 װ אבער׳ ׳צ'יםו:נ אינזעי איי האבעז נעויאיים
 איז «'אץ. נויטינעז דעם דאבעז רײ ;יט געזאנד.

 •טרײבעי־ל״עפמעז :ייטינע ײ ,;,האכ ־-,ם ניט
 שא- באנוצעז נעקאנט ריך װאיטע* ט*־ נעױיכ,

 סרױעז־ײשורנאלעז, r^y'vysc אנדעיע מים םyד
 איבערגע״ עטװאס נעײעז נאי װאיס דאס אבער

 װאלם דאס אז :יט. גיױבעז םיר אוז ניצעװעסעס,
נאד יע, ציםלידעגנעיצםעלט. י?זערי;ס אונזערע

״וע* ••י־ ע־׳צטעל יעס א־ן ריר «ה׳יע
> »
‘T 'O

־•;ייר א ט

O 9 * י »: ־;ט• ;•;״אט לײט״ ־־;נט•;
־ צי '7ב« יימעט צ־•; גע״ ■••יי־ט

ז ד־* ; :« אד*אי ־ M • • M*• י» t« « , 9 א , I 0 - > >W
־־ ־,ר צב׳;־ ־*דאז עז עטאנט w - n <• י ײ #ןי־

א: פ y “ 1* ז ;י K י *•«*< « kito- ח
פא־א■; ב ; כא־׳נדע׳כ י ב ׳ " צ ־א:י;ז

פא

;;,כיעכ ום ױא־ םיאגד, די
א״ז •> •• ̂  1 > - ט א•• פ־ײ־;*. צ r י

v ײוייי• * * > < ■ ״• דאזי:ע די אז י* 1
רי עז A י • צ,י צו אום :,••כ 1י
א;־ ז • • 0 • טאקע י־;'סאי

'7ט* ׳־כע. ײעכענם״ אוז :גי
אנעי ־;ס קענען ט•־ ׳•.-;כ. r

• m • « ױײ ׳» <- ד :יט מיר ׳־»:•;: r
אײ;י*־ 0* * ■•1 י י סיר ד׳אבעז ט״נכ׳

*יז■ ״• < MM 1 י געי ױאי־ט :־;כע־ ו־
טאטעז • ;ז א' פא־ הענעז *
טעלזעז שאד׳צ םיר ויי טא־י »*•*
•p * ♦יu - > יפט c 'lv באױא זי 1
י־א־י־ רעי ױענעז ;םי-אס }
הע:י;ז ־־;ז *א שייויעז .זעיע ױ:

כ יעדענפאיס. טינג צ־ ׳•;־ )-א;י א
•ע א•;• יאנעז ־־־;י:ע פא־״:י־;:•;, ־' * - ; • 

 א-:••-.•■״ א־:•;-;■ םיז :־; א כאט״ ,א יבי;’'•
:א־• • א אי• ;•;־׳;כט־נ־-־ט״ יי '**׳;:ט

V• • • t f * -י • •U• • ............................. u א מ J - Kw- i{ ד « -
p* ;•:־— פ־ויעז־צעט■.g

ט ײאיט א־יאי גריגבערג בי ־ ; ׳  ר
 iy־׳;;;׳.•* א דאכ;; א־יי״ - איז י־־ץ ••;ד־;ז ־,פ

' * ז ־י ׳1א:־ א־: y' ׳.*טזג:ס— ע ־ :g; ד•־ iיס
א נײט־נעז דעם '  :••ט׳נ, •;כ ל א ציײיטענצ״ זיי
פא״ט־אכט/ן; א*־יז ־,״ זא' '<י׳נ־ ”ד« אז

פאר צ-י״עז י־־״נט. ׳;־ ״»ט ד־נב׳ איבע־
ען א•; ־־־,א נ ״ י נ ״ א׳ז נ״יי אי: א*ל.ם עס או

 ■;יר x אי• עני: דער *־עז םא־־׳ טא:כעס :*־טינ
*׳ זיי• י־עז ד־;; אז א־ױ. .T*ע’-־“ ' /7:•»־

ן — ** ז יד•; א• ^ "7* דע־ם־אכצ;־ א־־־־ז ך*ס י
־ פא־א; ; נ :; א־בעי *א:ע;, א ' ; ז א ;כ ־•׳
•**- - L •׳

• < ״ <
 ־״;'נע א• פא־ט־אנטעז צו ל־ד

r ז״ ••אב דעט ־ r: א־-־כנעזאלט
,p ■; י־_• א־ •;ב א־; ־:א־ף א־ז :,־,י

יאל ';־•;* '7י , ך נ ״ ־ אל : ר־;ט ־;c ;׳:,״א
r ־»:, ־ " x אנכי; ד א־׳;־ * ; י ••דעז ד־;־ר א"•:

נעצאז ־א-;י ־ א :־*'•ז דאט ־ ׳ ד־;־ ־־»ס
י א׳ ׳צא־־י׳ ;,א ,.־ו־׳ן ױ ; ;,זי•: •־;רעגשאי־ס,

 :־בעי־ע א כ׳־ט ;א־ '־עזעי־ יעדעד אז :•;:.,־,ני;־•.•
p׳: א ־אט ו־עי׳כע־ איז לא*, איז טא־ד y - ’u 
:־־•;•kj ־:■;‘טע; ײיכטינכטע רי ־•; ב• א ידי׳;־־, יד״ל־■

v גאג־ז v a rx t  rjrj? ;וט גא;ץ זיי זאי ג־;ז,   
fync נא*;׳כ ן y;y ^,אט • י,'־ *יאס די׳ םאר " ;

<׳
I * M י

איססא״ * *• d •• «• ̂ * 4 י•̂  אר,־י״־:אטיצעז #**'k •ס •*» ̂ 1 י מ 1 ־ור די ׳י-ים
׳.׳׳•׳׳מז א• ױיב ד־ױנעז םיד ;ר *ב• ־ ילי Mm •m -> - אוז

*־ ■־י : זא־■;• '״עזע־יגס אוו ״עזער 1ר־ איגזע < ־1
טעג־־נ׳; •־•• ;יט ע:ע;,יל •־אם , ;,אזעלכ געפ•: יבער

• ;נע צ״טו .רעי■
o r :•־:  ;ווניט; צײע'ף ,ד פיטיץ. • S ר > ■ >
:;••א־עז •צטעיט y:צו א*ז •־אן .דים׳ ם<םאי־א ן < זזײײ

 פ׳גייסצז, ויז דיזעינע ז**נעז דײצאבעיס ױ צו
 ?ײז vאז אױסנ׳ןא־ב•".־ ראט י ע. נ דעד װאש

;«ר •׳.*•יא;א. א׳ז טיהיננ םע׳־פעי׳יעהרײיכעז
 ד.ר7:י צ-י־: :y:••: •.':י^עז ,יצױ ;*ט טעהר

 צייײ א־; גע״יו'?: םארנאנדע־געט־ײט ײארי״ט
 י-יגק־ צ־ו״ ר־ט אויסנעקוםע; עה איז אזוי און
'j דזמאבע־ס די ,;ו, םעךר טעז vv■ אי*ד '׳;נ־;ז 

דוצעז. ;זינאנצ א םארי״עז

פון ועליןד״אדפ״ פיפעלם פון ערקלערוננ
אםעױסא

 ־ay איז מערץ, טען23 דשם זונסאנ,
 אויסערגעװײנלײ אן געװארען געהאיצטען

 *py נאלער0:אצי דעד &ון באראםרנג כש
 רעליעןי־״^רט״. *י§<ם םון ?עקוםײוע

 הא־ םיטנלידער, יארקער ניו די אויסער
 אנםײיצ אויך באראטונג דיזער אין בעז

 םײ ,w*0 םון ר0פארסרעס גענוםען
 בירםינג״ זתםראים״ באסםאן, לאדע^פיא,

fopn ,נוארין «oy״p® P .םטעםםארד
 אויך זיך tynyn באראמוגנ דזןר אין

 אאע כמעם פון פ^מעהער באטײאינם
 זײנע; װעגכע ארנאניזאציעס צענםראאזן

שאאםעז  רעאיע^־״ארט״. י«ולס9 אז אננצ
 םארםרמםער ג^ומען אנםײא האבעז עס
 כרית ארדער אינד. ״רי;ג ארבײםער פון

 געװערין־ אידישע פאראײנמטע אברהם,
 יר־ אידישמ גרויסע אלע כםעמ שאםםצן,

 נא־ אםאםיאײשאן, ״®ארוועדטס״ ניאנכ^
 פועאי פארבאנד, ^רבײטער ציאגאלער

 םאד־ סאציאאיסטישער אידישער און ציון
באנד.
»־״ארט״1רעאיע פיגלס םיז אאגצ די

 אץ געװארען ארומזגרעדם אילזײםמ tאי
T האבעז װעלכע םארהאנדאוגנען, די t נע־ 

 בארא־ די װצן אינדערפרידז, pc צוינעז
 *טפעט גאנץ בת געעפענט, דך האם טונג
 האבען װעלכע שםעדט, די אווענם. אין
 פאר• הײז דירזנקם צויציר«ען געקענם :ימ

 מיײ דיערע צדנע״טיקט האבען טרעםער,
 דיסתוסיע רער אין בריע,*. איז נוגגעז
 םארטרע־ די באסיילעט אױך זיך האבען

 םרײגד די פארבאנד, ״ארמ״ פוץ׳ם טער
 םינגאיאװסקי, דר. אוז בראםקאן דר•
 צענטרא־ דער םון פארםרצטער דער און
 פוילי־ דער פאד ארנאניזאציע שול לער
מיכאלעװיכיט. ב. פרײנד יעפובליק, שער

 איז דיכקוסיע, אלזײמיגער דער נאך
 גע־ ■אגגענוסען מערהײט גרויסער y טיט

עtJ^ פאלנענדע װארען צי : אלו
 באראטוננ אויכשרגעװײנליכמ ״זײ

 נאציאנא־ דער פון םיםגלידער די םון
̂וי־ ^יסלכ פיז מהוטמועpy לער  רעליי

 באטײ־ דער מיט אםעריקא, פיז .ארם׳״
 װיכטיג־ די פיץ פארטרעטער פח לעוננ
 אפנעהאלםען לאגד, איבער׳ן שםערם סטע
̂ורה, ניו איז  טען23 דעם זונטאנ, י

 דער־ צו נויטיג פאר נעםעם מארטש,
prutfp ע&עגטליכקײט, דער םאר ty די 

 העלפען און ש(לע\ די pc אויפהאלנ^מנ
 םון םארנאנד צענטראלעז םוז ארבײם ייי

t'n i װעלכע ארט/ r r ' t נע־ איצמער 
 •יסעלס דער םון םונמציעס צווײ די ווען

ארט״  ty:''t אמערישא, פון רעלמגוי̂-
 בא־ .גרעסםער דער פון איצנתד אױך

p םאסעז אידישק די םאר דייםוגג t דער 
 נױםוחננדיגסײמ די ty ומלטן נאנצער

אויפנא־ צװײ דיזע פאר געלם שאםעז צר

כ ײי ױי זיג  אז פוגקט איצט איז בען
;געװען םריהער איז עס זוען איז

 אויס דערפאי דדיתט באראנצננ ״די
 םאר• די װאס באדױערען טיפסטען איהר

 דער דאני, א ׳אר:אגיזאציע אײניגטע
 פינאנציעלער אופזיכערער און ינאפער
 צענסהאלזנ אננעשלאםענע די פון שטיצע

 צו אימשסאנד ניט t'y ריערסערשאםטען,
 רצם םארזיכע־־עז צו זיר פארפליכטען

 tm ״שויעז די פון בודדעעט םיניטאלען
 -ms איצטיגע די *ארט״. פארבאנד פה
 0װײמעידע די ניט דעריבער ערלױבט גע

 אר• םאראײגינט^ר דער פו; אנהאימוננ
באראםונג די גאניזאציע.

:דערינער ״באשל^ס
 •py די פאדעגדיגען צו םארמעל )1

 .אר:א- פאראײ^נטע״ דער םון זיטטעדז
 די• טיט רעליןי־״ארט״ יפעלס8 ניזאציע

זיצונג. זער
 0-ע:דינועקזיפסי ביז־איצט די )2

 ישר פון װצרמ קאמיטע ארמיגיסטרײשאן
 םפצציע־ y אין םארװאנדעלט קאנפערענץ

 צו אויםנאבע דער מיט האםיטע לער
 os9'3 פי; ארבײסען די פארענדיגען

 פאר- דעם אויסטײלען און רעליעױ־״ארט״
א;י• םאראײנינטער דער פון כיענען  אי;

זאציע.
 זיך ;עפינט װאס געלט, דאס )3
 סוי- <ז וױ נאידעם זאל׳ ?אסע, אין איצט
 די פאר אפנעליעט װערט דאלאר זענם

 אי־ ארבײט, די םארענדינען פון הוצאות
 צום אין שויע; די צו װערעז בערגעשיסט

 בא״טליס רעפ פיט אײנקלאנג אין ״אדט׳'
 דער י־י געװארען אנגענוטען איז װאס

פאראײניגונג.
 ז׳ך ;ע:-י:ע; װאס נעלרער, אלע )4

 זײגען װאס אדער ברענט׳טעס, די אין
 ב־עגטיצעס ד• או געיוארען געפלעדזשט

 ds«’2 פיז אפיס צענטראלען צום און
 גע־ האנ, הײנטיגען ביז רעליױ־״ארט״

 קאטיטע, עד7 &ספעציע דצר צו איבער קען
 *טײצן די צו אפשיקען עס דארו® װעלכע

t דיט אײנחיאננ איז ״ארט״ צום און r□ 
טי*וס.יבא אויבענדערמאנמען

װע־ איײן באיטליסט קאמיטע די )5
 ־4אנהאי דאדף זי װאס שטאב, איהר געז

n t'n \vo אײזיע פארענדינעז װעט 
אויפגאבען.

 דער אינסטרואידמ באראכוגנ די )6
 אד־ דעלעגאציעס די העלםען צו מאמימע,

^tבא סגעציעלע .גאניזירען נ nו I עי-3קער 
 די פיז אויפהאלםונג דער םאר שאםםעז

.“״ארט פון ארבײסען די פאר און שולען
 ן,0ערשאפט8ר«ער צענטראלע די )7
 אננעשלא- געווען ״איצם tני זיינען װאס
ס דער ty סמן ל ם״ •יי ע^אי  וחר רעלי
t n זיר רט0םאד0אױםג py ת די ני
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אינטע־עט ;׳,טיפ א ;*ױזעזיא־ױס; טע-
yyr אנ פ־ן ;־,פא־ט־עט די אינ״ט. ״:־ אינ אכ

צי טו;; : רי:טונ;ע; מאריצ־דעגע * -y; א־ן
געפי; גיט ן גענ״ינ־צאפכ־ א  ;y: -:y; יע־יעיי

פאױ געדײנשאפטיייכע א אי; באי•;; י בעײ,
-jy אײו אי־ די pc אינט^־עםען די פא^ •ײפ־א־

נ• ,דא:^ ן.נ עי״.ד ע ס ט; נאגצ^* דער ײ־יא א װ^
 יע• פי״י־ס דער פין עי־דכטעלו ױ אז

ryp כייט׳ £יער זע-ר האט אכיעײיזא אין 
ט די געי־ואיפען ״ נ ־ א ד ^ י ־  אי־ע י1אױ י
 £ראנט ציש איױס״״עי־וחט י־אט געביטע;,

 לזאנהנ-וחטיװצ װעגען געדאנקע; די
 ״דזשאינט״ א• דירכנעקעניפט ״אט הײ־וי;
 אנ־ י*י״?טור ,ד לעיפען פון 2פר*נצי דעט

 גאנצע• ־־י א כייט האט און שטאי־טען,
 דע׳־ ככור גרױס פארשאפט עהזיסטעג״ו

טע״ די אני  אינײטער״עאפט אידײעער א״נ
 א אײנגע-ע־יכען האט און אטעריקא פין

 ניט ;עשיבטע דע־ אין ביאט וױבטיגען
 אױך נאר ארבײטעי׳ אידישע די פון נא־
 ארע׳ נאגצען דעם םון ;עיעיכטע דעי אי•

ױדענטום. ריהאגעם
־ װערט יזאטיטע ספעציעי־ע די )9  אנ

 א אפדױקען און צוצוגדײטען סטי־ואירט
ן אין ברך, ^ ע ע די װ דיג  גע־ פא^טענ

 פאר־ יד און פיפ^ס־רעליעז פון ״שיכטע
־א א-ן ״ארט״ כייט׳ן אײניגו;;  אכיער̂י

 װי דעם גאך װערען. איכעמעגעבען ו*א
 דעי זאא װערען, םא־טיג װעט בוך דעי

 איבערגענעכען אינזערער ארחױו גאנצער
 םון אנטײיונג אידײטער דער צו װערען

יעטאט־ביביײאטעיז׳/ יאףרןער :ױ רעױ
גע־ צו חוב אוגזער ?אר רא^סען נױד

 װעאכע עםעגטייכידיט, אידי־צעי דער בען
 אויפ* און צוטדױ געשײניזט אוגז האט

ט 1גא;צ< די טעדקזאמתײט  אזנ־ פון ךי
 איבער עדיןאערוגג אן עשדסמענץ, זעי
 באװעגט אונז האבען װעי׳כע מאטיװען רי

 איצט, ;ראר יעזא^ציע, דיזע אנצונעפען
 r*D איז אונז פון אײנער יעדער װען

 אױפגאכען, צװיי ד* אז איבעיצײגט,
 פין רעליף-״ארט״ פיפעי״ס די װעיכע

 ׳אג;עצײכענט זיך פאי ^אט אםעריקא
טונג גרעסטער דער׳ פון זײגען אד״  פאי נ

 דעי פון דעדא^ראסיע אירייטע- רער
 םיר װען א־צט, ;ראדע ;װעאס גאגצעי

 דער איז עס אז איבערצײגט טיף דינען
 אױך אוגז פלן אײנציגען יערען פון חוכ

 אין נאר איז װאס אר״ו טאן צו וױיטער
 מאסען אידײעע די הע^פען צו ׳כח ןײן
 גרױ־ דעם אױפהאיטען רענרעי איע פון
 בי־ט איז װעיכע ׳שו?ען פון גע״ז סען

 באפעס• און אױסנעוולכט הייוי אונזע־
̂ע אין געװארען טיגס  איז ענדער,‘1 אי

 זײן אץ ״ארט״ םאיבאנד רעס העילםען
 טעדזר װאס אז ׳עטרײנ;וגגיא: גיױסער

 פרא־ םון חױ;ה זײעד ציהען ז׳איען אידען
 זיכערע, אױך דעריבער און דוקטיװע,
 גע״ מיד זײנען איצט גדאד — טלאכות,

 דער״ ^ריט ראדיקאיען אזא צו צװאונגען
 קײן געפונען ניט האנען טיר װײיל פאר,

 יעו־ די פאר גאראכטירען צו טענריכתײט
 כדנימאא* דעם ״אדט״ דעם פא־• און לען

 ארבײט די װעיכען אהן בודזיצעט, סטען
װערען. געפיהרט ניט דארט יכאן

 כדר האנען צוריק חדיטים 7 כײט
 םיפאס םון סאראײניכונכ די דודכגעםיהרט

 גע״ האבען מיר ״ארט׳/ און רעאיעף
 אר״נ״ רועט פאדאײניגונג דיזע אז ג^ױבט

 דעש דורך און עיעטענטען, נײע ברײנגען
 םאראײניג״ דעי אין אעבען נײעם אײך
 געהאסט, האבען טיר ארגאניזאציע. מער

 וועט כחות םון צושטראם נײמר דער אז
 מי״ דעם כאנעגעגען מאכען סעגאיך אינז

טען ס מ^  אנישטאלטען, די פון כודדטעט ני
 אין און אפהענגיג, אונז אז זײנעז װאס
 !ערמאנעג״ א בויעץ צײט זעאביגער דער
 אר״ זאא װאס ׳פאאהס־אר;אגיזאציע טע

 אויפגא־ קאניןרעסע צװײ די פאר כײטען
 אי־ אײראפעאישע די וױ אאננ, אזוי בען
 אונזער אין נױטעען זיד װעאעז רען

 אפיאו האבע; אונז פון פיעאע היאף.
 ד• וועט צײם דער דיט אז ׳נעי.אפט

 אױף געמען פאאקס-אדגאניזאציע נײע
 טעטיג־ כרײטע א סיהרעז צו אאײן זיך

 אין דא אױך געביטען בײדע אויף גײט
אטעריקא.
 ערװארטיננעז אונזערע זײנען איירער

 גע־ סתדים מאס געדזערעער דער אין ניט
 די פאד שטימונג די װעהרענד װארעז.

 או:״ דודך איז אונזערע אויפנאבען צוױי
 הױפטזעכאיך געפיהיט אניטאציע זעד

 בדאמ־ דר. חבדים די פון הייף דער טיט
 סיננא־ דר. און מיכא^אוױטלש ב. ׳האן

 װעהרענד ;געװאיזסען עטארל־ ייאװסקי
 אױםגאבען אונזעײע אין אינטע־עכ רער
 אויס״ דעהר א*ו וױימעד װאפ זין דאט

 קרײזעז, ברײטעדע אאץ א־ן געישפרײט
 אמא- דער םוז הכנסות די אבער דינען

 נע־ צו נענונ נרױס נעװען ניט ניזאציע
 דער אין אױך מעגאיכקײמ די או:ז בען

 כדנימום דעם באגעגמנען צו צוקונפט
 וױ אזוי אניטטאאטען, די פון בודזשעט

 וואא־ איצטעד. ביז נעטאן עס האבען םיר
 אױפצובויען באצוועקט באויז םיר מען

 וואא־ אמעדיקא, איז ^רנאניזאציע אונזער
 צוםרירעז ?זסאדק זײן נעהענט םיר מען
אונוער חרך דען דעוואטאט, דעם םון

 אייפ״ •*ידע• גע־־יננע• איד א-י טאציע א:
 פלן טעכ,יי*אנ •׳.־טעדט י׳ו א־ן צי:••^
 גא״ טיד טען װא ׳.,*עי־י׳־״אי־ט פ־וע־־כ

 די צײט ייל::ע־ע א א״יכ־איטע; ;;טינ־;~
 —y ymyiyn א״ע •יאיעע; אגיעטא־־טצן,

 נײ׳ ניי״ ׳,ע״יארען. ע־פי־־ט ױא־טימע
y““ זא״ע: נ*־־ ב א ׳אנ׳;־ ?ען j*, *ער 

ד ,־ר״. •y-y• ־•יען“ ׳דפטי*ע; ד י ד
ru ר• צ• יאיאױ ט״יע;ט 11 רטע;פ e,* 

•:*,פא״פי איא אץ טעז, :טא
;y׳:y; ־,,נ -א:ע; י־ך ז“ א

,y א״נאנילאצ פא־אײג*:ט*< א

Jנ-^ט׳טעס די אין ראי־א-. טײז^ט :,׳
ys'sא*; אייך ,־י־ י־אנר, ;,־ r^z'r, װאש 

 פא״־ )׳א־יי ,־,ג אין כאיא״ פון יונ*ט עס
- ;ןיטא:  דאיא־. טױוע;ט J( נאך נ

 •עי ט»יצ דע״ פא- א-ז אייזא צוזאטען
 טױזעגט r»J ־,ע* א; נעװאיען ט̂,yזאר

 ר,אסטyג אי;ז לאט ריצאית דא-אי
 דא״ טױזענט U1 א״יפ צייט דע־ דורך
 ׳הכ;סל רײנע א אי;ז **:ט1בי' יאר.
 די פאר א-:ע-ע״רעז ײאנילן טי• װאס

 ;:1 פון כורע א אטצטאי־טען,
 חד״פיכ, \) פ•; פ*;-יא-ע א פא־ י״א^א־

טויזעגט 5 א־־ים אי־זא, דורכיענ״טליך,
כעבר: גיט  וייײו - חוד״./ א יאי״א־

נ״נירופ. די;ב ,*,אפיי jyryi צו
 זי* אין ;*;לאט נ••* ״אגעז דע־צו

yj;ד• אז א־יכ״ע-, איז וױגטער דע- א? ׳ 
 לכנסל אזא א*;ז ױעי־ע; וזד׳צים ?וטעל
 ,y^yr טיד װע; ;,א. געבעז, גיט אײך

 ;א;* פא־׳ן לכי־ כך דעב טאכען דארפען
 מרכ־ פאגאטי-ינע־ יע־ װעט ׳יאל־ /יען

 זײן דארפען אילטטאי״ט^ די פאד ׳טניט
קאענער. נאך

 א נייט דעריב^• ־אט קאגפי^־עדו די
 דעם \VQ':v,:n כיאיאריטעט גרױטער

 תאגפע* יד :איעי־וס. אױבעךגענדאנסען
 טוז •ט־יט דער אז ;עםונען האט רעגץ

 האכען נ״יד װען א״צסעי, װעדען ראכטyג
 ;ערד דעפ טיט צוזאמע; קאכע׳ אין גאך
 דא־ גטyויזo סיי) א-יפ ביגט״צעס, די פון

 vo אז דעו־צו, צוצואאזען אײדע־ יאי,
̂ען  ;yD^;r^ צו :עצװאונגען דין זאי
 די װעלען ט״ר װען דאן, אפיפ רyאו;ז

 א״ אפלעגגי; ?ײנען װעאכע אנ״צטא^טען
 פאי א ;עכען :יט אםיי-ו #וזירף אוגזעל
 דעי צו זיך צוציפאכען צ״ט הד״עים

y,:י rטאפיy;yלא; ־,.!
 כא־ אוגז לאט אורזאבע yצװײט א
 עס ר.yאיצט ״עריט דעם טאפען צו װע;ט

 דע־ די אטעלירא אין דא זיך געפיגען
 אד־ יטוא צענמראאצ.־ דע־ פון יעגאציעס
 יע־ ״אדט׳/ םארבאנד םון און גאגיזאציע

yi.̂ אז געפיהיט, האט אונז םון אײנער 
 וױיטער ענעס פארזוך א מאכען ניוז טען

 םאר׳ן סאי ״פואען, די םאר סאי ׳טאן צו
 סיד האבען אויפנעא״זט דען ״ארט׳/

 ד• ניט אבעי ׳אי;א:ילאציע די ױז4כ
 ׳אוג־ yכ^װע אױפנאבי׳נן די םאר ארבייט

ע זעד אצי אגיז  דך םאי ;עלאט האם ^ג
 ד• םון הי^וי דע- טיט אעעצײכעגט.
 איצ־ ביז אניטאציע װעמעס דעאעגאציעס,

 צו־ ׳םאס ;דויסער א צו ביז ׳האט טער
^ז דעם ;עגרײט א  רי בא־טאפען א-ן כ

 ארבײט, באגײטער א םא״ יטטימונג
 א זוכען או;ז פון אײגער יעדע־ װעט
 זאא ודאס ׳אר;א;יזאציא;ס־םארפ נײע

c בײ מאכען מענאיך v i פון מיניםום 
 אמע־ דײ סיץ ארויסצוכאהוםען אױס;אבען

ע ריקאגער ריז  מאקסימום דעם מאסען אי
 איבערצײגט זײנען סיר װאס היאוי, פון
 סאי כעכעז, װעאעז און וױאען קאנען, זײ

 סאי לפואען׳ פון אױםהאאטונג דער פאר
פארבאנד. ״אדט״ םון ארכײם רער םאר

 האבען :עמיט ׳שװערען זעהר א מיט
 לפריט. דיעזען צו אגנדמאאסען זיך טיר
 חא־ םיר אז נױ^ און מארף פיהאען מיר
 שםיץ־פונקט א אהן איבערגעאאזען בען
 און וױכםיגסטע צוױי די אמעריקא איז

 ארכײ״ געזעאיפאםטאיכע םארצװײנטסטע
 אענדער. סלחכיה געװעזענע די אין טען
 די אז איבעדצייגט, םיף אבעי זײגען טיר

 אאזען ניט װעאען אידען אכיעדיקאנער
 סאנ״ וױכטינםטע צוױי די הפיןד אויױ

 אײ־ די װעאנע ארבײטע•, כטמקטיווע
 ׳מיט האבען טאסען א-דייעע י־אפעאישע

 פון אדױפנעראטעװעט קרבנות פיעא אזוי
:אךמי-חמה און כיי״חמה די

 די אז איבערצײגם, זײנעז טיר יאליעז.
 טינ װעאען אםעריקא פיז טאפען איר״פע

 עואעז 500 אי^ער ד״ הפרןד אױף אאזען
 אי• א קריג#ז עש װאו אענדעי, אאע איז

 05 איום עיצילונג טעדשאיבע איז ד״ש
 כיוזעז ײעאכע קינדער, אידײשע טויזענט

 ;ד אױב גאס, אין װעחגץ ארױסגעװא־פען
 װע״ אפגע^״טעאט זא־* דױלוי אםעײהאגער

 די אז איבערצײנט, ז״נעז טיר רעז.
 אאזען ty: וועאען אדעדיקא פין אידען

 פױ *שואעז טעכנ״שע אאע דז-לוי אלז
 טויזענט 15 א-רם װעאכע אין ״אדט״,

 װע־ טיידאאד א•*; בחורים אידי״שע ױנגע
 אע״ ײאדוקטיווען א צו ציכענרײט ךען
 אין איבעראאזע• ניט רוןאען איז בעז׳

 חאענאיכען אוםזיכעימז, איצטעען זײער
 אין קאאאגיסטען אידישע די צושטאנד

אענדער. םארשידענע די
 א״דשער דער מיט דך זענענענדע
 מיט״ אאע פוו נאטען אין עפענםאיכסײט

 רעליעוי־״ארם״ •ייאס דער סיז גאיחנר
אאע צו כדר *יעאירען אסעריקא, פון

 ײייע יחידים׳ y^> אין oyאציfאמאד
v< או;ז לאנ^ t 'n my\ אין y*i;H; •y i- 

 ז־ין "j עלזיגטענץ, איבזעד ס*ן צײט
zy צו ג־״יט i ;ynycu)y ^ט1 ל-אכ רו^> 

D די פין y ^ ;y sy i דכעז אין y jO 'rn• 
 אכיע״ייא. ם־ן איד^ די צו ;y*yװ געכען

y# די irmr עפ^טליכיזײט jy-yr Dyr 
ry^ די פין ’vnjy א וױ שגעא, אזױ 
V:" ױ פא-רע אנה א-;אדזאצyט ;cy,- 

ט^ דער ׳פא־ ״ע־ען ;ע; אנ״ yu-ט ב v 
 װ?ד״ ׳אײפ;אכען yב•יד ר* פאל )לײג»

:v *א•צט' דcארyנ:•י;טy פ־נ^ס -y״r y'

ט דאט אp*-<yאט פ״ן א-ט״ א פאר ^
y»;; דך :’ *yy^ ;

 -y־-y;K mV'y* אױס ךךיל^ .לר
^ צו רא;ל ;1א ד;ג  ״אנ^ y: vn א
lyf^M סי; •אײ 0 ל/אמע h אין אוגז

y e ^ n y » ^  rm o 'n v; איז - אי״ מ w ״y*;y’ א־ ר.כ ט,.ב n
y סאי -,yvj ד• פין i* פאא י׳אט װאפ* 

lyavitr• פאי א;טל-,4װא אי׳ס צי»ט דין 
r; לאט ױאכ ׳עיע־ y
*r m ' m r *  -yiy, שטאלץ

y נײט די; i- פון א-נײט ;■^yr- -אמא

סלײדערו נייע ם׳נײס זם׳שײעוס» ם׳כשר׳ט,
 >«םאי טאן םען פלענט אזוי

H« ך 1א U יאהרען. «לטע גוטע די אין
ם וןײערע זײנ;ץ ד »־ן קרוני ר״נ שטאנד פ ם  אי

ס אד*ד זעלבע דאס טאן צו ג טי ? יאהר ח״נ

ס ז ע י ז א י ו ד ש ל א ח נ ס פ
םריינם און פרוכיס אײערע צו איכערשיקונגען געלט אײעד מיט צו דך אײאט

הײס אלט^י דער אין

&סה אויןז נעל־ דאס סױנען זאילען זײ כױ
iy?ר װעאען זײ און צײט ריכטיגער רער אין אגקומען װעט היילף אײער r 
̂וס סומע איכערגעשיקטע נאנצע  םדעהאיכען א פארשאפען די טyװ װ

iy דורך ג^ט אײער שיחען זײ װעט איוזר אויכ — ױם־טוב i

־אמפא;־ עקספי־עס י אמע־־־אז
 פינאנס־ אינטערנאציאנאלע אמעריסאגער גרעסטע און עי״טסטע די פון איינע

 םארכיגדונגען און װארשא איז פארשטעהער ספעציעלע םיט אינסטיטושאנס,
 וױכ״ אלע אין אםיסעס אױך װי ילענדער, שכנ׳ישע און ■ױילעז גא:ץ איבער
װעלט. גאנצער דעד איבער און ױרא• םון צענטערס טיגע

 די סון פיטצען אונערשעםליכע די און אמאניזאציע װעים־ברײמע די
איהר ערמענליכט קאמיאנ/ עקספרעפ אפעריקאן

ן ע ל א צ ו צ ם ױ ר א ע נ א ק י ר ע מ ם א ר א ל א ד
ארדער מאני אדעי קײבעל דורד

נאיץ איבער

 ליםהושניא נאליצימ, פױלען,
למנדקר שכנ׳ישע אװ

אין אויך װי
, ד נ א ל ש ט י י , ד ך ײ ר ט ס , ע ן ר א ג נ ו ן א ע י נ ע מ ו ן ר ע או ר ע ד נ א

ן ע ל ײ ר םון ט ע . ד ט ל ע װ
 אייער איז לאכיפאני עקב«רעס ווםעריקאז די סוז אפיסעס די סלן אײגעם »י| ארײז נעט

טיזיש ײעירטז אידגענר םוו מענעדזשער רעוידענם צוס שרײבט אדעי״ am דא צײנען םיר װאס •םיסעס, די ®ון איינעם איו •דער שסארט
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,  סםרים^ »ירי און םעין י
סםריס. 1*ירב«ר נ. 32 ״2'

pot סםריםם רײס אוז 
woe סםרים. יזאסערס

DTVD ססרים נאר איז עס װאו ?,ponpbr na שם«דם יעדער אין כםעס 'GWjn יןדער איזיכםןם

ייי

י'ײ1,י1י||

v j h i[■ סיד » *ג p 1י s m ם  יונ• יוי
r ז .y ,םארקי׳ונ׳ורען ח׳נלט׳נן כחות o r 

ס «לןנם *ון נױט  ■jw נאפיל׳ון איז ױן
ע«*נע ניוטינסםער חןר אין פ*יק ןער

ען סיר ניענעח״ט. ז-ער : ש  נ«זוכט תןנ
 נעװי־ און פארשסונד ױנז«ר ױ״ט ,־ױ
 »רײנ«וונר״;־ דיקסיױס. ייונז onr עןכ
רנ״ט גמיםער חנר אין עג  םון חילפפ״י

ס פסעדיפא פון ivtk ר•  אינ- םמחר וון
 סעהר װ^ס קולסור״ארנייס. םאר מעיעס

״ א ס1ס תי o פאר טענ n סו; נוראנל 
o אינ«רנײ«ן ןר*רופסיװ n אידימען 

פו יעבען  omen דעם סיחסוז. ד«ר נ
רנ״ם »ונז«ר א״,«  אינער ט-ר י^וזען יו

 נע־ די ׳אר״נען ײעלע[ װ«לכ« •ענע, ץו
o' אגמריקאגןר סון יציכטע y jjn i •פו 

vo 9 רי w s .יןהר
נ די ענ נ די ^נ ם אונזער ם  איס ארנ״

 יע־ זיף, מיר פארפליכגמז ארגאדזאייע,
״ז אױױ א״;«ר דןר  אױך שםײנער, י

 פאוזוכען די אין סיטזוחעיםען וי״טער
 שאו־ט־ ײערען נעסאכט תיכױ װעלען װאב

vyyr^t; ארגא- ;ייע אינטער ארב״ט רי 
 צו האפענדינ או; !א>ו־א;ס״ש«רםען,’;

 טוער נע־ועזענע אינזערע אלע נאנענענען
ט, וױיםערדינער דער אין  םארנייי* ארנ״
ריר׳ כען

אכטיננ, נױים םיט
רעליעף־״ארט״ פיפלש פאר׳ן

. אםעריקא, פון
 *וקערםאן, כרוך

סעזרעםער־םענעדדעע־

ע די ש י ר י ר א ו ט ל ו ק י ר ג  א
ן א ר א כ ) ( ש ר ד י ד ט ע י י ם א ם

 אײס• סים ®ארסערס ציקונפסינע איע העיםס
 אויס־ זיך װי אוו פאימערײ װןנען קינסטע
 קויפס איהר װ*ז שװינדרערס, פיז ׳.'■לים׳לז

סאדם. אײער
 כאיאט איהר איירער דעםאזיטס חײנע ניט

?V אונז סיט
 .,,סר אנכאיוט ?,א טאט איז ראם אונזער

■ןן-זענ״יי. י.וסט «דער שר״בס
 ביז ס פו? — שכת אויסער סעגליר אפען

F.. Uth St . New York U ו«JEWISH ACRICULTURAE SOCJFTY. INC. 1אוה־. 1 כיז — זונפ*נ i f

ס ר ע ס ע ד־ פ
ן ו אp פ oל p i

 כרעט־ וױיעי די דאס וױסען זײט
 -Vi און װעיװמט ורעסען צו אךז>
*jh v איצט כיז האבעז מיר װאס 
 <ײ צוגעפצכטע די כיט מאכטyנ

 חאאץ אויף צונצשלאגען רyאד רוענד
 אונ־ םון געײאחןן רטy^רקיy ז״גען

 אוס־ סאר פ^םארי-דאקסאר זער
 םון גערוך דער iyi ױזען, צו געזוגד

 צויא״ די איז יער yטט,צואװאר די
 קאנ• צו ברענגין קאן הא<ץ yטyר

סאטושאן.
*עטעגט נײעם אונזער נאר ױזט

 װעיכע <ײווענד, קויעמצ די כייט
 די סון געװארען Djymyj^ איז
 װאשיגג- אין עקספערטען yסטyגר

^ המכסט אי*ס טאן רי א ם אני  וױי־ ס
ברעטיאך. ער

די בײ באקוםען «ו

 פרעס• װעיװעס און פי£ש אמעייהאו
סאמפאני נאארד

יארק נױ עװעעו פינפטע 123
 2220 אשלאנױ םקלעסאז

 לײמעסט די אויך פארקליפען םיר
םים סםים טרוקענע ססיסערס. סםײל ג«ראנמיע. א
 מאשי:ט ינקינג8 אויך האבען פיר

םארקעם. אין בעסםע די —
I!

ן א מ ד ל א ן און װ א מ ר ע ב י ל

ם ר ע אי ל
302 BROADWAY, NEW YORK

Telephone: Worth 5623 5624

ק ו א ל ם ק ר א ט ײ ר ע פ א
ס ר ע ב מ ע װ ט ל ם « ר, א ק ״., װ. ג ל. m ז, ל ר ע ם « ד ם.1א א

מיטינגעו םעקשאן רעגעלע
ײערען *פנעהא^טעז װעאען

»24 אפױל, סעו14 דעם םאנסאנ,
7 3 ר 0 ה ד או נ ע נ א

:פלעצער םאאנענדע די אין

ן א ש ק ע ן ס ו א ט ־ ת א ײ. איםט 175 כילדינג, פארװערטם :ד װ ד רן  כ
ן א ש ק ע : ס ם ע ל ר א ע106 איםט 62 ה  סםריט. ט
ן א ש ק ע ס ס ק נ א ר טאן 1581 רוםם, קלאכ 1 לאקאל :ב שיננ  עון. װא
ן א ש ק ע ל ס װי ז נ א ר ט. סעקםאן 219, לײסעאום לײבאר :ב םטרי

 אויםגענומען םיםיננען די ביי װעצען םראנען טרײד װיכטינע זעהר
קונזען. צו אױםנעשארערט זײנען מעםנערס אלע ווערען. םארהאנדעאם און

, ד ר א א ב

ט־שערמאן. האראוױטש, ל.
I-

םצנעדזשער־סעקועטער. ליװײ, ל.

v !|i;|i|:l!i!air!ll»|llliiill||llli‘|i•*׳ >til• r i״:,;*  ־ ״;׳ י

ט נ ע ר ר פ ע ײ ן א ב ץ ש פ א א ש
ר צי ט ע ל א ה ר י ע ״ ד ט ײ ק ג י ט כ ע ר ע נ ע ״ ד ע ך, י א ו , ו ט י נ - ב ױ  א

ט נ א ם, ז ם אי א ר װ ן ע רן א ן ד א ם ט ר או ל ע א ם ז א א ד . י ען ג ױ הן

דך דאס־צרליב טהרט
 די.גערעכ־ גימ לייענט אײנער װען וױיל

 װאם נים נאםירליך ער װײם םיגקײט״
 אלע אין און ױניאן זײן אין זיך םום עש

 אײנעם אזא שים און ױניאנס, אנדערע
 פאר־ w זץ־ שװערער פיל אזױ אוץו איז

 אונםענליך םאל טאנכעם אץ שטעחן
אויםזװקוםען.

 קריגט אײנער אויב
 ,נערעכםינ־ די ניט

 װאם אלעס איז קײט״
 װע־ געםאן דארןש עם
 צו ווענדען זיך איז רען
 םון םעקרעטער דעם

 שרײכם אדער לאקאל,
צו דירעקם
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ט ס ײ ר װ ה אז אי
 גאװאדאדאססק פון אידען חונדעיט אריבער
 צי כדי סוס צו געחן צי כאשיאסען חאבען
 געחן װעי*ען זײ י«ראל. איץ קײן קומען

 ױמעניע, דורך ירוש^ים י1 §וייען *ון
 װעגעז צעחן סיו־יע? און ■ערקײ סערניע,

גע־ געצעלטען, באגאזש, ײערז פיחרען װעלען
 גויטװענדיגקײטען. םעדיוינישע און •עס

 דער איז •אבאל, טערקישער אז איחר, װײספ
 ־4חעי אז ׳און סי^איעטס פאר םאכאק בעסטער

 KJO פון געםאכט װערען סיגארעםען מאר
̂' טעי־קישען רײגעם ■רןצעגמ ®אבאק

ק, ו א ל ט ק ו ד ק ס אוז ס ע ר ד
ם ר ע ס ע ר ל ױניאן פ א ק א 35 ל

ק או ל ס ק ר ע ם ע ר ם ם א ז ק ר ע מ ם ױ !א

פרעסעדס סלאוק אלע פון מיסינג א
ן ױ פו ארר, נ י

װערעז אפגעהאלםען װעט

1924 אפריל, םען14 דעפ םאנטאנ,
אשענד) אוהר 8(

ן י ״ א ם ט ־ ע װ ר א פ ל ״ א ה
,בראד־ױ אישם 175

:װערען פארהאנדעלט װעייען פראנען וױכט־נע פאינענדע ײאו
באארד. עקזעקדטױו דער פון בעריכט .1
רעפארט, מענעדזשער׳ם .2
רע־אמענדײשאנש. בעםטען, און װאהל .3

 אויפנעםא־ זיינען אלע און ודכטינ, זעהר איז פיט־נג דער
צ״ט. א־ן קומען צו דערט

35 ילאסאיל נאארד עסז.
סעק.־מענעדזשער. בראסלאוו, דזש.

 טען12 דעם ׳•שבת מיטעס םעקש^ן בר^נזװיאער דער — ב. נ.
 לײסעאום, לײבאר בראנזוױא אין אבענד, אוהר 8 ,1924 אפריל,

ברוקלין. סםריט, סעקמאז 219

ר ע ג ם נ ױ
 ראדיקאלער שטארקםטער און גרעםםער דער אין

זועלם. דער אויף ארדען ארבײםער אידישער

ט ג א ט ר א $2,500,000.00 — ם
ר ע ד י ל ג ט י  83ססס, — ט

ם ע ש ט נ ע ר 740 — ב

 יע־ שםיגש רינג ̂רב. דער
 קק*נ*םײ װימיגען דען
yw\ ליטי׳יען און^ riDMp

 קול־ דער איז רינג *רב. דער
 אידי״ דער אין צענטער טור
בוןװעגו^ ארבײםער *עד

ר ע ר ד ע ט ײ ב ר נ א ג ר אייז רי ע ר ד ע ג י צ נ ײ ־ א י ד  אי
ר ע , ש ן ע ד ר ם א א ט װ א ן ה ם א ע נ ע ג ײ ־ א ר א מ בי א  ם

ם ר ױ א ע ם נ ײ ו ז ױ ט פ מ א ם נ א . ק ר ע ד י ל נ ט י מ

ניז 18 פון עלטער אין ארײעענוסען װערען טעםבערם
יאהר. 45

m
יםט מימגליד, סײז ניט נאך זײם איחר אויב !\4 גלייו זיך ש̂י
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17 לאקאל ץניאן םאמנר ריפער דער אץ
VO w דעי גענען סטרײ: דער v t 

 פא־טנעזעצט ײע־ט דאיפטאז, טועי•
 סטרייר דיועל ױעט אײס, וױיזט עכ
 װעט אבע* דע־פא־ עדנסג״ע•. אז ז״ן
 צוםריהנד רעהר א דין אױכנאנ; דע־

ארנ״טעו. די פאר שטעי־ענדער
 אױכ, \aryi עט וױ .א&, דיזען א-ן

 קאכ׳ולײאציעכ. םאױשידעגע א־בײטען
 ק־י; ניט אצ״ן באה דעי־ איו ער׳צטעגס

 אנט״ י־עצטע די־ אין באדאױענטער ןעדד
 דעי מאס באנריף דעם און ױײזאמען
 װעגע״ צײטען הײנטינע האט א־בייטע-

 טיט אז דערצ״לט, רען רענטע. די;ע
 דארפטא; טר. דיזער װען צוריל;, יא־־־ען

 אונטער סאגופעחטשודער, א געױען איז
 רארפטאן׳/ און די ״לועס, פירמע דער
 נאנורען דיעםלץ• צו ניט זיך ער ךןאט

 בא־ זיי פלעגם ער ארב״טער. זיעע צו
 אום;. איטטעגשייכען אן אױוי האנדלען

o םון באגריף דיזער n•ראכט אטישער 
דיזען כייט פארבייבען אלץ נאך־ איז

טאג. חײנטעען ביז באס
 זעלר האט םירכיע די זאך. M נאן

 פעיזאן דער אין עצה, בעצ ׳צ^עכטען א
שאי םון סויעראיגטענדענט רעם &וץ

 א פון איץ־ קוטט אױםואסער דיזע-
 אין איהם ער הא^ט חדר. אואעכטעין

 שצעכטען אדם׳ן נעהן צו ראטען אײן
 ’א בײשאיעי, צום ד/דצײצט, פיען וע;.1

 סעטצען געװאצט שױן האט דארפכיאן
קוכיט אלעמען נאך יוניאן. דער סיט
 פון סטרײק פון םארלוסט דער דאך

 סױ פון ניט און לעשענע דארפראנ׳ס
 דער אבער זיך האט אעראיגטעגדעגטס.
 אילם אױף אנגעזעצט סויעיאינטענדענט

סעט^ען. געלאזען ;יט און
 ״זיעל׳ א םארזיכערט איהם

צוקדנםט. נאהעגמער
 דא־יםטאן מר. װעט גאטירצץ־,

 דעם פאר װאיטען צאגג צו אען
 דך זאא װאס אצער דעג, זאגטען

 ?אכט איהם דערפאר. זארגען ראטגעבער
i טײערער דזןן עפ

 דינען עס זאך. א נאך איז יעצט
 בעצי אידישע איינצעצנע םארבליבען |אך

 ״קצאסענבא* דער װעמען אין בתים,
 יע־ פא- דױייליכער איז (ואוסטזיניגהײט״
 זײ אניצטענדיגקײט. כיענ׳ציליכער

 ״סײטס״ זוכען צו עריטטע די פון דינען
 סארט אזא האבען זײ ױניאן. דער ױט

טוי״ געבען בעסער יױאען זיי ו;יע.
 הי־ מיט אױעװאורסעז צו דאאאר נט1

 זײעדע כאװאכען זאילען װעלכע ׳[י!אך
 אר־ זײערע אינטיםידירען און נענער׳
זײע• םיט האנדילען צו אײדער #:ײטער

 אג״ אן אויף ארבײמער עהרציכע רע
 א אז דאכט, אוגז װענ. !**םענדיגען

 אין דא אויד איז סאמפיליקאציע דריטע
 די אז אונז זאנט כ*ען ם^. דיזען

 ברעכעי סטרײק אײנעע ד#אט פירמע
 גיס, ארבייט קײן נאר םאכען װערכע
 בא• גוט זעהר דערפאר זיך ילאזען אבער

 םירסע די זיר צאיעילט דאך צאה^ען.
 סעט־ צו איידער אויסװארםען, דיזע מיט
 ריכטען דערפאר ױייאן. דער םיט .לעז
 קאפזי עדנסטעז זעהר א אױוי זיך םיר
a נויטיגע די דעם פאר מאכען איז ,hd 

בארײטוננען.
 דאך מיר האנעז סונדעסטווענען, נאר

 זאא פירםע די פארװאס םאחפטײן ניט’
 נעיטעפ־ אזעצכע םארםיהרט האבען דא

 רע־ דעם אײן ניט זעהעז םיר ? מען
ערשט איז םירמע די דערםון. כענונג

ער
אין

האט
דער

דאר״
 צוגע-
זײז

ט ז א ר ל ע ײ ד א ל ע ך ג ״י  א

ן ע נ י ע א^ן ד ך ע ײי ־ א ע  א

ן ע ס ע ר ע ר ט ר ר ח ע ײ  א

. ק נ א ב

ע ד ע מ י ײ ק כ י ל מ ע װ ק א  ב

ר א ®ח ע נ ר ע ד א ק מ נ א  ב

ט ם מיי ע ט ד ם ײ  אן םון גי

ד ע ט ײ ב ר ױ א ט י ט ם נ י  א

ע. צי

: די א*ן אדך ^y mit: v : v r) .ניונעכ 
 דענחט טײגוג;, אױ.?׳<* י־יט פ־׳ניע, ײ

 ביד א*־״ע פױ אגט־־י־פען צו דט נאן
איל •יאי : פ־א:ע די דך פ־עגט ;׳;כ

 לע״צעפטכ* א pc געצעפטכטעסינלײט יד
 ,-‘,ני־ ?ױ/ פא״ עסאכ״י-׳;; n ׳י־אן

j איא צאכ,י עייצטען נ״ט׳ן rצ*י•* ייא-ד 
 :•אגיפעי־ט״.••-;** אין ־‘איבײעע די יעען
פין

 פייטע ,ד אז גייײבען, ע;,יװ טיר
 אן געטאכט דאט ד אז א״נועהען װעט

 ני־• אין ujni אין יע״יט, אינע-אײאטען
 פארט־ אין עאוכ, ניאנען צי זעהן כע;

 א:־ אן אי^ ;ע־צעפטען אידרע זעצען
 פא^ דך אסט8 עס וױ ווע;, *צטענדינען

 ניט װען ראן. ניזנעכ ראדע-ג;ם א
כט־ײקען. טוזען ריר ,•ועי*ע; װער,

« *יי ♦
ען טיר אנ או:* אין פטרײין א :אך /

 פיר־ דעי :ע;ען ניא^ דיזען טרײד. זעי
 6,וױ כאס דיזער לןײד׳ענעי. װאיטע• טץ

 ע^טע• דעי־ אויו״ דדעאנעד. אי װעדען
 אבעי איז אינטע־־עכאגט דז׳עאנער. א

y פון אפעטיט דעי אז םאקט^ דער i• 
 ארנײטעד ד״ אלױסציאיוא־פען ם־יטע

 די װאכ דעם פון גיויו געקוביען איז
 נעװארט ;יט דעה• ;זזהאנ איבײטע־

 האבען זײ ױגיאן. דער ;עגען זינדיגען
״א־וע״״ פא־ פעי געזעצייכע געױאי־ט

;אכעז11ז//טײם
בא״אנדלן 6זאי ״כאנדעי״

 דער אז געװאי־ט/
אי•־ די׳ צ.* !1

 אנדע* און ארויכגע״עייט, װערט עי דעד
 אבעי ז״ינען ױאס קיײגיגקײמען, רע

 װיכטיגקײט -גױעסטעל דעל םרן געװען
 זײעלע מון ;ײק ;,א יעבען דעם פאי־

 כי־. זײ האט גו, קיגדעל. און פלױען
 פי; אױסנע״פלאסען דערפאר הױליצגער

 געעגטפערט ראט ױגיאן די און ׳עאפי
סט־ײל־. א מיט

 הפהל־ פון צײט די אז גילױבען, מיל
 אניוױי• אװעק. א*ז ביזנעס דדעאבער
 רי םון געדא;הען ד־ זיײען ניגסטענס
 ;ע־ צל רעם, אױף אפגעכיאכט ארבײטער

 גע־ •וױדעליצטאגד ביטערסטען דעם בען
 אוטםאראנטװארטיליכ־ דער6װי דיזעל גען

 גע־ כאלאנט יעצט ביז איז װאס ין-יט,
 /,״דדצאבעל נאםען דעם אונטער װען
 װאיטעי פון אלבײטער די אויױ אויב

 צו גולי דעל אױסנעפאילען איז יןױריפגער
 םאל־ דעם אײ אװאנגאלד דעם פרן זײן

 זײער דאס איז ריאש״ ״צטעהענדיגען
 אױף — פוגקט דיזען אויף װײל גאימ.
 זועט ״דזשאבער״ דעם פון פוגקט דעם
 דע• םון תאדף דער לזאגצענטרילען זיך
fW די פון כיאסע קעגיפער טויזענט 

יארס. נױ ישטארט דעל אין כיאכער קיאוק
 געיעגעג־ דיזער ביי דא, מיד זאאען

 פוז סםרײקער די גיליק וױנ׳צען ׳הײט
 צו אויד לאמיר און קױריצנעל, ױאיטעל

 אדנזע־ אײגמריצען צײט דערזעיכער
 דיזען אט אױסצולאטען אגטיטאאסענהײט

 גרײט !יעבען אונזער פון פיאװקע סין
 פאמענט דער טאכער. ריםעי איע זיר
 דעלנענ־ קאמוי רױסטארי״צען דעם פון

זיך. כעלט
+*

 צי באיצ^אסעז האט אאחאי אונזעל
 וױ יפונקט טאי, עריעטען דעם פײעדען

 ריפער־ די יאהל. אי*ע עס טוען מיר
 איס לאאטען טאנ דיזען װעיצען מאכעל

 טאג דיזען װעט ק״נער ױם־טוב. זײער
ארבײםען. טאלען ניט

גרויס־ א האנען מיר ר\עיעז וױדעל

מן  װעיכע הרעםטען פון יןאגצ^רט, אדטי
ay אראגדעירט ציועק דיזען פאר ויעען 

געײארען
 דאכעז אויר נײ־ ױעיע; דליטעגה,

r יײן ע־ט איעיגע s װעל:ע -עד;עה 
 pc באדײטו;; דעי װע;ען רעדצן

 ײעיען יצרופ צים א*ן דא*. ע־׳צטען
 אײ;ע• זײער צײגען דיט/׳יייע־ אינזע״ע

- טאיא;ט געם  טאנצע;. ט*י;עז ט
 ,לאבען נײר װעי״ען י,א;צ;-ט נאנ־ן ד״י

טאלו. א
 אוגזער אין ׳א^זא ?עלט, אי-- װי

 א דאי ע־׳טטען רעט פא־ פלאניאם,
 װא: ׳זאך א״גציגע ד• דײכע. גאגױ
 קעגען צו כדי ׳טאן דארפט א-הל

p אנויעזעגד * f איז האנצערט דיזען נײ 
ע :א־ אפיכ אין חיטען ד ״  טיקעטכ, א

 ניט קײגעל װעט טייןעגיה אלן 4וױיי
ײערעז. ארײנ;עיאזען

 טי• נאר אפ-ס אין יררט איזא,
 כיי־ וױייל כאצײטעגס, טאלע א,ין יןעטס,
 זיך װעאען װאס די אז דכע- דינען

 ניט טיקעטס ל«ײן ױעט פא״טפעטיגען
יליגען״ יזאבען

סעק. העלער/ ךדט.

 פאדס־ צו וואדנונג א
!סױפעוס

בא־ װעלען יזױפערס פא־•פ-י־ע
̂טען סודען גיױסע אױף ״-יויגדעיט  געי

 אגעגטען עכטײט ליער אוגעללי־נע פין
 ײע־ פאלכיפ אײ;ע:ט*טע־ס. פאלם ;,א

 osv: טעלר פיר פא־ פאליןױפט לען
 דעם װענען ױעלט. די לאבען זײ לױ

 אײגעטטאפ־ סלאדוקטײוע איל̂, לא;ל,
 אט איז זי װערפע פא־ תבואות ד• ׳טען

 טעגליכ־ די װע;ען צוגעפאסט, בעסטען
 א- פראדוקטעז, די םאלקױפען צו קײטען

 פארקױפער דאזיגע די אן דכען װ., א.
 אױ גע״טטױגען :יט זײנען װאס זאכען

 ‘״;עטלײעי׳ אזא פא־ ;עפיױגען. :יט
 גוןארדיגע אנענטען די ל״סען אינ״ט,

 באנײעז אדעל קליגען פאל קאטײצאנס.
 ״בא־ ״טװערע זײ נעניען םארט;ײדזשעס

 מארטגײ־ פאל טעלטינען די נוסעס׳/
 דאס געכיאכט, אזױ אפס װערען דמגעס

 קאנעז ניט קײגםאי זײ זאי* קויפעל דער
 4זאי פארם דער אז דאדורף גאכקוםען,

 פאלקוײ צום איבעיגעהן צוריק עגדריף
 די קאנען ער זאי נאנהעל און םער

קלבן. אנדער אן צו םארר,ױםעז ״פציאה״״
 אזעלכע פון טעטיגקײט די דא:ק א

 אל־ אליביע פירע פאררילען ^װיגררעלס,
 שװעל־פארהארעװעטע זײעלע בײסער

 צוריקקעהרען זיך פיוזען און דא־אר סאל
 האפ* אהל געיט, אלן זי,,א יעטאדט אין

 זײ כיוזען םאלביטעלט, און ענטוי״עט נו;נ,
 די זיך אױף ארױפציהען אטאר וױדעל
 ׳פטארל אזרי האבען זײ װעי*כע לאהט

 סוםעז אםט אראפצואװאלםען. געיעטלעבט
 װי יאנר זעיבען דעם ps אגענטען די

 זײ זײנען כיאל ניאנבעס קרבנות, זײעלע
 אידען — לאנדםיייט, אײנענע זאגאר
 פיל אליין װאהלמײנאיך האבען װעלכע

 אריבעלגעקופען זײגען זײ װען נעליטען
אפעליקא. קײן

 סא־ אנליהאלט׳עורעל דזשואײט די
 פון דערװאוסט עלשט זיך האט סייעטי

 אלויסצובלענ־ װערט איז װאס ׳פאל א
 איבערהויפט עםעגטאיכלןײט, דעל אין גען

 צו זין אין האבען װאס יעניגע די צואיב
 װאס צו צײגט, דאס םאלם. א הױפען

גארגעל־ דיזע ׳עטופע גידריגעל א פאד

ר ע ז נ ו ר א ע נ ר א ח ק ױ ע א ט פ נ י ױ פ נ ע װ ע

כאנק ױניאן אינטערנעשאנאל
יארק נױעװענױ טע5 אדן םטריט טע21

פראצענט
ח י ע או ל ל א ע ש ע פ * ס נ  אי

ט ם ע ר ע ס ט ט נ או ר, א
 װעלען װאם דעפאזיטס אלע

דעם כיז װערען געמאכט

אפריל מםען
םיז אינטערעסט ציהעז זועלען

אפױל׳ וטען

International Union Bank
5th Avenue at 21st Street

ו װעיען מדידסר *רונם*רלאז*ן ד
צ» תיעגעגחײט א נאר דעל״פמעקען ױי

קױ• פאלם גאאיװען א כא׳צוױנדרען
פער.

 ער צװינלזוכט.’ םין יײדעט איד א
 אוז קינדער פינוי כייט װ״נ א לאט

 ער- זײ, פון אײנעם חױל א ׳v^m דאלוי עי
 ט*צא״ א םינגעל. צעלן דיגע טיט ;עליען

 צײט קולצע א האט אגיצט^י־ט *יטי
 דעף אין פאטיריע די אױפגעהאיטען

 אוז פלײנר גוטע האכען נאכהעל חאנטר/
 פאר צינױפנעזארעיט כלידעל לארז״צ
 פארפ א קויפען צו דאי*אל נ,Fiji( אירם

 ׳מוױגדיערײןן האבען אידען דעם אט
 א לעבען פאלם א פאלקױפט אגעגטען
 סט״ישאן א פון טײל 12 װעג, שיעכטען

 ‘סקול און וױיעדדצ א פון טײר 4 און
 זי} האכען פאלם דעם פאל געגופען

 פון װערט רי ׳דאי*אל XX(,11( איהפ ב״
 האכמן עקספערטען וױ יױט ׳פאלם דעם

 9,500 וױ טעהל ניט איז אפגעיצאצט,
 אײגגןן- האט איד קראנלעל דעל דאיאױ.
 װעלכע אל,6,דא 1.500 גאגצע די צאה^ט

 האט און געװען םנדב איהם האט טען
 9.500 סון כיאלטגײדזיצ א איבעלנענוטען

 אכצאהלומען יעהרליכע אויןי דאי״א'־־
 אינ״ פלאצענט 6 טיט דאי*אל .:XX( צו

 צאה^נטןן יפ־ועלע די (ניערקט טע־עסט
 גע- אויו ראט על טאיטגײדדצ). אויפ׳ן
 טיטעטעל א אײגענטימעל דעם ;עבען

 טא״ די און כהטות די אױוי םאלטגיידדצ
 זיך עד ראט אײנצאהלען :אנ׳ן .,יציגעל

 געיזיאנען ניט האס על אז אמטגעזעה^
 םאדיצפלא- איהם לאט טען װאס אלעס
כעז.

 פארצוױי־ זעהל א אין על איז יעצט
 אױסהאיטען קען על ;יט—יא:ע םעלטעי

 פא* זײן עלנעהלען קען עי :יט םיה, די
 זײנען בהפות ױינע םון עטיייכע טיל״׳ג.

 די ן1א הונגעל, פון אװעקגעפאי־ען טט*צ
 זײנען עסען אין טאננעי אױס איבעריגע

 םא״ און צלות אי*ע די צו און נוצלאז,
 יעצטענס איהם כיען האט טערניעען

̂אגע, רעל אוץי אלעסטירט  בא־ על אז קי
 םען אוגטענ׳פליף. פיה זײ:ע האנדע^ט

 דאלאר 10 מיט כאיטטראםט איהם האט
 אױכ אז אולסײל, אן אדױסגעגעבען און
 פארבלענגען :אכאטאל איהם װעט טען
 זיצען מוזען ע־ װעט געליכט, דעם פאל

G דעם פאל ״דדטײי״ אין טאנאטען 
 י1םרא6? דעם חוץ א פאלברעכען, עוײעםען

 צװײםסן דעם םאל קריגען װעט ער װאס
 איז על אז זיף, םאלעטעהט עס טאל.
 אד־ אן נעמען צו אימ״שטאגד געװען ;יט

 פאר״ קאנען איהם זאל װאס רואקאט,
 את״ אלגאניזאציעס איד״טע טײדיגען.
 גע״ ױינען לאגע, ביטעלע זיין זעהענדיג

 קלײדער און *שפייז םיט הילף צו קומען
 פא״ נאלעטעל און הוננעריגעל דעל פאל

כייליע.
 סא־ אגליחאלטיעולעל דזשואיש די

 דע״ ספעציעלען א אױוי האלט סײעטי
 אמ עס אויםנאבע װעמענס פאלטטענט,

 זײ אז םאלםעלס, צוקינםטיגע הערםען צו
 טראגעדיעס. אזעלכע אױםמײדען זאלעז

 יעדען צו םלײ טאט און ראט גיט זי
 אםײ די םאלם. א קויפען צו זוכט װאס
 אפען דינען סאסײעטי דער םון סעס

 םאר״ 5.30 ביז פליה 9 םון טענליך
 די טאנ. האלבען א זונטאג אױף נאכט,

 האלסען םאלגעניגען טיט װעט סאסײעטי
 דער אין אװעגט איז אפעז אפיס איהל
 עס װעלען װאס יעגיגע די פאל ײאןי

 סא־ דער םון אררעס דעל םארלאנגען.
 סטריט, טע14 איסט 301 איז, סײעטי
ניױיארק. עװענױ, צװײטע הארנעל
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סו װאירסקרם נארםענס לײדיס אינםערנעשאנאל דער פון ארגאו אםיציסלשר י
צ«נ4 אפריל, טען18 םרײטאכ, PRICE 3 CENTS

9<ר־סעג ײ1 1
 דעל וױדקט לעבען גלויען יכען4טאג־טעגי אונזער םון סאנאסאניגקײט דער אין
 גע־ די אין ארײן זיך יצנײדט װאס זונען־׳עטראל, א װי פײער־טאג, דעל יוט־טוב,

 לופט ׳עטיקענדער דער אין וױנטעל קיהלער ערפרײעענדער אן װי פיגסטערניט, זױכטע
זומער־טאג. הײסען איגעלטרעגליך אן פון

 אײבינ־פאליטםײעטער םארהארעװעטער, דעל װען םײער־טעג, די זײגען דאס
 אויף כאטיפ פארזוכט און זארג, און צרות טיט פאק זײן זיך םון אראפ װארפט םענש,

• לעבען. אביסעל פאלגעניגען, אביסעלע גליק, אביסעל םון סעם דעם װײלע א
 לעבעגס־נויט זײן דורך איז װאס םעניט, דעל װען פײער־טעג, די זײנען דאס

 א םיט סעניט א כיעניט, א צוריה װערט לאסט־טיל, א אין געװאדען םארװאגדעלט
 װאס דעם, אין דערקענען שװערצו איז עס װעמען און געדאנקען, געםיהאען, םיט גשםה,

 גע־ געװען װאלט ער װי אזוי מאשין, דעל בײ זיך געװארםען נעכטען ערשט דואס
. טײװאלים. סחנה גאנצער א פון יאנט

־ י ה װירקלץ־ זײנען :אכדענקען, צום אפלוה, צום נעװידםעט טענ, די און י
S י n .גאט, זײן כײט זיך באהעםט מענש דער װאס רערסיט, ניט הײליגע טענ 

אי לירכע, אין אדעל שול אין טנהענריג  זײן ענדציך דערשפירט על װאס דעלמיט, נ
 וױרקליך איז עס דס און שעהן װי דערםיהלט, ער װאס : גײסט אײגענעם זײן <שםה,

חושים. אלע מיט לעבעז לעכען, ריכטינ נאר לען סען װען יעכען, ןאר
 לעכעלירען צו מענש דער אן הײבט אנדערע, אלע אין װי מעחר טענ, די אין

 אונערטלעג־ אזוי לעבעז דאס איהם םאר מאכען װאס ונוטרים, נונשים זײנע געגען
 כיז האט על װי #לעבען אזוי אז באװאוסטזײן, צום ער ערװאבט טעג די אין ]ליך.

 שװע״ די םיט שעםען צו אן זיר הײבט ער אוםװירדיג. העכסט איז געלעבט, איצט
נעשםידט. זײגען גײסט זײן און גסי זײן װעלכע אין סייםען, רע

 נע־ די םון כאםרײט װערט םענש דער װען טוב, ױם יערען מיט עס איז אזוי
או און פליכטען. שװערע ותהנליכע  טוב ױם דעם מיט םאל דער עס איז םעהר נ

ײאן. 'קוכמנדע גאנצע די אידעז די םון געםײערט װערט וועלכער ססח,
V

באפרײאונגס־ גרויסען א םון העלדענ־געשיכמע מערקוױרדיגע א םאר װאם
 מצרים, יציאת םון געשיכטע די !פסח טוב ױם Djn מיט םארבונדעז איז עס *םף4

 גאנצען אין איז זי װען אפילו, און טײצ־וױיז, נאר צי אםת, גאנצען אין איז ד צי
 העלדען־נע־ ריהרענדסטע שעהנסטע, די םון אײנע דאך זי בלײבט אויסגעטראכט,

#יכטעז.
 י1קאם און פראטעסט אײביגען סון םארסערפערוננ םאממ די װי לעבעדיג, װי

 בן משה פרײהײטס־קעמםער, דעל העצד, דער אײך םאר שטעהט שקלאםערי/ גצנען
 געפײגינט װערען מיטםענשען, זײנע ברידער, וײנע וױ צוזעהן, לןענענדינ ניט !זןםרם

 נע־ אוםן אזא אויף װערם און שטעל אוים׳ן איהם ער דער׳הרלעט מצר/ רעם ואן’
םרעטד. דער אין װערען םארװאנעלט פאטערצאנד, זײן םארלאזען צו צװאונגען
 איײ זײגע םון א&נעריסען םרײהײטסמןעםפער דער בלײבם אבער אאנג ניט

 ציבע די און ש<ןיצאפענטרײבער צום האס דער וחנן צײם, די באלד סוםט עס *נסנ.
 מרגסטע די אין םארזונהען זייגען ײעלכע ״די צו צוריק איהם טרײבט נערריקטען צדם

 באװאוםטזײן צום אױםצוטרײסלען זײ באשלוס פעסטען דעם םיט .שקצאפערײ.
 באםרײאונל זײער פאר hdkp צום אויסצומיגטערען זײ און נעוונתענחײט זײער

רעבעלען. די פון שפיץ דער אן זיך שטעלען צו כרי אום צוריק זיך ער .ןארט
 טוזען װעמ ער אז װײס, ער לײכט. אנסוםען ניט איהם װמט דאס אז וױיס, ער

 גלויבען אנהױבען זאלען אלײן זײ אז סונצען, און טריסם אצערצײ םיט באנוצען ןיך
 אויסגעצײכענט אויך קען ער מאכט. אײגענע זײער אין דאן און איהם אין ןאערשט

 װי װײס, ער קאמף. א אויםצוהײבען ענטשלאסען איז ער נעגעז־װעמעז פדעה, חנם
 םרײהײטס; נרויסען דעם אפ ניט שרעקט דאס אבער כוחות. זײנע זײנען עס שוואך

זײן אן םאנגס ער און זיג, דער זיסער אלץ דער שװערער װאס ,סנטפער.
 האפ־ אזוי זינלאז, אזוי אנםאנג םון אויס זעהט װאס באםדײאונגס־קאפף, ודויסען

ווננסלאז.
V

 מצרים. יציאת פון געשיכטע די איז העלדענ״געשיכטע װאונדערליכע װירקציך א
im אונטער׳ן ארבײט װאס מעכשען, דעם אויף װירקען איצט נאך מוז זי מעכטיג ווי 

 דאך װערט מצרים, אין םארנעסומעז איז װאס דאס, ווארים, !הער זײז םון כייטש
 דער בוימ איצם נאך !צײט אונזער• אין אויך אויגען אונזערע םאר ודדערהאצט

 עצענדע איז ער צעבט אצײן און העררען, וײנען פאר פאצאצעז שעהגסטע די ,שקצאןי
 מח אצײן און בעסטע, און שעחנסטע דאם שסצאןי דער שאםם איצט אויך חורבות.

 הער. זײז פון טיש דעם טון אראפ םאצען װאם ברעסצאך, די מיט באנוגענען ויך ר$1
 ײזי םיז װעודגעשרײעז די צו טױב םעכטיגע און שטארקע די זײנען איצט אױך און
 אצטער, דער אצץ זײ נעגען געברויכט װערט הויך׳ צו זײ שרײען און שסצאםפן. )(דע

< שווערער, נאד נעמאכט זײ ווערט צעבען זײער מיטעצ. >וצטע״  שריימן״ זײ וחנן װי
^צו געהט עס מחמת עס איז נוט... זי

 אלע צו רופף״צו העצדענ־געשיכטע גרויסער זײן מיט פסח טוב ױם דער און
 װעט באפרײאוננ אײער םון שטונדע די םארצווײםעאט. ניט נאר :פארםאצנטע

 אין אידעז פארשמצאםטע די םאר נעשצאנען האט זי וױ שצאנען, אײך פאד וױיו
 מעהר נאך זײן זײ מעגעז טריאומםירען. םחגה׳ם די וועצען אײבינ ניט םצדים.

 םריהער אבער אוגבאזינבאר, פאר האצטען זיך זײ מעגעז זײנען, די ײי חוצפה׳דינ,
 צו נרענעץ א דא איז עס וױיצ ווערען, געשטירצם טיראנען די מוזעז שםעטער *חנר
 דעם אין ערװאכען םוז שפעטער אדער םתהער וױיא ;אײדען צו כח טענשציכען דןם

ווערען וועט ער ביז קעמפען, צאננ אזױ וחנט ער און מוז ער און טענש, דעד *מצאח
קול״ בת * . .^אסרײט.
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 באארה עקזעקוטױז דזשענעראל דער
דרעס־ שיקאגא אנצוהאלטען באשליסט

װײס־ ־״ קאנװענשאן. אונזער פאר קאפײטעקרעדענשעל די באשטיכש
דרעס־סטרײק. שיקאכא פון באריכטעט פערלשטיץ פרעזידענט

פיטינג םערטעצ־יעהרציכער ער8 דעל
 באארד עקזעקוטיװ גענעראר אונזער פון

 אין דינסט#*ג םון אנגעלא^טען הא*ט
 איז דןי<ס פארנאכט. שבת ביז פריה רער
 באאדד דעם פון פיטינג לעצטער דעל

קאנװענשאץ. נעקסטער אונזעל בעפאר
 אינטער־ אונזער פון קאנװעגשאן א

 די סון אײנע פאצ ארע איז נעשאנאצ
 םון לעבען אין פאסירוננען װיכטיגסטע

 איז באזונרערס און אלגאניזאציע דעל
 היי־יאהריגער אונזעל מיט פאל דעל עס

 25 אפשציסען װעס װעצכע האנװענשאן,
 אינטערנעיטאנאצ אונזעל םון צעבען יאהל

 קאנװענשאן קוטענדיגע די ױניאז.
 קא:־ ױבילעאום א זײן דעריבער װעט

 דאס אלגאניזאציע. אוגזעל פון װענשאז
 ױם־טוב׳דיגען באזונדעל א צו איהר גיט

 ?אנ־ יאהריגער ד׳יי דער צו כאראקטער.
 מעהר דעריבער זיך מען גרײט װענשאז

סאצ. איע װי
 םערטעצ־יעהרציכען דטען רעם אויף

 עסזעסוטיװ גענעראצ דער םון פיסיננ
 געװארען אפגעהאלטמן איז װאס באארד,

 שיקאגא, אין צוריק פאנאטען דרײ מיט
 א באשטימט זיגפאן פרעזידענט האט

 אנגעהן זאצ װאס קאנװענשאן־קאמיטע
דער םרן צונלײטונגס־אלבײט דער מיט

 על־ דעי כײ דינסטאג, און קאנװענשאן,
 קא- די האט באאיד םונ׳ם זיצונג שטער
 ס׳האיט װי באריכט, א אפגענעבען מיטע

 תאנ־ די ארבײט. צוגרײטױ״גס דער םיט
 םאל־ די םון באשטעהט װעניפאדקאםיטע

נינפא, ס. :וױיס־םרעזידענטעז געניע
 דובינסקי, דײװיר ברעסלאװ, לזש.

קאחן. מ. םאניא און סאנאסאן םלעד
 וױים־ אפנענעבען האט באריכט דעם

 -pyb דער דובינסיןי, דײװיד פרעזידענם
 ער־ האט ער קאמיטע. דער םון לעטאל
 אױם״ בײם האט האםיטע די אז קלערם,

 אין געהאט םיענער איהרע ארבײטען
 חיײיאהר, קאנװענשאן די אז זינען,
 קאגווענשאנס, פריהערדינע רי װי מעחר
 דעםאנסטראציאנס־ א טלאגען װעט

 יאחרינ*ר25 דער איז עס כאראהטער,
 אינטערנעשאנאל; אונזער םון ױביצעאום

 דאר װערען אונמערנעצויגעז װעט עס
 יאהרחונדעדט פערטעצ א םון הכצ סך

 סען ;אינטערנעשאנאצ דער םון ארבײט
 דאר «ו געסט סזי א דערפאר ערװארטעם
 דצלאנא־ רעגעצצ די חוץ א קאנװענשאן

 דעדםאר האט קאםיםע די און טעז,
 האצ קאנוחננשאן נדויסען א באשטעצט

 די םאר האטעצען גרויםזן עטציכע און
)4 זײמ אויןי (״לוס

קלאוק די מיט קאנפערענצען וױיטערע
מאנופעקטשורערס
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 צװיש״ו קאנפערענצעו װײטערע — חשאבערם. ײ םים קאנפערענץ

Iy צדדיס. בײדע פון םאב־קאםיםעם

 זײנען ױניאן אונזער םון פיהרער די
 קאנ־ די כײט םארנומען שטארה איצטער

 דער צװישען אן געהעז װאס םערענצעז
 מאנופעקטשורער קצאוק די און ױניאן

 װעגען זיך האנדעצמ עס יארס. נױ םון
 קצאוק דער איז אגרימענטס די באנײען

 קו־ דעם אוים נעהעז װאס אינדוםטרי,
 אײנ־ װעגען און דזשון, מאנאט מענדען
 פארבע• די אינדוסטרי דער אין םיהרעז

^ן לו ע  אויסגעארבײט זײנען װאם ם
 עלזעקו־ דזשענעראצ דעם םון נעװארען

 אינטערנײשא־ אונזער םון באארד טױו
 םון געװארען אנגענומען איז און ״נאצ

 כמעט און באארדס דזשאינט אונזערע
צאסאצם. אונזערע אצע פון

אפליצ, טען9 דעם אװענט, מיטװאך
 צװישען האנםערענץ א פארגעקומען איז
 אסאסי״ ״אםעריהאן די און ױניאן דער

 סאב־ די םון ארגאניזאציע די אײשאן״,
 קאנטראקטארס און מאנופעקטשורערם

 איז האנםערענץ דער טרײד. קצאוס םון
 ״װאצדארןי האמעצ אין פארגעקומען
 יױ די װאס םארצאנגען די אסטאריא״.

 ״אמע• דער םאר םארגעצעגט האט ניאן
 זעצ־ די עצם אין זײנען אםס׳ן״ ריסאן
 שוין זיינען װאם םארצאנגעץ די װי ׳ביגע

 דעל צו געווארען פארגעצײנט םריהער
 אםם׳ן״/ נארטענט צײדיס ״מוירטשענט

 ״פלא־ דער צו און דזשאבערס, די םון
 פונקטעז מעהרםטע די אסס׳ן״. טעקטיװ

 װאס ״טעמאראנדום״, דעם םון זײנעז
 אד די םאר םארגעצײנט האט ױניאן די

 װאם און אסאחיאײשאנס, צװײ דערע
 גע־ געװען צוריס װאכען צװײ מיט איז

 עס ״גערעכטיגסײט/ דער אין דרוסט
 אײני־ געװארען צוגעגעבען אבער זײנען

באזונדערס זײנען װאס סונהטען, גע
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 רערע די אין אנגעװיזען װערט דאם
)2 זײמ »ײ\י (יולוס אוי נעווארען געהאצטען זיעען װאם
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.16 נוםער ״נערעכםינקײט״
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 ניי«ס 1ױני« קול. בת — םײער־םענ .1 זײט
ײט די םים הוונםערענצעז װייטערע ב ז

רעפארקאר סטעף א *־ םאנוםייאזשורער
ײם נ»נג םו־־עו א'ו שי<»נ« אין סשרײס דרעסמכער & ז
 םאכעד סעסיעל אוז שנײרער קיאוק ביי .4 זייט

w רובין. ד. — a יאתאל ײניײז׳ u m ru jc.
ט ײ ' ז  ב*»רד עקויקוטיװ סין סיםיננעו יייײי*

 ®ו« םיםענ שעהנהאלץ. י. — .סר יאקאל
 דרעזד אוו £י*וק רי םח באארד רושאעם

 איז לאנגער. ע לואיס — ױניאז םאכער
un* מני א ס ס מ^ — 20 ליקאי ײנייז׳ רי וױיננארט. א

 פדאגןן. רנ«נ'ז»ציאגם1ן און םרײר ». זייט
ם  — (ער״נהיוננ) אװענם מצטער דער .7 זיי

 ימיאז״ םינישןרס קלאוש דער אין תלוש.
 הײמאן. ל — ס יאקאל

 נאט^ביכעי רעדאהםאר׳ס םה .8 זײט
 םערםעי־ לעזםער יװ אכטער דער 0 זײט

רער םח ב ע ג. דעם םון םיםיננ יעחרליכער
 יאנאװסהי ש. — י. װ. j ל י %יי

ט ײ  i ב. י. — שארו* אוז סורץ .10 ז
יױב עם. על — ליטעראםעו כםעם .11 ?ײט

 ־־ םיר־ דוך _ «וי?ען סון בריף .12 זײט װײנפער ז. ־־ (נעריכט) ארא׳הא דיר *ו
י « י» ז » נעויעי וו^טך »ז י . .

ט ײ  שולעו אידישע די שםועסע!. קורצע .is ז
 םיכאלעװיט^ט ב. — ■ייתז איו

ט1  ארװערםײזםענטס איז מלוםעו ב4 ײ
ט  אדװערםײזם װיםעז. צו נום זאכעז .15 ױי
 .0 — קאיענראר אינםעדנײשאנאל .1» וײט

.41 ל»ק»< wrvfl ניתס סקולםאן.
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