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 וזעט ללאוקמאכעו פון סטוײק גענעואל
רעפערענחם א חרך װערען כאשטימט

.)1 «ײ« 1 •ו 0(«<*ו
ר :מיטינג  ‘דאי װעיען קי*אױןמאכער ״

 אי׳״ז י־איפעז זײ און שטרײיזע; םען
 ״!sk זײ זאי*ען גורא, זייע̂, נאשט*פען

 בא־ ין,6א־ זיי זאלעז װארט, זײער זאנען
 אפשטיםמנ רעפערענדים א דורך שטיםען

ניט.״ א-ער כטרײקען וױי׳ען זײ צי
 #®שטימונג רעמערעגדום די

סטרײק. װעגען
 װעגעז אםשרימוננ רעםערענדוט די

 ניײ כייטװאר א; זיר םאנגט סטרײק
 װע־ שורות די װען צייט דער אין )סאג
 אויד אנהאיטען װעט און נעשריבעי רעז

 א װעט שבת םרייטאג. )או דאנעישטאג
 ‘שטיםע די צעהאיך קאםיטע ספעציעי*ע

 װע״ געמאכט באהאנס װעט נאכרעם און
 רעפערענדוס. דעם םון רעזואטאט דער רען
 יערער אז זאנען, צו איבעריג איז עס

 איז 1זײ דארוי זי, אדער ער קאאוקםאכער,
 אפשטיםוג׳.. רעםערענדום דער נײ אײן
 מעמ־ די און באאאט סיקרעט א איז עס

 םואשטענדיג זײגען ױניאן דער םוץ בעי־ס
 געװיםען זײער װי אױט שטיסען צו םרײ

 איבערצייגונ; זײער אויט ׳זײ דיקטירט
 אס־ רעםערענדום רי פארשטאנד. און

 אױםזיכט דער אונטער זײן װעט שטיםונ;
 װעאכער אין קאסיטע, ספעציעאער א םון
 די םון םיטואידער םארטראכתז זײגעז עס

 צױ שטעאעז װאס ױגיאנס אאקאא אאע
 ?אאו׳ש דער םון כאארד דזשאינט דעם נויף
 װעט שטימעז ױניאן. דרעססאכער אוז
 אוחר 7 ביז םריה רער איז םון קאנען מען

אװענם.
 קלאוק־מאכער די װאו ■לעצער

 דעם שטימען װעלען
רעםערענדום.

די װעאען פיעצער םאאגענרע איז

 #דזש# די אױכ סטרייק, דזש־ענעראא א
 װע^עז סאנופעחטשויע־ס און נעיס

 סעט* צו גיט פאדציע זײער נײ נאיינען
:ױניא; דער מיט אען

— באא־־ד דזשאײט םון אםיס אין
סטריט.י<טע5 איסט 130

ױגיאז״ דעי־ פון אםיס טאון דאון אין
עװענױ. צוױיטע 33

 םאנ״ 105 — אפיס ביױדינע־ אין
עװ/נניו. טיאז

 איסט 1)35 — אפיס האראעמער אין
סטריט טע121

 אייבא־ *— אפיה ־,בראגזוױאע איז
סטריט. סעהפעז 219 אײםעאום,

76 — אםיס סיטי דזשױרזי אין
_ סטריט. םאנטגאפערי

 מאנט־ 103 — אפיס נואייעי אין
סטריט נאסעיי
 אױםיאסען װעט װאס קאםיטע די

 אײ עטיםו:גיאפ רעפעיעגדום רער אױף
̂ס אי״ע םון צונויםג׳עטעאט  װאס אאהא

 כאאר• דז/וױנמ איז פארטראןועז זײנען
: םאאגט וױ

 סטי־ און וױיגיפטײן — 1 4יאסאי םון
 ארז יפװאגער — 3 יאקאא םון : דענט

 קױ אוז יאגאיױט^ — 9 ילאקאא ; ■יק
עי  םא׳ און אדפעא — 10 יאקאא ;י
 רוביז; און קאופפאז — 11 ילאקאא ; רער

 סטאנק;־ און בעלסאן ־־־ 17 לאהאל
לאקאל : טש או — 21 לאסאל ; װיטיפ

לאס. נבערג; גר און םאיגאליס — 22
 לאפ. לאנרסכערנ: אוז קאנסקי — 23
 לאקאי :וױיסטאז און לעװין — 36
 לאקאל ; קאטאגיא און טאליסאני -- 48
 ראשינ־ — 82 לאקאל :,שיפמא — 64

 רי־ אוז ערזיפיטא — 89 לאקאל סקי;
םין כרעגםיפ רוסימ־ױילישער :לאזא

דאװיראװיטקז. — ױניאן דער ררםעז זאל מען צי שטיםעז קלאוסםאכער

ססױיה נמנמראל דער פװ םישיננ עושפעו דעד
מ ט םי א ס

 םארםאיטיגט *שויז איז גלײכצײטיג
 האסיטע. סטרײק גענעראל רי געװארען

 הונדעיט דרײ ארום םון באמטעהענד
 ער* איז זינמאן פרעזירענט אעדזאן.
 גע* םון טשעי־מאן םאר נעװארען װעהלט
קאםיטע. סטרײק נעדאל
 דזשע־ דער םוז צוזאםענשטעלוננ רי
 באזוגדערש איז קאםיטע סטרײק נעראל

 צוזאםעגגע״ איז זי אינטערעסאנט.
 ױניאו אסטיװע הונדעיט 3 פון שטעלט

 געשיקט דירעקט סוסען זײ סיטגלידער.
 לא־ די no באארדס עקזעקוטיװ די םון

 םיטנלידער הונדערט דרײ די קאאס.
 באזונדערע רײקע א אין צוטײלכ זײנעז

 דעפארטםענטס. און בױראס קאסיםעס,
 יע• םוז סעקרעטאר און םשעי־םאן א מים
באזונדער. קאםיטע דע

 האמיטעכ באזונרערע אלע זײנעז אט
 גענעראל־ דער םוז דעפארםםענטס און

:באאםטע זײערל און פאמיטע, סטרײק
 םטרײק דזשעיעראל דער םוז טשע־םאז

זיגמאז. םאריפ ®רעזידענט קאםיטע,
םײ;* י. — װײס־טשערלײטע צוױי

 דעפ םון םענעדזשער דזשענעראל בערג,
 סטענקעװיטש דזש. און באארד, דז״טאינם

באארר. רזשאינט םוז טשערםאן
 רזשענעראל דער םון סעקרעטאר

 סעת״ לאנגער, לויס איו קאםיטע םטרײק
באארד. דזשאינט פון רעםאר

 םיוד רער אונטער —־ האםיטע האל
 רובינ״ ד. און װאנרער ה. םון רערשאםט

סקי.
 לאנגער. לואיס — קאםיטע לאא

משערםאן.
 אונטער — קאםיטע ארגאניזאציאנס

 אלע אוז העלער י. םון םיהרערשאםט דער
םענערזשערס. ױגיאז דיםטריקט

 דער אונטער — קאםיטע סעםעלםענט
 רובין רזש. פײנבעדנ, י. םון םיהרערשאםט

םינקאװסקי. ל. און
אינטערנעשא־ — קאםיטע םינאנס

 נינ־ ס. און באראוי אב. סעקרעטאי נאל
 1אי 48 לאהאל פון םענערזשער םא.

סעסרעטאר. באארד דזשאינט
 אונט־יר — vאמיטp טאון אװ אוט

 האלסערין דזש. סון םיהרערשאםט דער
 סטאי• רזש. םון םיטױירקונג רער טים

סעװיטש.
פארזאםלוננעז סטרייק רפא ?אטיטע

— אז איהר, וױיםט
״רוסילאב״ לײן סםײט סאײעם די אז

 צויײ ארקץ•8«אםאז^ר־ אז אנאנםירם חאט
 איז עסםינא1’■® און רוסלאגד «ען

 יהרם8גע װערען עםיגראגםען ? געװארען
 קאנסטאנמינאפאל. צו אדעס מון רעגולאר

 מען זאל צײם קורצע א יין אז ערוואר*, סען
 אילעקסוונדריע. ביז אדעס פון •אהרען קענען
 סינא־ םערקיעע הליםאר רויכעיפ איחי אויב

 אוגמער״ דעם סיחלען אן איחר חויבם רעמס,
ען איד  ג;• א *ין םאבאק םערקי״ען צװ̂י

יכען םאבאק? וועח̂נ

 און אשסיז מ. — אוגטערהאלטוננען איז
הײמאז. ל.

 םוז לױױי, ל. — קאםיטע רעליף
טשערמאן. ,1 לאקאל

 אונםער —■ בױרא אינפארמאציאנס
בארקין. םון אױםזיכט דער

 אוים־ דער אונטער — סאםיטע ®רעס
 ירעןײ טשערמאז, דזשענעראל םון זיכט
זיגסאן. רענט

 רעכ זײן װעט קאסיטע סטרײס נעיאל
מײ דער םארנאכט. אזײגער 6 םרײטאנ,
 דזשע־ דער םיז םיטינג ערשטער דער

 עװעי-ו, זעהסטע 725 אין זײז װעט טינג
ט;42 אוז טע41 צװישען האל ברײענט

 נע אױר חאכען חאל דיזע אין סטריט.
 סטרייס דזשענעיאל רי ויצוגגען האלטען
 קלאוק״ גרויסע סריהעדדעע פון קאםיטע
 אײנטײלונ; דעי לויט סטרײקפ. מאנער

 פריהע די און תאםיטעס סטרײק אלע פון
 אז ?יר חױכעז עס װאס צוזאםעגחונםטען,

 זיא קאםיטע סטרײק דזשענעראל דער םוז
 װעפ מאשינעריע סטרײה רי אז זעדןן, צו

ארדנוגג. בעסטער דע• אין ארב״טען

 א טיטינגעו ױסטױקט די
 דעמאנסטראציע שעהנע

ױניאן. דער םאד
 בא• פאסע םאכ;יר טילאיט די אזױ וױ
 ־ איצט דעם אין אישוס רי צו זיר צ*הט

 באלעכאט־ט, די טים צוזאםעגשטױס גען
 ערנ איצטיגער דעי־ אין פיהייט זי וױ און

 דײ די םון זעין פען יזאז לאנע סטיײק
 װאס איבײמער, רי םון םיטינגען סטײסט

 די ערסלעיען צי געװארען גערוםען זײנען
 אװ״ פאנטאג םיטיגנ רער לאנע. גאנצע

 געװעז איז לײסעאום, :יאנהעסען אין
 מאנ־ םון האל דער ערםאלג. גרויסער א

 זײגעז גאלעריס די און לײסעאום העטען
 שעהנע א גע־יען איז עס געיאהט. געװען

 די ױניאן. דער םאר דעםאגסטראציע
 דזשענעיאי׳ זיגםא;, •רעזידענט רערנער,

 ד םון פיהרער און םײנבעיג םענעדזשעי־
 ס. מאכער אוק‘?' איטאליעגישע

פנענופען זײנען  בײ־ םיט געװארען א̂ו
 װאוגדערלי־ א נעהערשט האט עס םאל.

 געױען איז טשערמאז רעי ארדנונג. כע
 דעם םו; םענעדזשער דעױ ׳סלוצקי ס.

דיסטרילט. שא«

 רעד נאר נילײר םארנאכט, מיטװאד
 םאי• אזא נאו םארגעקוםען איז ארכײט,
 םון ;ײסעאום, מאגהעטעז אין זאמלונג

 אע- זײגעז װאש שעסער, דיסטריקט רי
 דיסטריקט״ דעם םון אויפזיכט דער טער

 דארט זײנען ov שוסטער. ה. מענעדזשער
רעדנער. זעלבע די געװען

 עטליכ׳ן נעחסטע די םון םארלױף אין
 אג- אלע װערעז גערופען אזױ יועלען טענ

 ,דיסטריקטעז זיירע לויט שע®־, דערע
̂ע װעלעז נאר אזױ און ׳נאר  ארכײטער א
 ס*ט באקאנט געגוי גאנץ זײן טרייד פון

מאםענט. איצטיגען דעם פון לאנע דער
 א געװען אויר איז אװענט םא-טאג
 םעק- איז רעזיעערס די םון ביאסםיסינג

 לאנץ די איז דארטען וזאטעל. אל#ין
 דעזײנעיש י־י םון געװארען ערקלעיט
 סעק־ כאארר רזשאיגט םון און בעאםטע
לאנגער. לואיס ברודער רעטאר,
 נײעס א םארםערמיגט האט ױניאן רי

 אי« םארלערסערט װעלכער אנרימענם,
 םאדערונגעז די און ®ונקטען אלע די זיר

 צ,• אױיסגעשטעלט האט ױניאן די װאס
 אינדוסט״ סלאוק דער םון באלעבאטים די

 צו נעשיסט װערט אגרימענט דער ריע.
 דזשאכע,״ און מאגופ׳גקטשורער יעדען

טרײר. איז
 אונפארםאלע*׳ . רי אנבאלאנגט װאס

 אױ רזשאכערס, רי םיט קאנפערענצען
 װאס מיט זאגעז צו שװער דערוױיל נאר
 עס האט ד.ע־*וײל עגדיגען. זיר עעט דאס
 רעזולטאטען. קײנע געכראכט ניט נאו

 קאנםע• אזא נאר כארקומען װעט םאגטאג
 די םיט םארהאנדלונגען די װאו ׳רע:ץ

װערען. םאיטגעלמצט װעלען רזשאכערס

 פאו־ מאנומענט שטעלט יוניאן מײנערס
מיטשעל דזשאן פיהרער שטארנענעם

 איז פענסילװײגיא,׳ ססיענטאן, אין
 א געװארען אויםנערעקט זונטאג לעצטען

 דער םיטשעל, רזשאהן םון םאנומענט,
 םאיגערס די םון םיהרער םארשטארבענער

 אמע־ דער אין װארט־םיהרער א און ױניאן
 םאי־ די לײבאר. אוי פעדערײשאן ריקאן
 נע־ מאנומענט דעם האט ױגיאן נערס

םון אדמיניסטרײשאן סיטי די און שטעלט
 א באװיליגט דעם םאר האם סהרענטאן

 א אויוי ׳שטאדט פיטען רעכטען אין ׳סלאץ
 שטאד־ דער לעבען ׳פארק א אין סקוחנר,
געביידע. קאורט ט;שער
 דורכ־ געלעגנעהײט חןר כײ איז *עס

 אײנדרוקסםאלע אן געװארען געםיהדט
 םון פאראד א געװען איז עס צערעםאגיע.

 םון קױהיעדפעלרער םילע םון םאינערס
 כיאי־ טויזענד 15 איבער פענסילװײניע.

 םא- אין געװען זײנען גענענר םון נערס
נאנצע רי איז דעם חוץ א און ראר;

 דער װען סהװער, אוים׳ן געװען שטאדט
 צו געװארען. אױםגעדעקט איז םאנומענט

 אננעקומען אויך זײנען צערעםאניע דער
 פאריפירע״ םרן ױניאנס פון דעיענאציעס

לאנר. אין געגענרען נע
אײנגעלאדען האט ױניאן םאינערס רי

 בא״ צו זיך באװעגונ; ארבײטער גאנצע די
 צױ האכען ױניאנס םאסען ארן טײליגעז,
סטאטוע. רי וצמן9בא צו בױסען געשיקט

 איז אינטערניישאנאל אונזער אױך
 םא־ סרעױרענט און אײנגעיאדען, געײען

 םילע די צוױשען געײען איז זיגכיאן ריס
 געקומען זײנען װאס ארבײטער־םיהרער

 םא־ דעם פון אויםדעקען דאס בײװאויגען
 » סאר שטעלט םאנומענט דער נוםענט.

 אין ארבײטען זײ װי מאינערס, םון בילר
 מאינערס װי בילר א נאך ; קוילעךגרוכ א

 בילד רריטע א ; סטרײק אין ארױס נעהען
 קלײן א אין םאמיליע מאינערשע א םון

 דעם םון סראנט אין און ;שטיבעל ארים
 בילדער רי םיט מאנוםענט סארםארנעם

 םיטשלע׳ן םון םיגור כראנזענע א שטעהם
םאינערס. די םון םאר־קעמםער רער אלס

 געװען איז אײנדרוקסםאל באזונדערס
 םאײ 15.000 איבער די םון פאראד דער

 יןנאסע אנגעהאלםען האט װאס נערס,
 געצוינען זיר האט לײן די שטונרען. צװײ
םאח־ ױניאן זײערע מיד אויםהער, אן אהץ
 זעילטענע א נעװען איז עס םוזיק. און נעז

 םאר׳ן דעמאנסטראציע מערקװירדיגע
אמעייסא! אין טרײד־ױניאניזם םון נײסט

װירלוליכע
אמעריקאנער

דאלערפ
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 קאנפעדענצען וױיטערע די — געגען. שטימען 449 בלויז — סטרייק. א פא־ שטימען 3,ו403
 אומ־ דין צו שײנט םטרײק א — עזולטאטען. ר קײנע ניט ברענגען דזשאנערס די מיט

 ד• מיט קאנםערענצען די באצוג אין סטײטמענט דגמאנ׳ס פרעדדענט — פארמײדליך.
 א נאך — מאביליױדט. שױן קאמיטע דזשענעראל-םטרײק ריזיגע די — דזשאבעדם.
דאנערשטאג. דעם דזשאבערם די מיט קאנפערענץ

 אנגעצױגענער־ איצטעעד״ דער אין
 םרל אינרוסטריע קייאוק דער אין לאנע

 םא-געסומ;, ניט דערװײל איז יארק ניו
 ‘פארםאי ױניאז די און ענרערוננ, קײן

 ־“גענעיא א פאר םלענער אייע קאםט
 אוםםאי*־ זײן צו שיינט װאס סטרײח,
םײרליה

 דער כייט קאנפערע.צעז כאנײטע רי
 אסא• גא־כיענט ל;ידיס ^טוירטשענטס

 נאר האבעז דזשאבעיס. די סיאײשאד,
 רעזולטא־ ליינע געבראכט :יט דערװײר

 גאר אױף :אך זיף טען האט דערוױיל טען.
 עס װעדען זאל עס :עאײניגט, ניט
 דענהעז צו בארעכטיגוננ א :עבען איז
 סע־ פרידליכען א בײ שוין האלט עס אז

 טע;12 דעם דאנערשטאנ, טעלםענט.
 נאר װערעז געהאלטען6א אפילו דארוי ױני

 װי אורטײלענדיג אכע־, סאנםערענץ, א
 קאגפערעג די אױף צונעגאגגען ויז1עסי
 איז איצט, שיז דזשאבצרס די מיט צען
 זא םען אז פארצושטעלען, שװעד זיר

 סעטעי־ םרירליכעז א צו קימעז דארט
מענט.
 (זיזײ. םאמענט איצטיגעז דעם אין

 געייכ־ אויגעז טויזענטער צעהנדליגער
 י אוױ״ פונקטען, צװײ או*ף טעט

 געידי װערען װאס כארײטונגען
 קא:פ< די אױןי און ױניאז, דער
 םאלשט<ײע.־ די םיט אן נאך־ ;עהעז וואס

 טױ־ ארן טויזענטער דזשאבערס. די םון
 םאראינםערעסירט שטארק זײנעז זענטער

 האכעי קאנפע-ענצעז די אויב װיסען, צו
 לאנל׳ די ענרעיעז צו אויםגעטאן עפעס

 פאר געפונען האט זיגםאן פרעזידענט און
 לאנםע נאכ־ן בײנאכט, כיאנטאנ נויטע
 ערסלעה־ פאל^ענרע די םאכעז צו רענץ,
:רונג

 נאנצע און שװעריגסײטעז ״פילע
 ארויסגעװיקעלט זיך האבען פלאנטעיס

 װעלכ׳: האםענוג, די קאנפערענץ; כײם
 קע־ װעלעז סיר אז געהאט. יזאכען מיר
לײזוגנ איז ץס װעלכע א דערגרייכען גען

 אינדוסטריע רע־ אין פיאבל/<םען די םון
אויסלעשען. אננעהויבען זיך האס
 צו כיאל איע פאי כיאל אײן ״בדי *

 ברע; א צו םאיהאנדלוננען רי בױעננען
 םארשטל• די םין םארלאננט כײר האבען

 (ד• אסס׳ר ״מױרטשעגטס יעי־ םון הער
 .,מי לאיער, זײער פון ארן דזשאבערס)

Iאן אױסצואףבײטען בלופכערג סעםועל

 פארשלאו כאזונרערען יערען צו ענטפער
 פאר״ האבען מיר װאס ױניאן. דעי םון

 קאנפע־ איצטיגע ביז אלע בײ געי־ענט
 האבען צײט זעייבער דער אין רענצען.

 זי־יערע ־לנטםעי דער אז פאדלאנגט. מיר
 פא־שלא^ א םאי װאס קלאר. זײן זאל
 װאב ;אז נעהמען זיי ,ױניא י־ער פון

)2 זײט יין״h (אלוס

 בא יארק נױ פון קאונסיל ױסטױקט
ארנייט ועו צו דך נעמען צו שלסט

a»םסינה»דט־*«זײכנ,ו

 איז ױני טען9 דעם אװענט, מאנטאנ
 באזוכטער גום א געװאדען אפגעד׳אלטען

 די סון *<ןז*קיסױועס אצ« די פון םיטינג
 לאמאלס. אינטסרנעשאנאל יארקסר גױ

 בא־ דשאינט צום ניט באלאנגעז װעאכע
 גע־ אםגעהאלטען איז מיטיננ דער ארד.

 אונ־ פון רום קאונסיל דער אין װארען
 אונטער בילרינג, אינטערנעשאגאל זער
 קאו;־ דיסטריהט דעם פון אויפזיכט דער
 אין געװארען געגרינדעם איז װאס ׳סיל
 אזנ־ פאר םאנאטען ®אר א םיט יאיה נױ
קאנײענשאן. לעצטער זער

 קאונ־ דיסטריקט דעם םון געשיכטע די
:פאלגט װי איז סיל

אפנעזונ־ עלוי דא זײנען יארק נױ אין

 יױט ׳:יט קעגען װאס לאקאלס, דערטע
 דושאיגם צום כאלאגגען םאכען, זײערע
ר 00 באארי דרעססאכעי (in מ
 זײנעז אויסנאמעז אײניגע מיט ׳ ױניאן.

 יערע:־ .געזונט. אין שװאר ילאקאלס די
 קלײנעם א בלויז זײ קאנטראלירען פאלס

 זײנען װאס ארבײטער די פון פראצענט
 זײ- עס און פאכען יענע איז באשעםטיגט

 איבײטער, טויזענדער צעהנדליגע דא נען
 דאר־ װאס װאירקערס, :ארםענט לײדים

 יע־ פאי אנער װערען. ארגאניזירט םען
 עס איז באזונדער לאקאלס די פון דען

 ארבײטעי די און טאז צו אוםטעגלץי
ארגאניזירט. ניט בלײבען

י*) זײט אויןי (שיוס

נעפים נמ־ סאנסאםפשאן אדן סיה אײן פיהרס 22 קאל V 1»ױני װעסםאכער
 רע• פון מיטנלירע• אקםי־וע די

 האבען 22 1יאקאי ױניאן, ררעסםאכעי־
 ,אײנ^ו געשטי־עבט צײט לא;;ע א פאר

̂יק 4לאחאי דעם איז פיהרען  ׳ קא און •־*
 האכדי ז־אס װי בענעפיט. סאכיפשאן

 נאר אקאלס ׳ קלאוקכיאכער די :עטאן
 א׳;ץ איז עס אבעי (׳צוריל יאהרען מיט

 שאםעו םוז אייע יד ;.4עיפאי אהן געװען
 דעמא׳צע איז ױניאן דער אין םאנד אזא
 די צװישען *עוועז פאפו^עי וױיניג נאר

 םין מיטגלידעד די צװישען דלעססיאכעי,
 רי םוז פאי־לאננ דעי און ,,יאקאי רעם

 נים פארבליבען איז כישכיבערס אחטײוע
 םעהר די פון װאונש גוטע־־ א װי כיעהר

 איז טרײד־ױנ־אניסטעז םארשטענדיגע
לאקאל. רעם

v נעױארען אכעױ איז פיאגע די ^h 
 דרעז־ די װען באזונ־עיס, און שאיפער,

 טראנסםע־ זיײען 23 יאקאל פון מאכעי
 ‘יאקא׳ .22 אהאל£י אי; געװאיען רירט

 ערשטץ די פיז אײנער געװען א־יז 23
 ױניאן. י.יאכער הלאוק דער פיז ס1לאקאי
 דעימאנטע די אײנגעפיהרט האט װאס

 דעפ פוז םיטנלידער די אוז בענעפיטס,
 ־שײדען גע*ואלט ;ימ זיר חאבען לאקאל

־גיז איז עס ׳דעם ־םיט  צו פרילרע יוען ז̂י
 ניט האט זואס לאהאל א צו באלאננען

 י ז בענעםיט. אזא אײננעםיהרם
 דאפ נױטע װי געװאוסט גוט שוין האבען

 ו פ םראנע די און איבײטער די פאי־ איז
 בע״ האנסאמפשאז און סיק א אײנפיהרען

 נעשטא״ כסדר נאר אזוי איז ׳פא:ד נעפיט
.22 לאק. םון טאג־ארדנונ; רער אויוי נען

 געלייזח פראנע די אבער איז ענדליר
 מעסבער־מיטיננען רי אויױ געװארען.

אפנעהאלט;: זײנע; װאס יאקאל. דעם פון
»16 זײט אויף (שלוס

□
.24 נוםער .גערעכטיגקײט-

ױני»דנײעס .2 ?ײט
 םירא־ די םוז בארילם םינאנציעלזנר ר.. זײט

ז קלאוקסאכער רעיםיער  יונ̂י
 1»א rto'oup רער םח כאריכט רער 4 זײט

 עריוקײשאן״. טרײר־ױניא! «י«עיס יאננ
— בענעםים קראנקען אײן םיהרט 22 יאהאר

 שעהנהאלץ. י.
םארשײרענעס זייט
 קלאוק־ רער םוז טעטינקיים יאוזר א ו> זייט

 װעגעז .1 לאקאל ױינאז א*ערייםאדם
״ארם׳׳״קאנםקרענץ.

 אברהם — האנארארען ערשםע רי 7 זײט
 םוו כאנריםוננ םארש§עםינטע א רײזעז

כאזאנאװיטש. לעאן ~ יײםשלאנר
נאטיצעז. א'נםערנעשאנאל זער םײי רי םוז ברורער־האנם טע אויסנעשטרעס־ די ערװארםוננ. אין s דיט
ש. — *וריקנעװיזעז האם ןאנווענשאן װאס רעזאייציעס רוצען רעם װענען <ז ?ײט

לעאז אײראוא אין לאנע נײט די
n כאזאנאװינ^פ ip שאייי איז —

נ •ב •י  סהי ה. — קאיענראי אילטערנעשאנאי ^י%•זעי-א ־־ ײ ייי בײעז א ונ. זײט
(םעליעםאס iroi. נים *דער עסען םא|.
לעבעדיגער דער •«* די אין נאװעגוננ ארנײטער די .12 זײם

9W HO M א א• — לענדער װיינפער. ?. — (נעריכט> ליכטיג! .n»moy ®ודמ u זײס
ס  »ו? *דוחןרםיחםענםם — »ג אח 10 ,14 !יי

מלוסיוו.

אונ־ צו ינערם רעדאקציאנעלע —

 יאנאװסקי.קאנװעגשן די
סו וײט

פארק פארעסט אץ הויז ױניטי דרעסמאכער אה וױיםט
ױיי גוטען פרײטאג דעם זױ עפענט

__________________________________ jk. .

 װעם קאנצערט אין — אװענט ליטערארישער און קאנצערט קלאםישער א געגעבען ודערט געלעגענהײט דער צו
 און שױשפילער אידישער באריהםטער דער װערשאן אלבערט פידעל־שפילער באװאוסטער דער באטײליגען זיך

םאלאנמען, אנדערע נאך און רײזען אברהם שריפטשטעלער און דיכטער באליבטער דער רובץ, ג. קינםטלער
 םין הויז ײניטי די םון ערעפענוננ די

 איל דרעסמאכער און װײסט אונזערע
 םוז בערג״ .בצ״יע די אין פארה, םארעסט

 טור ױם א נעװארעז איז פענסילװײניא,
 אונ״ םוז ױניאנס לאקאל די בײ נאר נים
 דע.־ בײ זאנדערז אינטערנעשאנאל, זער

 באװעגונג ארבײטעד אידישער נאנצער
 פאהר;ז צו זיר מען גרײט אומעטום איז
די אנבאלאננם װאס ערעפענוננ. דער צו

 אינטערנעשא־ די און בארר דזשאינט
 שיהעי ׳יארק נױ גרויס םון לאהאאס נאל
 װאס דעלענאציעס, ערעםענונג דער צו זײ

 הומד װאס עולס דער אז ׳מאכט דאס
 צו אזוי ׳איז ערעםענונג דער צו ארויס
 אי־ז פובליקום, רעםרעזענטאטיװ א זאגען,

 ױניט• די פון עפענוננ די םאכט דאס
 קאנ* עםענטליכע סארט מין א םאר הויז

װעגשאן.

 באטײליגען װ װעט אינטעונעשאנאל
m קאנפמרעח קליזולאנד דער 

פארטײ דריטער א פאר
 אניטער־ אונזער םון סאנװענשאז די

 באשייאסעז, האט באסטאן איז נעשאנאל
 בא־ זיך זאל אמאגיזאציע ראם־אונזער

 פאר קאנםערענץ דעם אויף טײאיגען
 וואס אקציאז״ פאאיטישער פראנרעסױוער

קו־ דעם לאיװאאנד אין עפעגען יךז װעט
רזשואאי. טען4 םענרען

 נײע סײז ניט איז האנםערענץ דער
 שויז עלזיסטירט ארנאניזאציע די זאד.
 זיך האט ױניאן אונזער און םריהער, םוז

 צי נרליד”םר נעהאצטעו
 !י1£הא עם ייאס טינ ערשט׳יי דעם םון

 ג«ג22:!י:י איז םונהץיאנירעז. נעהױבען
 װעט הלױולאנר 1אי האנםמרענץ דער

טרייר״ םר א םון צונויםנצשטעאם ןיין

 נאציא־ הערפערשאפטען, ױניאגיתטישע
 פראנרעסיװע. םון צענטראאע. אוז נאאע

 קאאפעראטיװע םוז גרוםעז, פאאיטישע
 םארמער־ארנאני־ גרויסע םוז םאראײנעז,

 ״פארמער־אײ־ געװיסע םון און זאציעס.
קערםערשאפטען. פאאיטישע באר״

 קאױואאנר אין קאנםערענץ דעם אויח
 דאס האםענוננען. םר א געאײגט װערט
 צוזא׳ גרעסטע די זײז יערענםאאס װעט

 האבען װאס עאעםענטען םון מענקונםט
 פאאיטישע אאטע די םון אפגעריםעז זיר

 קײן איז עס און אאנד, איז פארטײעז
 װעט סאנםערענץ דער אז ניט, םראנע
קאז מעז געשיכטע. ®אאיטישע םאכען

. 03 וײט אויף (שיום

 צוזא־ נראנדיעזע שעהנע, א איז עס
 םיטנאידער טעטײע אאע םון מענקונםט

 אינטע־• גרויסער אונזער םון טוער און
ױניאן. נעשאנאא

 םארשמערט איז, ערעםענוננ דער צו
 דער גסװארען אײגנעאאדעז אויר ׳זיר

 או;• םוז בא^־ד עהזעסוטױו דזשענעראא
 באא״ד רער און אינםערנעשאנאא זער

 ע- דער צו שיקען צו באשילאסעז האט
 מאריס םרעזידעגט קאדיטע. א עפענונג
 װײס״ די און באו־אף סעקרעטאר זינמאז,

 אוז םײנבערג י. נינפא, ס. פרעזידענטעז
 נעװארעז עדװעהאט זײנען דובינסקי ד.

קאמיטע. דעי אין
 ז ה' ױניטי דער פון ערעפענוננ רער צו

 נאג־ דער םון פארטרעטער הוםען
 אױר ק,םעז דעם חוץ א אוו פרעסע צער

 מוזילע־*, אקטיארען, פאדטען, שרײבער,
 איגטערעסאני׳ סתם און לעהרער מאהאער,

 rv װעמען מיט פערזענאיכהײטעז, טע
 צי זארגענינעז א און אינטערעסאנט איז

 אינטערעסאנט־זי אזא און פאיברעננעז.
̂ז הויז ױנײ די אין כיען געפינט עולם  ני
 גא:צ<! דעם נאר עפענוננ, דער צו כאױז

 :עפינט אהיז קוםט םען װען זומער,
 עוים. אינטערעסאנטהטען דעם דארט טען

 א אין ערגעץ געםיגעז קאז םעז װאס
זוכיער־םלאץ.
אי) באזוכער רי צוױשעז נאטראיר,

 א דא איםער זײנען הויז ױגיטי דער
 שעהנע טאקע און מײדאער, צאהל גױיסע

 באזונ״ א גאר צו ;יט רא• און םײראער,
 האט דאס פלאץ. גאנצען צום חן דערען

אהין. תומען װאס אאע אז װידקוגג, רי
.)16 זײ■ אויף (׳■לוס
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p אין קלאמסאנער in נרדסןן m 
סםױית גענעראל k מאר שטיסען

)1 י״נ ••ן (**•#

 ו * ווודימ ivi״r ד» jg«mgc it »ר0
ײג: אגחנ• tit פאר *»»ן*ן ״ו  ײ׳ז »ו

M firgB g ig i ogn «ייז ד 
cgr pg ,ivjjnniv ®♦« ״?jyj •ד ;y 

.‘W n  ««t ynyr lyunn
,ogn'o ויך circi w ,orr«gyi gi 

gf oiVBgrn n  pc iyc®jy< נ*ײ«* 
mvu ivbvjvi צו g 4,yr* •twg־* 

r״nvi ,igocrn ,onp^n ongo ,ivf 
pg m pg ,prn ivolo «טעג, ציױ 

 lo ,prn טעןoyi ,jgomyjgi 12 ירוס
gf ,n«ifi iy i pg iyj««fgרען 4־ r t יױ׳ 
gpyo pg fytogngc i n־־•fyogn pg

*4• rg ,oinv^piy jg«jr hױט m«g
nrvcjgp iy i gyr *««oiig דטנ*י‘ 

pr jgor די ;jjitagrgB'Oun^rgjy 
o׳ŷ g -go 4•go p<g »)m וױסעו 4ראי 
r איונע yroirg ד» וױ r  oyr נ״טעז 

uig?p pr gyr of pg?״j נפנ־ דעי ײיז 
 fy;yp װעט ױדסי די pg ,y'yguro צעד

jpyug טיט׳ן yin«cr«g; ױטינ^ די; 
iy i pg iyoig*n ;סינדובט-יע *yig 

gyr ig’i ד♦ r סוזען ;my סוז נסזןנדעי 
tn ti די וױ װע; א ז^נסט״עטעגדע 

yg-gcyi y ro r r  * t:v W; דודנסױ 
Vim*,! ס

yig4•? ,gpg ,rg oy .דינורים rig 
lirtvr o-yogrn n די  pc ivnycmgB 

ggriy#gi; צו ניױז קוסעז װיחנר yi״ 
yn pg ,lyvggo?׳iv דט iyi;yio סיט 

 ״f ogr ,ifigJmgo ycyipp;gp ת״ן דף
 זייז עס װעט ,ryonyjnig g״igo זײנעז

pg ,nyiyc;gp iygyy* iy i װעט רעז 
 ‘4גענערסי oyי jyrgiycigc ryonyi זיך

 גסב o<Dgoy4go די צוױגגען צו סטד״ח,
m גע-ענטע די פונענען  pc iy;nyigc 
ױניאז.
pg הסט סיצטעד pir ע רעכט די; 

ĝ pוgopכער jg’;r ססנדסט £ויעז דעס 
iogp. gfg פו ynny^piy.: חסט ױדסז יי 

oyi ivoipgo דיזמע- דע- סון ססגדסט 
P yogaיgוgopדי >נער ’.yp^jnyy 

iyo:ypio סיטגיידער pc דער ,jg’jv
iyogn omu נסטײייגט זיר m רע״ דעד 

pgr :;rroircrorpyiyc סיז yjigc 
jyohv*> ifoiP דסגעד״עטס; סיטחסה Mg 

 vo6 pg }yat ,;y»4 an; ׳סרײםסג
דז׳מון.
 -gn ?יסופססנער מים יײנס yנ;gי

iyo רר g jyrwyjירײ די יז yo^ נײ 
h די  igr iyyy^• ŷ g אג־ הסט עניסן 

ŷ ׳ווטימז jyoip vt געדויזעז g oyoo pg

-fi fyogfl m m  \m"i ogr די ון § 
rmi g m »  ^  סטיסט g igc ססױ
yi iffgfl f־ngy yuyg^igaaig gp^p 

P44iao g fyiyi oa«or
* y » r ױע ױ  עג ר ג ע » ®מ ס

m מ--------- מו טי ס ם׳זןו׳ דו עג ד
rt׳ #1ײ1 (׳נד־ן־ ־«t י»*»י»ן

•»מ» *ױ
גדונ

f»> סםרייי) ױ«ג«)
D1 8 |1» טו־י׳ננטfi2 מ»ר מ «  מי
W ד׳וי »יז נווטייי^ט זיד ר»נ«ז M״ 

 <!״«רN 9 ו»ר ה«נ«ן זיי pt :רוגנ
P טדוןנט 31 — («־*ט*סט i ; 403 lift 

m ivjvi 449( 1ה»נ« טט״ייו M 'v rn
י w )»א« ד״נט, יטס )  יט׳ן«*ט1די

ױyi* 1 פון גי׳ידער׳ןאפט M «ר,8י W ״ 
 K פאר •**« ייגיאן ה*טױוראנ«ר נ«־

 •ftOpl^p די fft ר״נט, 8דא בט־»ק.
 «:f«4ift• רא| ווײן װי V'ft װן^ןן נעי

 ר־מט נ»'*טידט«• *y״ iy *yiys׳ ד•
vm •ודאן ,ד װ•  ,i»»"ii;« oy t»yn 

y׳־yii ,״yjiwpift'p ד• אז ר״;ט, j •«ח 
jya ׳»ױן iyn r yi'P'ft ftaiwyj8*n* 

ftנyר «f ,;ytuftp yijyyjyij r i״i»j 
yuvii■ נ־״ט וױד«ד yfty^-vo'rft׳ 

m״i ד׳ט m  iy• ,ר»נט ft* r«׳i״[ w 
w די « t v ט*י*ד אין sftn ױדא, ,ד 

 vfto ‘•n'i א״ז sift נ<אױנ״ט,9>1» האט
y'ft **4,נ vjrfv irv  oyi lysftriyift 

 דפר אין *yuyft טrרyוו sun גאאס
יו״»ינדוסטרי^1חאא
ע די מ מי u װ#ס מ «n ט ר טי ע  ג

פ דעס ח צ ע עד ע« ד
oyi ^yur» ױ»איט n  lyjyn* 

onjy-ys, א׳ז nryrys;ift ;ynyj׳iya 
 »ױ#יע• האט okii קאד־טע, y»;io די

lift lysiftii ivvjmj i *»סט 'sph נאנ־ 
o*nyyy; *yn יואסיטע ׳*ט׳רען. די 

rn  ps tyw irm  vn. ,/סט^הע־ױט 
ps i««iyro די און :נ*אוד ח׳אאיגט 

 lysftiy'yi ; נאאי דזי»א־נט סאיגפגדץ
 סא• ,iyift» י. מי׳סאן, א וױיסראן, ד.

jy 1סט רסיױן, ?•,o*yi׳8’• ,,ליסיא; i»
 מ״נ׳אטײו אנ׳»^, ט»,י¥8ח׳ קאנטיוי,

 יאגדס״ *,yiftny נריננ^-ג האטאנא,
ran ,arsis ,iftosirs ,;aya, ייי׳ 

 y•׳«fta ,i«9B*r ,o»>ftja»8 נטוױטמ,
ya v*.ira»p ,n n« rfta« /so•'

saftt lynyj iypp yo'isap«־'iys ׳*. 
van 1 יאקאיס« w 'n v  sdhנױף tra 

 yawmiap aya ps a•.»»־a ח׳»אעט
יודיז,

סןסיסע רױעגער דערנענעראלססױיספון םיסיננ ערשסער דער
 pg ױד, ?םען on g;yrg פר״טסג

p ir ססכילוידם ®ing ry די i r n 
fmyjyj סםרײק uynyorgo gD’Ogp 

ggo ipoipytpy y*g pc״oM פוז ■g* h
W v w  ogr ô gp ^פונױ L/g rn  on 

 r.n oyn ,o-rpo gig^p די pc רדggנ
go iyonכעד g^r.; די yo’ogp בוד 

iyong pc o.iyor דדײ -y■ om rn 
onyr ?yo |yr pm |gf די igc yo'ogp״ 

igc iyo ogn ofwgi זיד g סווסמד 
in  ?,g oryorgo ogr ,uitogfigc־ 

y'nog? כלױז pc די in n ’c, סו; בילױז 
in r ’c w*?yr ogr n גרױסע די 

ioo״njyp /סרכד pc די ryr^n:nyv 
ogr iyogopigf»p iyo:yiro ,ז״נע

iogp ow. גרײם
jr^ogfigo y^icpnij^g ■my? h 
w n ’tyM■ pc ingryi ojycyy; T’g 

pc rgoiyro i n  ,rgorr o’lgo תי 
giyjyi iy :m^ סםרײק .yo’Qgr imio ̂ס  m?vo iyi ׳ny;;gf» .v לו

w i ogn yo’ogp m  n® igon בעגד״ 
g iyo ״g i״*gpסוז <״ ’in y לgpgי hi 

org tnyi iy די *vt סיוױױנז• 
yryrjg ip j^t ogor ^giy:yi on  no״; 

o a w u w  iyo^iy i n  n סוז c n 
pg .o:rooigcn >g;grynyoj'g עס 

iripiyo g lyoyf̂ g i ’ig o o iw  ogn 
ogn igoyipyo i n  m  pvnr’g win 

ycny:org| 1 די pg |yoyjי n:ytyr:g 
rg ,tnycojyyj fyogn די rg ,gi iyj’r 

 מליחות די ty^gcrrorg יים1ג זײנען זײ
yo^yr ngc ךײ yj’r? כודפםיסס iryj״• 

in פוז n r r ױניסנס. ^קאל *
ט די ײ ב ר ר ®ח וו ע ױנג׳ ד ד סנ  ״4״

םע קאסי
 םאתעאעזע• זײנקו סיסימ wn טאד
iraimn די trora ײן י חי  סוזונדע•; »

 ײגעסיינע די מןלמ איו טאס
 ממא• סיי<ם8ײ«1• איז remap ססדײק

im נ»ד *prnnaroepn ran 
an  n• סםיויימ. *.remap

o4n jamrn an נוסמחײשלז n a
remap J' האנדיתמז i a w .  an  pb 

aan an  •na ra  oan ,iraar an  nr 
••arrwa an  a n .לאנן an  t’ft

ft•;״  a ;••aft iviay; *remap ,סםיר־מ
prarta •a ,oaro’Bft a«3arr:aim 
oarnapjn •a n« oaro*sa aaaas 

o)apaa •a ns. אויד איז נאדיכט א Vi 
in, אז dt זיינ׳זז a»«* n r״e •־ 

 אי*8 זיד ly'yn ארנ־יטער •a ian ה«אס
irteftt, מען an סטדײט גסיאאנטער 

.1V01P BP11
areray an סיטיננ rn a  an  no*

eamiran איז nmap סםר׳יק
b זya«11yנ jn ’tn r  ns ,יגסאז■ n o.״, 

ire jn ’iyaromi •a n« aaars .♦ 
ת מ ״נ n» ו n  m i?  a ,aei•; .o n 

תי na מוואחמ m>ftny< אױך איז  נחו
 »י״a no aymmraae an• 8 €ײנסםאז,
irbBftrpajmrJ m אײניגסע am.

e jn n n• זיגכיאז oan זייז איז n n 
 nae r'ft •a Tia* ייכט a גע־וטרסעו

 איױסגיז־ ofta ia;׳v •a can רונכעז
ay ,omrsr>a8 •a i* o^rer נ*ר איז 

a iy»ftaynvrft• מינסינסטק 
aan n« ,ir.^iayaas ,a ns ivopns 

vvrviio (tift im .* זעהד m אויף aa 
 אי• cp:i> any• t’ft עס װיכסינ וױ

oik ,o«a>aa» an «אדר »ײנ«ײ*<מי׳ 
an» מננ  r ?א׳נחשסדיא. איאו >a 

n n יױסמהערס איז >am in « ry
o^PoftTpansn* Vs אנות־ »יע 1שי 

.nw t
oan aaaas aaonpro נאנױיסס •a 

an •a ns m סטר״ק o :  na remap 
?ao o:rrm: on••) •a r«  o>r״oa,

אי a׳rpra ו
*wmf

in
מו

•rararr• a m *WWW WWW WiWWW WW riw
pamri rra m  rann*

*ap r״a«• *a ara iaa a«fl ,
a im a׳ y fjv י  י  na ia«ai (< 
wiftapi n׳ ׳ rn ,n a« *r״

.aiftjafts'irpfftrrarnri
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לעחועו דער
 סטודענםען זײנע איבערצונעכען זוכפו
 '•icnae די ײענען װײםם ער וו#ם ד«ם

 נעבען זײ װעלען וועלכע ז«כען, דענע
בילתננ.

ױ «ז  פון טראחצירער דער אױך האט »ון
אד  םיליאנען צו איכערגעגעכען טץד

 מיור^ד אז װיםענשאפט, די רויכערער
 װאם םינארעט אײנצינער דער איז

 B און פארנעניגען a רויכערען מאכט
פרײד.

 פאר באקאנט איז םאבאק םערקישער
 »מ ריח אנגענעהםעז און נעשםאק זײן

 בעםטען דעם פון נעםאכט איז מױראר
װאקםט. װאם טאבאק םערקישען

ט ל ־י טי ר או ר ״ « ד פ י ״ ז ! ױ י ל א

אד םאתלײכט  אירגענל םיט מיזר
וועלט. דער אין םינארעט וועלכען
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זזעגען קאנװענשאן לעצטעה דער צ< באױכטען וויכםיגע צודי
טעטיגקײם עוױקײשאנאל אונזער

 םיז “״גערעכטינקײט דער אין
 סארעפענט״ םיר האבען װאך לעצטער

 קאפיטע די װאס באריכט, □jn ליכם
 צו צװעשטי^ט האט עדיוקיישאר ״אן
 עדיױ די באצונ איז קאנװענשאן דער

 איד אװזער םון טעטיגק״ט סײשאנאל
 ווע״עז עס װעלכען איז סעמעשאנאל,

 רעקאפענדאציעס אייגינע נעםאכם אױד
 אונ־ םוז ארבייטמז וױיםערדיגע די םאר
רעיארטפענט. עדױקיישאנאל זער

 דעם איבער סיר גיבעז סאא דאס
 יאננ ״אז קאסיםע דער םיז באריכט
 װאס עדיוקיישאר, ױניאן טרייד פיפעלס

 רער פיט שײכות נאהענטע א גאר האט
 טעטעקײס עדױקײשאנאל אלנעסײנער

 איז רעיארם רער ױגיאן. אונזער םוז
 קאנװענ־ דער אױף נעװארען אפנאנעבמז

 ם. סאגיא וױיס*פרעדדענטיז סון שאן
 דערמאג־ דער םוז טשערל״די רי קאהעז.

 זיך לעזט רע*ארט רער יאסיםע. ט<ר
:פאלנט וױ

 אוז שװעסטער טשערפאן, ,ברודער
:דעלעגאםעז ביידער
 םון פזל •נוטער דער געװעז איז עכ
 דער זיין צו אינטערגעשאנאל אונזער
 ערװאקסענע סאר בילדונג םון •יאנער

 אז טרײד־ױדאנס, די איז ארבײטער
 אונטער־ איצס װערם װאס ארבייט,
 ארבײטער״ גאנצער דער םוז שטיצט

 יא־ העכסם דארום איז עס באוחןגוננ.
 פוז געבורםססאנ םעז25 צום אז סיג,

 אנגעםאננעז זאל ארגאניזאציאז אונזער
 אזא ױנפט סוז באװעגוננ נייע א װערעז

 בילדוננ די איז דאס אוז וױכםיגקײט.
 פעפבערס. אונזערע םון קינדער די םון

 װיכ־ א װערעז וועם דאס אז האםעז. מיר
 טרײד־ױניאז דער איז םאקטאר םיגער

באװעגונג.
 בא־ נענוי נאנץ האט קאםיםע אונזער

 אוז עיציהעז םון *ראבי״עם דעם טראכט
 םיט־ אונזערע םוז קינדער די בילדעז
 םאר־ איםשטאנד זײנמז םיר אח גלידער

:רעפארט םאלנענדעז דעם צוברעננעז
װע־ ארבײטער די םוז קינרער רי

 אונ־ הײנם־צױטאנ אויםגעהאדעװט רעז
 א צו םיוזרעז װאס בארינגונגעז, םער

 סא־ איצטינער דער םוז םאראײביגיננ
 םעהלערעז נרויסע די ארדנוננ. ציאלער

 די — סיסםעם עקזיסטירענדער דער םוז ־
 םלחםװז. ברעננעז װאס םעהלערעז, ־

 אומ־ און םארברעכעז עלעגד. ארימקייט,
 געבראכם ניט װערעז נערעכטיגקײט,

 אויף ױ:גע די םוז באװאוםםזײז צום
 בא־ דעם םאסעז זאילעז זײ אז אוםז. אזא

אויסצוראטעז. זײ שלוס
 רי דאס םיר. נעםינעז םעלע םילע איז
 םארשטעהעז ארבײטער די םוז קינדער

 פערזעניציכע אוז עקאנאסישע די ניט
 װיכ־ די אפ ניט שעצעז אוז שטרעבונגעז,

 און טרײד־ױניאנס זײערע םוז םיגקײט
 סימ־ עילטערעז; זײערע םוז ילאבלעמעז
 אוז צילעז זײערע מיט ניט פאטיזירעז

 עקא־ דעם אריױ אנשטרענגוננעז זײערע
 װע־ איז, אםת דער װי נעביט. נאמישעז

 שטעילעז צד באאײנםלוסט אפט זײ רען
 עקאנאםישל אוז סאציאילע די געגעז זיר

*לטערעז. זײערע םוז אינטערעסעז
 אפ־ צילם באװענונג ױניאז טרײד רי

 אוםגערעכםיג־ םײםעאשע די צושאםעז
 עה־ װאס אומנילײכהײטעז אוז הײטעז

 איבערבויעז אוז םאג צו הײנם זיסטירעז
 באזים א אויף נעזעאשאםט איצטיגע די
 גליקזעאיגקײט אוז גערעכטיגקײט םוז

אלעמעז. םאר
ביר־ די זײנעז הײנט םון קינדער די

 םאר- זײער םוז אוז צוקונםס, דער םון גער
 ארביײ אוז סאציאילע די םיז שטענדניס

 טאדװירק־ די אפ העננט פיאטלעמעז מער
 שערר א םוז םרוימעז אונזערע םוז ליבונו.

 גע־ אויף געבויט איז װאס צוהונםט, נעי
 קאאפע־ אוז םרײנחשאםם רעכטיגקײט,

 פיליכט די זײז דארום דארף עס ראציע.
 אזא באזארגעז צו טרײד־ױניאנס די םוז

 די םון קינדער די סאר בילדוננ סארט
 באשאםעז העצםעז זאיצ װאס ארבײטער.

 אונ־ םיז םארשטענדניס קלארע א זײ איז
 פאר סימפאטיע טיפע א צילעז, זערע

 לע־ דעם םוז םארשטמנדינונג א ; זײ
 על־ זײערע םוז פראבלעםעז די אוז בעז

 ארבײט דער םוז אפשאצוגג אז :טערעז
 םארשםענדי־ א :םרײד־ױניאנס די ניוז

 שםע־ װאס כוחות סאציאלע די םוז נוננ
 אנטױיקלוננ; סאציאצע די הינטער העז
 דענ- םאר זײ םאכעו צו װארם, אײז סיט

 װײ־ העלםעז זאלעז װאס םענשעז, קענדע
 בזך א םאר פראנרעס דעם טרײבעז נמר

ארדנוננ./ םאציאלזןר סערער
 ײיכ־ דער אז אויד. באגרײםעז םיר

 אנמװיקלתנ דער איז םאקטאר נדגסםער
 אײנ- איהר םוםער. די איז סינד א ז1ני

 םיה״ דער איז שםארקסםער דער איז «לוס
 םאר־ ?י נעדאנק. קינד״ם דעם םוו חנג

 אבער בירגער. צוקתםםיגעז דעס סיימ
 אין וױיטער. נאד נרײכס אײנםלרס *יהר
 מאז דעם no קאמוי מקאנאםישעז חנם
 אין איהם העלםם וואס םרוי. די *ם איז

 יוערען ססדײקס אנשםרענגונגעז. ו״נע
 אויןי װי גום אזוי היים דער אין ;אוואונען

W* .איו םרױעךװאזט דער ■יקצס־לײז

 קאטיטע דעד מון ב^יכט רער
ױדאן טױיד פיפעלס יאנג ״אן

עדץלךישאן״

 קנט־ דשר איז םאקטאר וױכטיגער א אױך
 סאציאייע און פאליטישע םוז שײדוגג
םיאנעז.
: דארום דעקאםענדירען כייר

 ע. j ארײגקומענרער דער דאס )1
 אוים־ װערען אינסטרואירט זאל כאארד

 העל־ זאל װאס טעסמיױים, אזא צוגעטעז
 קיג־ זייערע ערציען צו םרױען די םען
 די פון אינטערעםען בעסטע די אין דעך

 אלס נעזעאשאםם, דער םון אוז ארבײטער
גאנצע.

זא* טעטיגקײטען סאציאלע דאס )2
 עדױקײ־ דעם םון װערען אײנאדדרט לעז

 זײ װעלכע איז רעפארםםענס, שאנאא
 אוז צוזאםענקוסעז, זיר קענעז זאי*עז
 סאלידארי־ נרעסערע א באשאםעז אזױ
זײ. צװישעז םעם

װע־ ארנאניזירט זאאעז עס דאס <?)
 םרױען די סאר טעטעקײםעז אזעלכע רען
 װאס סעסבערס, אונזערע םון קינרער אוז

 נאהענטערער א איז זײ ברעננעז זאלעז
 אוגזער םון מעטארעז דו מיט באריהרונג

 בא־ ארבײםער רער םוז אח בםרט ױניאז
בכלל. װעגוננ
 גע־ זאא עס אז םאר, מאאגען םיר )4
 העל־ צו אנשםרעגנוננ אז ײעיעז מאכט

 סעםכערס אװזערע סוז קינדער די םעז
 װעקײשאנס זומער די םארברענגעז צו

 װאס אםםאספערע, אן אין אוז קעמפס אין
 דאנ־ םוז סוחות זײערע באסרײעז זאל

 און קריטישע זײערע אנטװיק.לען מעם,
 א נעכעז זײ איז םעהיגקייםעז, שאםענדע

לעבעז. םוז באנריף גריגדליכעז
 בא- זיד זאל ױניאז אונזער דאס )5

 װאס באװעגוגנ, א אירגענד איז םײליגעז
ציל. עהנליכעז אז זיר שטעיט

G( צי־ דיזע דערנרײכעז צו אום דאס
 אנגעהן וױיטער ױניאז אונזער 6זאי לעז,
 דעם באזײטיגעז צו ארבײם איהר םיט
 אונזער איז הינדער־ארבײט סון םלור

 בעסטע איהרע םארװענדעז צו אוז לאנר,
o אויסצוהוינע? כוחות n צײטתלטער 

 םײ דעם און בילדוגג געצװאוגגעגער כ*ל|
קינדער״ארבײט. םוז נימום־עלםער

 די אינדארסירט קאםיטע אונזער
 ארײנ־ איז װאס רעזאלוציע״ םאלגענדע
 םון דעלעגאטעז םוז נעװארעז נעבראכם

:לאקאלס זיבעז
צוועק רער דאס אמבאםראכט, ״איז

 רער םאר חאוגסיל ״געשאגאל דער פון
 ארנאניזא״ אז קיגדער׳/ פון עגטװיסלומ

 לעוד און ארכײטער םון באשטעהענד ציע
 צו איז ארנײטער-קאלערזשעס, םוז רער

 ארניי־ פאר ע אמאגיואצ או באשאםען
 זיד העלםען די זאל װאס טער*קינדער,

 נאקאגעז צו און אגטוױקלען, צו נעסער
 עקאגאסישע און סאציאלע די םיט זיר

 אן נעדוסעז חאנען צו אוס •ראכלעמעז,
 ארכײט דער אין אגטײל אינסעליגענטעז

o די ;עזערשאפט, כעסערער א םאר v 
רארום
 זיבע• n דאס ,ן ע ס א ל ש א כ

 איגטער- דער ©רן קאגװענשאן צעהנטע
 װארקערס גארמענט לײדיס נעשאנאל

 בא* כאסטאז״ אין םארזאמעלט ױניאן,
 נענע* ארײגיווסענרען דעם אויםטראגט

 סאאפערירען צו כאארד עקזעחוםױו ראא
 קאונסיר נעשאגאל דערםאנטעז מיט׳ז
 העלםעז זײוז קינרער־אגםוױקלוגנ םאר

י מאכעז ערפאלג." אז 1םא ארכײט ר
 ;אד נאקוטעז האם קאםיטע אונתר

 גזנ־ זעלנען דעם װענעז — רעזאלוציע א
 ארײנ״ ,80 גוםער רעזאלוציע נענשטאנד,

 רעקא־ כײר .35 לאקאל םון נעכראכט
 רעואלוציעס ביידע אנצונמסעז מענדירעז

 םלײסיג ארבײטען ?אל ױניאז רי דאס און
 רעזא^צי^ה י־י איז װאס זאך דער םאר

 זײגעז הארצעז גאנצען םיט׳ן שטעהען.
 עדױקײשאנאל נײע־ חןר אם םאר םיר

 רי און פרויעז די צװישעז טעטינקײט
םיטנלידער. אונזערע םון קינרער

פיפעלפ י^גג «ן קאמיטע די
עדױקײ^זאן. ױניאן טרײד

םשערםאו. קאהען, ם. סאגיא
א. חשאזעף אייי סעיו-עטאד. ״

 רעיזנער כ.
קארמאן אײב
 זאלצכערנ ה.

 קאהעז װיליאם
 לוכאװסקי םעניע

 סםארקאף םילי•
 וחנזריגסקי םאסס
j שוסאז 

 ניזא ס.
ביעל סאריס

 םירסטמײער םעניע
װיענער װאלוי
 ראזענײאסער ה.

 לאנדאז רזשא.
 קאכאםי דזש.

 קאוזי לי פעטער
 גאלינסקי לואיס

סאניא. לואיס

איץ פיהרט ץניאן דרעםמאכער ױ
קראנקעז־בענעפיט

 האב^ כיטנלידער די װאס דעם סיט
 דאנער- מיםינג, גענעראל לעצטען ביים

 און אנגענומעז ױני, םעז5 דעם שטאנ,
 פונ׳ם רעקאכדלנדאציע די גוטגעהײסען
 קראנ־ א אײנצופירען באארד עקזעקוטיװ

 םאנד בענעםיט טובערקולאזיס און קעז
 דורמע־ םיר האבעז לאקאל, אונזער איז

 אויםםו־ װיכטיגסםע די םון אײנע םירט
 אוים־ אן םעםבערס. אונזערע פאר אונגעז

 םארבעסע־ פון זיז אין זיך קאן װאס טו
 גרעסטע די כמעט מיט פארגלײכען רוננ

 האט ױגיאן אונזער \ואס פארדינסמעז,
 כיעכד די פאד אױסגעקעביפט איז עס װען

בערס.
 םאנד א !פאנר בענעפיט קראנקען א
 צוליב זײנען װאס םיטגלידער, פאר

 א ארבײםען. צו אוםםעהיג קראנקהײט
 פאר פאנד א ״פאנד טובערקולאזיס

 שװינדזוכט. םון לײדעז װאס ^מבערס,
 זײלען אונטערשטיצענדיגע צװײ אזעלכע
 ױניאן אונזער בניז, אונזער מאכעז װעלען

 איז זי װי פעסטער און שםארקער נאד
איצט. ביז געװען

 אדײן שוין איז *ואס פאנד דעם פים
 צו אנהויבען באלד װעט איז קראפט איז

 אוי^ לאקאל אונזער האט פונקציאנירען
 אכטונג אויפגאבע גרויסע רי גענוטעז זיך
 םזזמ־ קראנקע די העלסעז איז געבעז צו

 בא־ גרויס פון איז אױפנאבע וײ בערס.
 און מעפבערס אונזערע אלע פאר דײטתג

 זאל פאנד דער אז זיה ווענדם זײ אז
ערפאלג. נעװינשםען דעם האבעז
 די האבען וועם פאנד דאזיגער דזןר אז

 נוםע ברעגגען וחוט איז וױרקוננ גויטינע
 דעם איז מעםבערס די פאר רעזולםאטעז

 אונ־ דאד האבעז ניט. צוױיפעל קײן איז
 עםאיכע לעצםע די םאר מעסבערס זערע
 אײ פארםראכם זקי אײנמאל נים יאהר
 הילןי נעפ$דערם אײנםאל נים jssn בער
 געםוזם אײנסאל נימ איז קיאנקע סאר
 סױ קלײנער א מיט צופרידצנשםעלען זיך
 םרייסם א סים אפאל און ״שטיצמ מע

י נים האם יעיאז די װײל בלױז, ורארט

 װאס מיט פאנד ספעציעלען קײן געהאט
איהרע. םעםבערס קראנקע די העלפען צו

,1918 אין צוריס, 6 יאהר א מיט שוין
 נעװא־ געםאכס םארזוך ערנסטער אן איז
in פאנד דער אײנצופירען. פאנד אזא 

 םרײװי־ א זײן געזאלט אנהויב איז האם
 וואלטען םעםבערס די אויב און לינער

 אפנערוםעז, צאהלעז גרויסע איז זיך
 פארביטען םרײװיליגען א פון ער װאלט

 פא:ד, אלגעמײנעם אן אויף געװארען
 װאלט סעמבער יעדער אז הײסט, דאס

 בא־ פאלגליף און בײשטײערען געםוזט
פאנד. דאזיגען דעם אט צו לאננעז
 װאס ,1919 פון אבער ססרײק דער

 אי־ האט אנגעיאגט, דעסאלט זיך האם
 פראבלע־ װיכטיגע אזעלכע בערגעלאזט

 אײנ־ פון אידײע די אז לײזעז, צו מעז
 אויף געטוזט האט םאנד אזא שםעלעז
װערען. אויפנעגעבען דערװײל
 םארשײ־ ד• דיאבען צײמ יענעד זינט

 ױ־ אונזער םון אדכדניסטראציעס דע:ע
 הא־ צו איז עס נויטיג זוי געפילט ניאז
 קראנ־ װען םאל יעדמס פאנד. אזא בעז
 צו װענדען זיך פלעגען םיםגלידער קע

 עקזע־ די האבעז קאסיםע םינאגץ דער
 אז איענעזעחן, מעמבערס באארד קיטיװ

 די קרינען ניט קענען באטרעפענדע די
 לוא- דערמאהנטע די הנם הילןי גויםעע

 מיט אוועקנעשיקט ניט קײנעם האם םיטע
 געשםיצט םאל פיל איז העגם לײדיגע

 האבעז װאס די סוםעז גרױסע גאר םים
נעווענדם. איהר צו זיד

 יאהר עטליכע לעצםע די פיז םשר איז
 אױף געותן איםער פראגע דאזיגע די איז
 פון מעםבערס אקםױוע די םון אייעז יי

 ארד םאנעס יוים׳ן איז ױניאז אתזער
 עסזעקוטױו םאחשײדענע די םון נונג

 אורזאכען פילע צוליב אבער באארדט.
 װע־ אױםגענוכתז נעקענם נים זי האם
יעז.

 נײםװענדינק״ט זײ איז צײם דער םיט
 דרינגענ- אלץ נעװארעז םא»ד *t» םון

איז םאדאײדגוננ די זינם סאעציעל #רער

|jm
ן 1ארײ ivrM 23 יאקאל י i אמזעד י f 

 נ ̂אבען דעסנמר□ ראזעע n גיאן.
יאחדאן. םאר םאגד אזא ד.אט

 חור ו*ס אכט אין דאס נעכשגדע
 ערוחןז חאס iv בעת באא,ײ זעיןוטױו

n לאסיטעס פארשײדענע Tm »יױסג 
r פאנד נענעפיט סי^ א קליבען o w 

 fi איז ?אסיטע דער פון אױפנאכמ די
 פארװאל^ און איבערצמעהמען װען
 צו נילאננט װאס פאגד טײל דעם

 ?ימ?ן װעלכע דרעססאכער,
 און 23 ל¥יןאי 1סי געװאיען רירט

 נרין צו אזױ וױ ייעגער אױסארבײםען
 פאר פאנד יםDעjבע סיק א דען

לאאאל. אונזאי םון טעםבערפ
 פארזי האט קאמיםע די וױ נאכדעם

 מ גאד»צרמ וױ און שטודי.־ט םיג
 1־»א דאר צו שײכות » האט װאס אלץ

 אין טפקציאל פאגר, אזא פון ם-רוגג
 וואט אוגיאריר, וױ לאקאל ניױסאן
 סיסנליחנר, םױזאגט 12 םון שטעיזם

ארײןן 4934 םערץ, סאגאס איז זי
 צים רעקאסענדאציצס איי-יע כיאכט

 »ז קרקלא^נד•!, באארד זעקוטױו
 im דאס באשלוס, צים גמקוסצז איז

א?» שגאלאר װאס דאחי לאחאל
אײנפיחרון.
ארױסנארא חאנאז ׳ױאס אורזאכעז

 דיאבאן צו םאנד אזא נױםימײס די
 אייןו סר. א נא זײגען ױגיאן אוגזער

 אעצז אױנעז שױז זייגעז זײ פון גע
 דאס בײשפיל, צזם גאווארען.: זען
 לא« םון םעםבערס נע*ועזעגע די
 סי און פאגד. אזי שױן האנקן 23

 ביעםמ איצטינפ n זײ, װאס דעם
 *<! םאנד צום כאלאננעז אונזערע,
 ו► באשאפט נים, םעםנעדס איבעדינע

 צוו מעגלױ םאכט װאס לאגע, אזא
 םיסנלידער סארסעז םארשײרמנע

 ני און פדױױלידרסא :ױגיאז אונזער
 אי זיו, םארשמעהט דאס, פריװיליגירטע.

 לן סאד׳ן נעוונט נים און ■ראקטיש נ*ט
ו קאל.

&סעהרכ-טע די װאס צװײטענס,
 פדויפן זיעקן םיטגיירזור איינזערע

^אמעשי זײנען ז־י פון וױיגינ זעהר  ״
 אדער סאסײאטי איז עס ויעלכע אן

 דיג פאנדצז. אזעלכע האבמז זואס אײן,
 פת פאל אין אז אי?, דעיםון רעזולטאט

 הילסלאז םמש זיי זײגען קראנקדױים
 ר װעסאן צו ארנאניזאציע אײנציגע די

 ױניאז. די איז װעגדעז ?יד הענען
 rp סאנד, אזא דס האט ױגיאן די װעז
 זעו\ מעסבעדס כאסרעםענדע די פאר

ווערען. נעטאז װעניג
 איז אז געװארעז, כאװיזען איז עס

 אינםערנןשאנאל. דער םוז לאחאלס
 nאצrאדנאני ארבײםער אנדערע איז
 עטאביירמ זײנמז פאנדען אזעלכע װאו

 IV זיין צו ארויסנעוױזעז זיך זײ האבעז
C זײ דורר װאס דעם כיים ערפאלנ pn 

 װ איז נעהאלפעז קרא;קע.מצםכקיס
 ד< אז דעם, צו פיהרעז םאנדעז אזעלכע

 צן צוגעבונדען כיעהר װערען מיטגלידער
 דא& דאך ?ען אנדערש און ױגיאן. דער
 חמל צו קומעז זײ װי נאכדעם זײז, ניט

 too זאינט ױניאז די אז איבערצײגוטנ,
 זי״יגמן זײ װען נאר :ים כײטנלידער די

 נאה ארבײםעז, צו בבח זײגעז ארן געזונם
 פאילאזט קראנק זײנעז זײ װעז אפילו

ױגיאן. די גיט אויך זיי
 נויטיג ניט איז עס אז מײנעז, טיר

 וױר דער אױןי אפצושטעלעז מעהר זיף
 אסםױח| די פאנד. אזא פון טיגקײם

 באאחה עקזעסוםיװ דעם סון מעםבערס
 דעם דורכגעלעכם אײנטאל גיט האבעז

̂כע םיז װעהטאג  מעכיבערס, קראנקע אזמ
 דזמז צו קוםען אפט גא;*ז פלעגעז װאס

 ו1קריגא געקענט נים און קאמיטע םינאדז
 פלענפן אײנסאל ניט הילף. נױטיגע די

 הילן• בעםען קופעז שעפעי םון לאטיטעס
 װי• אוז טיטארבײטער קראנקען א פאר
 גע• װענינ זעהר מיט ױניאז די האט דער

 ניט שױן העלפעז. קיאנקע אזעלכע קע:ט
 ױניאז, די װעםען אזעלכע, פון רעדענדי;

 צי מעגליכקײם די געהאט האט זי צי
 מיי זײן, באתילםיג געםוזט האט ניט,

 he נעליטע; האבמן װאס אזעלכע, מ'י:ען
 ערטםנמ אנדערע 1פי אדער שװינדזוכט

 0;בד פול םענשעז, ױננע קראנקהײטעז.
 קר־אנל די א״געשסארמ שויז און לעבען
 זעלםעךסד זעהר זיר לאיט װאס הײט,
 נ׳יט האבפז אזעלרע הילף װיםיל זיגעז.

 נעוחןן איז ױניאן דעי פון געקראגעז
 האט אלעםאל נים אז נאה בפדט נינ,
 ניו נעהענט הילף מאםענטאלסטע די זײ

 נרױ־ די וואלטען צײם. איז ײערעז נעבעז
 מי נעווען׳ אונזערע םעמבערס צאהל סע

 םאלפו אזעלכע אײניגע םים חאטש ?אנם
 תראנקען א אז זיכער. םיר ?ײנעז

 V* נפווען לאגג שויז װאלט פאנד פיט
םונקציאנירמ. איז נעאדדענם

 י9 זײן אלע םיר דארסזח דערינאר
 אמחנ̂ר װאס שםאלץ. און פרידעז
 <T אײננעזעהן ענדליד האבעז גלידזןר

 באשקי »ח סאנד אזא fie נױטמקיים
־ז! ־ אײנצופיהרצן. איהם םען

ד «וז חילוי n אנבאיאעם װאס  בפ̂ו
 twnp חאלאן םאםמודס די יואס םיטעז

 כיײ ד»חתן װילעז זײ װעלכע פאר און
MHO קליינע up די סאגד צום סראגעז

p* ז
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 םיק די האט מאגאט, x סענמ »: ז,ם
 שטו־ שארויכטיג קאטיטע פאגר גוגעפיט
 דעם םיט כאמאנט גדיגדלױ ?ץי יירט״און

 האםי״ פדיחערויימ די זואס מאטעריאל
 צוזאםעג־ חאכען לאקאל אוגזער םין עס2

 אױר דך װ^ױיזער אלס \(H נענוכען
 1סי ציפערען און םאקטען םיט ^אנוצט

 איגטערנע- אגרערע און 36 ,23 מאלא4
אזעל־ שױן האכען װאס לאהאלס

י מיט רעכענעסדיג ךיז  אינםאר־ אלע י
 ארײגגעבראכט קאפיטע רי האט דאציעס‘

 צױ דינען װאס רעלאמענדאציעט איהרע
ו שנ ר  ־PV םולו געװאוען גוםגע־־ױיםטען *

 געװא־ען כאטדאכט און באארר זעסוטיװ
 לעצ־ און םיטיגנען נרעגטש רײע א נײ

 ג׳נ־ כײם געױארען פארגעלענט װאך
 םעמ״ די און םיטינג םעםבערשי• ‘נעראי

ײ האכען ערהנ  אננע־ אויכען שױן וױ ך
 גוט־ און אנגענוםען אײנשטימינ ךרזען,

׳ נעחײסען

 זאל צאלאל אונזער פון םעמבמר יערער
 דױס אלס מאנאט א סע;ט 35 צאהיעז

 איז (דאס םאנד. כענעפיט סיק רעם םאר
 טראגסםעריר־ די װאס סוםע ריזעלבע*

 פא;ד). צום איצט צאתלען 23 א?»לי> םון
פא;ד). צום איצט צאו/לען
 װערט פא:ד בענעפיט סיל רעם אחוץ

םאנד. טוכעדקולאזיס א אײמעפירט אויך
 אגהוי־ װעט פא:ד דעי װי שנעל אזוי

 כיעם־ אלע װעלען םוגקציאגירען, צו כען
 װע־ אײטאטאטיש 22 4לאיזאי םון כערס

 טובער־ און סיל דעם פון סעמבערס רען
 מעםבערס אלע פאנד. בענעפיט קולאזיס

 בענע־ לראנהען דעם צו כאי״אנגען װאס
 קראנקדױיט פון םאל אין זאלען פאנד פ*ט
בענעפיט. קראנקען צו בארעכטינט זײן

 די זאלען טובערקולאזיס, םון פאל אין
 טיט אנגעשטעקט זײנען װאס פעפבערס

 טױ צו בא־עכטיגט זײן ?ראנקהײט דער
בענעפיט. כעי־קולאדס

עס קלײגע, זעהד זײנען צא־זלונגען די

 סיט ראי׳אר פיר גאנצען אין א'יש קופט
 אנער פעפכער. א פא־ יאיר א טע:ט 20
 ivsvr פעפבעיס ק־אנקע װאס נרצען די

 קלײ״ די זײן װעיט ױעלען ציחען דעיפון
:v צא־זלען. ־יועלעז ז״ װאס :!4געי שופע

 ׳ פא־י׳שטע־ פעפבע״ס די אז האבען, םיר
 ײעלען איז פא;ד פון ;וצאיכתײט די הען
־,א אפ־ופע;. ריז צוםיידעגדײט טיט

אקםי־ די אז , פיר, ערװאיטען הױפט
ונעי׳ ש אזױ ייט, :ע־ל :,ט ארן ־עד פיטגלי;
װען וערעז ו ־ט “ ייסי אינפא אעז װע די
יען, םדבקציאני צו אן הױבט פא;ד ־
וױ םעפבערס די סקלעיודען אוי !ען
איז האבען צו י פאנד אזא איז עס :טי:

 בענעפיטען, די פיט פאכע; באקאנט זײ
דא־ דעם פון *ועלען פעפנעיס די װאס
סעק. שעדנהאלץ, י.צידען. פא:י זינעז

 עקזערױ דער ®דן עזאלוצ״ע ר א
62 לאקאל פון טװוע
 ברױ אז אנבאטראכט אין נעפענדיג

 ביזנעס־ אלס געארנ״ט האט זײעץ דע-
 יאהר עלף ױגיאז אוגזער םון אײדזשענט

; ט”צ
 עי אז אנכאטראכט א-ן נעפענדיג

 ארבײט דין געטאן צײט גא:צע די האט
איבערגעבען, און געטרײ
 אז אגבאטיאכט, אין נעפענדיג און
 באאיר עקזעקוטיװ די װאס דעם םראץ
 רע- זײן צוריקנעוױועז פאל צוױי האט

 כא־ דאר זײעץ ברורער האט זיגגאציע
 אװעקצונעהן, ױגיאן דעי םון ש^אסעז
 דעי דאס באשלאסעז דאױם עס זײ

 דין אויס דריקט כאארד עהזעקוטיװ
 אװעקגעהן. ז״ן צואיב באדױעיען גרויסען

 אין ערפאלג און גיייק איהם וױנשט און
לעבען. צוקונםטיגעז זיין

גידס װהײט באארד עקז
,62 לאק. ױניאז, װארק.

ס ר א ל א ו

עו ה איםעו מוו
עלי שנ

ניױנ זעחר ס*סס *ריכערשיסעז
א) ױ א ען ר ק שי רגו ע ב רי ער א אנ ק סערי ס א אר אל ד

עי שנ

איצט ורערען דאלארם
ן ראדיא דיורך

ראדיא-םעסעחש א פאר •רײז דער
ווארט א סענם 6 בלױז אמ

אויך און
סוירוױש םאד ער,סטרא סענט 25
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קלאוק־ חןו פה ממומייס יאהו־ א
ו לאקאל יזדאן, אפערײטארס ־

n)"ir עגט־ □n אין א; ניט דך ^יסען טיל
i פיט iMg דם שסינשן און ^ר9 n ~אי

ngf. אױב pg tv דא o n  pg * ט״י 
 דאס סנצר לאחאי lyfjtg jyo in ארח,

 נײ־ אמעביײן pn ov ,fyngtn$c ויט
igc fg ,ojgp די «y&vy ײ׳ר עטייכע** 

 סיסטע- g *מ^סידדט *ip* ל iyuig דאט
yirDgo ט ערציהמגס ״ נ ו  נד״' * אױןי •

ו קוחט איחר ױען >3goroga טצן י  ג
Dig*n ovi אינער yntg- עדױמײשא״ , 

 עטײכע vovn די סאר טע^נקײט נאל
אינעי־ ניײף דאס -p«g *ר oytt יאחר,

 \vo*n to ynytt •דאנצן, י1
 יעיד דויר נאד׳אנדעיט pg םאמ^בראכט

 נעװען ?יעעז דיסיזוסיעס און סשודס
 אײסנעיייאנעװעט, pg אױסגערמנענט

p חורט סערנעל דעו jyn ראפ y w  r 
 האנעז דס ער ואל יעקט^ר, g חצרען

 נאר דװעץ, pg iy3y)vjpyttg צײט ײן1
.ojyiysy( עטװאס וזאנ^ זאל

!״־ דיסל^סיאנעז און לס1יעקטש די
נאזוכט. נוט זעחר fyvyj *ען

 עדױ״ דיזען סון תרכסיהרמג דעל םאר
 קיעדיט םיל קוסט יראגראם ק״שאנאל

pny o n״ig jgr םון חןיארטכיעגט 
י און גטעמעשאנאל א רyד ע ^ ו  ס
rװoyטy0 ר m go. ,סעיןרעטע־ די חאחן 

D םyד pc רין jyooigin, איהר ם*ל 
 האט ד װאס הילף, און סyרyיגטg טים^

 דיזען אױזי קאיĝ יװזער tv גצי»״סטצט
 האבען פיר jytt צייט, iviy< tv נ*כיט

 םאר־ עס געװענדעט. irvg tv נאר ?ץ•
 נעיט. חאסט ארב״ט אזא *ז רך, שטצרט

o טראץ n, דער ױאס n  *gjgr^ptny* 
 יעק־ די םאד כא^היט האט ■ארטםענט

cntro, דאך ה^ט iy i יg^אױסנענע- קא 
 םאר דאיאר נדערם1ח vo^ov yj.iyr נען
 װאס א^ערםײוממנטס, יוון ד*יס די

 .pyttv דיזען םאר נױטע געװמן זימען
 ראס האנען סיר דאס אכער םיהיקן בױר

 מעכי״ n װײיל — ungitr נעםארט יס1
 קורסען די ונטtנא וז*בען וחןיכע כארס

 נע- םיי האכמן יעקם^זורס אײנ^נע און
 כעסע־ געײארזןן ױסער jyj^t יון יארענט

n און nyojya^yoj’g ײיז יײט, ױדאן 
 ^יען די כמסער איגעםײן אין באגרײםען

in( אױא:אנען no אדנײט דערy11כא ר ̂
איג- אײגענע ז״ערע nt #טס אוױ וענ,

fyortyo.
לאקאי. ®ון לאגע פמאנציעלץ די

*p אמytר >iyovy בא״ יעחײיכען 
 נזערtא דאס פננעוױזען טיד ח*נען ריכם

ןקאל  סיר דעםי^ט. א אונסער ארכײט ̂י
vonn\ אורזאכען די *ננעוױזען אױך דאן 

o םאר n  .dpi םיגאנ^עיע די איו יפהר 
 םארכעסערט דט אינעםיח אין יאנע

n  >ngtt3g .iingtw סאר אײננאחמע 
 אנדערע ?iw נעיט אײנםריטס ן1א דױס

 1923 יאהר דעם םאר דינען אײמאחםען
 די אכער דעען נעױארען, םארנרעםערט

 און סטרײק־נענעםיט םאר אױמאכען
oj’g rn סאר״ אויך עקסיענסעס באארד 
געװארען. נרעסערס
 רע־ םינאנ^עילען דעם דא דכען מיר

o םאד יארט n דעם אויך און 1923 י^הר 
 יאה־ די סאר אונםער^ייד |1א םארנילײו

.1923 אין 1922 רא|
 דע־ כיז יאנואר םען1 ®ון אײעאםע

i .1923 ׳31 *עםבער
310^427 14956060 — o&opvo cnn♦

 1598330 — יסלסםעגמ ק«גסאם§םיװ
 3548000 אסעססעג■ •ןנד י¥ל. איליאן

2543600 — 1922 יססעםענ• יינא.
21׳19850 -------------גללס א״נאריאס

דױס tty אקאונם ין רעסי*ס
2438767 ---------’• ייניאיאײ^ז

pt ס*לןױרי«יס און #•יגס
^700 50 ------------------סעסגעים
ערעסם און בענקס ן וו אי̂נ

3,091 25 ---------------------גאגדם
2,46642 ------------®’בעגזן• ■זןאמער

•י עקזאםינײ^ן סזןדיקאל
p i 1,66000 ----------*•ליקווננזעז .

רזך בינזיר, •יוי׳יײדעגעס:
ד*־ קווםיאעס, ױן «אר«ש

97483 -------װ »ז. ױן נײ׳יאנס,

מי ^1 - 27 $284,749 
̂סט גאיאגטי ■ײיל  *20,00000 — קא. םי

 348012 — גיעק סײװינגס מןגאיאל
 &51480 באגק סײװינגס דײם •זניןן
 3,58454 כיוגק סײװינקס סק. ױני^ן

 347095 ביינק סײװיגגס
 ײ7(»יג« חובות »דן די§ןן:ד

ל ^ני  10,200-00 — װ.) »ז• ױן ג
 30000 ־־ ויןנד רעװ^לװינג די««נד
1,12500 ----דעיפוים רענ® ריי^גד

$33042469 — יײגניתםע «אמי*
ryp ד באלאנס יווג̂ו

1»1P24,975 23 ------------- 1923 ׳

$355,39992 - ‘®*טי־ ;רנעי

 דעם ביז יאנדאד «ען1 ®ח אדיסנאכען
.1923 דעדעםבער, םען31 דעם

$434(0000 •יגיחןײדי^נאל סםעסים דױס

m w r y •m* יפעססענמס
:30,284 00 1P22 <נ*י*נאס>

123,744 213 o ■ענסעס r y ײ  נן  i j ’i r r
10׳ 107 00 יקיוא *י״ק

19,220 17 דזי»עני«*י און 9אוי סאי*עײ
2,71100 v i״ :o : v r נ׳ע&נעיס ו,י

J r״u jfr( יעלי־ייינע 
̂גס, ®י*ינ• צי דױס ו׳ו

1,370 45 o : X W " V u t: m'
̂• יעחי״ינע גי*סטאן ח. ד

70600 — — - נײ׳יאגס
18.73602 תיעדיפעד י־עסי*ש

 קאנסוודו־ און באגאמאײ-ס
ױן אלאונפ אן »אנד מיװ

9.60000 י;ןן-ע?«ו«נכ
ivrpffpjf דעי׳יןגא נאאיד‘

;302 40 כויצינגס אטענדען ןאי ט״ן
:תאריפעס

24908 —----*י:»נב
101 84 -------— — * י 9א
271 90 _  .. i ’r'y:oyo
547 97 ------------סי
545 88 - — - —- ;יױוענס

»י• »יז ק»ו<?יםעס עיעק׳יןן
57 16 ....... - • — נערוואבע

מיטינגס, סער,«וןז
219 00 -----------,כעיויעטעי*; »יון

 ק*נ*ד - קיןמימעס סיעאעי*
 עד,ז. דז׳נענעייוי יענצען,

 אײדז׳יענםס, ביזנעפ נאיד,
 בזך טעאטער חויז, יוניטי
 יוינװעס״ נײ׳דניג נעויש,

 2,14159 — ח. אז ן*j* מיג״זאנס
2,0f<4 61 מיטינגס imt ק^םיכעס ייי•

r̂ ryiO 1,033 84 ײינטער:. קפנװעג^ן 
און יענפ נענען•* טעאטע־

744 20 ----------------עקסוענסעס
 אלטעיײ־ עקםיענסזע, א»יס

o:nr קיי־ דיןיירס, א•ן 
 *יל־ *ײז, סוייײס, נינגס

הא»ס דרינק סוױװיס, ■עי
961 79 ---------------װ ייז

 1,724 96 — •ייגמינג ױן סמײעןנערי
 1,89650 מיסיגגס טיי, «ען1 קפנפערט

&  453-52 — *עי*עגי»םס •*ון 10*ד
o»»f— ■tjp 6,661 30 — סיטינגס »ון

3,28310 ---------------אדװערטײזינג
יין ס*f# — עלעקסײל, געז,

276 02 ----------------ר־סס קייונ
כוייג• יײעי, — ש17איג׳ױי
21912 ב*גדס «י7ויr און לערי

48278 -------------־ — ■*סטײדז*
«אר עקזאסינײ׳יאן נזעדיקאל

1,544 00 ---------------איליקאנטעז
ביןונקס — •יפהסריויס ןויס

̂ב 197 00 ---------------ױמס קל
הי - גײ — !••עזענטעז ׳̂י

266 30 ----------סייס יון חתונח
װאטאד נאבס — י״$*עק**ן

 19800 — םימינגס בײ און סין
אךע; כעשןןר *י־איעיםיס א̂ו

םעסעדזאזעס «;קסע□, •עיר,
39300 --------------װ• ̂ז- »יז

736-00 -----------יײנס — רי»פ;ד
̂גד ייאײ׳יאן - רי»  170 00 ■י אינ̂י

נדס  אײנ־ סטעמיס, €אי רי̂»
 םעפבערס «אר ג:ן׳»ריבען

̂קאלס אנדעיע •דן  וזי ל
איבערמאתזרדז׳• אויך
 אסעס־ און דײכ »ו

144 45 -- — — מענםס
אפיס. סםרײש מע25

•יקס־ א־ן ״ארנים^ייי ^יס
5452 50 ------------------ o-nra

און ■יקסנײורס עיעקסת־יק
1,23055 -------------------סוילײס
14X75 00 --------------------יײנטעיס

םופען און אי־ביםזןקם-־סײנס
7----------------עקסיענסעס 9 6 5 5

̂מאל  $289,592 55 — עקסיענסעם ט
ערםי1■יון -- אינװעסםמענם

25®r ®27,000 00 --------------סכײ
1,200 00 ---------------גליט געליחען
אינטערנע«וןנאל פו געליהען

6,207 84 ------------םעטכערס און
 15,000-00 באנ־ ױני«ז אינטעמדי^נאל

פז ^י 20000 -------‘אעד^סשריזך י
̂ן 9P — 20000 סטראסם מעדערײאז
26902 -----------בענ־ סײװיגנס

זיסס:  65-00 מלעקםריק און געז דזן̂י
400 00 ־- יאב^קײעאנס רוב־ן, ם.

Sn0i«a $349.13451 — אויסגאבעז 
דעךעםנער באי*אנק קע׳•

5265-41 ---- 1923 םעז,31

$355,399 92 — ®*®*י גרעני

 םען31 דעם לאקאל פדן פארמעגעז
.1923 דעןרעםכער.

$ 626541 -----יקיונם נמיעל
20000 ------------**ײ דעוואלװינ־-

:באנדס
30,82441 ---------בןגנד״ יבליסי|י

204(00-00 ------ - -־ ^ סאייס
104XXMX(------ גאיאכםי םײםזןל

1500000 באנק יזניפז יי;םלד;ע#אגאל

— JO|P ארןסי נלדער״אין
-------איו^©ידיןל יפ׳ייןן

^oytti טסאנטס i
ט ר ^ — סטרי® y»2G ,וו

 — ~ lyuyo חעלט ױני*ן
4 סyנŷײדyפאר

L-----------------------חונות 50784
260-00 --------------------דעיןןזיטס

:סטאקס

2820-000
10,00000

3,70800 ---------------סםעפיס דױס
00000̂ •יקסטאודס pit •אמימװ

 1132.865 00 - •*•יל
״וידען.

I 62,868 38 סזי׳סענ• •*נד דיל םילי*ן
ווס 12.78002 ----------------------בו̂ו

•«-11) יעםיפס ■עס«ןורעוי
6.66105 - - — כ«ז:דינ;

 38.808-25 »*ני נןנעזיס יוו9?*נס«ס«
67,240 62 -־ ״ייימז פ*מל

m 76,01914 1923 ׳31 ײני מלאגס

1132.80606 ־־ 1״H• גר׳די
75,01916-----------ליזא!» 1ײ נ*ל*»ס

ivmsyMfp ■40.000 44 ««־י מ<ע«י 
<>«•«• flflO.279 68 -  31 «n lujo'Ht

»ivdbo ®ץ אײמאטע ci« p נענע 
דעם כיז 1 יאנואר »ון «יט

.ifsown, 1023טעז31

iu  Mjjraeyo* ׳‘*VP ‘,up 
 S 9.60000 — י?ײנ«) («ז ייןק׳*«נס

נ*רד ח««ינ■ *ין
2,875 00 -----------«8ױיאי e ««י »

 3460 — 8י«לי סיד״די *וז י׳«*נד
1,00000 «.<י תײזלײינ! ייי*וי«יז
8 ia40950 — VOW'* l u l l 

wjp 1,08206 — 1923 .1 י*ג נ»ל*נס
| 14 491 66 - ־1••■י•
סאיגס) יםארסז^ונג

JL.

i זונסמ חתפינמו ״ויפ״ימנפערענח דער צו
ױגי, טעזon 15 זװטאנ, הײנטיגעז

 כדײטאז אין ״אאלגױרן, יזאטעל אין װ^רט
 גדינחנג-קאנפע- די אסגעהאלטעז ביט׳פ.
 ״ארם׳/ אסעריקאנער באנײמען pt רענץ

 א^ס pntv זיר רעארנאדזריט װע^כער
 נאכדעם אינאניזאציע ז/גלבסט׳אסענדיגע .

 ליקוױ׳ איז •יפעלס-רעי׳י״־א״ם m וױ
געװאתן. דידט

 דעלעגאסען געױען זײנען װאס יענע,
tv דער פון קאנװעניאאן לעצסער דער 

 האכען װאס אױךזײ, וױ אינםעתע^אנאל,
 האנװע;- דער pc כאריכטען די נעלײעגט

׳צזםעלונ; א פאר װאס נענױ, וױיסעז ישאן,
 דער tv נעניסען האט אינםעתסאנאל די

 רע- די אכיעריקא. אין ^ארט״ םון ארב״ט
 יסגע-1אי דעם װעגעז איז װאס זאלו^ע,

— אז ?ייאר, זאנם נעװארעז, טראנעז 4
 גאל- ל״דיס אינסעתעמאנאל ״די

 די אנעילענט יעיאז װאירקערס םענס
 דער םוז איבײט ^יכע1נ אח װמרםפולמ

 אי- נאזאמט װעלכע ̂ארט׳״׳נעזעל׳פאסם,
 םיט ארכײםער אוז םלאכוח, בעלי רישע
u n>" אױס דזאלס און סאמיגען און 

 םאר ״פולען חאנדװערקער אחלv נרױסע א
 ?אנװעג״שאן די קינחןר. םױזאנזתר
 איז ,אים״ pc ארכײט n אז אנעיקענם,

 *tv א^גד, ױכםינt באזתדערס געװארען .
 עפױ־ אױן״ באנדעסװנגעז y«rtt>r רי ליב >

 אכיע- קײז סזרח^יראפא סיז נראציע
ריקא.״

אז די האס דערינער  כא- אאנװא̂נ
^אסמז:

tv ערו-ני•י די אינסםרואײזוןtםע>עהי 
 דער אן אגצומליסען זיך עקזעקוטיװע

*ly w n y o ̂ארם׳״־ דעד סון איםײלתג 
̂ט די אױפאדעדען און !?זעל׳שאסם  לאקאי

̂אנאלyאינט דער םוז  אז ױניאז, רנע״ן
״איט״. אן אנ׳מליסען זיך זאלען וײ אויך

 א־בײס דער וועגלן װײםזןר רײדענדיג
 פון כאייכם דער באםערקט ,,ארם״ סון

:קאנװענ׳פאז דער
 רלדט רעזאלו^ע אנגענוםענע ״די
 אנטפלעקט יייז אליח זיר סאר דײםליך

 דער װאס ׳ראלע גוזיסע די אונז םאר
 אידישע די םיז לעכעז איז עיילט ״ארט״

אײראפא, סזרח איז >ורבײםער־סאסעז -
̂אפ־ װײניגע די םיז אײנע אלס 1  קערפעח

 וױח»- מיט׳ז זיד םאמעהםעז יאס1 ״מעז
 איגדוסטייעלע חתב׳ע די םיז י1אויםנ

 הער״ װעלכע באדינגוננען, יאלעvאo און
 גע״ ווע־ם װאס ארבײט, די דאר̂כ מען
 כאראתםעד דעס םראגט “״ארם פדן טאן
 פארבײנעהענדעד צײסווײליגער פיז גים

W 'ov, װעדם ׳מטענדיגען א האם זי נאר 
 כײדער אוגזערע pc םאסמז די סאר

 גע״ ניס םvאי כיז האנען !ועאכע דארט,
v און נארסאלע די קענט w m אופישטענ״

ארבײט.״ למבעז םון דעז
אינמרנע״ די ײאס אינםמחןס, דער
̂ארס״ םיז ארכײט דער pH חאט עאנאל

 נרױ א אין אינםעחןס אז חנריבער איז
 איהד װאס ארנאניזא^ע. דערליכער
 אונ־ זעזrוױv בא״עאסעז tv אי? רזוי§ט־*יל

א מזרח־אײראפא אין ברידער זערע
rז איז םאלצעזyלנסם-כאוtסטזינינ1אyן

 חורנןמ די אױןי ארכײטעי-ע^עםעט.
 un סון איבזןרנעכלימן זײנען וואס

 כאדיד נײע ״אים״ דעד כױט םלחםה,
m עקאנאסי׳שען אידי״עען פון גונגען n\ 

 ;עזע^אפטליכקײט אידיישע נײע א און
 -ארןי אײנפלוס גרעסטעי דער װעלכער אין

 ארכײטענדן די פוז הע:ט די איז למעז
 איבע־ינ דאד איז עס און עלעמענטעז.

tv ,אז זאגען own, אפ׳שטעל דעם פיט 
 נ^יבם אמערילא. <זײ[ עמידא^ע דער פון

י דער ארב״ט איז מ^אט־ ט ד נ ײ  מי״ י
 םזרזך איז מאשמז אידיישע די םאר טעל

 פאר- אוז עטאבלידעז צ דך א8אײדא
 יציןז«א עקאנאטי׳שע געזוגטע א נעטעז

װאױנען. זײ װאו לענדער די אץ
 פאראיגטןך זײנעז סיי וױיט •ױ אױןי
 ײיחןר״ עחאנאםי״שעז דעם איז יעסירט
 מזחך אין יעכעז אידי^עז pc אױמכױ

o וױל אונז םון װער pא — אײי־איא r 'J 
 ארכײטזןף• אידיישעז נעזרנםעז א זעהן
̂אס o — ־זיי□ אי׳םער דעי איז ק rs 
 דעס שםי^ז tv םליכם די ארגז אוי(י

y די און ^ארט/ v ^ r  yosrty כא־ דארף 
jryor איז *®jjnyomrt רײהעז די It(

 מיטנײחןל אלײן אמאניזא^^ דער
 Jיזvאניזאlר'ארyארב״ט רyןrטאוr א םון

̂ירםעז  tyotp tv jער׳ןםן די ױי\ מיר ד
 pא טינעזvאי דעם tv הילף דער סיט

jy^Brp אײ• אין ארבײםער אידיישעז 
 שײ דארםען לאקאלס yרyנ?1א איז ראיא,

yp| די ;yoom ו םארטרזןטער צאהל» 
 אין ׳נםאנ1ז ״ארס״, םין קאנפעחןנץ חןר

כיבמו ברײטאז
 דעף אין אגטײל jy:ytt אױםיופען

 יאי1נע ארױסנעמיקט זײגען קאנפערזןנץ
tv in אונז אלעyדy .אױט• די לאקאלס 
 רייי• א pD אתטעדמדצ־יבעז ז״גען תסען

 פראיעטא- ארנאניזאציעס, y^.n^ הע
y ן1א דײשע ^ y r r  אי!־* דער אױסער ׳3

 אפעטזך נימט דאס זאר .4טזגרנע״זזאגאי
nנזtא לען y .ר^ םנל  Mtw'tnD’tN די םי
y,?אנאםy םון rל אידײשעז זyמד$ בעז 

 אי• אלע םון אױפנאבע אן איז ארבײט
 זייגא צוליב מוז ״אדם״ יער איז דעז,

lypytttr אומפארטיד אז אלס ארבײטזןן 
nאי איז אדנאניזאציע אימצ ,syז tv אלן 

באפ^לערונג, דער םין ״שיכטען
 נ$• זײן lypyttv די ;y:y*D אעז כאכדש

. ■xny־uH איז □y iiromt װי רyנטyה
 אול־ פיז םײל נדױסצד א אז ׳מ;ליך

yytהאכ □6לאקאי דy1»ײ די געסראגען ז 
 trwtJH? דער פאר םענ םליכעy לאדזננ

pit נצהאט ניס ־״ןױן p’P צײט tv >קלי 
v:n .]WHW^n \V2 זײנןן לאקאלס 

^iyoy3y נציראד־ען p'f tv םאדמראםצן 
 . װעלאן זײ ן1א באאמטע ny^t דזדך

טאן. tv ךאס פארפע^צן נים גזנוױס
 אינםעתצשאגאל חןר pc לאקאלס די

iy3y: ;yn in די yoonj פאר־ םצגליכצ 
 יזאנפא־ ^ארט״ דער אױף סתסצחשאפט

 1טא15 דעם זונטאג, ה״גטיגען ׳תנץ
 ברײםאן האמל, ישעלבױדן איז ױנ/

 זיד עסשטצ די זycrציױ זײז און ביטיש׳
 אױפבוי• גרױסער דער אן זyס,לr1vאנ

 nvntK פאר ;עםאז װעלט ילאב ארב״ט,
אײראפא.״ pא בױחנד

Aמענשעז שװאכע
אב(ויחר־םיםלעז מםארקע pe eg זיך שרעקען וועיכע

נעחםעז זאלען

עקס-לאקם
סאנפעהםור טהײערער א וױ טעם אץ געשמאק
 קרעםיעז ^חן נאםירייך י*ון נעיאםען וױרקם עקם־יאקס

אלזןםען, כײ כאליכם אזױ עם איז דערמאר מםערדען, אח
ײן גרױס. אח ?י

10, 25 «GO p ם » jrv$oeדר*נ ייל׳ו pn באקס. » ס

ןאיופ)
 װיפיל Jiarn א סאכצן אן רױב איך

מן דאחי ד ןyסy»דר תי מ  דײי םאר א
y3n,> צי כיסעי א כין אץ־ וױ אזױ נאר 

 חטy^ט to װאס גלי^ גחיס פון טוםצי״ט
 כיסצל » און גצלד, lyotpga tv כאלד םאר

m o װעלכצ איבאר^רײנ^^ רער םון 
 סיט צוגעצױגצן אינגאנצען שױ\ םיך חאט
 ?yp — ?וסײכ^ ריגעןyטרוי ליכען אלהר
̂כ גיט parrt ovi איר  האט דערצו ן...yםו

 אין געװען איז װאס ,yjy^p ײןם ר\ם
 אנגמחוינאן םאליחגר, םײדלאך tv כאצוג

 צום ׳דאקציאנס״צי^ר1ח אין ןעלע*ש
אלײן..״ הגחל אדון

 צװייסען » דורכגצגאנגען דינצן מיר
 ציײ רyד פון םאריצגצר דצר װאו ציסעל,

 vטליכy יאהר » pc איחנל p^p א ׳טומ
 דיקעז א איכצל \yovm איז םערצינ, אוז

 אוו ^yc'v םיט פארמרינמן לא;טא*נוך
 אוױי iv חאט פארםיפטזײצנדיג, ׳שסארח

רט.yDDנyyג ניס כםצם »ton:ga רyנזtא
 » םאר אנגענומצן עס האב איך

:צײכצן שלעכםצן
 אודאי דינען lyDcyrya די

 —געטאה טראכט א איר האכ ״ ׳כטy‘שי
 iv v* oycy ׳איצט צאהלצן :יט cytt ער
טרויעריג... tv סיר

 קא• םײן סיט ptr איר כין באלד נא־
 בלאס ׳עטארק lyttyi איז װעיכצר לע̂נ
 חוג־ םון עױן אס^ר און ^יםרצטנג םון

 )׳זיעצר * צוױי געררען מוין 1אי (עס רyנ
n גצבצן ג^טאנ^  oviדאP...טאר

 האט באגוײסוננ רyטrרy רץרץ נאך
: ןyאסryאױסנ ^אלצנצ םיין

!ייד א אננ^ריכען רy האט ׳אי
 נצװען איז קאיצגצ מיין םיז טאן רעל

 האם רצדאהטאר רyד אז ̂רyרyזיכ אזא
 ,yלvנםyה דאר זײן אױסנ^ינצן גלייך

 חאבצן yלכyװ ׳חאר םיט אססצן11בא
 ̂״yr?3*n ברײטצ די םון ארױסנצקױןם

 פילא־ אוים׳ן שםײכצל זיםצן א םים און
:קן0אגגאוו זיר •נים זאפישצז

 yםאק הלטyD םיר ׳יא ליד... א —
 װיי?ם ליד... א נוםער ^הונסםיגצן םאר׳ז

אהער...
 כדין pא וענדיגקײט1נויט דאדגצ רי

 קױ און םדט fycyjy:tv םיר האם ;יד
 טאע םון ארױסנ^מנדיג ן1א ראז׳ע,

 עס טרױענדמ גיעם איך, האכ ׳ליד דאס
:גצואגט מטחנננ ׳ארײן האנד pk איהם

נעלד... האכצן ptr ?to אין רyאב —
רצדאק־ הער דער jytt נאטירליה —

 ריאט — באצאחלען, גלײך הײסאן םאר
־yוםpבא זיכערהײם א םיט yגyקאל סײן

טיגם.
w רyר r t n-^ וױי־ » חאט אלײן*,i 

 גע״ נאת״שט און ^oya ״שסײמל ןyט
 האנר די iy:'tvy; יז1בל האט צר זאגט.

otv ...פאסיחגל
 רy ותרלאנגם. איהם Dy האב איך

קול. אוים׳ן iytyp אנג^װיב^ oy האט
 lytypyj שױן רy האט װײםער װאם

 אנגע־ האם רy כיז שטילער, און רyשטיי
tv jyijgc בליק^ די םיט בילויז לעזען 

אליין...
 איר ...DHtfpy: טיר האט הארץ דאס

 מדשטא״ לינזען זײן םון צײט גאנצע די בין
 נע־ רyאכ האב איך שלעס.;. אײן אין כעז

1םײ געלאזט גיט און הארץ זיך סאכס
jypw  pjnef...

pוyר nn האט צנרייר rטאר ;y־
:ואנט

 קייז 'tyg• אויף *פילו בין איר —
 אבער םאך... םײן נים איז עס נים... םבין

oPgDjy»̂ איך נעהם oy ...זא־ לײט אן 
jya איהר אז ?...civ

 שי־ א םים צולאכט זיך האם ער אח
iyiyo נyלyכטy...ר
— ov ליד! םצרסוױרדינ א איז —
 באהויפםצט, פימנרינ yגyאלp םײז וזאט
 — םאר.prtyר דצם חש*ז זyבyגtvtצ אום
 ניט־םבינות אײצר םםyאנבאםר װאס

 גצ־ קאלצנע םײן האם — כא^צ, יף1א
 בא־ א םאר עס איך האלט — לםyשםײכ

 םאר־ איהר זײט. אײער pc שײד^זײט
! yזיy■א יא שוין הטyשט

 גע־ זיר האט אכצר ^אסטאר דער
 ניט או&( ם1בש און זיעס בײ האי״סען

: ?ycy^ ט‘ואיtyנ
 האט — סרײנר, סױינצ ׳נײן נײן, ־

אאצזיע — D«־jny:װײכקארצינ nr.yt ער
 לי* א דרוג איד םאך... מײז ניט איז

 םא״ םאלק דאם ; סאלק דעם צוליב בלויז
 סײן ניט בין רyאב אלײן איך .Dy חנרט

 םײנםוחד סון איז ,yזיyא9 םיז רyאנהענג
 דרותמן זיך D3ypya צײטונג די האם נעז

 י לגםרי טאקצ רyאב לימןר... אהן לנםרי
,לגםרי״... םyד באטאנט םעםם רy האט

 איר כיך בא^רסוננ דאזינער חנר סיז
 אראי־ און זyp̂ראrנוn מטארס געװאחנן
 זיר ארײנצולאוען ניט אום און נעסאיע?,

 זיך איך האב ,mvpn ײײטערדיגא איז
:אמארימאז *נעל

ptr איחר האט ליד דאס אמר ־־־

א םיר דם ,ot; י1אז זײט ן..,yoנוyא̂נ
yvטyלDtv y םארלyנy...ר

 טאר,pדאyר מנר חאט -־- !יא ׳א —
y^  אנ־ זיך םרײנדליך ^yr;yo נום א :

fycnyj גיײך זץ־ האט און ;lyotjy 
iy.« דצר םיט ןy•ינטל

 רyכ tכ"tלהם לוזת כבודו נא ױאיל
ח ,rtntr ומשונה onry — שירו ר ^

.2^0 סר — mtrt שורה כעד אגורות
 האט #נאםען p?' אונם^עעשריב^

אר רyד ט ^ל ט ר ל ^י ג ײ דאס אי ^  ג
 nya'H יךלהעפ םיר ̂רyryי א םים געyכ

:געזאגט און נעגעכען
 yoto די עט11 איוזר אז חאוי, איך —
סרעען... נלײך

Djy:ytyjM רעדאחטאר, ן’םיט זיך
 ארויס y:y^p סײן סיט צחאסען איך כין

ר.yםאר^ענ Dtv צורי?,
^ן געזעסען אלץ נאך איז רyנvי  איב

 פאישליבע־ די רטyטyנעכל און ך1ב דיקען
:v ברעטyציםער... טיט ר

 פון yלyטyv א איץ־ tv האב איך —
v.yn ...רעראקטאר
 ysypyv דאס האט רyנyםארל רyד

:jyotjy ארײן, האגד אין iPtŷ va אײן 
 א נעלעזען pk סאל צװײ גצילזןוען ׳מאל

 'Vi ענרליך זיך האט רy ביז סאי, דריטען
:חבר מײן tv ענדעט11

?וסט׳אײך? איהר, זאגט װיםיל, ־—
 איז דאס ליד, םײן נישט V* דאס —
 קא־ כױין האט — ׳עס קומט איהם זײנס,
םיר. אױף אננעװיז^ יעגע

 לי־ גאר oy שרײבט איהר אזױ, —
־yג רyגyארלD רyר זיך האט — רער״,

 איה״ אז ׳ם*י:םyנ האכ איד—נדערם1וא1
 ptig »ראזע-?זרײב^.. א בלױז זײט

 אויך... רyליר ,oy הײסט איחר, שרײבט
iyc די :^  jyoyj ליד דיyר ptp גאר איך

 אריג... םיט׳ן דורר זײ םליה איר ניט...
 לײ רי ׳נאר זײ מען ברױך װאס tv און

 לאנג ptr אייגצגטלױ האב איך תר...
 צײטונג א אין לירער די אז נצ׳טענח׳ם,

pH איב אןyריגy ...א שיר א זאךtלש(\ יוי 
pyomgD tntp ...גאםלאב איךyרD 

 קאסינערס... דר. יתל׳׳לט, לסשל, ״אןירים,
y רyאב r^ w ig n ...איו װײס שידים! 

 ניטגים, סאכ^1צ וײ tv זאל כמח סײדען
, וױ ל ש ס  מיפיל, סאכ^... דמר *אין ל

'ttv ליד? דאס אן Dcnr איחר, ?אנט ' 
 סך א יקעט?...8?א אכצינ םיט חכל

 הײסט ״n־nr א ?אאיסעס צעהן נצלד...
oy... אײנצנכד עס האם ™גר !...םײער 
 צױטײערער ?...* ■דײז רעם םאכטyג ליך

!...«רײז
 איך האב נאטאצי^ דאזיגער רyד נאך

p בין איך אז נעסײנט, tr .^פארלא 
מיין געםײנם מענסיג, האט, דאסזצלבע

 ליר דאזיגעז סײ/ tv איז עלכצר11 חבר,
 אנגע״ םיר האט ער ...nntr סין א געײעז
 :נעזאגט װי ,oto ז׳Dיtא זyםראם

— V, סאך Dy ...גיכער
i't סיך האב איך r פארבערײםעט 

tv Dysy ,אב זאנעזyר oy געויען איז 
 אי״ האם םארלעגצר רער ;םאחשבארס

 נע־ צעםעלע, דאס אסאל נאך ןyזyלyרנyב
iyotj בלײפ אyדyאנשרײבענדינ איה ר 

o אםאל נאך n ,האט חשבךן yפאר װי ר 
:רסצלט1יסנעם1אר זיך

צוױי שטיםט.. עס ריכםיג, יא. —
 טאסע איהר ילט1ז אכצינ.. פייט מכל
 רyד און —־ כי־כי־כי ־*?...rty: דאס שוין

 — ג^וכם טיג1גרםם האט םארלעגער
װי יתגעלײט דאיםען אסtt אױף
מו ?ײן נעלד... איהר ױי  ־yp סײז ױז ו
V הא ניט... איהר האם דער
אנחני אן I'tr איז דאס םילא, —י*

 שותף םײן m סאלצנע פײן וזאט—זאר...
 באצאהיט אט — באלײדעט. זיך ליד צום
...iny: ורעלען מיר itn דאס

 — >' נאםן רyאײ איז רy װאס, —
 (צשבזײ־ נוטםוםיג רyנyםארל רער האט

a^jyp |ytty3 vx בצלס.  Dy, בײ אז 
p איז איהם tr םיטאג־ נאךyסyז itK עד 
ג^הלט... טם זיך האם

 רי איז אסtt צו װירהליך, ״נײז —
נע־ בײז אױך שױן איך ביז — חפירוז?
 צײט... קײן ניט האב איך — ןרען,
רyגyפארל רyר האט — צײט? —
nn א םיט לאזט1צ זיר y5y?;'or, — 

ױאס ...V צײט p'p נים אירזר האט
 ?... אנשרייבצן ליר א א'יך בײ רטyיtד
 און אכט םון ליד א באפת... םײן ך

nn ואנצינ tr yprvTp ,nntr, 
םייא׳ נאר, נים... in װײס איר ..דאי

סװי —שדײב־טיש. ל ע ^  ניטא איז ov אז ׳אײך :
y w :  V'P — חאט ny ™גצמאל־ *ל\של 

 x מיט אז פארגעסען, האב איך — דען.
 אהלטvyאויטג איך האב pntv nyr *אר
נראשען... א ביז

 סייז האט — ? ניםא הײפט װאס —
̂נגע אויסגע־ רyםyאונדttפאר א װי •?אל
ovaynp...

— o v םיט איך האב — \ זײז םוז 
אױסגעתנצרמ... pjnr ג\ץיס

ם /..,ניטא? הײסם ױאס״ ־— ע  tto ״
 סאלםבלױ רyגyםארי רyר האט — -זײן
 גאך זײט איהל — ׳אכטsyנ אונז פון םיג
 איז ניטא, ס׳איז אז אינגלאך... גאר

גיטא...
TD iyi^ פאר׳ן איז שפיל רי אז 

 נידעריגער טאן א םיט איך האב טײװעל,
v: זיך o v 2 v\ :

 גישט האב איר איהר, דטyד װאס —
גראשען... איין קיין

— גיט, מיטאנ קײן יף1א 1אפיל —
 זyריכטינ Dyi רםyרקיyד חכר טײן האם

•שט.
 איז דאס הינד^ ׳איהר זעהט —

 פרנסט רyגyארלc nyi איז — שיעכט,
 אײך איך iyp םיםאג א יף1א — נעװאר^,

טאש... רyגyאײג רyר םזן iy3y: ײיttרyד
 גאנ־ דאס װיל איך !נײן !נײן —

yv ! — נעװאר^. בײז צוריק איך נין
 םײן האם — ! yoto yv:g: די —

 *yj האט עס און רטyםאדyג אויך חבר
 ypטא איז רy אז אײנררוי,, םyד םאכם
.nntr א באםת

Y נאו געװעז איז <yiy^Dtr דאס s x 
 בלי־ yj"D װארםעןyג האב איך .אפען

jvp אוינען די סיט ג^כט און אהין: 
 Dtr i״p אבער ...n5y: םארט ליגט אםשר
ז....yלקyמ צו jytty: ניט איז ג^ר

 ־yסנtאר מיך האם טרױער נרויםער א
:iyot. איז אט געהאפט... םיל אזוי ptr, 

או׳ jytty: האנד אין גליק דאס ׳זיך דאכט
 * רyגyםאדל םוז yראזD אײן — פאצים

פיט יס1א ישוין jix ׳־nyj קײן ניסא
^«Dy...

 ענרליך איז — װאס איהר װײסט —
D i nארלyגyב רyסyדא — געררארען י 

 איהם אײך װעל איך קופאן... א ליגט
v o v i p v m. . .  דרײ אױו* לופאן א איו עס \

 הrרy איז טיראזש זײן װי אזױ נאר נל,1ר
 סדזעז איהר oytt ארום, טאנאט ררײ אין

...oyp^p צװאנציג א םארלירען
pn ו רי םיטytרטyהאט ר yםון אונז ר 

Dtrלyדyל *n־»iyot:y3D נעררולט ללײן א 
yvטyלŷ עפעס װי אויסגעז^ האט אס1ו 
םאהר^... 1צ כאהן ז’ים1א נילעט א

 צר איחט האהען ׳חבר םײן און איך
iyo»r באםראכם n x נאכ׳ן iyDD»*tog3 

 נרויס מיט איכערנןןם^ם איך האכ
ntpDD, כאטש n w העםליך:
V... ז«ך רײעלע א ראס איז —

Dytt — יזען Dy נצהםצן y — האם
y חבר מײן y x זײט דין םון :,D:yiDy 

o רyריהD סענריגtpאנ n ,נאכרעם תופאן 
D oyiארלyנyמיך.... נאמ^ם און ר
 האט — אינגלאך, זײנט איהר ׳אך —

 א — אעז, םוץ ג^אכט םאר^גער דער
 ׳רםypםאר נצלר... װי פתהט איז קופאן

oy נאך איז iyc>yn איהר געלד... װי 
םארשםןנהם...
v איז קופאן א פארװאט o v  םאר ־\2

 ̂זyטאנrפאר גיט tאםיל םיר jy^n ׳לרyנ
^iy i  iy זיכyרyטאז ר tgD jtô־iy:y 

בארוהיגט... חבר םײן אױן און םיך האט
 און צרנענופיען קופאן דעם האב איך

ר םײן סים בין ב ארויס... ח
־nyo ניט איהם אן פארלירט גאר —

 ,Diyn איהר ס...ypקאפי צװאנציג װי
 ארנז האט — !אפגארען נים זיך לאזט
ן...yשריyנאכנ םארלעגער רער

 הײן ניט TtK איז ררײסיג, אז און —
 *o:yy: ברײט איך האב — ! pםגליtא

— םערם
־DtD כאטש םארלירען jy^ytt םיר —

vקאםי ציג x  —  ! Dyp נאך חבר םײן 
נעװארען... ברײ^ר
 געװארפען איך האב ^נרינyהyנDארױ

iyD« רyד אויף בליק » n i־l'n yT n r... 
lyrp איהר 'ry jp 'itv בל'? שםײכל^יער 
 ptr האב איך געםאן. ציה א םיך האט

 oyDy און איר tv ?nyatvtv כהה געהאט
 שטאר? םרײנד, םײן אבער ׳איהר זאגעז

o מיך האם ׳iy::tn פון גערײצט B V > v v i:
— Dtp !

־yאנג מיך iy האט נאס אוים׳ן און
tv lyD'tn מוסר׳ן:

װי־ דארו* זyמ םײדלאך... די אלץ —
 הװ־ פוז םאל איר ץאס... אוז |ytt סצז

םוי־Dיtא ryny ty^yv, מיר ! Dtp גער...
iyr•

 איך האב — ?tKtt ־•••• װײחי*'
.o:nDyi ארזאמט

 םול קראם א א-י ראג אין דא אט ־־־
 געלד••. יך1א םען בײט דא פאפיראס^...

. יף1א Dy רריים איך . . ^ ב ױ
 iyr:tKtty3 איך האב — !אי1הל —

 ־y: Dtv געהן געל^זעץ זין האבען םיר אח
רועלב...

 ־yip די אונז האט :,tfytw אין ארײן
ypiyo, א v i w x יאהר א םון i'ViyD, 

 אנ־ אוינען, סארע און iyp*n yיטtר םיט
 t''D אונז tv זיך אח חשר םיט טptpyג

itK נע גראבttענnט :
? איהר דארםט װאס —
 חבר םײן האט — ! זyפאסיראס —

אױםגצשאס^
pc איך האב — םױש/ח, סויאן א —

 אמעקיחט itn אױסגעמפצן זײפ םיין
חכר... 1סײ

 קרו־ נאך אונז אױף האט yנyאיד רי
iyo צו אנג^יבען uy |tH ivptp>־T, 

n*D־r-nypy ראס syoDyp ׳נעלד פיט 
 האט ׳גצשט$נצן איהר ילעבען איז אסtו

: זאגטyג זי
pgtt כיארנע איהר? וױלט 

.בײאים . .
פאר און optpy^: פיך האט חכל פײן

™לאכט... זיך ny האט םארוױרונג גרײס
 אױר האכ ׳איהם אויף :njyptp איה

ר...yכטy^yג א אין אױסנעשאס^
אנשי?עניש! אז פאי־ דאס איז װאה —

 ארנז, tv ארםען1גער זיך פרױ רי האט —
 ראס זיך הינטעל װײט באהאיט^־ינ

ypסטyלy געלד... ן’םיט
 y•: לאכ^ *tnyo נאך tjtn האט דאס
אױס״ ijyiyp'3 נים )חבר סיין מאכם...

 פאר זיר שטיחצנדיג האט װארט, א דעזyר
 איז און ציליק טiyלryנ םיך רyכםyלyנ

 *רױסנעלאפען... גי״ר
איהם... נאך איך

פאיײ א אװז... נאך גיײף םרױ רי
rג »ann 1אי Dgtt צײמאז, yםאנyהאט ׳ן 

׳םלױ דער tv oniytty3 ׳נטיגyp ׳?יך
^ ר  איהס האט םלױ די פרטים. iy:ytt פ

ritp געצנטםערם: 
— ...,pnyrgD

 םרז טytוyי־אטvג קױם זיר חאבצן פיל
...Djyn זײנע

ע א מ ג י ט ע מ ש ר א א פ  ־ב

ד פון גליסונג נ א ל ש ט ײ ד
1«24 םאי״ מגטען נערייז, «

 : יאנאװםקי םרײנד ריכער אוז געעחרםער זעחר
 Jעrװאונpנרי הארצינססע םײנע אז נעהסס

געכורםססאנ. סמ־יאהריגעז אײער צו
 איו איז צײםעז םארשײרענע איז איז םיר

 מני ב^ערם געװען *רעס־ארגאנעז פארשײדענע
 איײ אונטער ארבײםעז ןרו פארנענינען נרויסער

 נים איז ov אוז רײםוננ, רערא?*י»:ערער ער
 זאג״ איר װען נראםװאציע־שאספרלסענם, סייז

 װזים ערrאיד״ נאנןוער רער אין איז סיר אז
 םיש רעראקםאר אײנציגער סײן באסאנט נים

 ברײםחארןוינ־ •וכיי¥יסםי^ר גרויסער אײער
 אכםוננ אזיסערנשױעהנייכער אײער אןן קײס
 פרעםד אוז אינדימידואייםעמעז םרעםדע םאר

n; .נעװ^וזנייר זײנען רעדאקםארע? םײנונגעז 
 ■אגט«ס*י* א םאר (וואס נעביט זײער אויף

jn^jrn? ײ  ,10חײ זײןןר איז ?ײז נים זא?עז ן
 םאוײווננןןן אוז םיראנעו אוז אויםאקראםען

 םיםארבייטןר די שײײנענדינ, ארער כםירוז^
 און םײנוננ אין צופאסעז זײ ןוו זיר זאיעו
 רעראש־ יערע בכדןם אז אזו/ סםיר, נלא אפיילו

 כײ סרום־בעםעי. נײססינ א אונז נײ איז יע1
 אוננמןר• ביויז נים םארסעהרט. עס איז אייד

 אינרױוירוארײ םרעםדע קײז נים איהר דריקט
 םיםארכייגתר זוכם איהר םארקערט, נאר, םעם,
 איכער• 1כי איר און אינדױוירואייםעט. םיט

 צו עי״שםער רער וײן װ«ט איהר אז ציינט,
 צו. ויר •אסם װאס םיטארבײםער. א םאראכםעז

 קוםם ר»ס אײנענארם. זײן םארבײנם װאם
 אינ״ גרויסע א איײו זײט איהר װאס רערםוז.

 X’® ראס איז רעם צוייב רױוידואייםמם.
 T*' םח ווערם ײאס ארנאן, אן אין ארבײםען

רוח. עוננ אםת־רינער אן נעםיהרם,
 גאננ< הארצעז טיםעז םח אײר װינש איר
 ליםעריד םרוכםבאר* לאננע א נאר און יאהרעז

םעםינקיים. ר'&?
אינערנעבענער, אײער

כאזאנאװיטש. ל.

 שא£- דעם םרעזענפדרט
טשערמאן.

ר רי צ ם ײ ב ש פון אר מ װי א ק צ ט  אי
ם בראס., ר אפ ססוי  ״vy ױבעסע 245 ׳ש

Kנyרypט ט גרכ^ג די נ ײ ב ר ר םון א ע ײ  ז
rט - פ yא rאן ם סי, בר. ^ר ס אנ ײ און ס  X ב

D y jn y r ,ט ײ צ ל ה א ײ װאס ם  האבען ז
אyג ם Dה ך11מי ם, א אכ i ג y ^ n ײ  ־yns ז

ט ר טי ענ ססי ב. ז אנ ט ק y א מי jn y r ־  ױי
ד נ א ר פין מ א ײן פ ר ז ע ם ט. מ ײ ב  Dy אי

ז אי אי ד  בעלי־ די אז באםערקען, צן כ
ם טי ב אבען ה ך ה ױ ל א ײ ט ען אנ ס ענו  נ

ז ^ רעם אי פ א lyon און ס ttv ט  י־י סי
ר ע ם ײ ב ר ם א אכ ר ב ר א D א פ y n y r 

ט. תןנ או
קאםיטע. די

 םרעזענםירען מאכער דרעס
טשערמאן. זײער

 אין םראהין פין ארבײטער רי ׳טיר
 ײעכט 136 ׳שאפ ovn rנקראנyראז
 nyt:tK in'DjytpiB םטריט, סע21
yttהרטyרער(ײ ברודער טשערםאן, ז 

ײנער.1 םyנnנאל א מיט פטאלאראװ
 ע' אז כממנרםאן אונזער ינשען1י מיר

 זאא און D״nnyD:tty3 iyvt3 איהם ״זאל
lyvytD-^D זיין :yot ער״ מיט ארבייים 

פאלג.
: yאםיטp די

 יpסtסלאוycבאי העררי
} םאלבי!
פא?ס.
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ערװארטונג אין
n רעפערענדוס״װאיט dpi 1נא  no 
 װאש קלאוקטוןכער, טױ?ע:ט 31 אימןר

m װאד לצצטע :עװאלעז *•נעגעמט 
i דיז ניט קעו oy און ניטא איז n םיד 

 סעסנעו״ אונזער וױ צוױיפעל, דעסטער
 םאדע״ די רחננ/נז פיהלם אוז opjyi שי*

 אתיעג׳ר חאס ױדאן די װאס רוגגצן,
eO*yor איז סריי האט סעסכער׳פי• די 

*iyo ^ארױסגעגענ *i t .ענם׳פײדוגג 
'm אוגזערמ *ויב oiyogrn קיאוק״ *ון 

iy**? oivnrDpyou*o אוױ נ^ײבען 
rpir'i*o׳:o, גגוסנ איצס ביז וױ n  nr 

*y jjn n w  yo*yory:D'n,? ױ איז
iyo**r:y אםת וײ. פאר קעספען צו 

i פוז פיחחנר׳פאפט די n חאט ימיאן 
arvp ק״ן גאדארמט גי• iPBPi, כדי vt 

u װאס וױספן, jrp :n  i n־op:n T * r 
n פיחל* און jyo ip ייז איחם טיט 

^' װיסאנדמ סאנ־סצנליו, בפױחותנ י  י
y ru ,ך **פם1פיחחנ די אי? :ױםפז  נ
urn יכ*ר? o n  ifjyn, װאס w רעזיל־ 

 זייז. װעט אימטיסיע אזא no סאט
i n אםנר איז ו*»וט :limy גױ- העכסט 
 וױײ וײ בתים. במאי אונזערע 1פא טינ
 *יצ& ביז חאבע« זײ אױנ איצם, םעז

o געחאם n טיגחנסטען m ,irn ד ת  חי
i:y*i;*m אוז דינ *o* םיט *יצט m 

 םיט ס*ז צו גיס ?ײ חאמנז פיהלצחואםם
 *ױס נצױז typm װאם ,nir:yo !נמציכע
jn ru םאר אח סײנוגטנז •ונרזעגלימ- 
מי װאס םעדפעו, טיט נאר לאמאן,  רײ

 םויזמנט 50 די סון נאםען □n אין
 אונזערע אויג יארק. נױ אין אלווואםאמר

o נעחאט איצט ביו האכען תמן3לי־1ג n 
'»ijfDonj וחנגען ספק o n, רץר• אח 

 ־1געח די מ**ח*ט ניט ?ײ ^כעז «אר
 ארויסגע״ די צו אױפסערתזאטקײט רץע

 וױיסעז איאם איז ״סאדערז;<אן *טע*ט*
 ױיס• קאאוקמימר, טױזענם w 60 #?ײ

 דיסציילי• אוו ארגאניוירם נע*ייכענט
^ o י1»וי אוםנעתילד סיט װארטען דר n 

ר, זײערע no סיגגא^ ^  אנןוי- אום סי
o םאעיז n דאס סאר קאםןי, <רױסען 

 העכסט םאר כאטראכםעז אלע זײ װאם
 ארדנונג ברעננען iv אום נויטוומגדיג,

in איז :y^ p n  o n רער איז כאאס
* * «קאאוק־אינדוסטריע.

 אז ערורארטעז, אוז האםעז םיר םענען
 התראת, vxnaw דאזיגע די קרינענדיג

 די אײמאחז בתים נעאי אונזעת װעאעז
 אוז ״<אגע דער no עדנסםפײט גאנצע
 כא/* א םאר װיאעז גוםען א םים וחנאען
 m?״ םיחרעו סאחפטענדיגונג וײגפר

n םיט םארהאנד^ונגעז װײמערע n 
 די אז מחוארטען, מיר םעגעז מניא!?

 ברעגגעז וועאעז קאגםערענצעז װײמארע
o n נעװינמטעז OBO^nn, װעט רו^כער 

o סאכען n ,כײם מויז שמער,ם װאס קרמ 
 עז םע סיר יע, סארםײד^יד? טיר,

 דזמאבערס די אױב װארים. ,1חאםע
 סים זיר ב״ דכער »זױ נעװען װאיםקן

 זײ וראאטמז װאש ןוו םו מםעאוגג, זײער
u װאס קאנםערענןועז? די נאדאיסט p 

o דורר נעװינעז ?יי נאן n ? נאםירליר 
 א דאס חאסענמג, nn איז ױניאו די װעז

u פאטןי p װ אױסגעכדחסvnv, װאאם 
n n n^ אאץ״ םאז «ו סארנאכאעסיגט 

 כא- זײן rt אום סעגאיה נאר איז װאס
 געותז אפפו עס װאלם יאוםף, «ום רײט

 דעד סח «לאז מ^וכםער קײן ניט גאר א
 אײנאױשלאסאדאן, דזמאכערס, די פון וײט

 זיכמרחײג^ איו װניאז די םארװיגעז «ו
 םאכמנט m קוםעו װעט עס װעז כדי,
 ורע־ געכאפם ױניאז די זאי קפםוי, *ום
in ח^ענדמ  נים-פארבארײםעם. אוז ד

 אונ־ אוז אזױ, נים חוד אײ דאס אבער
mvt םאחט דער עס. וױיסעז בתים בעאי 
 n<D* די װי מאםענט, דעם פון אז ״איז

 אננזד אח אויסגעפרכײם זײנעז רוגגעז
 סעס־ נרויסער nn םח געװארעז נוםען

n זיר האם בע^יפ, r די אננעסאננעז 
 יע־ סאר םארבארײםתגס-ארבײם נרויסע

in עטלינע אעצםזן די איז און ;םאא 
 גפנצעי •in איז מעז ארכײם װאכען
 םוז אנמפאנוננ חעכסטער רn םיט מניאן

 כע״ אוז כעסער פאץ ?ײז iv אום כוחות,
n ניםא איז עס פארכארײטעט. סער n 

pdo ipoon:'C. אאערלײ אז oniW KO 
 אוי *פםיםיסט^ ןיו ױגיאז די םאכעז וװ

 1או נארימ !ײנעז אוםסעטע, דערםוור
tB^ow :אנץ ^tn. ם1פיחרערמי די 

n jrtw עאכע1א איז ערסאהמ ןװ איז 
 מאםעגט א אויף נ*ר זאצ זי to סאכען,

 וויכסיגסםע. סאכמ דאס 1א ■ארמסען
 —מא־מםענדיגוגג א אוז מלום םח דייחח

אלבער איז אכער נאװיס, דאס  ^ז
זײערב no םיכעדען אאפ נױם זײ. ^ייסאו

:nior, צום בארײט זײז צו נױטיג איז 
קודעז. ניט נאר זאיל ער װען קאמוי,

4 ♦ *
 אננעהםעז דט סיר iv:»p םפאגאיר

 1אי סאנוםעק^ורערס די סון כונח די פז
 ענעײ די אפצףמװאכען םענאיר װײט וױ

 םארציהוננ, א דורר ױניאז, חור פון דע
 עס כדי קאמף, םון פאר׳פאעפונג א דורד
 *yor צו m אײכםעי װאס די םאר !אא
i זיר יעז n  ijrw .איז עס נײז, ױגיאז 

•opr ט ר ^ א in' םיט :ס y ,*  װאס ם
i n םעכטמער אצץ זיה פארציחס קאסןי 
 פא/ יוניאז. רי oijm iproםמכ און

inpo פארצו זיד ױ האט צײם 1סעח און 
 אושז אזא אוי\י אױסםיידעז און נאמיטע!,

 איײ אין עםװאס םאז צו םוז 1נעםפה די
 אונ• 1זיכע װײסעז אס1 אויו לץניש.

npt עס און בתים. כעאי iyp דאר 
 בתים בעאי די אז אײנםאאמן, נאמים נעם

o אפ ציחען n ,זאל ױניאז זײ כדי פאםוי 
 צו זײ כח םעהר און מעתוי פאץ חאכ^ן

liooppoa. 1םי ipno ל*:יש דאתם jh 
o די אז נמחםעז, m u r n, •אײנװיאינענ 

 m םיט אװגען1חאנ1פא ע1וױיםע צו מנ
n נאר אינעחזױפט און ױגיאן,  o n

 קױ צו עהראיד נאנץ םײנען ענדום,1םע
i םים **רשסענרי*(:: א צו סען n 

 םח שאםם1םיהרע די וױ אזױ אוז ױדאן.
i n ײיא יוניאז ov גסט,1* זעחר נעװיס 
o איז n n •אז אוםםענאיר, נים גאו i n 

n pגא־ אזוי א-צט אויס זעהט װאס ׳ 
in.̂ אויסגעםידעז דאד זאא הענם, y

* * ♦
 אויסנעזער״ האפ oy װי איצט, 1ני

 •t.iyo oiyiy. כננדr צד 1אונ?ע ראט
yoyi• ip 1פא i ; הא^ עס װי האט עו 

 גאנצ* די לאר כאגו־יסען ניט *חז,1אױסטנ
i םוז עתסטקײם n .עס איז איצט צאגע 

 ניט oy זאא iy אז אוםנלױכאיך, «שוט
i באגריםען. האבצן n םה א?ט^1כא 

• די •n:poipi דא־ װעט קאנםעויענצעז 
 גםםעי1הערסם-ע א ײןno 1 אח זיין תם
n װעט מען r נים i״i n איז גלאם i n 

 יד1 נסם1ע װעט םעז 1נא ײן.1א װעלט
lyonpt םאד די 1אכטע1באט צוyרונגyז 

i פון n ונקם. בײ פונקם יװיאז•
* * ♦

iy 1סי ^ i ד־̂ג1יהע1ם אונזעחן איז 
 ער־ אם1פראג דעם איכער אכטו;נע(1נאט

oip^p, 1אונזע םוז אז opjioiJkor איז 
i n ה אם1אג1• גאנצזט־yכDנויט*; ט 
i 1םא n 1אי תוננ1א אז םוז אײגשיחמנג 

 ?לאוח־ 1כאאדישע איצם כיז 1אומע
to  .ynoonj•' פ,־י איצט נאר זײנצז 

i n םון םיינונ:. 1זעלבע ?y^ynoon 
t !ײנעז o נעח אז צוצונןב^ ײס1כא 

1םא אײניגע nאנג^ גלייד םוזעז ונגעז 
 1א י1 םוז ל*נע n כדי ,intm נומעז
lyirn o< 1ײסענ1בא זאא 1בײםע in :yy 

 נעװיב א1 1אבע זײנמז ,rmvon צום
i קענען װעלכע סןורץרוננען, אײגעע n r 

 שע• ניט רעינײ אוז trvm ט1יפיצי1סא
o דינעז n אם,1אג1• גאנצעז *i n זײ 

 אפגעלײגט־ צײט א 1סא ,iro* קענען,
o 1צ1אונ וחנחנן. r * n n ii’D אוים האס 

 י?אלע1א1אםת־ ױסע1ג א ועשסזלס
 םײנונג 1אינזע לױט וועלמ, אם,1*ג1פ
ipijm o אחי1 T r to n, נ־ א די סײ י1כ 

tpi*op*o n*' אלע סיי אח תםסז־יע i 
o 1איה םוז ציהען זאלען n המכססעז 
 םיהרעחפאםט אונזעד 1*בע נוצעז,

 ײסערײ.1עד1פרינצי איז ניט גלױבם
*inn*• njrtr פראק״ םײםממנס זײנעז 

o האבעז זײ .lyrjyo סיפע i’T or איז 
o n לעבעז. הײסם װאם אונױועמיטעם 
 םאל אלע נים 1אי עס אז וױיסעז זײ און

oŷ עז1כצוםיה1ת 1סעגלי K, װאס pk 
 אגב ;מאל אײז סיט ׳»סזאם1 אוז נום
 ױניאך 1נעזונטע פאיר1װי אס1 איז

 ;nr קענסט n װיםיל נעהם, ;פרינציפ
iy:'ipמעהר. פאךעי דערגאך אוז ׳

* ♦ *
זינעז, אין ו״וט אלעס דאס סען האם

iy םוז אז ,1קאא עס איז i אונ• םוז זײם 
iyt םינ־ די זײז ניט קעז עחשאםט1פיה 

yoon ס*רשסענרי- 1םולע א צו םניעה 
 צו םאלגליר אוז Diy3*rn י1 םיס גוננ

ly א o ^ n o .איז פראגע די אויסנאנג 
 זאנע,־ זעלבע דאס iyp iro אויב ,1נא

o װעגעז n איז 1צ צוױיםעז o n 1סכסו 
 ניס. איז .ivp מעז אז אוגז, 1זי אכס1

t װײל o זײ־-ד איז ײנגעקיקמ1א וזאמנז 
u n n n  n ניט אויד :מוחות און i n״ 

t וױיל #1סא o ,גלוינעז nptji* m •םיח 
i n 1אי צײגט1איבע זײ חאמנן i n גוײ 

tpunneo. געשסעלנת כי פון סעקײם

9fi פאר T in  ,m ח פיד fi,
vשר זצחר ?אפיטאא אין נאפאנט, i m 

ip 1םא א,1סו חאט ip o o n ro  i n צד
ooip ! !• in  e tn n אײניגער דיז lyoô BBr-oyno n eOi'OPinyDjHP

ח נאך װאיט  רועז םאפט, א געװעז חײנט נ
o נאױו איגעחאעמז ט5װא ראס n  po 

iyou כתיס. כעאי אונזעת םון װיילען 
iy iy' איד 1אתזצ אין סס1פאחוע ׳•^יט 

n o o n דער איז o*o5nn פוז i n 
lyo^nt אוכד געחתננ, 1אונאױםה^יכע 

n* םון קאסײ און טזענהי1י1צום p ir 
*i ארכײטער, טע1אמאני!י o in איז 

umr אונ בתים ב\ל' רי אז גאױנעז, צו 
yiyi זאאען ip:yp צײנם1איכע inpii 
 װי זײז זײ מע<עז #נומענטען1א דויך

^ לאגי^  iviyi וײ m נאױנעז, to אכ
 סיס לען1האנ1םא ניט דאס אײז, איצט
iy i ,אוז ױניאן ly^yor אויוי זיר o n 

Dp:i»i3»or סון ii, ŷ iy i־o i^ n׳iy2H 
iD iy• די 1א אכעקםױר.1,■ tn n * o 

i n  i n ײ״ זײנעז ױניאן כ ^  ^/yoyoא
 אט .1לי1נצםע אוז rי1נא העכסט איז

ipoiyi אז ,1!יכצ וױ כסעם 1מי זײנען 
iy>jm oרyאו;ז iy i*rn  y י1 אין *pyj 

y yooטאיכyo y; נאר *lyn'in;* n n i 
yT'i.! צו

* ♦ ♦

oyi lyo'i*, װאס *r n  yiyrr-* 
oyi oiyiyi iy3*i oiya גאנץ ^*p 
pjyi o n  no lyoojy iyi״ijy״no '̂'D 

 זײ האבצז ,to גאויכעז ױניאן, 1אוגזמ
1 צו o״myrtfy; די נעהאם אויר nװײ 
iyo װי ,1 ?לא גאנץ זיד oy אוז םיהלם 

op:yi רי o3yoy5׳'yo .הא־ ״1 סײנוננ 
iya יכ זיד!o o w m n  1y, איז אס1 אז 

w w i !חלום 1פוססע א באוי .iyiy''t 
iyn אנםאננ םון זיר האבזט זײ "*-VH 

o iy i, די אז m t o v t v וחןט םײנונג 
 iyo''ii װאס ױי. םיט !ײז כאויס1ת

i אז הויבט n צואם זײטיגש* 1ויסא1ג 
1 p y o n * oױניאר רי םח װיכםינקײט י 

ty::nn*o, און oy גלויסע א 1-א איז 
 א־ז ליכם inyo vלvoבי א נאר אז סבתז,

i n אנגyלy>y,די אוז נהײט yo'^otyoy 
iy* אויוי ײז1 גאנצצז איז וגמס םײנונג tr 

 oiro זײ װיל iyo אז ,myo די זײט.
 צו 1אי האב־און״גוטס iy^i פון ב*ר('בע\

- אויזי iyo*© iy:yp זאל זי אז נאוײפ,  א
ly זyםיצ o r n w  o n ^״1םא אײנה־ו 

oiyp סים ,1גא y i*r nijyo yo^ym• 
^ Diyn*rn די  p.טא^r גאנץ זאר זיי

ת yiyij* פײז און ^  ניט. זײ iya*.i ט
 בא• זיד, אכטto Ty3, 1״%t iKEiyi אט

DJ'ooyi צו jyD*n רי אז pאנפn yצעז: 
iy;:yio jy^yr אזא y1,דור,־ זולטאט

•yoyoi*riy lyo'na iy i lyo^yr
 fםו איז ױניאו רי ly^yr צו און קאמױ,

אויס דאר זאא ײטעט,1בא1םא גאנץ און .lyiyr in'oyi

( •mow נ*ר װיתרחאי׳מ סיר ג?ו4
 נינסםינןן א «ן ערװ*ר«וע חנו אין

 אױ# ױניאז די אבער (אזם רעזו<סאט,
n די אויג םיז ארויס ניט ס*סענט א״ן o• 

 m אז װ»ר׳»ײנ<יכיוײט, די )יע ציכקייט,
 (ו אוםשאדמײדייר. זײן דאד זאי םטרײק

 in וי אנער נעסם׳ן, דאס אויף האסט
 ערנסטו\ סאםע ראס אויוי םארנארײםעט

 אוטנעװיסד םון וװטטאגו רעם אין אט און
 םינדעסםמ, דאם אוים ניט זי *אזט חייט
 *ז כדי םאחװנעהמעו. נויטינ איז ןואס

 תאם מטארקער, װ*ם זעלבסם זיד םאכען
 מאס «ד נעגנערישען דעם און סןחינער,
 זוט אוסםמהמ םעחר װאס און טװאכער

».a קאטא.
זײ* • * *

 יזייו אױםזאנעז ניט דא װעיעז -םיר
 אונזזד אי זאמז, װעלעז םיד װען סוד,

ם ייד תאי* וועלכע םיחרערטאםט, ת  מגיי
 jra'wp םםרײס חטענעראל תר אין

 טיםיכ איז װאס אלעם, נעטאן טוין האט
 און גים ואאעז קיאוקס קייו נאר ניט «ז

 t'*!־• נױ אין ווערעז נעסאכם נים װעלקן
 נןגעכןז וחןם «ם tim םאםענט, דעם םון

 א« נאר קאםוי, «װם סיננאל דער ווערען
 נעםאיט ניט זאיעז קלאוקם יויינע אויר

m« ערנעץ־װאו װערען n, ן> וואו 
 ה*ם» םאנוסעקם׳גורעדם און דזטאנערס

 טײ< קלײנמם » נאסט סאכען \vrno.זו
 סארוײ קענעו מיר ארנײט. וײער םון

b אוינ אז בתים נעלי אונזערע כערען t 
 רז׳»«נןרא< דער װעם זייז, נויםינ וועם

 ארי• יארק גױ אין סםרייק שלאוקסאכער
 •!ו־ול די איבןר ױיים װ״ט, נערטירייזען

 דאט װײסעז םםתסא יארה. נױ םון ני*עז
 םאנום«סט«ד און דזמאנערס אונזרע
b םוזעז זײ װייםען, זײ יק. רערם. n 
 Roup קייז זײז ניט וועט ראס אז װיםעז,

 ןץ «וליב דערםאר, אח קאםאוחןם, אויןי
מן־ אומאכען, אויםנןי-עכענםע אצע  ווי
 n 09 1סײנ/ן םאא דאס אז גלויבעז, םיר

Yuvp n םיט ערנסם דזטאנערם r ’t* 
 זייער םוז ײןלעו זיי דאם איז רעניעז,

 ?ריג א אז םענליכעס. אלעס סאן זייט
װערען. אויסנעםידען זאל

 אויםנע־ האכעז םיר אז גלוינען, סיר
 אינ־ םוו רזנקען און םיהלעז דאם רר־קם

 װארס חום 1אי םעמנער׳ווי■ נאנצע־ זער
 אונ־ נאטיםעלט האנען םיר װעלכען מיט
ד 1,.אי נאטראכטוני.: איצםינע זע־ »

m נאנצע אונזער .“װארטוננ »»p i*>p*. 
 יעדען אויא אױױ אסם9 אוז ויארם, ױנ־אז
 םאנוםעסי אונזערע םיו ?עהר און ׳עריט

 אז קרײארט, אוז האפט זי ט־עורערם.
 1אי ענדימז זיד ײעלןז חאנםערענצעו די
 םאר׳!וםענר•' גענענזייםינע פר־דליכע א

 איר-ז ײעלעז װעלכע די, צו װעה אין גו;נ,
ערװארטוננ. איהר איז ענטוי׳פען

 פון נרודןרהאנד שפארהגן אויםנהשםרעסםע די
אינפערנעשאנאל אונזער צו םיינערם די

ry איז י?1צו :yo םיט iB-
o:yi זיגםאז lyryt ס איזy1p,נטאז itB 
i םיט m w  p'p ,־ איצ אום 1נא װי כונח 

o n  n iy  jyoyj םאnב1טאyנyם״ײ ם 
iy j־yro 'o  m *rn  ,iyrro,̂ צו !-yi 
oyo םײנ^ס רי כבוד y30,iK iyn*n 

o*yor האט ,1לי1נאטי םאנו^נט. א 
•o in ' in 1זי זיגסאז tyo*ioyt o i* i 

o םיט n איצםיגyאוז ז p i*or״iyo n ־ 
iyo םוז 03n'tyi• גצז ''jv  i n מאיז 

n .10 ױניאן, 01װאיר?ע * r n .לואיש 
iyo זײ oyoo אוז iy r yo n y םוז oyi 

o :nnyio םוז o iyj''o  n צו •o jn n y i 
Hi חאב איר :tyryt iyrn זינםאז,
 ײט1ג 1איה 1א צײסוננעז, n איז לײע&

 אז .lyo'ii 1איה זאלט ?אםןי, א צו דך
 אײד. סיט איז ױניאז Diyj״o yונצo י1

lyro זיד זאלט 1איה םאל, איז ’u 1אי 
.oiy:"o די צו lyoip 1איה o:ypהילוי,

 אוז לאקאל. oyjyr*' אז אײ^ צו װי
 VHU*( א־ז זײז oyr oy 1גא װאס

 «ונ?ט אײה םאר םאז 1טי ly^yr כוחות,
 iyr אונז, 1םא מאזyג oy האם אױזר װי
 אוז קאםו*.״ איז iyj*ory: !ײנעז 1םי

iy:n*i o n ײ1ב םח יזילף, םון אנבאם 
yo'^iyi ,האט הילף royiiyiB iy i 

ײ !yבאטyאננ לואיס  םאר׳ בײ םאל, װ
iyo''i:yiy^y: y:yi''r 1םא iy i צײט 

 אכט1ב1םא האט זיגמאז סחןזירענט װאס
פא. נטאז,yרpס אין

ly אז 1םא װאס ijy iyo ro iy. ײאס 
 אײן םיז אנבאט נתיסמוםינ^ א 1פא
 !צװײםע א צו בײט^אתאניזאצ^1א

iyp א 1םא װאס i*o r אמת• םוז נצפיהא 
iy ̂י מ איז ײטpליכ1nב ^י? סג  אוי
lyo די איז iy r םון •o jn 't n .לואיס 

 vt>yr 1מי אז ,lyoiKiny 1םי דאס ניט,
iy:yo*oyH* i איז נו־טינ^ זיך n הילוי 
 •1 איז אוז יאיז״, yo'^oy inwŷ י1 איז

oyp y :n ,,n * o^ 1םי װאס iyo*n 
o ^ y jo in, האבצז וועלכע און Hi 

 א־rתעyאינט די האט סיליאנ^ ?אסם
 זיײ 1אי זיד ג^יטיגם ניט קײנםאל נאצ

iy j'o .הילף oy tm ,o ipp ik d איז 
ײ1ב א סיס זי האס געװען, נויטיג 1נא  י

iyo האנם tyo^*nya אנח סילעru אר״

 זײעמג איז סy־א^גאניזאצי1yכײט
yooyp. 1סי און iyo*i, אס1 אויד אז 

 ״1דא ניט *לiHשv:Hבזi'H יoyr 1 סאל
lyoip:* iyo צו i n אונזערע פוז הילף 

rװyסטyנאניזאצי1^־אy,אוז ס oyr 
 tyo'na 1איה ^1םינאנסי jyjyp אלײז

i* תאמוי. y i וחןם זי צי iyayp y1 oy אויס־ 
m 'o, ניט, צי i n ם׳איז אלײז״אז םא?ט 

iyoכםיגyמ yDPT א דא "o iK  y*״•n ai 
 איהד םים אן אלײז זיד באט וואס yניזאצי
 אױ בכח, זײז 1נא oyr זי וױםיל הילןי,

 אוי•19אנםיל מוז װאס ,o*roy נים אס1
iy סיט ץ1הא id״i ? עם־ גיט ךאס איז 

 פרײנד• אםת׳ע אז אײר, זאנט ױאס װאס,
o yo n n i'^ o  y'no* ,0D*r ניט איז 

 לאבעדיג^ א נאי״ ׳yt*iD •וסטצ א כלויז
yijyi'^o ליכ?ײם1װי? %

♦ * *

 נאך םיהל^ אונז מאכט װאס אוז
iyoyo, איז p:niy3 i n. ,גון״ י1 נײז 

 וואיר״ מאין יונײטעד די דאס וויסהייט,
oiyp ,1 איז זי כאםיש ױניאז tyoipyiי 

yo riy אין הילוי. םון אנבאט אז םיט 
 נים oyii אוז זי איז נויט, א םוז םאל
iyD'!ia iy איז אײנציגמ די זײז i ביײ1א 

aJi:yr*T iyo פוז «p'iyo.* מיר HP 
vi\ זיר iy^yon*o □,ip, אז Dy >א! 
 pnyo^* איז ױניאז yonia אײז 1זײ

yn ניס זאל װאם yo r*  iy i r *  lyoip•־ 
 1וחו טאט, און אם1 מיט הילף צו שאנאל

in םארלאנגט 1נא oyr yלכyאז y r. װא״ 
rנ1yאינם די נימ איז ים1 yינג1 א אנאל 

lyo'iia iy איז i ,װאם קײט oiya •אוג 
iyo*: oyi iyo ־באװ^נג1בײטע1א f 

iyu ניט זי איז !ii*D זצעל און לײב סיט 
^ מים ל o וואס א iyor םאו זיר םיט 

? בײט^שאםט1א yזי^ט,נאנ1א אונזער

• אמאל גאר װידזדץזא̂ל 1מי .און
 וחגט oy אז .“יyזיכ װי ככמןט lya^r 1מי

w ניט in  lyoip, נאאמר1אינמא י1 אז 
 tnaynyoriKoyo tyoiia 1איה איז נאל ׳

iom p, איז נויםיג^ זיר זאל i n •הילו 
iyo* n* םון y i:t*  ,in n o  y iy tr״' 

lyaup אתאניזילסא riK״JM m riyo
*oy iyo קליד1װי 1אי yo'na m גוימ־

o״Porya n יגוגג1י1נאם יגעט n  ,o VH רי לםא '*Ti oyn ^*ryaiyoj 
 ךי איז חילוי, םיגאנציצלשי איז נריטיגעז

 *pnyo* איז אלבײם^כאוחעזנג yנאנצ
 0א^ 1איה lP3ya צו ײט1בא 1םרײ סיט
in צו אום זײן, נױטינ oyr װאס rro iv i 
oyi צו קאמף iyonn\ya oyi גתי־ 
זיג• סען

װאם רעזאלוציעם דוצען דעם װענען
צודיקגעוױזען האט קאנװענשאן

0

 אונזערע םגן קאוגסיי דיפםריקם דער
ײן און לאקאים צעד,ן כאדײםוגג. ז

iyno וזאלט אײנ^  oj*pya, אז 
inayiyon*Dya in קאםף 1ױסע1נ 

oianiiHD האם iyo*op^p די וןם
iy״proyo yiyij* א^ i no iyo איױ

אל1ס אג ^  רי אס1 און ײט,1 א אז ת
yanio yj'yj*'' אויױ oya*o i n*״i i• 

oסיטואצי iyo*op!*^p רי איז גוננ n  .y 
 או% איז בלי? אײז אזוי. נים דyאב איז

w im "*  yiyi זײז װעט iuvi 1םא ־ 
'm y בײ זײט אז זיר, איב^צײנקז צו 

 גתײ צום iyiro״i*:n*D די םיט זײם
 פאלנאכלע״ נים iyo* oiyii iomp סען

y*: ?ײ\ סינם in בײם.1א װיכטינע i n 
rynyo:'* iy םאר אס1 אח, פאקם i־* 

i צו ם1םיה װאס ,oy.אלאי? גאל n 1םא- 
 םױ אמאניזאצי^ iyi:w םון

m o y i: i n .סאד אוז װיכמי<?ײם 
H* איז,דא oyאל zw vi oiyr oy iy i

 נוײ י1 דא זײנעז סyאל 1םא 1או צײ̂כ
nmo yro.

* * ♦

iy 1 מיר i''iםון א i n ונג1נא:יזי1א 
 •1 םוז האונסיל אײנינמעז1םא א איז

n«D״y :n צy1םי װאס לאקאלס. הז 
 מוז גתנחננ י1 ק.1יא נױ איז האבצן

 ינגכ1אוםבא עז1געװא איז ?אונסיל אזא
 לאקאלס navToo'ipy די י1כ נױטיג
 iyvi זyבyל צו lyiMiu* ^יר1וױ ןאלצז

'־DO'Tpy בלויז :ים אוז ^טאיקעז
iyi. און n r סים y i'io  iyo*:*o, 
iy: נעםאכס איז i iyi*py אי־י1 1זו1םא 

iy איז טײלװייז עז.1אויסצוםיה i ־1םא 
 אוז ז.yגאנצ איז נים iya* ,lyaj^y: זוך

y j  iy i. ,.רי אױר װי ב i*r:yr:*p 
iy c ^ r* i iy i* i, קלי•נ 10 רי אזy לא־ 

 סוזעז אוז מאכט. א injhi lytio מאלס
i*Diyi אײז אויסבױעז זיך פאד 

ooKriyaiyp ys* i אוז iy i .נ y. .ב 
 איז iy װאס ,oyi אויף אכ^נ־ד^ג ניט
 •iy:y ?yo*ioyrv האט פאינוםעז אזוי
 »■ oyi סוז ונג1אויסםיה uh *ו ניש

״טלוס.
, .I , • •׳ ו ז

. ׳ ׳ , ־ ; * * *
 אז ווייל^ א פאי־ ניט ryfi,D״ry םיל

iy i וױ גומ, .►זוי ״עויז איז כ^לוס 
1 iy i  .oirpoywinאוגסיל. יקט1יסט? 
*i y i, זױ oy םיז נאכיעז. זײז זײז װעט 
1> y :n "n * D א *שויז איז לאקאי״ס 

op* d, אוז oyr אנהויב^ז 1באל טאקע 
iy!:0 צו i'j*^ p. די iyo:yi'to אוז 

iyo:yi'!o טרײדש, פא־־שײלענע י1 אין 
 םו״׳גי ט,1נאניזי1א גיט 1נא זיינעז װאם

ly iy r oD*ioy:j"n> אונז איזyיױ רע 
 inyi ,inyt ?yry: איז Dy ניאנס.
i y r r, ,כמ;ט אויסנעזעהז האט עס יפ 
 איצטי:ע יiy'!i!Vt'!K 1 <ליך,yאונמ

r מיט דאד ױניאנס, ; iy :y, םיט o:y* 
rלאסy1שײנבא דאס איז נהײט *yo:i״: 

 זאל ום1װא יטו מ^ליד. iyi*ny: ל'ב<\
 צו גלירyאונס 1םא lyiyp נאטלאכם ס9
*iy i't ':« :i ,די y ^ y r ניט נאר ז״יינעז 
iy איז ט1גאגיזי1א : 'o v *  i n ,צײט 

i n  iyi< אנצױ האט ײד־ױניאניזם1ט 
tyt^n גל אזא אויףyנצyנדyז n *p y i 

: י1 איז lyarRiDBM* סון '*ivoyiyo 
 iyo װעז אוז ?iyo:״nK די פוז

 זyלם״מיטלyג איז ים1* װי ,1זי רסאנטyד
iyrya ?yr»r oy אמאליג ריiy 'n  y םוז 

>*yiyn ,םאתז^טניס- װי און ױניאנס 
1 royoאיז ײד Dיטלyז iy :"t oy אונ־ 

J i*  y:'o i'K  n y t״ :*iyo iyp ,iyr 
i נימ 1קלי1װי iy o r^ o. דאס װי .oo!p 

 םיל אזױ דא נאר iy:"t איצם ביז דאס
*ivo ''o i*  yoTT':»)i*oi נױ איז 

pi'* י...
♦ * ♦

n*: ניח y i, דאס iyo האט Dira 
y:'D: די DיגDyפאדנאכל 'i בײט.1א iyo 

 ט־1םא tyoy:y: סיה װײניג 1גא זיד האט
^lyvyr די :yD'ii אוז y:'D'!j ־1א 

 דאל .iyio yאמאליג י1 פוז נײט
iyt< ניט 1טא און iy o " ii א.ױ 

W i. לי ':o^ iyo"o־ i* yo i'T ':w 
iy ניט־ױניאז די איז :''i iy&yr א yo'na 

ir^oya די פאר yi:yi'OD'tpy .ױניאנם 
 oyi ניט האט װאס ױניאז, א װאדיים
 ryo'ii: א D:yoo:'a''i! 1yאיב אל1?אנט
 ניט ?ײנםאל איז ,1ײ1ט 1איה פח טייל

tיכŷ ל איהל מיטyבyאיהר מים אוז ן
 ־1םא איצט די 1אי iKDiyi ^טיגקײט.

y:yo!:yi 1םי און וױכםיג, אזוי ארבײט 
 y 10אל י1 אט ly^yi! איצט אז האםעז,

y:"* n' וחולנפ םוך ױניאנס, y אזוי איז 
iy"t n ^ײאד, n  ty^yr אײניגוננ1םא 

 <ד1װי iyiyr סאונסיל, dp'idoh א איז
w איז 1נא דאם אוז טאכט, א <יד v i וחנט

n r מניאז אײנציגצ lyayontt ty:yp
iy o ir« i{ און lyoaymo ונפפר נײפ* 

p m ^סיסגאי׳ח nr איחר -o'myaoyo

iy?y^ i n איז :lyoyiy נעמעז צו 
נ?' די טי ^ ע  אוז װאד, לצטע פוז ^,״נ

 12 לי זyזyל1yאיב אמאל נאר
ly.iy? y^yn .ovh אויבעז־ םוז אויס 

 װאס עזאלוציעס.y 1לכyאז !ײז nr אױף
n א * p n * i ,אונזעלע װי אתאניזאציע 

־זביעז, זיר. »כםoayoya, 1 האט  אוז אנ̂נ
^iyo 1 1לאםי io*oװארום ג^ינדע, י

.iyiK!iya lyiiiyapnw iy:"i זײ

onyw לאחי iyo אז ^טעהז.1פא 
'iiyi:y y:y:*^ryai*o n y:: אז איז 
*y^ *P J*n. א םוז בא׳פטעהט װאס 

o in : ! i טויזצנט iyr:yo. צוטײלט 
y איז . :n ” n *o .מוז לאקאלס iy::yi3 

iy: א טו^ל. געוויסע! א 1זי מיט in y. 
lyo^im נים איז '*iyo 1פא געזונט i n 

 oy אויב .iy:y!!Don םה אמאניזאצי^
 בא־ פוז װאס *יבעל, lyoniya א דא איז

 1קנאפע נאנץ א דאס אי? ,iyim זײטינם
אםילו. דאז, .unviiP אז iy:ya וץ1חי
1 iyn1 י um pupאל iyuyia:''iK א
rטיypל iyo* Dy no ja n n m v *בא 

p i אלס ׳inyn סלאכם nלy1נy1y אי־ 
yo^ רי אוז yn or^oy: no a n p iiv־ 
m. צו אי1כ איז אויד iya*i איז 

lyo: א א1 איז oy וחגז אס1 זינצז. 'ny 
*t v v ניט איז 'n n :y  y iy:: צו בכוח 

איהם. באזײטינעז
 אלע די אכט1באט iyo רחוז אט, איז

 םוז סyזאלוציy1 yלאpא^י1 טא־בי"1בוא
oyi םוז פונקט,1שטאנ no צונyבy,אז ז 
: זײ ''!y? אלiy-nya y אי־ גאנצעז איז 

nyo.: > D װי iyony, אננע־ ניט איז 
in*nya lytni ^ונג1ינ1באנ אי-ן״זיו 

 בא* זאלען זײ זyלכyװ איבעל. קײז אױוי
iy:'D''t. ,צװײטענס, אוז Dy ניטא איז 

in i :  iyD D nro  iy i צו iy:yDyi. אז 
iy מיט 'n װעל־ זאלעז וױר?ליכונג1םא 

oy*yo'*״i א'בלyבאזײטיגט ן jyiyn.
:1 yp*D ooiyי yo n y רעזאי!וציע 

 נעמ־ דוצעז, iyo:yDyiy:D'iH oyi םוז
 ב. .V ג. חןם םוז Diyioyo י1 אז ליה
i זייז iyi*D ניט זyזאל mp באצאהלטע 

i* אתאנײז^ס. :y : i '*  iy3*n i n אז 
:*y i n? ,זו 1םא אםטyלכy״ ז  זyז*ל ז

inyn .י1 באצאהלט y:»t«i לעזאלו־ 
 lyn כםינוננy1בא א o*iy: ײאלט yצי
Dy װאלט *iyi*viy: iytnty:a. אז i n 
 y: oyi.: םון iyioyo כ׳עניטליכ^1דץ

rpy. 1 ניס האט 11ב*אyפליכט זײז םילט 
iyבאצאהלט אלס tA':* : i*  ^y. אזוי און 

 .iy 11דא ב. .y ג. םוז iyioyo אלס װי
y^*o לויט :yon i* i n אײז םוז y i־ 

 יז1 ?ײז ty3y:a* ניט oyr'p גאט,yל
i וח״שבוז. # y i * n * i  i* o iy i .נ y. ב.־ 

ioyo^ 1באצאהלט ?ײז זײז ניטy בא־ 
iy i*  .iyoo* איז d* i אזוי 1קלי1װי ? 

 L^nyniyD'i* lyiyn כלל א אלס
ד י1 ב. .y נ. oyi איז DiynoyD אלס  י
 yאל םוז אויפ זיל זyנyצײכ y^yn יניג^

:*n n מיט iyo"prnyD n y ''t מיט 
^ ײ i צו D'>,iiyny:iyn'K ז n ױניאז 

in אוז * iy :  iy " t 1כאףאyDP ־1םא אוז 
*:oyi p א ?ןטאנד/ i אלyאנקעז11פא ם 

iKD אח ט.yיט1ולאBפ* iy״i זײ in 
ryiyn 1אוי זײyDװyםיה־ י1 אלט הלט

i n. 1: איז n * iסאכ^ן י yoD:'iyo
בא־ 1םא yזאלוציn יiyo*i 1 ניט וױל

I ס1אתאנײזפ yצאהלט
:iyn ,D'ny אלDiyioyo nyrn* y 

 ^טיק- iyny: װאלכמןן ב. .y נ. on םוז
 .iro* זײ׳ זyװאלט .b1yלyDypא1 אאד

o:*pyj ״ מאז?iy 1םא בײם1א i n 
y^yn i:y* אהז ײ.1ם ױניאז :T לבר^: 

 ניט 1אוי 1נא 1םי זײנ^ באלוינונג.
iyTt, װ*לט ױניאז י1 אויב :yv.y* 

 ..אײז־דאלאױ־ y^y?* iyn*,i צו סו־וצה
jyo.י1 ״ nnnoiy,:: װאם *n  iytn־ 

iy איז םאכםyג האט גיתנג i םוז צײט 
oyp'j'.iTD ^yo y י1 םיט םלחםה :'i* i 

 זאצ איסיצ^ אז .nyo'o צו א 1גא איז
 .iyo!:y*:: 1נא נאכטאז. זyלyװ 1איה
m װאלט ױניאז י1 »ז r מתצח H im 

in צו y^yi* iyo*n .אוט״ אלס יחסנים 
 iyo* װאו אמאנײז^ס. yבאצאהלט
iyo Doyj י1 ? זײ Diyaoyo yDDi.iyo 

 םאר באצאהלט lyrip ב. .y ג. oyi םוז
iy ''t .צו אום אלבײט iy:yp לyבy.1נא ז. 
iŷ אנתדע .in װאס t*r בא־ י1 זײז 

vאהלטy ה״ ,ר. אתאנײז^ס :*y in׳ 
iy:"i y^yn ^וױיניג iyo.:'װײניג^ ״ 

:loy,ווײניג^ ״ d:*p*o צו iy i ױניאז 
 ־y*:: זאצעז ,iyop*i*o iy>'t םים

inyn o5yor. אלס *t:*:i״Diy. אוז 
 iny: זאל^ ב. .y ג. no Diyooyo י1

 D:no באס. ׳ז1םא בײטזמ1א *•r איז
n  y:'t*i n  iyp ; inזאלוציyB* y־^ 

in צו *iyr:yo * i:ym א םיט pno 
? םאחשטאנד

i באגתנתנג. די n  o*i מy1מבy 
 iyoy:s* ניט oy:"p אלף1 ב. .y ג םון
ח דיז ב ^ n אוז Tin איז ו n .לש** 

lyioyo in y' םון y j. .־1םא איז ב 
on 1םצ'1*נסװא y iv מז צום אנ iPi• נ

. tpy. א פו-פזיחמט. צום דאן אוז באאת־

יאנאױסקי. ש פוז

D,,n־D:yi,tyiB. א־־ויכ זיד װײזט װאס 
 י־ײכט אזױ פונקט iyp אוטםיפהינ, □‘אי

 אטט, ןײז זופ װע״עז איאפגעזעצט
 ע־1א: אז 1נyג1אי װי ׳גאנײז^1א אז

iy i, פוז טעטבעי קײז :יט איז װאס
 אנגעבעז געקאנט וןאלם 1אי ב. ע.
 מײ; בא׳טטעטיגעז צו אום פאקטעז, פײ־׳ל

 ;.,:ויט ניט אײ עס אב״לר באהויפטוננ,
 ריכ־ י1 אײנזעהן iyiy• iyp לאגי״ס וױ״ל

□.yi פוז מיגקײט
עי■1 װאיט .iy:ynDDn פוז :אי.

V. .נ בyװאלט טעות׳עז. פיי־ע טאכט 
 פאר עכטיגו:נ1בא yo’ny: א ivnyp נאר
 L'1װאי דא; 1־או 1״כ*ט ,yזאלוציyד אזא
iy i גלײכפמעל iyny: :yn ״פטיסעז צו 
y jא̂ג אז iysiy'^*^D*!' אוז  1y. ..ב 

*d* i  iya ניט דאר איז iy i .פא•־ פאל 
1 .oiypהאט *ן1ק*:װענ׳* גאנצע י 

iyi,ny:D,n* םיל איהרyצום צוטמי ז 
.: y. .1 ב n nטטיסיניא'ינ יiyn iy  y׳::vs 
t:  פאר 1קיא זײז on*i טוז oy אוז .iy״
'1 lyn d* i  ,iyiyי i*r:yn:*p װאי־ט 

::*lyony 1 די y :'t* iװאלט ^זאלוצי^י 
 אײז םוז *כעז.1װיד^^פ פיטוט זיר זי

 • 1צוט 1איה iynny:Dm* זי װאלט זײט
 ־nynunyTn אײטטטימיג ב.. .y צום

iy םרז אוז איהס׳ יג1נyל i :*  i n זייט 
yo y• ןyנודyצונ איהם בײ זי װאלט iy־: 

 ^יםיל^ צו ארז טטטינ זײז צו ליכקײם
:'•!y וױיל פיייכטיל!. פילע oy אך1 איז 

 צו אײנעם 1פא 1נלי1אונכמ װי ככילט
 ב. .v ג. םוז lyiDjra א נלײכצײטינ זײז
 לע־ זײז םאכעז צו iy::^v^y: זײז אוז
D»: םװאסy פח בעז y in.

oiyi*D y^^*ryצװײט די i y. אז 
4• iy iצו ,יעכם אס1 האבילז זאי* אקאל 

 קײז אז .ryry: iysy'vyBD א יטאפעז
n טארעז ניט זאל ױניאךבאאסט^ yo 

i’D זyטטימט,בא א װי דיגעז ŷD.
 ‘אוכיג^טדי אז לא איז אטע־־יקא איז

d* i  .yyry: iy:yo פ הײזy1זיnפוז נט 
 n.iyD :יט 1טא iyD*DLM yאײנינט1פ» י1

. ן ע נ י ר .lyj'oiyo צװײ װי ר ע ל ר כ  ש
iyp iy איז,  d* i  .D:yo^ny אזוי 1נא 
 בא־ אזוי 1זי אוז יולה1נ זײז iy:'ip ליב

 םאועלוס־ 1זי זאל איהם אז פעסטיגילז,
iy צו טעז :n :y o r  iy i  inyn  iy^yn 

i n *  ,D :ynyiB איז װאס d*i , ע ב ל ע  ו
d א i* d אוז .1צא n n װאס iyp Dy 

 ױלפובלי־ iytn* פאר ^y: א ^טיטטײז
1^1 iycM:*pונגט־פא״ם : , ס נ ע ט " װ צ
ר קײז זײז גיט iyo ף1א1 ב  *פ־ :1אח ר
:o:yi'ryis iyny צװײ ryj'Dpyo, איז 

 איז *,r א צװײטיעז א :יב אוז געגוג,
 ־ODyi פון ינה*:ג.1בא: yoi: גאנץ א אויר

nnyn איז Dy נ מ ו א אז בלויז y ־ 
 ־yis א iyn .ryiy: 1 y נ y ב י i ש

D*n .D:yin ה*ט *D:ny:s צװײ iyo־ 
 א 1פא לויפ^ זyלyװ 1א1 זאל מינעז,

iyon i. אזא ניטא איז :m y איז iy i 
pאנDם'טוציy זאל װאס Dy איהם iy:*p 

iy  .inyni*o 1 א איז no i y : i ' iי 
no iy אײניגטזג1םא r 'p  iyp ,iyo*Dr 

 אלס לוים^ צ\ אויף כטy1 זײז איהם
 םון אמט אז איתענר אויף אט1י1?אנ

 .iyi װאס .1:* , ז.yoy:pyn* נימ איהם
 א 1פא iyn*i ניט איהם װילט 1איה

pDiyo iyon i. איהם. 1םא ניט װאוט 
iy  oyn זיצ בלײבש במילאyאיז ז i n 

^iy די הײם. yn  no '.iyo* .y^^*iy i 
i y i " i  to, אז דוקא, װיל i n לא?אל 

 ־yoo א iyo*r צו עכט1 א iyn*n זאל
i אז .ryty: זyלyצי n /װאט באאמט^־ 

om: וזאט y א :jyo'ny טD1y.ז*ל יז
n yo ניט iy:yp באאםטזנר. ?ײז זײז 

rטyדי 1זי לט y:*io. איז װאו ? urn 
װ  בא־ װאלט ryiy: ŷלyציyBD אזא ח
::*:y: iyװאy1םא א זyBלטy:o!K y* 

oyi iy:y: o :yony  : D>'prDDyi בא־ 
iyoo* .װײצ גוםא oyi m i צױ װאלט 

iyi*ny: iyoi:y: ׳no זײז איהם .Doyi 
i' װאס n  no lynyoo i n n : *  iy iy 

 אומ־ אז צװײטןןנ^ .n* האט יװיאז
o n  iy:y: Doyi םון ט:יל lynoyD i n״ 

 באאםט^ אלם y' איהם װיל װ*ס שיפ,
 onin איז עס .poiyo iyo^:'' א 1םא

no y 18: אז ?לאה iK iyינציסי^עז 
H די האט פונקט1שטאנ i  i*r:y:::*p 
ly 1 מוזט i'ivp iwאזיגע1 י y1זאלוציy.

n  yom  nזאלוציy אז לאנ:ט.1םא 
ly r 'p ניט זאל lyn p  iyi*o \ ײ  נוע־ ס

iy : inyo^  נוז. .1אלא1 100 װי *
i*p Dy 1 אז יזײז D innnא איז 1אלא 

y: iy גאנץ :nyr.װי אוז. האלט iy i 
 אױטגאמז!!. װײנינ i.iyr םיט איז, אםת

yoo**o PDOinyo n  jynp ניט iiyo 
:n םיל םילצ׳ םיל^ אוז i״ y r. רי װי 

yio .iy i*  .yo:o: וחןאכצ! איה iyou 
i :m׳ iyp אײנצר ::*iyoy םאל iyo*r 

*Dy ?ry iy : po *t טא איזyp גא:ץ 
m ליכטיג. n o y : p>p d*i !ױניאדםא 

oyn ניט •*to no t i  iy:*i אלב׳ייסצז

פאי
I p* ״ ר־

יזײז  w n  1 י  י K י י« I JS jו
י » , ס

י ײ I < ׳4ױ ׳ניע ־א ,-

י ן ״ - ״ י ן י ר י ן ײ *« ן י ־ ײ > i I* > 1/ ן ^

י־ - ז ר־ • •
a . > -  > .

1 y '״ “ ■ .iro 
״רעפאר ױ נ• yד.v, ־,י ;

 iy::K פ וניא; ד זא״ װאױם זײט.
y צ yjD; פעה איהרי; פוז ;,גיאר ::yu; 

 iyp iy וועז אפםער. רוערכעז אייגענל
iy ניט נוצעז קײז נאר ניט איהי ::yn. 
y: iy ז.' איז עש '.׳עז1י;זא אפט גאי f־ 

 נאייוינען צו ױניאז רער פאר זינטער
 או. iyoDJiyu׳ אפ װי טיע״, ;,איהי

yoDyz׳; nyi'\s זײ lyni’ip איז iy i 
iyoDyi:'D .הינזיכט ZT’yr ״1סטםא 
י אויד האט ׳טט^ײיד,  y: y'v*is*iyi* ר

.lyiyp iyp!!y:p'i!v טוזט
 אז ל»:גט,1םא yזאױציyר פעיטע י1

iy i 4טיטעי n״o־o :n 'tn B ,̂ל  װי בב
iy i טיטעל lyo n y וױיס־פ־עזי^ם 

 זײ און lyiyn אפט1ציאפ:ע •;ן4!*־ בפ־ט
 ב.״ .V פרן 01טעפביל״ זyרופ זיך זאאען

H״ *זי:ע1 י1 ווארום באװײז^, צו * i־ 
^y קאלצ״ is*ryp איז H i  iyrpy:pnw 
 א \VS',v: ,1םי זיך אכט1 װאלט, װא־־עז,

iy םאי באלײדיגוע i םון אי:טעלי:^ץ • 
:^ypyr לyזy.̂

 אז לאנ:ט,1םא y^*n*iyn פינפטי; י1
i, י1 פון װאוטס i*r:yn:*p לעל^א״ 

i לויט ,inyn :עמהלט זyז*ל טען, n 
y זײ װאס ,oiynoyo צאהל in ay i־:

:ly i i.
y י1 r i* i י^זאי*וצש iyp אפעל^ן 

 לקסםויײ’ 1:א ׳עוין זײ:^ y^yt! צו־די,
 . •yo און ׳y'D*ip*Dn םוץ א:הע::^ מע
 װאם וױיני:, :א:ץ לא איז *;טיש1*

 דײ װען אז ,1םי ׳סײגט oy אב̂ײ רזנג, אײנםיזד מין אזא iy:y: אויסצוז^מן
: װאלט yזאלוציn *זיגע1 : *H i  iyoi:y 

Dy ds* ii jy i*p 1באדײטענ נא:ץ :y- 
oyi in טוזט n :y אונ־ פון באלאקטעל 

i*r:yn:*p iyi. ום.1װא אט אוז
•i*r:yn:*p n y 1אי, K ,o:yDny 

:y o 'r, * ע1רבא1װאו:ױ D :*on־ * ^ 
•̂y סא• פרן און *ײנסלוס פון םאכט, םון 
 פא־ ?ײז םוז ניט װײס 1אי <ט.ייט1א1לי

it d: iy זyבyל oyi איז : i  no ^ ט נ  אי
yo: אזא האט װאס נע״סאנאל, 'ii און 

 iny^1' צװײ n װי וױר?ונ:, y^^ילזאס
ע i 1:* איז אס1 אוז .i*r:yp:*P כ n? 

H זײצלע lyp'r לאסאלס י1 װײל פאר, i 
iy לויט זy:אטyל i ,צו צאדזל .iy^ yv זײ 

:•'!DDyisn iy,^ ך y*ל רי און :  תלן
iyאל :אטילן, i  po iynyon*o y אינ״ 

^ן ג^א:אל,1טע  גאנץ א זיך מימ בי
ע ש ב י  א מאכט אלײן דאס װאס צאהל׳ ה

v z ' Q\ .?אל אײנדתiyDO*.p y פיז i n 
i*r:yn:*p, באז־־ײ- גאנץ זײנען לי און 

jyiyn ,yi:yo צכ־1בא *לפ אכמ1באט 
v v : ' v זיך און n y i צו־ :אד צ1לוי:ענ 

y i ליב  □yi נ * מ d ו ו י ם א 1 ט y ן 
pyop*ito אזא פון i*r:yn:*p. ,נון 

rםyדי אז פאי, אײך לט l*r:yn :*P 
iy אז באיטלוס, oyi 1* נעטט i װאומ 

ln הלטyגעצ ז*ל ןyD:אyלy1 די פון y r 
i לויט n ל1צא ^ לי ט:  זײ וראס מי

1 ^y^ i*oלױ1װי ךאך איז אן? 
i ניטא :n :  p'P, *זאל ום1װ 'i n y -לא 
 ניט *:*^ry:iyo:'K 1אונזע םון ?אל

iyp'r ז י י א בלויז nלy,גאט yn* 
Dyn װאלט װאוט n n B nאזוי ט1מטי 
p n םיל אזוי און םיל y ' .oiy3Dyo״:* 

y^y i*  i*r:yn װאלט iy:*or»o 'העכ״ 
o:yoo םון yתצען טליכע iyr:yo, און־ 

iyvrD«iDD:*Dyi iyo 'ii: iy i כא״ 
iyop*i גא:צ אין ?ליך1וױ װאלטyז 

*: י1 :ע:אנ:ען. זy1לא1פא :p n־:* 
i*r:yn א סון פ:ים א :עדזאט װאצט 

pלײנyאן פיז מיטי:: ם n'Dipyipy 
i* קאונסיל, n יט: po תײז yn:*P־: 

l* r• ;
*“* אס1 אויך, באטז־אכט :p n y i: i 

o:*r:yn באלא־ גתיסע ?ליך1װי זיינען 
 iy>*io סילע װאו טומס־םאתאםלומען׳

lyiyn און ט,1יס?ומי1 ליך1י:1: :א:ץ 
i 1' װאו n yצו האפט יםחוטא:ט iy:yp 

lypTn א זײ:ע םיט i ס ו ג y 1 ט נ y 
iy איז אס1 איבעלע^ yאל אױף i כא־ 

p io r  iyr'DDnyop*i• םון ::*yiyi 
m  1*: iya* iyp d*i  .o :*r:yr:*p 

iy ײן,1 מ*לט i  um אײן םון װאוט y i־ 
 װי ,oiyn *i* po פונסט 1אי ל^אט

i n צװײט^ א סון װאומ y1לy.אט: 
ט אץ,1 ר ײ  פדט oyi אין יחפ:ים yגלײכ ב

iy 1סא D:«r א דא 1אי װאומס, פון i 
 *n אייז iyn* iyp ; כלr םון װיוײץנג
 װאוטס, טויז^ם זיך 1םא האט ל^אט

D, 1 בלוח צװײט^ א און in :i.iאן 
ך אלײן דאס מאכט ^ ם  גלינד־ א או:

Dליכ * ^ n  iy i  .y'DipD'i y. וואס
 װאוטס, צאהל yDDyi: י1 ט1אלי1ק*נט
n * i» ניט iyi'D:yoi:i* inyo בא־ און 

lyp'n. צו iy  ?D*n די אר1 ה*ט 
 זײט. ײן1 אויח װאוטס

* po* הרך ן i ,:װאם אימסיהלונ 
 *toDDyi אויב^״אויזי םון ײן1 צו &ײ:ט

r 'D « ip *on, ואלמ\ n  Doyi o r iy 
o:*py: i*r:yn:*jj םאר• צייכט גאנץ 

).13 זײס י1ױי (אליס
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א8אײרא אין לאגןי נײןז די
כע־'ז.
װאהא^ די םון אױסלאו דעם סיט

 א*י איצט באזוגדער׳ס און ענ^אגד אין
 נײער א געעםענט ז*ר האט םראנקרײר

 •א׳ איי־ראפעאי^ער רער אין סאייםעל
 גע- איו װאס צו^טאנר, דער קימיק.
 דאנק א אייראפא אין געװארען ^אםעז

טאטעז די  און עגגאאנד אין װאהא־רעו̂ו
 א פון עםענוננ די בארײט םראנקרײה

 אד איז װאם *ידער, א איז םעגסטער
 לוםט. ^טיסעגדע דױמנע. מיט געםיאם

 גאכ־ םרײעי אפאטעמעז קעז אײראפא
o דער וױ דעם o m r v i רע* דער םון 

 דאדגע די פון םאר׳ןןװאונחנז איז אפציע
 האט עננלאנד אעגדער. סיהרענמנ צוױי

 פראנסרײו און אנהױב רעם געמאכט
בי"&פ< גרויסעז דיז נאכגעטאן חאט

איירא־ אין צױזזטאנד הײנטיגער דער
 איו ער וױ םארקערטער, א פונקם איז ■א

 װאהלען די דורך געװארען געיזואםען
 זיײ ײאס װאוזלעז, די מלחםה. רער נאד
 דער נאו געװארעז אסנעהאלםעז נען

 םראנסרײה און עמלאנר אין סלחמה
 סארםעסטיגט אענדער כײרע איז האכען

 פארטײען. רעכטע די םוז פאזיציע די
 רע* דער דײט?ולאנד אין האם ראגעגעז

 אװעקנעקעחרט ^טורם װאלוציאנערער
̂םער. זיינע אוז מאנארכיזם דעם  דער הע

 געראנס דעמאקראטיש״רעװאלוציאנערער
 כא- די אין מקאט סיןום זײז געהאט האט

 עסטרײה אוז דייט^לאנד סלוכות, ויגטע
 קײ.ן םון איז מלוכווז זיגער די אין כעת

 ק״ו געװען דט םארט׳פריט פאליטי׳ןןעז
ענג״ אין װאהלעז לע*טע רי נאר רײד.

 האכען דיעד^אנר און םראנקרײר לאנד, ־
 געביטעז זיר באזיגטע רי סיט זיגער די

 האכעז דייט׳מלאנד אין ראלען. די סיט
ע די *סאציאליסם̂י  פאר־ רעסאפראט̂י

 זייער איז םארלארען בארײטענר טײען
 ענג־ איז כעת איינםלוס, םריהערדינעז

 געװארען זײ זײנעז םראנפרײר אוז לאנד
 כא־ אילם םאקטארען. ruyinyn די

 אהעי־ ביז האט דײסשלאנר זיגטען
 כעת רעאקציע, רי פראנחנסירט כםרר

 ענגאאנד םאוכות, םערכ זיגרייכע די אין
 ׳ןוװע־ א נעכאפט זי האט םראנקרײד אוז
n .ראכעס״ םון אאגד דאס אױנ םפאה 

 פון אאגד דאט אױכ דאנםאן, אח •יער
 אעןיםער דער אין זיד האט פאםוגאחגז די

 *ענטער אאס שס רעם ערװארבעז אײם
 האט רעאסציע, אײראימאישער דער םוז
 njn אתגעװישט םאי םען11 דעם זי

 איבערקערעניט די שאנד־םלעפ. דאזיגעו
 דרײ די אין םאאפס־טטיסומ דער אין

 אײן אין ווארצאען איהרע האם לענדער
ערטיײ •סיכאאאגי׳שער זעלמר דער אח

ך א ע די נ ש ט ״  ®ראנ• און ד
ע ש ד י ען צו חי א װ

nD א־ײ אוני^יgעא־■f rז
m, לעאן w t f f t t t

 רעװאאױ די אנטױ/ומ. דער אין • נומ
^ן דײט^אאנד אין ציע ג ר  אױס־ אן אי

 די אינער פאאפס־אנטױ׳וומ םון דרוק
 כי אנער כלחמה, דער םון רמוואטאטעז
 -כא די חאט זײט איהר פון רעװאאוןןיע
 ערװאר־ איכערטרינעגע אדער רעכטיגטע

 סאסען כרײטע און ערפיאט דט טימען
 די נ^וארען דערפאר W"1 םאאק םולס

 נא^יאנאאיס״ חןר םוז פרנגות נײסטיגע
 און עמאאגד אין דעמאגאדע. ט״עער

 נאציאנאאיסטי״עע די האט פראנפרײד
 טיט פאאפ דאס געיפפ״זט דעסאנאדע

 רעס אױף האםעממען םארפיחרערי^ע
 דאדגע n װען און #oisr װערסאיאער
̂וכ שוןי כי* סװי ואנען האםענוגגעז  געוי״א

 דער םוז אפנעסעיט פאאפ דאס דד הא£
 רײט^י״אגד אין דעמאגאגיע. דאדגער

 וױיא געװאקסען, כסדר רעאחציע די איז
 געװאי״ד-פאאיטיק פואנקארע׳ס דאנק א

 פארטײען ^אוױניסטי^ע רי זיר ראט
 גרױסע אין אפצוטױטען אײננעגעכען

 רער אין גאױכען דעם םאאס םולם טייאעז
 אין װאהאעז רי װאאטען סענשחײס.
 אײן מיט פאמעפוטען ניט דײטיעאאנד

 און פראנקרײר אין װאהאעז די םאר װאר
 אנט* אילם פאאס רײט׳שען דעם װאאט

 **4כ רעי־ גע?.־כעז סאמעגט ^ײדעגעם
 םראגצױד׳עען אילם אז װאוסטדין,

 טא גײסט, אנדער אן דו ריהרט סאאס
 דײטיש־ אין װאהא־רעוואטאט רער װאאט
 איטאיכער אנדערער. גאנץ א געװעז לאנר

 עס אױכ : רײ^אאנד איז הײנט םיהלט
 דאס און — װאהאעז גײע w קוסעז וחוט
 םארםירעז פון מװערפײט דער *ואינ איז

 טא — אוגסעגאיר ניט גאר רענירוגג א
 פארטײען רעאפציאגערע די איןוט װעאען
^ נאגץ  האנעז זײ אפ׳טנ״דעז. אגמן

 כעס״ זייער פואנמארע׳ז איז .םארלארעז
חעאסער. טען

 דיאאעקסי^ע אגדער אז אױך אבער
 פארענדיגט איצט דד חאם אגטוױקלונג

 נאא״ םולם נןוחוז תר א״ראפא. אין
 אנגעווארםקן האט רוסלאנר אין טעװיזם

 אײראפפ־ דער אויןי •חו־ גװאלדיגען א
 גע• איהר םח די אוז בורדפואזיע איטער

 אריםס די אין געטריבען טיכטען םיהרטע
 דער פאטמם, דער רעאפ^ע. רער םין

אנם׳זזטא״ איז כאא׳שעװיזם, םולם היפוד

.נערעכ• םוז רעראקםוא־ ד*ר ויאם א
 ,r װען ת«רםונה סיז נים ראים טינקײנד

 רעקןאועי• נוםער חײנסינעו סאריז איהם איר
 גרויםע א זײט אײן no :קארטזן םין אזא דירט
 נ»׳408 ר*ס זעחן, «ו »יז ?ס וו^רסנ אויף נוס,

 ׳סםרײק א סאר נ<נ׳*םיסם חטב^ז קר*וקםאכער
 *jtj איהם איר וואיט זײם, אגדער ומר םו? אוז

 רזט*כןןר רעם no בילד א ח*בען *ו ראםעו
ר װי טםערז, םארסנײט׳א»ח א םיט  מסעחם, ן

הטי־םער gw :סורסעיט אוז נוס די »ז סוסם
יאחר״' טװארמ אירי אין *וקנוןק*! «וו נוס

מר דעד װען  עוין װעם ״נקרעכםיגחייט״ נו
p ער װעט לעזער no ojjm די 1אי זײן ir 

 ׳*jn דומאבערס. רי סון בטמיוס רער װיסען
 רערמײל ג»ר עס װײס מורות די no מרײבער

 כאמםיסט, נאנץ *כ*ר ער ווײם זאר אײז ניט.
 איחר םים אז נערם ױניאן רי אז ׳איז דאס אוז

 ססרײק דעי װי אזױ סארכארײטונגס־ארבײט,
 אזוי און זאה כאשי»סע:ע א געװעו הוין װאים

 ארויסנערוסעז בארארסט 1מוי װאים ער װי
 דזשענע־ רי אז שיאננ א ארום נ«חם עס מ^רעז.

 באצײטענס עויז חאט סםרײק׳קאםיםע ראר
o אויסגענעבען n עי«סעז... סוז םנהנ

ז סכרא, א איז *ס  no םױזרער עםייכע רי י
 אויסגע• ראס ה«כען װעיכע ,•י^נקםױױ, דע־

 ר;ס אויסרײזעו םוז סקטקנט םײ«דען רעם םונעז
 *איף חרטה מסארת חאבעו רעסארגאזענם״ ?יינ»ר
 טאכען «וו גום עם טרײעו זײ און חכטוז, זײער

 רער סאר זײ ארבײםעז בטחקד, װאם רעם, ררvר
 *VP ןוו אום אססיז, נײער א no אויטכויאוננ

ן  דער םים םארהאנריעז *נהויבעו ניכער װאס ̂ג
ד ת«י*סםױו. *וניאו  סא־ ו1סאײיר ;יס tfp יי

 מם«רק אנעד סימננ, דעם סח ריכםינקײט דער
 ראס nm נ^ווןנז, גים איד װאיט איבערראמט

 מפע־ ארער םריהער נעװעז. אווי ט«מ װאים
 װארום םו ם»«, lino דאר עם זײ װעיזנו טעי
,ן _____ םריוחנר! יואס נים

 די אז ׳•םעדגסנו, אין זיר ה*רט אײר
 ניזנ״ו, רזמאבערס רי אםםיז/ ,םוירנדןאננםם

מז נמוח nw גאגץ גים אויר •יו װוי ויד״ ן

 רעד// די אײנ אז םעגליר, נא;ץ איז עס אוז
 קענעז זײ אז כא^יסעז, ד«ר ז*יע? סיהרער

 זײנעו םארערוננעז, ױני«ז רי *ננעחםעז נים
מ? ביםזןי חיבטע א ד« ױ׳  װיר־ וחגימ וײ, זו

 א•* ניכער װאס זיר אוס רעם, אויזי נאר טקז
 נײ װאס סעםיען און ׳»סם׳ז רןר סוז *ורײסעז

 באדיננוננעז, אמ אויזי ױניאז דער סים כער
 אויד ארויסגעזטעיט. ר*ם 1ױני« רי ױאס
ר קעז קי«:נ רזנם  סיסם, א אלס אננעכעז גים יי

 טם«רק גאנץ זיר ער לײנם ׳וײנט, םיר װי ׳»כער
_____ מכי. אויס׳ז

 ד׳ איז ריכט יייפ זוכזוז םעז םוז הײננמרםאנ
 װיצ• ברעקעל א זײ איז ם־נעסינם ניז צייםוננע?,

 איז ין»נװענימ«ז ־עסוכייקא:ער די נײעס םינע
 אי, צולײנט ברײםגאר אזײ ײר האמ קלױויאנד

 נים ■הוט איז עס אז ׳דזזעס”¥ײםוננס*« איע
 ■אסירונ־ אגרערע די סאר •ריץ סײז נעכייבעז

׳ .ױעלס רער אין נעז

נעװזז ה»נװענשאז־נײעס די װאיט
 װידק אוז ניט. אויר דאס »יז אינטע־עסאנס,

 ק«נ רעסוכייקאנער די העו װי ייר,
 םינ דעם סוז pm קרײויאנר אין װעני**ן
 יערער »ז איסיצזז, םאר אינםערעס, רעסטעז

 סורירזש אונזער »ז םריהער, י1אוי ויזr וױיס
 די דאס אוז §רעזירענם, פאר נאסינײם װעים

 קײנםאר איז װעיכע ס^אםשארםע, זסנעגאנכת
 איז זייז אויר װעם װערם. נױיסעז קייז פין נימ

 •י• אלע םיט ידזדדסיאםסארם“הו א נא;צעז
נדןזעײקעס.

m עס און נאא׳פעוױוס חנס דאצש א 
 iv אז אױסנעוױוען, אאמ ^יט א וזאט

 אעד אאע אײצעחמ^ טריאוטוי אין נעחט
i r i םא־ חנר װאס דאס, אײראפא, םח 

 נאל״ דעם טיט נ׳פותםותדיג חאט ^זם
o n iy r, ײ1םי םולס םארעהרונג רי איז 

m םאראכטוגג די און כח iv דע״ דער 
 און םא׳פיום דעם ivrMiv טאפראטיע,

 דעסא- דער נעםינאז זיד#חאט פאסוגיוס
וער  *וױי וווױ׳אעז וױ סאציאאיום קראט̂י

 םון חלוס דעם דט אנער מיא^ט״גער.
 װעאט־רעװאלו^ין נאא^עוױסטי׳פער דער
 ם^יסטי׳פער דער םון חאום דער דט און

 געוחןן כא^ערט vn װעאט־רעאקציע
j טקױם jn r i  iv איז כאי^ומוױוס דער 
 גאר חגחות מאכעז צו נ^װאוגגען נעװען

 דער ריקטירען iv אנ׳עטאט און הגחות.
 ״Vג ער איז וױאען זײן װעאט־נורדעואזיע

 םון גע^טאאט דער אין איהר iv יזומען
 דיפאא־ אױסוױידגסטער ־ivtron דעי

 םארחאנדאען צו איחר םיט כדי מאטיע,
 ,סאי״אן״־םעחיג. נעטאכט זיר האט און
 סאװעט־רוסאאנד םון אנ/ןרקענוגנ די

 רײהע א און איטאאיען עצגאאנה דורר
מר װעט (םראגקרײו לענדער אגרעיע  זי

 איזאלירט כאײכען װעאען ניט אױך איצט
 ארויוי לעגם באציהוגג) דאזעער רער אין
 רוסאאנד אפיציעאען אױם׳ן פנים כא עא

 אױס *וױוױליוירט״ און םאיכטען געוױסע
 דער אין װײגיגסטעגס כאא^עוױזם, דעם

 ןרואיב אט פאאיטיק. אױסוױיניגסטער
 םארטװאוד טײלוױיז איז אאעםעז רעם
 גרױםער רער םון טױט^רעפ דער רען
 קאמד פארז בורזטואזיע םיטעלער אוז

 האמ דעם צואיכ און סאןױאליזם און ניזם
̂שיזם אילם זעחן צו אויםנעהערט ױ  םא

 דאגעגעז הגואא. מאאך אײנציגען איהר
 סאציאאיום דעםאפראטי׳&ער דער האט
 אע^םער דער אין זיך אײראפא מערכ איז

 •אפולאריםמס, גרויס ערװארכעז צײט
 אנןויחונגס־ רער דורך וױיניגער אמת,

 Ljn דורו װי אירעען זײנע םון תראפם
געגנער... דינע פוז כאנקראט אידעאיטען

 םאר־ דער דאנפ א זאא עס אױכ
 אוז דעםאקראטי׳פע רי םון טארקונג8?

 עמאאנד איז עיעמענםעז סא^אליסטי^ע
 א צו סווי כא סווי פוסעז פראנפרײר אוז

 IVP דײםמלאגד מיט םא^טענדיגוגג
wo ערװארטעז יאחחוז נמפסטע די איז 

 *נםוױק־ רוחיגע וױינינער אותר םעחר א
 אײרא״ אין פארהעאםניסען די םון לוננ
 װידער־דעתעהענטע־ א פוז צײט א פא.
 עפאנא־ אז םוז און םעאפער די םון רונג

וױדער-אױפבױ. םי׳שעז
 •ארטײען סאציאליטטיטע די אױןי

אח טווערסטע די ארױןי דערביי םאאט

 דןר אוייווונו, ואחןצטוו*רטלינטט*
ז סא^אליוס י ן י י # rvjnv י p ד u m 

^ V'in ivjvp או געױנ סי ױ  n א
f* אנצו איו ער סאנט, i i r  VV'H r 
v ופא iv© נד» גענול אוופד wאױס״ ן 

 ljr>V( יוח איחם פחן סאכט די ןvאינ
̂ןד •pi םון אים ^ h חאט וײט אגד צ ר  ני

 אאײן נח וצw דט דערפקראטיע ליכע
ip װץאט. די פיחרען או i פין •ראכאעס 

#ן מאכט  ®אר׳ן חנרפאר ^טvטr ט״
oviדין אץ סאאיאליוס אקראטי׳אען 

 םאראצטװארט״ און ^ארפפײט גאג^ער
 pylno* אץ vא ov װאפ ליכקײט.

 ספ^אייס״ פון פראגע א נפװען יאחרען
 חיעט איז טאפטיק און טאקט טי׳פען

 ל*נעגס• די »ו ריחדט װאס פראנאעם,
 יױף און םעאקער די םון איגטערעסען

 רײ^אפנד ײן גופא^ סא*יאאיזם פולס
 פאו- סא^אא-חוסאקראטען די האנען
 פאפלי• דיעחנ חדד פימער די נרענט
 אק פארטײען נורז^וואזע n סיט איעס
 סחסת וױיל רעדרונל ^גנטראאער דער

 אינטע־י• םארןוודים^טער דײט^אנד׳ס
 דט״ דעד און אאנע נא*י#ג*אע

 סא^אי״דעסאק״ דער םון עםאחרענפײט
 םאר• כורומואוע די זיר האט ראטיע
 ימ״ םארחיגדערען צו אײמעגעכען טײען

wi און םארטיטריט סאציאאען אינעח 
 PM•אװ ׳טטײצער אזא אױןי האכעז זײ

 סא^אל-דעסאפראטיט^ר דער םון רויבט
 יעחמ רעדרונג רער אין נאטײאיגוגג
 זײ װעט גיר אזױ גיט װעיט. פאזיטיװען

 אי• יאזעז סא¥.-רעסאפראטיע די איצט
 סיט קאאאיציע איז געהן ¥ו נעררײרעז

 ד װעאכע דורר *ארטייעה כירגעראיכע
 פא• איחר םון פיא א?ױ םאראארעז ראט

p אםילו אױר אױכ פאפואאריטעט, w• 
 סא• דײטמע די איז דרױסען םוז הענדיג

 טטײ צו גע^װאוגגעז ציאל־דעמאפראטיע
 גאנץ האט זי װעאכק רעגירוגל די צען

 או םארחיטען, w כרי פריטיפירט, ^זארף
 n אין ארײגפאלען ניט זאא םאכט די

 יעאת״ אױסגעטפראכמגע די םון העגט
 װעלמן ^וקונםט דער אין ציאנערעז.

 מטפרקמ־ א אין טאז סוזעז גאר דאס די
 די רעגירם ענגאאנד אין םאס. רער

 די םון היאף דער םיט פארטי״ ״אײבאר
ט קעז אוז איבעריאמז  וױ אגדעחפ ד

 איהרע םיז םארוױרקאיכונג די אפאײגען
 אויוי םאדערונגעז סאציאאע וױכטינסטע

 אין ¥יקונפט. אומבאישטימטער אן
 סא¥יא־ די םסתמא װעאען םיאנקרײר

 לאזען װעלעז ױי םארקמרט, טאן איססען
 רעניחנז עלעםעגםען דעםאפראטימע די

 דרײ די פון קײנע אין חילוי. זײער םיט
 סאציאליסטען די פעגען אעגדער נרויסמ

 די דר םוז אפװארםען איגגאנןוען ניט
חנגיחנג. חור םאר םאראנםװארטונג

 *רע איז אײראפא םאר פראניאם חןר
אדער םעהר א :איז *ייט נעסםטקר
 אונםאר אגטוױקאונג רוהיגע װײדגער

 דע״ רעם פיז אײנםלוס שטארקען דעם
סאציאליזם. םאקראטימען

 כנאסנות׳ סא^ערים. JrרpיM הענער^ן צו נאיי׳ש
 נ»םיגירט װערען צו סאררינם נ׳שר האם קורידזש

̂ס אויסמרװמהיט אוז  םאי׳ די םוז *רעזידענם א
 סיט 1ס« א ראר איז ר»ס שםאטעז. אײגינםע

k אלץ סון סעהר כאראקםער. םיט און ק*ו 
 •סי־ קאסיםאליסטיטע ריכםינע רי ער. ה«ט

ארנײטגי קיינען קעז ער נאלד װי כאלאניע:
 װארום טו כילינער, םאר ארנײםען זסיען װאס
 צאריעז אוז אויסנרעננער אזא זײז ער ז*ר

טונאים! םיינע םטונע, װײרזמעט? נרױסע

 נרעזירעגג״ סראנצײוייסער דער םילעראו,
 אײ; זײו םים גארי׳ש װירסליר געםאכם ויר ראס

 סרזןזירעגט נרײבען װעלען צו דוקא נעמטארטהײם
 :יײאויםערװעריםע רי no װילען דעם נעגעז

 יערער םייא/ נאר םענאםארעז. אוז ד*סום*םען
 ט ס ׳אכער נאר״ צום זיר םאכען זו רעכם א ה*ט
ז נים ער האם ײר צוייב ניט אז נעשרײ״ זײן  *נ

 צר נאר ■חןזידענ:דמטול, וײן סאריאזעז װ«לט
 זיד ער האם ׳ע קאנסטיםוצ הײלינער דע״ ריב

 אי״.ם עם װעם װ*ר נעםאכס. יעכערליר ■?וט
? גלױבעז

ע  1אי מװ<וו1 ניט ר«ר ?״מ|! אונסערזוכוגנעו, ײ
אוסנערעכט. נאנצעז

 אױס־ קאםוניסםעז די האכעז לאגדאן אין
 סאב רי no םםרײה״ ״אויםלא אז צו נעהקצם

 א׳דנײט^ר רי אז םיינם, רווס ארבײםער. װעי
ipj'M נים סםרײס א «ו נעױארעז סארםירם 
 אױ אויר נ«ר כתים, כעיי זײערע נענען כיויז

 אזוי *ס ױניאז. זײער נעגען הױססזעכייר״
 תורך ױיער קאםונישפזןז רי עם ■יאהםיצירעז

םראנם׳׳. .סאראײגינםעז » םוז

lרעMרpנם p^ רז  װירער װאר רי ײר ה»ט וי'
ײז no םעססיןיים רער דויר אײסגעזײכענט  ז

 זזןרנסם׳שםעגרינקיים רזןר דויד אוז כאראקם^ר
pm  no .ביל, רעם װעםאאירם האם ער דענתעז 

 צו אום אנגענוטען ה*ם קאנניזס חןר װאם
 . ■•םס־ארב״ימ די םוז ווײדזשעס די העפעסןו

ײן סאר ם־נרונדtMה איס  האנדלונג העידימער ז
 זײנעז op װאס סאתט, דזם אננעגעכעז \ער האט
 װא<ד װעלכע אגתריסא, אח םענ׳מז נענונ רא

i p j לעןוער די סארנוסזנו סרײדעו סים• no די 
עח איו םאלגליד, •אםנדארנײםער. איצםיגע

 א« כאריכנתז, צז םארנזסעז טיער ־שיער, יע,
ס רM האם קאננרעס אונזער א ^י  װ«ד• די ,;,נ

 םינןי נאגצע תאד װאקײטאז נענוםעז האט אוז
ס א רא איז םאנאםעז.  זײ<ע לויט אז אוםרים, י

 קי־ נאר ויר געםענס *ר האט אויסטואוננעז
 א נאר נעדאט האם ער אםת, עסענעז. גיש מאיל

 סיןאנראיע? איע־־לײ סוז אונםערזוכוננזןן םאםע
אבער קרעדים, זײן «ו צירמכענעז Jpp םען װאס

אנ■ סוז רעזײםאטעז
נאר־ םיט י׳טם

 סינ?תר נים ראהערםי, נים םאי, נים נישם
 אײןי געװארזןז נע?ריםט ה«רעלז א חלילה איז

 א נאד איו עס אוז ?עסלער. טײערמ
 װע ראהערםי און סי;?לער אז סברא, גרויסע

 אויל םאר^דענע די כײ כרײבעז יאר לען
 ניי אײגגעהאנדעלט ה«בעז זײ װאס סמאלעז,

 חא• װאס ציניקער, רי אז אסנים, סעם. אנקעל
די ho רעזולמם אזא סאראײסנןןזאנם בעז

p די יײנעז װאס i’rnirrfo >רעזײ 
נאיני׳ ? אונםע^חכונגעז אלע רי

 לאסאיןםין,* גזחע־ס סאי• א״ז ראנ איר
 .0 י. דער סון igripv^iP רעי אמף ר״דקז

 װ• ער״ אוז צוײק יאהר «אר א םים ,1 *װ
 »•pi א נמםאככ םיר אױוי האכעו רערע, זײו

 דאפ זיכער, כיז איר אײנדרוק נינססינעז
 סון קאגדיראם ד^ר אלס לױסעז׳ ותס ער אוינ

 איד ןאר אדער סארםי/ רריםער א אירנענד
 נרויםינן נאנץ א ?ריגמז ער װעט רעסקנרענם,

^זז ?עו װעלמןר װאום׳ ס א  ודסנונוון אלע צוי
 דזך די no כיי אוז רקסוכליקאנער די no םײ

 סראנ< רי דאם אוו ••ליסישענס, סאקראטי׳מ
 אי• םוזןז װעם ■רעזידענם |’M זאל עס ימר

 נא^יס<!. «ו קאנגרןס צום װמיעז בערגןנעכ^ו
 רװיי<1ד זיקונסם. דער סון זאר א איז דאס נאר

ר האם אבער  װאפ זאד, נוגת אײו ׳שויו געםאז ן
 פו| דױסכונות רי וװסא^קעס אזוי האם ער

 םײ אוו םאססײ! איו סיי סאםוניסטעז אינזזיע
 #או. אײזי םצוח א נאר סכריט. קריסטימ איו

ד אזעלמ ״וײ ipoip וױ ?אםוניסםעז יעיע  «רי
,,m זײ ווי סקנטעו, ציסיעלע ! !  יך1 חכר׳ז *ו :

? בורזשוי א םים

 דעםאסראםיטער רער םכח איו װאס אוז
 ני« pא אנחויכעז זיר דארף װאס ?אנװקנשאז,

 ײייפ איר ? םא;אט cm טען24 דעם יאר?,
 סרןך אלם יערען נאםינירט װעפ עס װער נים׳

 א! צי נמקארו, ,v סםיט, וײ ׳ז'רע:ט*?אנריראם
 רעפ אײר :אנעו און הארס׳׳. -יאיס אגרער
 !אראינםערעסירם pסארr :יט איר Iכי אםת,

 נים ווענאנז נים סענם i״p ײעל איז יעם׳ איז
 סײ װאס אכער, יענעם. סאר ניט אוז רעם׳ םאר

 אזד נרארע זיד ?עז עם ראס איז םארדריסם,
 ?לאומי די סיז סםריי? דער װעז דאס םאכעז,
p ז ir װעם םאכער m א ׳נאננ סולןז איזMנ P• 

 1אי זאל סםרײס, א *ו הוםעז איכעיהויסם זאל
 רןם• די ארייניטסריננמו דעריגעו םיםקן אין

 םיר^ איך האכ ראן אוו ?אנװענעאו, ?ראםישע
’p *ײםוגגעז אונזערע װעלעז t ר«^ כיזי, אזוי 

m, םוױענם סס אז סאינעסעז, נאר ײעלעז 
 אונ* או| םלחסה נױיכמ א םיהרעז ?'*או?סאכקר

מו אין נמבער װעם סטרײ? זןר  הײב «דער נא:
 אי^ נערמדם׳ צוי־יס אכער, יוערעו. םארעױ^ו

ר םיר עס d*! די ניס יוי im ד אין, *אד« n• 
o די אין סיחלעז זיד זאי םםרײ? n jrv וואי 

 » ■ײר גאט אין — ■וכליטיםי די •ננאםרעסם
דןס. םאר אאנ

ם פיו זײנעו רוטלאגד אין ,נ^פםעד די

•׳>
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 װערען געגרינדעם יאחר דעס װעט
ץ פארט״ דריטע

בא״שעם״ װאס פראגע, די איז ראם
 פאאיטיטע די אםמעהרסטען איצט סיגם
 ‘לײ איחר םון וױיל אמעריקא, אין סחות

m םיעא זעחר היימם sip וױיטע* דער 
 ענטוױק• פאאיטי׳פער דער םון גאגג ך*ר
׳פםאאטען. םאראײניגטע די אין <וננ

 װעט — פארטיי דריטמ א זײן װעט
 װאהר^ײנ״ העכסט קואידז׳ט קאאװין ךאן
 נאציאנא- קוסענרע די אין םארלירען <יך
 װעט פארטײ דריטע א װאהאען. אע

 רער םון םאיגאען צוױי די אוישפאלםען
 פרא• דעם — פארטײ רעפונאיקאגער

 קאנסעױואםױוען. דעם און נרעסיװען
 װײ נע׳שיכםע די זייך װעם םאא אזא אין

 דעמא״ די .1912 אין װי דערהאיען,
 מיגוורי־ א דויר גטװינען װעאען קראטען

 םאיארי־ רעפיכאיקאנער די װײא ׳טעט
םען.4צױפפאי זײן װעט טעט

 זיעכ דעםאקראטישער דער אכער
 דאס ^פעקואאטױועי. א אייף נאך איז

 װאס ׳דעם אן םיעא זעהר זיך װענרט
 װע־ דעםאקיאטען די קאנדידאט א סאר
 ארויס־ זיי װעיען ארויסיטטעאען. לען

̂ען  קענעןי זאא װאס פענ^ען, א ̂זםע
 — עקסטריסען צײײ די םאראײניגעז

 דעמאקראטישען פראגרעסיװען דעם
 אינדוסטריעאע גרויסע די םון ״װאוט״
 קו רעאקציאנערען דעם איז צענםרען

װאהר־ העכסט זײ װעאען לי׳עז, פלוקס
 װאי — פראנע די איז נעװינעז. *יינליר
מענישעסי אזא מען נעהםם

 דיס־ איז ער אבער — פעסארו?
 אויא־אוג־ דער אין געװארען קרעדיטיײכ
 ארויסנעציעס, זי־ ראט עס טע־זוכונג.

 פאי״ האט ליבעראא גרוידעד דער אט אז
 אױל גרויסע צו אײנםרוס זײן לױפט

 ניט איהם האט פ;ן אםז פאגנאטעז.
כא־ נעהמענדיג האנט, m/i בײ נעכאפט

 גע׳ דער £אא. אאבעים לסשל, ׳וױ נאר,
 אכעי פיגיסטמר, אינערעי װעזענער

 איז געײעז, פארם י־א־ ער איז םארסי^ש
 א דאס איז טם^;דפז;קם נאליםישען פון

 װ׳ד םאל בעסםען איז פניםה. גרויס^
 פעיע, ניט דעסאליאכען די דאן לען

 קאפי־* פאליטיטעז םיעא אזוי עלאנע:
 זײ װי םקאנדאא, אויל דעם סוץ סאא

 זײ װעז םאן, געקענט דאס װאאםעז
 א״ז װאס אנדער^ אימיצען גאשיגירעז

 רעפובאיהא־ די מ.1שארכזי״״ גע.יען ניט
 — רעכם מיט אין — דאן ױאיםעז נע־

 ז־עםאהראטי־ דער אז אנוױיזען, געקענס
ז־־ער םון בעסער ניט איז צד׳יז ^ער
.pm

 דעפאקראטעז די :אאען דען װעניען
 אר־ די םאר ככיט•־ 6א — נאפיגירען

 נילמעז געקענט סםיט :»א ױאי׳ם בײטעױ
 קאנדידאם. בעםםער צװײטער א ס£אי
 פראנרעסיװער א אאס באקאנט איז ער

 פראגרעסיװיזם װײט װי אויף דענ^,
 הײנ־ איז ער םדינה. אונזעד אין נעהט
 אר־ צו םײנדאיד אםען געװען ניט כיאא

 געהאאםען ער האם בכאא איז בײםעי,
 ש^גע־ ארבײטער נעװיסע דורכפיהרען

אמערײ דעם לויט איז ־אס און זעצען,
 ־p: באאד סטאנדארד םאאיסישעז רpי}אג
 ארבײ־ אן אאס אימיצעז פרױצצן צו נוג

 ײך האט פעקאדו •־אסת, םרײנם. טער
 מיט געמאכט ״באאיעבט״ מעהר נאך
 געװען איז ער װען ליבעראאיזם, זײז
 אמער•־ די םון דירעקםאר נעראאpג דער

 דער םיז צײט דער איז באהנען קאנער
 ןדnp דער נעיחגז װאלם רp מאחםה.

 הדחק בשעת אבער אויםװאהל. טער
גיאטען. נעקענט אױך סמיט װאיט

 איז ער װאס חסרון רpד אבער איז
 אײנ־ זיןי סײנם דאס און קאמאאיק, א

 סאױןם קו רעאסציאנערעז םים׳ז צורײםען
?v s\ די װאס זאןי, א — סאום דער פון 

ip דעםאקראמעז jpp םארגינ ניט זיךp.ז
אויסנע׳שאא־ נים אויך נאך איז עס

 איז דאס 6כאט״ — םענאיכקײם די סעז
 די אז — יגאיך1װאהרי»* זײז צו וױיט

 זppדערשרע זי^׳ זאלען ובליקאנער9pר
 א װעגעז סםרא^ונעס אםאלעם׳ס£י פיז

 ארויסישםע־ זאיען און פארטײ דריםעי
̂ז  פאר קאנדידאט הראנרעסױיען א לי

 די זיך װאאט םאל אזא אין פרעזידענט.
 דע־ די ן.pביםpנ ראדיקאל לאנע נאנצע

 םארםזעצען צו אנישםאם כיאקראטעז,
̂פ  װאלם פארטײ, פיאנרעסױוע א א

נעװא־ און איב^עקוליעם זיד וצים£פי

ip זײ דאם זעהענדינ, ססײיס. איז p m נאר 
 םוז ױרעים די ביי גראםא״ .,ומיסאנא קייז נים

 זיי האבעז .נז•׳־, םון עיםינדער דעם יעגינ׳עז,
 םא װעיקג ״ינאװיעװם די אײדעד נאשיאסקז,

 י ז אז ניײכער, איז יא?אום. ״י זיי נענעז מז
 צוריחציהעז זיד אוז סםרײק, א מאכעז זאיעז

m םוז דוראנטי, לײם באצײטענם. ניזנעב 
מ דאזינער דקר האם ׳טרײבם, “.סייםז ד«ר  ^י
מ נאר א אננקםאכם ,נעסכחנד די ױז דוי  נ

 ,m סאכםהאבער. םאסקװעי די ציײיטעז סוםעי
 ור« “.נעסםעז ‘י אז נעריכם, נים זיד ד-אבזזז

װארם. כײם נעהםען זײ יען

 ארויס״ װאיטען ז1ו רעאקציאנער. רען
 פרעדדענס ןvרvרעאפציאנ א ג^טעיט

 די *'קריגען צו צװעק םיט׳ן קאנרידאט,
 די םון קאנטרינוציעס קאםפײן םעםע

 אנדע- אלע און קארפארי^אנס גרויסע
 רענירונגס צו אנקורצן רארםעז װאס ׳רע

טוכות.
 װעט עס צי א^זא, פראנע, דער םון

 חײגנס ׳ניט אדער פאו־טיי, דריטע א דין
קײנער קען דאר אכער ׳פיעא זעהר אפ

 נעב** ניט אייןר אויוי ױכפרק״ם •םיט
 אין נאך הײננט איץ ענטסער. קײן
 אײגס כאאס. זזא איז rsN אוםט. דער

 איז אײנס צוױיטע, דאס םון א• ח״נגט
 װי ציױיטען, אן געבוניעז און געקניפס

שיינװעכס. א
 זײן צו אױט זעהט זאך איין אכער

 א זײז װעט עס אםיי״ו װען — זיכער
 אויף דט דיז זי װעם פארםײ דריטע
 א צו קוכיען װעט עס אויב יאהר. לאנגע

 רײהע̂ן לאנער£,רעפובי די אין טפאלטונג
 וױדער״ א װי םעהר ניט ױין עס װעט

״ # .1912 םון האלוננ
 איצט ׳פוין א׳ז ׳אסת באדען, דער

 פאליט^שער דדיטער א םאר רײף נאנ״ו
 בא־ א טיט פארסײ א םאר פארםײ,

ב^טיםםעז א איז פראנראם באיטטימטעז
 בא״ א םאיטרעטעז זאי* װאס צוועס,

סאר- דער אינטערעסען. גרופע יןזטיםטע
 איז איבערהױפט אוסצופרידעז. איז םער
 ארבײםער דער מיטעא׳וועסט. דער

 פאליטיש ווערט ער אז אױך, פיהלמ
 םא״ גענונ דא איז עס םארנאכלעסיגט.

 מלעמענטען צװײ די אט פון םעריאי
 און פנים א מים פארםיי א אויםצובויען

נאי, איז חסריז דער אינהאלם. אן מיט
פיהרערמאסט. פעהאם עס װאס

 רײוי נים נאד זײנעז םיהרער די
 סידד די — ריכטינער רpאד ׳דעם פאר
 זײנעץ װאס ׳םיז דעם םון זײנען רער
 און ערציוזומ יאליםי״זער ױיער אױט

 נרינדעז *וו םעהינ נים געװאהנהײטען
 זיינען זײ פארםײ. אזא םיהרזןן און

 אױאנ־ פאליטימע אלערלײ אוין• םעהינ
םעהר. אויוי ניט אבער טױרען,
 ׳וױלט איהד אויב פראגע, א איז עס

 פראםיטמז אוז באלד פראסיטעז צײ^פעז
לכוא. לעתיד
 וחד נמנדיגדזןם נים \pp פארםײ א

 אםילו איז חודט א אין םאג, א איז יעז
 ארגא- אן איז פארטײ א יאהר. א אין

 א דורכגעהן דארןי װאס װזןזעז, ני״שער
 אנפאנגענ־ עװאאוציע, םיז קײט לאנגע

 אכדשל. פינד, א װי וױנעי׳ע, דער םיז דינ
 צום ®ארטײ, ארבײטער ענגאימע די

 רעגי־ די איצם האלם װאס בײ׳שפיעא,
 איםפע־ נרעסםער דער איז רוננס״טאכם

 נמ־ טpנענרינד איז װעי*ט, דער איז דיע
 האלבעז א מים אומנעםעהר װארעז

 דויכגע־ האט איז צוייח יאהרהונדעים
 ביז ענםװיס^וננ םיז ^זטופעז אאע סאכמ
 איצ- איהר דעמרײכט האט זי װאנעץ
 דער אויך איז אזוי און רײםסײט. טינע
פארטײעז. אנדערע אי*ע כײט םאל

 ניט געװארען זי איז נעגרינדעם
 לא־ אנדער אז רpאד אזא אױסצונוצמן

:v, י אדער דער צואיב אדערpנער npa 
 א כייט נעװארעז זי איז ג^־ינדעט זאז.

 נרינדער איהרע פרינצי®. א און צוועת
אר־ דעם ארײנםיהרען נעװאלט האבעז

 נירע^אנען v>n טר^ץ אויםגאכע,
זיי כאט׳י.! אמצוזארטען, זי חאכען

 אין געהא^טען האנען וײ פאראאמעגט.
 װא- כיז פראפא;אנדירען, און אגיטירען

 אנהענ- גצנוג געװאונען האנען די נען
 אײנער םאר געטאכט ױ האט װאס גער,
 אין פארטײען צאהירײכסטע די םון

יאנד.
 אג* מען טוט אבער אםעריקא אין

m v i. פאליטײןער אסעריקאנער רער 
no ער רעוולטאטען. נאידמע האכען 

אן סאכען צו נעדױד קײן ניט האט
 וײ צוקונםט. דע^ םאר ^׳jyoDOvnj’H״

 אדעי — פרינציפ דעם אױוי האנדלען
גארניט. אדער נאר,

 ניױסע א זעהר נאר דא איז דערצו
 פאליטײ אסעייקאנעי דער — ^טעמננ

ן צו סף א האט קער ע ר י ק י ז י  און ר
ן. ע ר י ל ר א ם צו

 פאר׳טטענד- און קלאהר גאנץ איז עס
 װאס יס׳עי, יאםאיעט, א פארװאס איך,
 םיאגיעסי׳ אויםריכטיגער גאנץ א איז

 כײט פארזיכטיג זעהר ?אי מעדפ, װער
 פאיטײ. דריטער א םאר באװעגונג דער

 סיט ארויס קוסט ער װאס מאל יעדעס
 תנאי. א סיט דאס איז ערקיערוע, אן

 איע עפעס נאר ןיך ^אעפט איחם נײ
 ער ״אדער״. אן אדער ״אויכ״ אן מאא
 עפ ״אױנ״ אזוי, און אזוי םהאן װעם
 אױב ״אדער״ ״אזױ און אזוי זיי; װעט
 אנ־ האגדיען מרזען ער װעס אזוי, נים

tn v i.\ ע4טייעי א מאא אלע האלט ער 
 געװעהנריף און צוריקטרעטען, אויזי אםען

 סא־ אעצטען דעכ אין פליסה ער מאכם
מענט.

 האט iv װאס דערפאר אלץ איז דאס
 עי איז ז ע ר י א ר א ם צו סך א

 ״ י פ י ז י ר צו איננאנצעז ניט ײאגט
 אםילו אז ׳אזױ מאנעװרירט ער ן. ע ר

 אויסען צו אױםקוםען איחם זאל עס װעז
 טיקעט, דריםען א אױןי פרעזידענס םאר
 פון ארױסגעהן דארםען ניט אלץ ער זאל
 ער־ די •ארסײ. רעפוכליקאגער דמר

 גיט וױיט םעז דארף רעם םאר קאעהרוננ
 פאר־ צו סורא ד-אט לאםאלעט זוכען.
 ארגאנײ סםײט רpאנpפובאיpר די איתןן

p^ t װיסקאנסין. םון
 א האט לאפאלעט אז ׳אסת איז עס
 אנהעננער־ און נאכםאלנער׳שאפם. גרויסע
 ער וױסקאנסין. ׳ןזםאאם דעם אין מאפט

 די אז זיכער, ניט אוסז בשום רpאב איז
 סים געהז װעט אדנאניזאציע ססײט
 איננאנצעז אפ ברצכט ער םאיל איז איהם
 און פארטײ דעפובליקאנער דער מיט

אנרערער. אז צו צו שםעהט
 בא־ ארגאניזאציע פאליטי״&ע א

 אידעאליס־ םון דורכאויס ניט שטעהט
 כא־ pארגאניזאצי פאליטישע א טעץ.

 װאס מענשען. םיז סעהרסםענס מםמהם
 איז אינםערעס םאםעריעי׳עז א האבען

 ישטאד־ אלערלײ זײנען דאס פאאיטײן.
 כיא־ זײ באאסטע. אנדערע איז מי״טע

 זײנען און פאליטײז םון לעבעז א כעז
 IP^o צו דזיטאבס זײערע פיץ אפהענניג

אעבעז. א
די איז לאפאלעט װי לאננ אזוי

y r j א-ו עכ װײט *ױ אױף איז דאם םין ן
װאס m4 * vק,ט,•אי Vולאםעסיאנעי־ די רy,ד
■wov'v איכריגע די ײף ץיך^י ̂' איז די
ip i אין ־סי׳צט פא זײגעז װאס # 1PV איז

י״ס׳צל, / װ באױ^נג, פאױטײ טער דרי IV7HJ
אר- טיו געױיסער א אין זyראיyנ,א די אין

 אףניס״ צו יױאױ זײ זײנען ס, כ א ס
jvo איטי• פאי וױ נוט אזױ ׳איהס פאר 
x צץן i v i m גאך אדער ir.ps פאר ־ײ 

 יאפא- אכצר ,זאי אצדפר״א. ייסיצען
 סע־ר- ־י זײ ײע״ען ׳ן. אװעחגע יעט
pod ;ד» אױײ כ^,,4כי ״־ דכער זײ םו 

̂ר iv^vn זײ אױנ רז׳צואנס, • :vipv

 לP'Ŝ̂' אויו זײ זייגעז ׳םיהיער כײטעד
iv אין אפארטוניעטײע r ^ ,sHi 1נ זין 

טד א״ײנצוקוק^ נעדויד האכען ײ  װ
 -נאל אדך זוכען זײ צוקוגסט. רדע אין

 צו אדןוטאם אין יעזײטאטען, דיגע
 *pi"* p-'P(" אױוי דיײסט זיך iysyoK׳ -
< )V אייאגצצן זײ זוכען ׳םיס

ײ סיט ^ ד  אװאנטוריסט^ •א^יטי^ע א
 <*pw "1 זא̂י דאה אז האםנוננ, רyד אין

.pynv צום נרײננען
זיןי, דאכט איז, יצורה yטrיyאונט ,ד

 -nv© ov אבעי דא, איז ןyבאר א — די
jyp װאס ארכײטער, די y^ t| ^האב 

i*»nyj נע̂י ײי איהםyבאאיניײ צו יינ 
ז.yט

 כ'? געױא-עז נעטאז איז װאס אלץ,
 אוײ ayi יyאביס ;yyn-P'v איז איצט,

^אך. ^ ב

ל א אנ ש ע רנ ע ט נ ^־ אי ד ענ ל ן קו

סקויםאן. ה. »ון
*וריק יאחר 12 מיט װאך חײנםינע

 » סיס זyכvכענ ה*מ ער ײאכ דערסא-
ןרט ארכ׳יס^״ i״k צו ײײגיגער ,נאנרע'  ו̂ו

 סיז א«־ם׳ןערסאז1- נ־אישעצער, דזשולױס
ix סשארי׳ס r, געשםא־ סםריט, דזטע װעסמ 

 ײיט*־ 1* ?®ו nyr י• סיס טייט צים כעז
קאנסטאכייא אסערײםאר ליענישעז

 צמד׳ז ײוז ני״וסקז ?*זיש ייאקאי־ס איע
 כראד׳ כרודער םיו לויה דער צו קןרדייי^עכ

ר צװ״ שעצקר ^ ע ר ם ד ק אנ ס ס י j ס n r m ir 
 נאאסם^ די ארון דעם גאר געהעז ס«חנעו

o n *  pm ״ סעסנערק טויזענט זעתס י נ י ‘נ
ivo רוה. א־יכיגער ײ־ז צי איהס 

* *
 צי נאש^יסט קאנױעגשאז טאראנטקר די

 Vi וחןרס און »; לאהאל ריאיגססײסעז
 דער •יז אויפזיכס ד^ר אונםער מט^י־ם

 זעקט ם»ר נאארד עהזעסיסיײ דז׳שעגעראל
 אויםגע װעים אוי ײאהאי צי־ם םאנאםעו

ט  סראנסםערײס ײערעז םעכיכערס רי און יײז
 קאנ דקי סון •י־עסכעי רי 3״ יאהאל צו

 סאציא־ א איז געענדערם װעיט סםיםושאז
 א־־נדוסם״יאליבכ־ז׳!! און ליסםישעז

 ונערם 1ל י*א?אל no ם^ארטעי דעי נײסט.
 צונענױ זײ no װעים עס א̂ו אנחןנדירט

jjro די igu'p’ io ’M rH 1? די אינער*pig* 
 א*ע- אוז םינישעיס P'g־*p די אוז שעסעי,

 צו טראנססערײט ז•* םין ױערען רײםארכ
.1 יKר,g'• איז מ יכHתgי די

* ♦ ♦
rnp dvo, א goסייידזזןר םיז רסאז 

P ^ p כים און H2n , vp כרg׳* ,,רװoigH א 
 איהו• םוז םזז איז חלש־ט זי ביז סיגישעריו

 רםאזgם דער ל.gס«יטgר. אין אײעקנעםע!
 א־?ס• אוז שא■ no א-ונטערנעגוםען װערכ
 אונמער אייזס שטעיס ורטgp דער םירם

ב"*. לארgד הונרערם סוסצעהז

״ 'עסען ניט אדער עםען
(סעייעםאז)

לעבעד״געז. םוז

הונ־ א װי צו זיד כאפם ער !^שט ער
אלץ אײז שאיננט אוז ײאלזי רyריגyנ

 א אײנינע ביי איז ׳שטאדט איז
 איז ? tyoy אויױ כחןז נעםם װאו םראנע.

? מעז עסם װאם :אנדעתן בײ
 א איז נאסט א אבעי איז מעז װעז

 בארדיננ א איז בארדער א האטעל. זומער
ty בײדע געהעז דאז הויז, ^ u ,ארונםער 
 — “? •מעז נעהםם װאוא דעם םאר

 נעהםט iv :םארמער דער שויז זארנט
 גאסט דעם דערלאננם. און צו גרײם אוז

 :מילאכה yאײנציג די בלויז באײבם
yoy...?

 “מעז סטy ״װאס םאריז אויד אוז
 שמעלבז רy םאי^ר. דער ^ױז זארנט

 בא־ VW' איז בעהער א אוז קעכיז א אז
 עסם ״װאס nvi םאר ׳עויז זיך סיוזעז

vo.*\ טארס... זעהר זיך םיהם מען^
״קאונטרי״ איז באײבמ דערםאר אוז

 באויז נעבאד. באידער. #רימעז דעם םאר
... ? עסעז גים ̂ד־ער jpoy : זארנ אײן

 באר־א ארי^ר דער אויף שטעהם
 שויז הויבם iv איז םריה דער אין דער״

 ברעק־ עםעז הײנט ער זאל :זארנעז אז
 ŷ נטyםר אזױ איז ? ניט אדער םעסם

i צו אױך־ זיד v m םאפער.' צו אוז
 נאכ׳ן yםראג די יזוכיט געװעהנליך

װאר. א קאונטיי איז אפזײז
גרעס־ דער פרענט װאך־, ערשטע די

םראגעז. yj"p ניט בארדערם םײא רyם

 אױם״ז iyo גיט נעבעז אוז גים. wn װאס
 םול-:ז סיט׳ן איב^ענונ, צענול לאנד

 ^בארדער/ אריסער רyד אוז האנט.
 םאל־ yםוא דרײ אלע ארײז קײט באד.yנ

 דאר איז iv צוםריתח. איז אוז ז.yצײט
tyoipy3 אהער ryoy...
^iy די Mהוננy׳שנעא נעהט “צײט ר 

• דויר.
 ^ויז סומט װאד צװײםער דער אוי̂ן

צײט... זאטע די
 איבערגע־ עויז זיד האם ואםy דער

 ♦שםעלעז זיד אז םעז הויבט דאז און נעס^
? עסעז ניט אדמר avdv יע :פייאנעז די

 לײכמע אזעלכע ניט גאר ס־איז אוז
tyiKiD, זאגט איהר מײנם. מעז װי 

 א רyאיב |yn היפט װאס. איז נו. :זיד
 בלױז tt רעדט דאס אבער ! סאהלצײמ

:אזוי
 עס .rrny אז איז ipdp ניט װײל

קאסט װײל. נ^נם. קאסט
 איז צױײטענס. אוז, . . . נעלם דאך
 גע־ םyד מיט nn,i«Dy:D'nK דאר מען

 lyop'D״ און הרyo װאס ivoy םוז דאנק
 װי ;,yoy ;יט װעס מעז אז אוז ..“זיך

̂י !.yoP'D זיך iyn װעמ V ו
עס קריכט — ? עסען V' עס הײסמ

 ניט. מױז ov ס׳קאז האלז... םון אבער
̂גז •פתןקליר!—wovivnvo*' שויז איז כ

 אין inyt איהר װעט תןרםאר און
 ״בארדיננ״־ די םון טײל ןyסטyנר דעם

w הײזער r m צו װי טיש, צום געהן 
iv i ...אפ אהז חישק״ אהז מחיטהy.טים 

r  jyoלyזיר פט! ...
 אױפ>ז \vo װאדט צײט ער׳»טע רי

 ?לינ־ ^ויז רy טyװ װעז אי. : לyקyגל
 עויז iy קליננט םארװאס נװאלד ? געז
 די ?לינגט לyר*yנל םון ?לרננ רyד ? נים

 ליב׳שאםט, סיט םדײד. מיט צייט עוײטטע
ov א צו רוף א וױ ?ליננס :or lyD'n 

טוב...
 לויפם בארדערס עולם דער אח

ט^ טאנצט סלוננ. נאכ׳ז  אונ־ זיננט אונ
 שילם — ׳טפעסער ביסעי״ע א רyאב טעו־...

iyo נלעקעל דעם: iyp איהם האט
^ אזוי ? אויסנעטראכט נ  ryo אוז ש

 ?י־יננט װאס צו ,iv װידער? שויז ?ליננט
oy ? ד אוזyארח אזוי קליננט גלעקעל ר 
 צום נעיהט wo און ...ovo אהן ם...yם

ש י םים... די נדינyפy^ל ס
Dy יעתגז איז אז זיר, םאר^ז^הם 

 אױסנא־ פאר א דא זייגעז בארדניג־םלאץ
vo y o ^ y  : tyoש :w זי װעלכעw v 

ry6r:yo. עטליכע :הוננערינ נרינvoש
iyDy w װעלכע jvp י צוyדyצײמ ר: 

ryr:yo. בײ ^̂vלitn  v o נלע־ םון האוננ 
ypאל איז לy ר מאלyנר רyסמyפאר־ ר 

y:':yj,» אב ביצורה... בעסטע דיpר ytK־^ 
vo םרע־ די זײנעז די װינצינ. דא זיינען 

 בכלל רyאב הייזער. באררינג רי םון םער
 אדער ?yoy יע : םיאנעז די םארנעמזנז

 פוז טײל זyסטyגר דעם — ? ;yoy ניט
 אױו• ס׳איז און נעבאד... בארתצרס, די
רחמנות... נרױסער א זעהר iyr:yo די

U *>

I !
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4א*ו•««



אפגעשטאנענע
לענדער אײראפעאישע

ט ̂קע־ונג גרעשערער ױער *ײ־י לןור,ע;דיג (י  םר *,צא אמעסײגע לי אין נאפעי
^ d y ; ר y ד א ט דעס י ר ט ס ו ל ג י  א

ט א ױ א ט ע ר חן א אין יי  קי^ענער פי* כי;
ױ ען. p* ו  עט* חכא כסר איז •) איניי

א;. א פון מעחר װאס ^  איז דערםון ניי
פען טיליאן חאי״נער א  םאב״ די אין םאינו

ץ 200,000 דיקען,  דער און םײנס די א
ם אין רעשט א״ ספ אג עו טי הנ א עגכ א״ז  ן
ען פ פארטען.) און ^
ױ *טע«עז צאהלען דאדגע די ײ טי  גי

 פרא^עטאריאט גאנצע; דעם אױש דט
 די באויז ארום ;y»ry: ױי כעא. פון

 טא״ טעהר־װעניג א ,ני ארנ״טען וואס
 א:עי איז ארנ״ט רי .,מאשינער דעמער

 אפטטאל אז ניליג, אזױ גאך כינא אין
 כ״אשײ אײגצופיהדעז גאמיט -pi לױנם
 יאנר ארימען א״ן רידגען דעם אין נען.

 רע* גרױסער א םארײא; שטענליג !,א
 ארבײ״ װאס מעדפעז׳ םון וערוױארטײ

 ארבײטער׳ דט״שװאליםיצירטע אלס טען
 װען זיר. טלעפט עס װאס ביי און װאיו
jya טא;־ די בױען אגגעוזױבען לאט 

 א אהיו דף לאבען באהנען דזשורישע
 ל«ױ טויזענרער חוגדערטער געטאן <וארף

 ערער־ און לא*עטל,איער קי״נע פיט ליס
 די ניט זײנען עס ■ריסיטױו װ• אוז לאן־,

 ר איז ״•דאדו^אנס־סיטל^״, דאויגע
 גרױםי אזױ געץען מענ׳טעז די םון צאחל

m געקאגט חאט כאחנען די םון כױ חור 
 וױ גיכקייט זעלבער דער סיט פארקוםעז

pH אינדוסטריעיןע אמטעהרסטען די 
 בא־ א פארהאן איז חנם חוץ למנותר.

 אר־ ?יואליםיצירטע פון צאהל דײטאנרע
 האנר־ אין פארנוםען זײנען װאש בײטער,

 ■ער״ םון צאחל די לןאז חכל בסר יועמן
 ארבײטס״לױן, םון בען0 װאס זאנען,

 םיליא־ 18 בערך אין װעחנן אפגעשאצט
 פא־ דיערע סיט אױס םאכען װאס גען,

 כינעזייצער דער סון צװעאפםעל א סי<יען
 איבערוױגעג* דער בכיל*. באםעילקערונג

 מיײדביר• ױינעז רעסט פונ׳ם רוכ דער
 םא־• װאס — !פאײנע גאר אכער — נעי

 מטיפאאד םישראסקאייעע םאגעז
װערק^טאטעז. קאײניט׳פקע אדער אאנד

 אינדוסטריע־פרא־ םאדעמעם םונ׳ם
 סאתו״ חעאפט א בערן־ איז אפטאריאט

jyc זײ־ װאס קאטאךםאנוײקען, די אין 
 אם האגצענטוײרט זײט זײער םון נען

 שאגכא/ — /ןטאדט אײז אין םמנדםטעז
 אויט — געװען כינא אין ױינען חכא בסך
גרוי״ 83 — 1920 םון סטאםיסטיק דער
 אי״ םיט װעבערײען און מיינערײען סא

 טויזענד 15 אוז שאינדאען סיאיאן 3 בער
 אר־ חאנד די װעב-שטואען. סעכאנישע

 מעהו אאץ טרעט נעביט דעם אױו״ כײם
טא- םארערנער דער םאר ®לאץ איהר א«

. p r
 יןאטאן־ דער םאר םענאיכקײטען די

 זעהר נאו זײגען כינא אין אינדוסטריע
 כינא איכי*ארטירט איצט נאך גרױסע.

 קאײ־ םארטיגע םון סכום בארײטענדען א
 באפעאקע־ איהר איז דעם חוץ און רער.
 אוי(י קוהענדיג ניט אז׳ נרויס׳ אזוי רוננ

 םאר זי שטעאט ארימהײט׳ גאנצע איוזר
 טעק־ םאר מארפ בעסטען דעם זיר סיט

 װעאמ. גאנצער דער אין םםיא־סחורות
 פאראעג־ זאא םאז כינעזישער יעדער .ײעז

 אינטש, אײן אויזי באויז חעםד זײן געחגן
 דער םון פאכריקען םעקסטיא וײ װעאען

 םאר ארבײט גענוג חאכעז װעאט גאנצער
 גײסט־ דאזיגער דער — חדשים^ עטאיכע
 סונ׳ם שטאמט װאס אויםרתת, רייכער

 זוארטינג־םאן, סיניםטער כינעוישען
צופונםטי״ די בליז א װי באראתםעריזירט

 טעקסטיא דער םאר מעגאיכהײטען נ«
כינא. pH אינתסטריע

 אינדוסטריען םאדערנע איברינע רי
 װע־ םיהאעז׳ וײד־םאבריתעה — וייגען

 בא״ א פאתעסט (װאס איא דזשעםײבעא
 עקס־ כינעזישעז אין ארם דייטענדען

 שױי־ אײזעז^סערײעז׳ צעסענט, •ארט),
װ. א א. וחגחםעז,

 כינא אין ארבײםס־באדינגונגען די
 ארבײטער- ה״ז םיז שװעחנ. ועהר וײנזט

ניטא. זכר לןײן דארט אח גאועצגעבוננ
 עהזיסטירט, יא אפיאו װאאט זי ותן איז

 די ph גערחנז װימןזאם װענינ n װאאט
 עם װאו םעסעאסמנטס״ אייראפעאישצ

:םאבריפען די םון רוב דאם זיך נעםינט
א ייז  הײנםעעז ביזץ םאלחאן איו מנ

 סאאיטואאציעס״ םיז חנזשים רער טאג
טער־ אין אנגעמאםט װאס נאי איז וואט
 םאב״ אויסאצנדישע שטעאם וואס און פײ

 דער אין נעשעפםס״אײט און ריהאנםצז
מאכט. עסטםעריטאריעאער אן םון אאגע

ניד־ איז כינא אין ארבייטם־אױז רער
 (אוײ װעאם גאנצעד דער אין וױ ריגער״

 אםרײ איז גאתנחמ אײניגע אםשר םער
Xw אם די םון אײנאד שאנכאי, איז 

 פונ׳ם שםעדם אעתטמריצאזנ םאוזרסטאן
 סעגט 35 במ 25 קואי א באסוסט אאנד״

 אײ שטונדמעז 12 ביז 10 א םאר טאנ א
 ארבײסער גצוועהנאיכער א נײטם־טאנ.

̂י  באפוטם טעפסםיא־טאבריק דער אוי
p סינגט, 40-00 ר*רט w ^tjh  w — 

קוואאײ •12—10 קעד א .25—*

.)4ארטי^י סערטער
 אין םאודאליזט אץ געײער-שאפמען

כיגא. אלטען

.♦pmnv.jn m nc

A2 הײצעה דער 
װא״ די אנאאדען

 עט־ כאצאהאט ױערט ארנײט פיצירטע
 נאלןוטט צעעא-אעגער א — כעסער *ואס

ױד א טאג, א סענט 50 ,יעאנכא אין  ס
 -50 ?ארוענטער א ,80 ניז 60 פון רער
 WV'1 אאגע ורױױאעדרטער א אין .80

 האדעײ טיט א; פיוזרען װאס ארנײטעה
 םון באהוטט ראשיגיסט א :כאשינען נע
 אאקאטא* א טאנ״ א צווײ כיז דאאאר א

 חודש. א דאאאר 50—40 טױױפיחרער
 דא־ 100—50 אעזשענער נינעזישער א

 פאי־ דט מען טאר אבער דערבײ אאד
 װ** ניט דא זיר האנדעאט עס אז געסען,

אנער גען  װענען נאר דאאארס, אטערי̂י
 םעלר ניט ױערט דיגען װאס כיגעזישע׳

 די זאל רען װען סעגט. 60- 50 וױ•
 אכיע״ אויןי איבערפיהרען ציפערען אאע

 אױסהוקעז די •ועאען װאאױטא, רײןאנער
קאעגאיכעה נאר

כא״ א אונז דט טאבעאע אנדער אן
 unjm װאס וױידזשעס, די װעגען גריף

 די אױןי דאאארס •ארטיגע אין נעצאחאט
 פון ששי דער אייתננאהנען, כינעזישע

 ; חודש א דאאאר 58 באהוסט סטאנציע א
 כאגאוש״נאאמטער דער בוכהאאטעה דער

 טיקצט״ אוז טעאצגראםיסט רער ;36 צו—
 סענאאיסט, דער ; 32 צו — קאנטראאאר

 סאשיניסט, דער ; 19
 נײם ארבײטער ;18

.11 — גאנען
 װאס פארשטעלען שױן זיר קען מעי •

 לױױנג״ אװ .הטענדערדס טין א םאר
 וױײ געװאאטיגע אזעאכע בײ םעגאיר איז

 אע״ די ניט זײנען עס ביאיג װי דזשעס.
 פונדעסטװעגען #כינא אין בענס־טיטאען

 װעאט-סארק פוג׳ם רעגואירט זײ װערען
 דער א״דער מאס גרעםערער םיא א אין

 iVp כינא ph ארכײטם״אױן דער אוין.
 ױדיטעד די אין וױ ?אענער׳ טאא 10 זײז

 PD ארבײטער די זאאען דאך און סטײטם׳
 ױp םעגאיכקײט די האנען דט דארטען

 זאא nn דער אבער װען אהער. מען
 ביאיגער מאא ררײ כאטש האאטען דארט

 סוחר אײן קײן װאאט אםעריהא׳ אין וױ
 ד• ארט. אױפ׳ן םארקויםט ניט איהם

 ארביײ כינעזישען םאר׳ן אעבענס־מיטאען
 טאהסימום אוםן אזא אוייי זײגען טער
 אמע״ pH וױ כיאיגעה •ראצענט 40 אױוי
pn* וױ אוץ, אזא אז קאאה ס׳איז און 
 קױם סטײעט געצאהאט, דארט װערט ער

 אױסחאא- עפזיסםענץ. נאקעטע די אויף
 אר־ כיגעזישען א אױד פאמיאיע א טעז

 צושטאגר אין אעבעז הײםט — בײטס־אױן
 מעז װען אפיאו הוננעה כראנישען פון

 באנוגענט טעז און חורכה א אין אעכט
 תקאכטע פיט אעבעז נאנצע דאס זיר

רײז.
נידע• אזא אויוי א:ער ?וקמנדינ נימ

 סאחןר״ א איז אעבענס־שטײגער, ריגעז
ער נער ש עד טער כינ ײ ײ ארב  װע• ױך ב

ער דערשאאגען, ניגער ײד  וואאט דאס א
 .pip ערשטען אױם׳ן ערװארטען צו געװען

חןן אניזי ת שאפט די א oo ארכײטער ip אז 
א אין םר V* װי גריננער פיא כינ  אנ־ א.

ר ערקאעחרט דאס אענדער. דערע י  כע־ ז
ר טער ר ע אאטער אז ױ צי אדי אר- םון טר

^ן ר ד ד א אין u*׳2ס ׳אױן גט1א װאט ןיך, ג
נאואו כינעדשען

* די ט ס ע ט ױנ ײ טראד^ציא^אע ו י  פ
^ ^נ/ןױש^ר ד^ר פון כיען ^י א דז א מ  א

װאפ פאמיאי^ ד^ד אױס^ד -

י *רו® *aryj ;1» *ו;ז נײ ״,  3אי
yjyopnr ׳ט3 נייי׳ני 

צ^גנען״אמאג די - נדא-^גדער4® אוז

™r° 5־״? יי ״י׳^ « ״ ^ ״ yaw( ״ 01)ןמ»ד«א«י׳ ״?« iy וואס ,,ד Winn
א עקזיסט־דט אן ר ״ ט 1»• א  ®ױ *יי

ayi ,ריט^-»רט¥ר i'o;״iy * ־ דין«
י יז8 י ׳ ״ט6ני ״׳ יט ״ ב

ת, אנו n רי y j e o v״y| רוס* ?«y » ט 
i y r M 1» פאך פונ׳ס; ,y m rא•נ ןy״ ר  י

m r n y ]  m .יייז ס«כט t» ט ' ד ״ ט  ״
w ovue'tvv י^ י י טי י ן י י  יט■ניא *נ
j y r n y  ly t in ײ רי ע נ יוי

 טyנרyװ -;ערא נ.או און ל^,פא-ט׳)וטרײ
 נא״ וןר װערט גערינט זײטינ^ n iv «*ד

װי .OBP'ifS 'רי& ׳פטראפט
y i< m «r^yriy ii׳eyייר נא׳פעפטיגע! ׳

 רעגי״ טיט ׳פטארה lyjyy y״»ty׳;s די
 י״נעז י>ז עתריינגס״פראנע.‘׳ ךי <יח«

̂ו’וטfוlנמולyד אױף נענײט  יייז יסודות y׳
ט ״ ,נע״ח ער ^־ו רוי אעערא-נען אין ;
3’iy3{״ysy> iyi.׳,

y ױ i y ' t y r j טען פיזג אנ׳ ־,זי ?יונדפנ׳
ט נעו, ױ ) t״i i K J » n n n w  ny’׳iyB ' ״ י  י

פ, ’O װ»ם די, «ו עהנאיף הרyז *י tpy* 
ױ׳פען טירען  ד• יונ׳פרילא. אין ;yT*n *ו

נ ע; רyזyני ענונדעו ׳טטארל ױינ ו *ונ  י
ר ע ץ, די ױנ  ־”נ״י• יעדער א•: או; פר»ו

iy p ;y o ׳עטאלט t;  ־,’םארא פארא; iy״
פ! װ»ס נען. ג א״ני אר  ׳טטא־ ױ#ם די, פ
ן סען ר ״ ן / י ע ע יד •פו ו נ רי ע י -* J1

א ט* ט  א׳ע*נע ד׳נ״ו »פ
 יי !’» *מאנידרט אפט^8<»;דסםאנ׳

V ייה דאס׳פטאנ «ר»װיג«י^ען i m] 
m ארוס ' t i i m טױזyנדyפיטגאידעד. ד 

 איז סיט;אידס*אפ^אל<וננ¥; iyonyj זײ
ט *אהיעז ^ ענ  לראנל־ םון פאי אין נ

 טי״ סענטינע זיינען זיי טױט. און תייט
 דעטט״ זעחר אויף בױטyנ נאניזא^יעס

y זיי פון פילע אין יסודות. לראט־׳עע r־ 
 א <ױט נא׳אטיטט פאמואאטונגע די רען

yn'n אייר פארניטנען זיי ;נורא אחןר 
סעלרעטארעז. באמליטע

 סאסייעטי- אזא אין אױסנעװקאסען
ײ־ כינעזי׳טער א איז אטטאסםערע. דנ  א

 נידו״ײר דער פאר *ונעננאיד זעחר טער
ט און ׳פאפטען־באװעגונג ױיז ם ו  ׳ פ ארוי

י אין סאאילאריטעם און עק׳טנות ״  סיז פ
טר״ל. א ײן דאני, א ס ס־ ז  האינ-לאסוני

ר ^ י ע, ט א*י אניז ת ״« ע; םייי א  דער איז פ
ער עז ך נינ מ אןי רי  פאײעטעל; «ו טסוגל ;

עז ר• י י י נ רי סאציאאיזם. םון פ
 סםריײ פון םא:עיע א <ינט אונז פאר

 דעי אין םאתעכומ; זײנען װאס לען,
 לאנ־ ׳פטאדט דרום־נינעזיטער נרויסער

 ניז 1921 דאי פון פעריאד חוס אין ט»ן
 א טראנען סטרייקעז א?ע .1922 יאנואר

 י־ד נא׳טרענקע; און כאראלטעד סאכאװען
 *װי׳ װערל׳טםעיען. איינמצנע נ״ט ניט
m 25 די jyaw, נע־ האבען װאם 

 פארטרט״ זײנעז *ייט, דער א*ן םטרייפט
 אאנעסיי־ די <ר»פעסיפט. כ(׳עראײ טעז
 געײע! איז סטריילער די םון **ח? נע

 א פון יעננ דורכשניטציכע די ,60,780
 דורכ׳פניטאיכע די טענ, 60 — םטרײל

נ<ױ< .32 — (ױן םונ׳ם פאתרעםעחננ
a a a t  aawaaaeBCM

r iליכטיגע א
. פון . ז ר ע י נ י י ו ו

קיאנגען.
 קיאנגען• װאכיג-וױגענדינע

 אױפגעגאנגען װאו ליכט א אח ערנעץ
• איחר נדם און

 אזא לומטעע א
 ״אזא ליכטעע א
 — ;םיינע רורו •רינזמןסין די

 וועגען אלע דורך זיך איך *ייל
אנםקענען. איחר אומרו םײן םים

קלאנגען
 קלאנגען. שםארבענדיגע — שטילע
 אױסגענאנגען וואו ליכט א אלז עתעץ

 איחר םיט אוץ
 אזא, לרפטיגע א
#אזא ליכטיגע א
 — ;םײגע רורו •רעגעסק זײ

מ איר בױג מ ײ  לײדען אין mtp ני
ת׳ן גדץ םאר וװשלמיען. כימו רו

̂נן ואר א ̂ןן פאנ  צוריהנשזן otioyj חאנ
̂נאנון אע׳םph rcem עס װעאכער א אחן ארנ^א ד<ר צו  n צעהאמ ?אגטאן ו

ע ג פי אי שאן ד חי ר אװ פ^ד׳ג א נ ^  אמס י
ד 400 נ ן ו י מ ד טו ארויס ד
די M ^י V 'n ען אנ מ א - ח»  אױש חאאט ׳•

ר א א ת פאר שו״מאאען ו ח  םיטגאי• אי
עי ם חאיט און ד ״ שד עפעגעו נ  אװענד-
תן נע^ערענט ואא ey ״ואו א?ן, ע ר װ  ת

̂אאסס. טאלעמער  * סאצ
 סטתי- די גערועז ױעען אינט^חנשאנט

w די פון ^ ש עד צ ץ ים״אייט ני  חאנד א
h * p אי און כ א; ,1922(ש  ערשטעו איז )
ע n *אט פאא אצי טר ס ד סי  אנגעגוסען אד

ע טדו ע ר ען ר געגען טיטאצן ד אן, ת ד  ױ
ט און jn ד jy p ip 200 חאכען דעם אױח 

ט ער פ טו א ט ד ש א סי אז  300׳000 םין טאנ
ו ט ד v< ד : m ען חר  ov ארט״ םון ױ
ט, איו א; ס ת ע ט ע אין אז אינ ײד  םאאזז כ

שע די חאט עזי  סײנונג עפענטאיכע כינ
שטיצט  א- י צ א נ צואיכ סטר^קער די גצ

ען y א א נ  pc מעחרחײט די :מאטדו
o^ רי r״iy v v H ען 3 נ  אױסאענ״ נע־וען די

ײ? רyד און טר גע־ באטראכט איז ס
סע רyד טצד ײאחנן חג  פון y:^H אאס ו

ף אינ׳ם עריפ^כרנגען די ד א  כינא םון ?
.Dtnriyn פיעטדער נענען

 ״,■HP ,ד װען םאאען, אזעאכע אין
 פארשטע״ אויסאענדעה דיגען טאייסטען

jyr וױ סטרײקס די םון א״טונגע; די 
 רי גונסטען ז״ער צו אױסצודצען אזױ

 זײערע פון :״יעונג yנ,טיcישאyfyג
 אפשא, שרײבען׳ oy *ואט אט יאניסא״ט.

 צו האגלאא אין ארנײטער״ױדאנס ,ד
 א םון אימיניסטראציע נריטישער דער

 אױסגעכרא״ שאיז װאו ?״,טאנא^פאכר
 .הױת : )1923 (יאנואר, שטרײ? א כען
 רי או הױר שאצט סגיאן אונו^• ,יױ

 נאציעס, צוױי די צ״ױשען פר״נדשאםט
 אױםריכטעע םאאגענדע אייר טיר גינען
rvy ; אױ״ די כאנוצען צו אויף הערט 

 פעטאדעז כאשעהסעניע בען-דערסאגטע
 םון םא׳ישאאגען רי א; נאאד גע-זטט און

 װעאען. :יט׳ אױב אדבײטער. אײערע
 געגנערישע א אײר צו פאמעהטען טיר

 אאנדםאײט אונזערע רופען ן1א ■אדציע
 םארבינדונ־ מאג^רציעאע לי זyאyצושטiא

m סעא״ די באיסאטירען איז אײר סיט 
iyojn פא־ די . קאמואניע א״עד פון 

 מי״ אאס צאללען געװען jy״;i דערונגען
 א האאכ א כדט דאאאד 70 דסום״אױז

 נאטור; איז רײז־ואיציע א ;,א זזודש
 צױ ;אדבײטער געזאגטע1א צונעיזט^

;y^ry; דער דורך באויז ארנײטער נ״ע 
ױגיאז. דער םון פארטיטאונג

 נאציאנאאמ pc געמײנזא^״ט די
 אזעאכע ph אינטעדעסען סאציאאע און

 ארױם טרעט ?א»יטאי דער װאו פעאען,
 ארוים״ האט סאכט, אױםאענדישע א; אלס

 כינע״ ■ראנרעסױוע א״ניגע בײ געדופען
 װעגען געלאנק דעם יאאיטילער זישע

 סאציאאיסטישע א כינא אץ אױפנדיען
 א״גענארטי־ אױןי וױרטשאפטס״סיסטעם

 כאזונ־ א אין יסלדות. נאציאנאאע גע
 דעם םיר באנעגענען פארם שארפער דערס

 דעם פון װערק די ph נעדאנק דאזינען
 רע״ואאוציא״ פארשטארבענעם נאד״װאס

:liny האט װאם סוז״יאט״סעז׳ פיהרער 
 אוים־ אין אעבען אאנגען ז״ן כצת זיד

 סאציאאיס־ ריט אננעזאים שטאר? אאנל
 איז גרונד״נעדאנפ ;,,ז אילעען. טישע
 l״P ניט נאר האט כיגא חױת אז לער,

 װירט־ ?אייטאאיסטישע כאדײטענדע
 *,■HP איהר אױפכויען ד תען שאפט,
 סאציא־ ד,. ד. נאציאגאאע׳ אױזי טאאיזם

 םא״ זי דארף דערצו יסודות. איסטישע
 צאה־ אנאײהען, אױסאענדישע נרויסע כען
 מים׳ן בױעז און ■ראצענטען זײ פאר אען

 םאברי?עו« באחנעז. געאד געכאמטען
 רער נעהערען זאאעז װאס כײינס, ■ארטען׳
 m אוםו אזא אױויא גאציע גאנצער

 סא״ דעם כױען העאפעז מא»יטאייזם דער
כינא״. איו ציאאיזם
 צו צו גענויער זיר ?וקט כיען װען

 איז װאס געדאנקמו־גאנ:, לאזיגעז לעם
 צװאנ־ מיט נאר נעווארען ארױסנעזאגט

 א נאײר מעז כאםער?ט ׳pnw יאהר צע
 טעאריא דער מיט כ?ײט,עחנא גרױסע

 םאר״ איז װאס .נע■/ דוסישאז םונ׳ם
 אײכט־גאױבענחנ סון געווארעז שדיעז

ערםינתננ• ש»אנעא*נײע א אאס פענשען
 ניטא באםת טא?ע איז אויס׳ זעהט ov װי

זה... דער אונטער נײעס ?ײן
אוזי, 20 די ען װאס י נ ״ מנר ז  ארי

ט ײ ר ז מי דער םון אויפשטעאונג חן ג אזי  ד
מן, האבעז טעאריע, ער אז כאװיז  כיננ• ד

שער ט איז שטאאט זי  שטארש גענוג ני
י צאחאען «ו כדי ■ראנחוסױו, און  0ד

טאאי אויסאענדישען  ■ראצענטמ״ ?א«י
ײן אױסמיידענדיג  ■רױואט־?א*יטאאים״ ז

שע װ. ־ וױרטשאםטס טי םי א צי י איני  י
ט סודיאט״סען, םיז האפנוננ  ‘ ^i:ypip ני

ף שער איהר אוי  םעגאיכפײם״ טעארעטי
ר האט ױער י־־ער א; צושאאגען זי  װיחן• גר

א אין :איכפײט ע״ ן י ו ש איז כינ  ארי
־ אן סאפיטאאיזם, דער געדחננען נ ײג  א

ל חאט אח אױסאענדישער, און נער ט  אנ
שאן א נוסעו ד פאאאניאלומ רױבערי  מ

מ חנם וואם ראפםער. ש עזי נ  פאאת כי
מנו ספו ען צו אױ כ תריי ר רחנבעדע חן ם  ש

ם אזןבעז םון פען ד ני ר ד םרידאיכען דו מ  או
p םון בוי n אױזי ע־ סטרי  םאוכח׳רײ אינדו
ך נאר יםורות״ נע ר  סו| ■מריאד א מ

C ערביטערטעז און שווזןלזוז w T i w p p״

, ג ס ס ױי פ

m־
שםועסען קורצע

ען מ י ױו ס ו ע ד ד פ ט ק א ד ע ר
• • • Iלעזער די »«ון«•

ן»

ו ו ר י ר דן ^ ר מ ו ר ײ ו ק ר, ײ ו נ י ײו  װאו איז ײ
ז י  סוז חוכ ד*ר נים עס איז זנויהף די ד« י

מן דעם ער ק אר ם ה*?סעו ןרו לאקוור ^  איע םי
ס דאס איו אװאטגר*? די כוחזח י  אײנער ;

ױ יסודות, די ®וו ו יאגס א ד וײנעז ױנ נ
ס ױ ו «»ר »י« ojr 1 נ נ נעים• רי אז קלאר, ױ  

ינ^ינסגתו on דארו סר»נ«  װערען נצנוסען וו
ט איו ו אגנאסראנ ר דער »י ע ג י ^ .םײטידאממלעגןןנחײם רעירעזעד ר

טיין. ןואאף  איהר װ*ס ,nryo די — ש
t*N o in n in נינץ » »יז נריזי, אײןר Vi■ 

 םאדםענליד, •*הירם װ»ס עטװאס, זועהנרינע,
MM ז ני», גיױכעז סיר« by פאראז זיינעז m 
 זײ »? נים, ov וײיסען װעיכע ר,voרני'H סר

iv^ot ד רקר#ון  n« ou װי סוסר, א נעהפען זי
 oon* *ון ױניאז. * ראנ«ן *ו »יז ov גױסינ
ivivn נ,א נויסינ •אר סיר האיס^ןvרvוjכ»v? 

ײר׳ סים •אסירם ד,*מ װאס ׳ד«ס  •*י י Iייי י
 •ײץ׳ « אזיוי oו^רנײvנ ה»ס אייזר װןרטער.

 ד«ר »וז ,pyyo ?vװארvג יויז ov ןר׳»£^. *יס
r הןם ב*ס n* ,ז #רקיעיס  *vii ov״ ov ייאו י

ר. נאד מייזקו רv ovii אינײס, *ןר ״ ז י י  י
ovנ’יv ^װאנ vov»r,-» װ?ז ov »אי

 «ר׳ר רyרm *? נוס#ו1»רויסנ קר 0י.» ניןי,
 גיס *רנײם קײז םןהר iv ה*ם »-ר ז»־ ״ר׳0

 ¥וס סvנדvװv̂ זיד איחר די*ס גקנקז. ו^וסיס
03M0V3 האס װ^נער ױניסז, *־יער ne »ס*ס

 סרי־ האם רv ro»o נאס, דער און ,rnvmoo א
״ו זvBויp̂ןרo ר1גיכ ער אז ערקרעיט, ר1  ז

nr.• צו איריקנןהס^ אײר א״דער nvi *ר« 
 אײןר ?vov>pni» ofiovj ר«ור י”א האט גײם,

 אה #•*ס, ארניים איהר זvo?yii אױף «י*ץ,
 no >opn סוסר רvד .P*otm נאנץ *ארדינט

 »ײער כײ oov» זיר ד-א״ט :איז vorsryj רןר
ו אײר jvp זי גסי ײאריס ױגיאן.  »יז !vבא^̂י

 איהר װעז סאי, rvoopvj נוים. * םוז *’ס•
 װער־ •ון װיסעז, אונז י*זם איגז, מריינט

ivp װ*ס און נזעםכער, א זייט איהר יאיןאר 
v״ערז> אי׳ער איז rר•נוvo.ר

D ־ ,צ ’viס רי - ^ vn’n זKכvװעיכ ,וv 
 זײנעז אי־אי, נאר נעװעז ניט אויר ?ײגעז
^ט די װי ,ivov3 םיר םיר, •טוין געײעז  צוי

vop’pvm. זײנען די •d ip אינם^יזך נים 
,iv< זײ סאנם. vv סארעםענםייכם נים דאױם 

ױערע;.
 רvר אז נים, םײנם דאס ;ײז, -־ בצאאא.
 1»פאר .mvo א נעסאכט ה»ס רעואקסאר

iv ײאס ערייבער, vיכvאז •ילע :vp אנpרײבvן 
 ^הר. נים או? ז,vרצער,יױננv •»ר א ניויז

 ,pjvo א נאר איז רעדא?טאד רער נאסירריר,
dp םיאר, קײז ניט אוז ' p v jiv  nv ornp ^  אז
 ׳*רײבער, ?VDאנpאוםבא אז םון זvהלוננyvיv כק

 ov״3 א םים סאן *ו דא חאם רv אז ער, סײנם
iv זvהיוננvvרv די װיײ םאיאנט, j" i װירקליר 
y .voPV“r״p וארנים  fרv■P o rםvװייזם ר 

 צו אס רםvהyנ רvרײכp רער אז ארויס, זיר
oviv« ,װאס סארט ivn” i r אוים זיר tn r ײ  נ

”v nyo רvאד רvDpרy רyד iitרtוv.הרוננ p״I 
 א״ד סיר iv:yp םvד סאר 2iny?piy ריכסינע

 נא:ץ א זאר די איז ̂,vtn נאר, ?.v:yi ניט
•vdip : ער ■אר די פארpםv ^ערצעהלוננ

 אײנענע yרpזײ םוז ̂־טאוי נעהאט זיי דאבען
:t דערםאר ;יעבענם*ערםאהרו:נעז ײ tv״  ז

 לpנp אזוי כם.vלp ניט נאר זvארויסנעקום
" די װי אנער *v yjyjרםאהרוננvז lvo»n

 ?VO’O א נויטינ איז oy אוז אויסגע^עיט, ו״ר
 ארויס, זיר װײזט וננס־קראםם,‘'yס•רשם סעהר

^ז דאס אז אזי  און, ^רײבער. די ניט ־wdvj ב
 בלײכען זײ iyno נדינ,vוײל נים װילענדינ,

 רvזײ צו iviii'nyvny צװיי ארער א"ז סיט
םעדיר. :ים אוז קרעדיט,

 םיר האבעז נאמירליר, — גרינסעאד. ם.
 םרא* דער אין םיף נאנץ invi:,,.־H געחאנט ניט
^וינט ovn איז אזPנטײyזyרiyר סוז וע  דז

 ־op־n אוז קלאו?־ רyין*רק עו דער סון נאאיד
 איז דאם אז ניט, סארנעסט ױניאז. סאכער

 דער אינער א«האנרלוננ ציעלע1ס«׳ p'P נימ
 װענק« נאריכם k בלויז דאד איז ov •ראנע.

 און ,t»PJyii)<p נאר־ײאס־אינעהאלטענער דער
 נע■) tPDP:i■ םייע נאר זpהאב נאטירליר ואנץ
 נאר fV3#n טיר װערעז. א\יסנעיאזען םוזט

 דערםאנען רvאײ הויינדױנקט. דעם נאריהרט
וויםרד אןpסײpvט ״נא װארם: דעס »ז אונז
”i»p »וט o:ytyniin“ ,אונז װי האם i»’p ̂
 איהר *נװענװננ. v«w:p א גאר םאל oyi איז

 באלד װי אז ,jV2*i «ו דפרמים דאר מײנט
 באארד דדשאינט ovn צו צאהלט לםיטל, ,1 יאקאל

 דארףי יטישל, ^2 לאקאי װי ,nnvo םאל םיל אזױ
 נרעסעת לp•רא•אר«יאנ א ?V3*n אויר ער

 אז, אבער, םאדנעסט איהר רע«ר¥זמנטיימאז.
vרrםv,קריגם נעלם, דאס אנבאםיעפם װאס נס 

 םעוזר, באארד דזישאינם no צוריק 1 לאקאל יאר
 םאי׳שײדענע אויף לאקאל רyרyנyקל nvn װי

• ינדשל, אס, אוםנים !oj'ooyp דזמאינם דער
o כאארד o iy p r p ^ w r a  y jy i” pnHO. איז

ײ ארבײטען זvסvנרrDאינ djvdvii איו  אס ז
V ipoonnyo םאר ivovn ^זײ א• זײ ניבyר 

ם? סעהרסםע ײ  לאקאלס די פאר נאםירייד, ז
 אס !םיסנוידער צאהי נרעס#רער א סיס

ל א אויס נר^ס א ר ע ^  די אוז םםרײ^ דז
 סםרײק־בענעפים. קריגעז »ז חוינצו »רבי<ט«ר

tv?v» .ז םיםניידער די ג»םיר<יד, דאד י  די י
a ®וז מנהרסםצ דאס קרינען לאיואלס ורעסערע n 

r נענעפים. ו*טרײס «  ov או הו*ר. דארוס 
 דעם •ון צוריק סרינם ל«קא< נרעסער^ דןר

 קיע״ דער װיפיל װימינער, נים נצארד יזשאמם
ריי n נים האז דצרמור אוו רי n נחד

ײ י ױ קלײםעו ייקאל ײ jdo'w נ w i  n r  h i
 »וז, .tio *ו נים נצים םים דיאנעז יײ»

o »ז אננענוסצן, ײי״נמנס, trw  wt• ויי-דצר 
« זא< ייקאל ■לינצריי h ■רי*#ו י  m« 
ײ ■י»ר# באידיי ייזאאיו• י י ז ן «י י ײ י

נאנר̂י vdwo on אין — א|.0זאאצ .3
 JVOנטחאלv אויד אױו איז סרמאגדלוו ®ח

ivt דער װאריס קאםפראסיס. ®ון י1נפגרי 
pז נל י  נים האם צד אײן ivn : סחייכ ראו י

 no yoonno דאס אראסצולאוןן זינעז אין
v?״ j ,יס, ר1 סארחסגדעלס דסו ססדסרוננןן) 

 ״.idvdoo o*x, א אולסיםאסוס, to pp'r ער נאר
 tyriyj דזשאנןרס די סים זvארחינךלוגנB די
«r, 2 סײנס w  ,ov״y i צדדיס no IVJ’M דקר 

 קסס* א wiyn fufovi t«P ov אז סײנוננ,
’tvp« א •יסםיס, ii* ,mp די tvop3i»ni«op 

ר סוו  .t’ooo רס1דזסאנ na און ױגי•? מ
ר סיס ן  םארהאגד״ די זיינזו .•רסמקםױו״ ו

ײ װײל נ«װאר?ז, נרסמו1ס«נ יונגעו  הסמו ו
yn חויסס־פס^רזננעו s די ערקלערס  na־ 

 דער״ חסנעו זיי .“ל1«סנ^נײסײנ אלס ימיסז
״ו גיט ןyp דא או ,tfjot צו געםיינס סיס  די ז

 ווסס tvjyn נים• איו ד*ר§אר פ?רח, סינדעסםע
im איחר װןם tianyi פארהאגדלמו. «ו p לייכם 

 אלל אז ,dpivt ױניסז די כפסיש אז פארסםזןהן,
 און מכםס-נויםינ ?ײנעז פסרפרוננ#ו איהרע

 יײנםvפארג ניט זיי זי הפם דאד ה^םס־נערעננ^
ם, די פאר ^וזי ir אולסיםסםום: או אלס נקי « f 

 אויןי ארא• לפזען םיר רyדa נאר, גים איהר
 װזר ,yלענpרoם איס נסר סיני, נארג ojn פײד

tvi װעלמן ov םאר* די חי רײדע?. זיר לאזם 
tvj:i>njan זיר װעלפו vנדינv,דאס ז iv jvp 

 װיד«ר* עס חפמוז םיר .tviot ניט נ«ר םיר
 מעחר• זיד װענים דאס אז ,o־iny?p־iy הסלס

to ojvdo אונז םוז האיםוננ דצרvרv כעלי 
 םיחרען װעראז זײ אז ,tvaon ײילעז סיר בתים.

 װײסקז, םיר םארשסענרינוננ. רpoװיvג א צו
 נםaap ױניפז רvר םוז oaopnnn’a רי אז
מ פז  קרינ. tעTאויסצוםי אום כוחוח, אױזרע »
 װסס אוז האנרלעז, װעלען בתים ליvב רי װי
 נים םיר tv)yp דסם — זיגעז איז ה«ב?ז זײ

 זייער איז נ^וםען ניס אתז tvaon זיי ו.vװיס
פארםרייעז.

 װארום ערקל^וננ, אײער — איםשיץ. .0
 צר נים זעהר איז ג^ואום, גים הסם איהר

nij^vDp3rpna. איז *wrunnoo,םיר אח ״ 
 vovna nvpno,' גיו נאנצזןר דער 1אי ן,vגלוינ

 דער אז ער?לערם, אויסדריקליד tviiyj איז
 :טענ דריי ivoPonJO oim oנדום*ײאוpרvפvר

 װסרום ;םרײסאנ און jaopnyjon םיםײסד.
op to ,d הסס איהד j^ovj ײז גסו װעס  ז
 נים סיר סענעז סבח, װאוםעז *ו אײד פאד צײס

tnvopive. ,איהר אסח ov oon נעלײענס ניס 
”o״ njn איז prooynyj,צוליב זיר הפם ווזןלכע ״ 

 סכער װאד. לצצכמ פארשפעםינם pnoop סבה א
 די אז אײנשםדןסעה נים אונז דסד ojvp איהר

,pj'oavnpj״Dאײנצינ די איז 1׳v ,װסס צײםוננ 
 חרםה אײער קוםם איצט אוז לײענט. איהר

m איז ד«ט אויב .ovar צו לvב'ס א w דער 
ם, םילע םים סאל עי ^  צו װירקליר סv איז ם

o ; tvnp’noaבvרעוולםסם דעם לויט ר na 
oyi ,די צו געהערם איהר אז עס, ׳פײנס װאום 

m איז װאום דער אויסנאםצז. w נרויס *yj 
 נאנץ א ציהעז םעגעז איהם םרז זאל םעז אז נונ,

tvoo’OP»a ,װי ישיוס opiVn ov די םיחלם און 
 װײקליר אויר אונז םום עס •.,pnpaoyo נאנצע
 דעם איבער לײם־ארםימל nvt;io װאס לײד,

oioMTunjynvovn ג איזvלvזtv םוז נעװאדעז 
 מויז איז עס tvn דאז, '•pnyaovo אונזער
 װסו * םים םיר װאימעז .tVDVPo נסר געװסו

nyn'no ,נעװאוסם jpii רצםערענדום־װאוט דער 
o םיר זvיםaװ ,tvovnaB װעט 'liyi דעםזעלבעז 

 און פאראוים. װאד א םיט p̂ריבpvג ארטי?על
 איז באטײלינוננ די װאלם מיר, נלויבעז דאז,
 םיר אבער רע,vpרaםp םיל א ivnpj װא<ם דעם

m yo װירקליר pםaםים לצירען oyn ,װי װאומ 
# איז. ער
 םארנרעםע־ װעגעז םראנע די נײז. — .D מ. •

 םארנעבראכם ניט «.יז ״נערעכטינ?ײם•׳ די רעז
d רvד אוין• געװארעז ipb  tapjynJMp *>דע 

 נימ האם 1דעלענסםע די םוז קײנער װײל םאר,
 םאקם׳ דער און רעזאױציע. אזא ארײנגעבראגם

 קלאר־ דער איז נעםאז, נים cy האם nyi״p דאס
 אזא ניםא נאר *דער איז op אז באװײז, סטער

 איז דעם פאר פאדערוננ רי רvרa םאדערוננ,
 דער װעם אדער קעז דאם ‘צי קליינע. זעהר א
 דסס אחרױת, אײנענע זײז אוין• too ב. .v נ.

 האנרעלט הנייד1געװ װיםען. ניט םיר קענעז
 אײנ־ איז ב. ע. ג. דער לעVB voonnvo די איז

 װי אזוי 1או קאנװענ^פז. דער סים קיאננ
 נעװא־ געגעבעז נים איז קפנװ^טאן דער אויןי
 ,ovn װעבעז p^pnynwjo םינדעססע די רעז

tvnvt נ. רער װי סייז, ניס םיר V. .ב top 
 בײם אלקם 1לאזע צו װי האנרתז, סנדערס

 דער אין ענדערונג קײז tyaoD נים אוז ז,pאלט
 איז opyo-otraap-iv• דער אםח, הינזיכם.

t םארגרעסערס r w iy j גאנצעז א אויף Von i,> 
nvao י־י םאר װיםינ העכםם איז נעיס דסם 

 םאר־ װערם װאס ארגאניזײמאךארבײם, נרױמן
tvoijpj, אײנפיהרוננ דער פאר אויר ווי m 
 פאדצ־ אוי^ װײזס op װי װעס, װסס יײבעל,

tvn מ «עחר נאר רוי  tvj?p םיר נעלם־סוסזוה נ
 א ויענעז viona די אז זסנצז, דארום אײד

nvo^ov'W’Hia ביײבס צײסוננ tPDo^yj ביז 
 אין ביז ה. ד. ססגווענשסה נעססםער ךער *ו

 אנדערע אוו איהר און ,npopap יסמד■ צװײ
 דצד םים ^yop צופרידעז r♦ ivtm ווצמז

׳* איז• זי וײ •onofno צײסונו
יצם אין - ®אהלאר־מארבצסערונג »

aרoיקvי ־ יעצטע םיז האנװענ־שאז דער װעגען ל 
 פ־ן א־־נע אויסניע*זעז nvYVt רער חאם ױסד

 די איז דאס ?אםיטעס, vDoj’DaMi סאסע די
.VO'DBP ױעלנ•; םוז רעפצרט ספיסערס 1א 

 ! באא״ד, רדשפינט םון nvovnppo ,nyjia•< ל.
 װייס־פרעזירענט אוז ט^ערםאן, *ijn tvnpi איז

 י גע־עכ־ אויס ר.Mםvרpvכ tvnyi איז אסדור
 ! װערע;, ̂רט,רקרv דא זאל iyvyi צוס םיגקײם

 ״׳ויד. זײן גיט איז ov אז זײז, tvp ov אז
 ; דרית, אוגזער אין רv*יD דעס צולינ אז נליר,vם

 געםוזט האט זאץ nyn װ«ס ׳ovi צוליכ אוז
 ! װאו ״oonyinaB״ אין ivnvn אריב^געכראכס

 ז'י• ׳ןyװארvנ פארטינ ^דליר איו צײםוננ די
IV3 ארוי װעב אוים־ןoגvפארvצײ• פאר א ן 

?tto ,tv רער aרו^י־רידvגע־ נים זיר הפט ר 
 דער אין איז סאנוסקריפס דפר װײל כאפס,

nyo'ni נענסבג/וז פארלאר^ סהוסח. ov איז 
 אי:ןר■ איז רvנום ny*i װאס נס, א װיר?ליר

 ,orovap*^t pnaop pooa ,tVJ’pnp ה«יפס
 קלײנעי רvינovסoניoיvארהe דער סים אוז

tvt'n צסהל j.
 נערעכט. זייים איהר — זיצנערמאז ם

 דעי צו oppvi ניס tvnvnpj רסVBגםv םאנמ
npj'ton .םעהי זיינ^ז זײ איסײיוננ no א 

nvopanoa tjn»>3vnpa,‘ ,ז״נעז דאס לס?ל. װי 
”nya דער װסרום ענספערס< רי *»p גיט איז 

 אונםערנעםוננ. רvאנר ״wh* אזא צו נעקוסעו
עס איז «װאס : oavn םים oavnt איהר אוז

אייר ר•סס םעז װסס צו אוז רpװ דאנה. אונזער
oײנגvלאדv,נים זײס איהר םארװסס און ז

 א רעם אוי\י יס סכצי איז גוז, נעקוםעז?״
OPיpדער תירוץ. על i y i " i v ציײ די םון 
 װאס האגד^פט, א פים oconopoa איז יעו

 אויר ,tpiv^?np3’a ov tvayp װײנינע זעהר
סאר זסל ײסס ,naovnpvo קײז נים *ר הסס

np און ,onpoojv דאזינע די tva'np איהם i
אונגעז ער איז פאר  צו צײם צו צײס פוז נ^ז

tvo *רי סים זיד 1אנזצע3 v w." ,לסנ אלזא»p

,א עי ,vo2y־yi א טעני־ א־'׳;־ , נ ח ס t פ o r t 
 ןייסיו■ ןאר ד• אז )ין’א ;יס ־ ט tpny־ ו־־לגעז

y" *יאכ עגטשע־ס, jy איוי ;־ט ny ד י נ ר א • 
p רvד no א';טי;*׳;ב־;; די טיט ד׳ל; n p o r a* 

 ,1י«יספ נאנמ םסר ?ירע; v2״־vv. זיא ־שסגאי,
o.״ זא'עו v tyoy?יעינעז אי־־נ^ד ־*־* IViar 

, ען i" איר־, יעיט כר^נ f ײב י צו b ו iy“ 
 tynpaoip צז סא־סקריש טיר *וסיטען םיל־ס

 0סי טסן צו די־עקט iy2o- ־־אב פ־אד;;, ,׳,א־
^ איררע אי; ײנ־סז דע־ ס נ ־ ס ,ivoא װפי

 אי!י סנוןד .mvo V02V1V1 נסר א DHnyi איהר
 #ור0’1גר איא טינ איטגייה דער אי? אזוי״ צי

י א 0O0P ד*ר װערס cco איז ‘VIVOI'B יvoנ
ומייס. סי ו״ו צוײב #*־ש״ד^אי סאגםע•

• n y ״ * lyommy ערדב^״נ • M■ W
Of מו ײו m דװ־״, יכית ,זכרונות בענרעי

fדי• א vviai רי יערצעהיט ױעים o r m  v r 
r •• איגטע־עסאגט^ר ;סנץ א אין  op a״Oi 

 tvooi צי נ־להאט צייט ivaon טיר כסט־ש אונז,
 די פאי »ז נא;ד, ivopny אין ני-ק א ב״ויז

v ײסס איימז, צסךי כרויסז i"t; ײ״נין נאגץ 
vא•ר• רyר סיט באססנם rי voa’rv i. 1* אוז 

ip;• צו, זיד אײר טי־ רעכענזו די r י#יפיא 
 נ*ר ײערססײפר ךרvז א דיר׳׳ *בית1 ״זכרוגית

 ךי״ סאי oרvv, ניויסען no oy איז בסזונדערס
f זvיvוי סיר אידיפ. בױיז **ע:עז? ויעלכע i* 

 .PnfV י1א״ lyjpr ipioi צו inyo ivaon ױיס
ז ריד ײי rv:c אלוי  אינפר* oy הסנמז װעי̂־

 pinpr רvא•• פסר דא;? א דערױ״ר !•;•'״;גט.
סת;ה.
 — פעד#ר״. פיז ̂דאפססר וױינ«ער, ז.
 01» באנרינאונ vג,א'*צp א׳־ער גטyײ״yרגyאיכ

lyooi’ tayt נו איו נעבויםסטסנyo5 ר .fa- 
nyi.* 0דריי) איחר אז הספקז״ ולײוז טיר 

 vnpiMo vאי no נקפיהיקו די יויס װירחליר
tv טיר tvovii ״ױנג^/ i"t יפיואנ־ ס§ט אווי 

 tpnvi איז כיגה אינזןר כסםמ יסהרעז, רי נעז
בקסטע. די

צוױהגעװיזען ה»ט װענואן ®נ די op רעזןולוציעס חמו ועם װענעו
).9 זײם ®ון (סלוס

 אונ־ און מאשין, א איז װערען װאנדעלט
 פיל זעחד װאלמען פאנוחננשאנס זעחו

דעם. תרד םארלארעז
 דאד;ע די אז אבער, איז פאקס דעד

 נויטיג, ניט וױרפ^יך איז אײנפיהרומ
 ילויט אז אנבאטדאכט, איז נעטט כמן ווען
 די טאפע שיקעז קאנםםימוציע דער

 מעםבערס צאהל גרעםערער א מים קאלס
ראס אזוי, דעלעגאטען, צאהל גרעסערע א
 ניט קײגמאי• זײנעז לאקאלס גרעסערע די

 װערע־ו צו אונטערדריפט נעםאהר איז
 דער לויט מינאריטעם. דער םון חלילה,

 ױניאנס לאקאל ״די זײנעץ קאנסםיטוצימ
 צװײ װי מעהר םון סעטבערשי■ א םיט

 דעלענא־ צװײ צו בארעכטיגט הונדערט,
 פון מעמבערשיפ א מיט ױניאנס טעז.

 ׳םעהר ניט און הונדערט, צװײ װי פעהר,
 צי בארעכטיגט זײנעז הונדערט, םינף װי

 םיט ױניאגס לאקאל ;דעלעגאטען דרײ
 און הונדערט פינף םרן םעמבערשי■ א

 בארעכטינט זײנען טויזענם װי מעהר ניט
 וױיטער, אזוי און דעלעגאםען״, םיר צו
 דע* אז זיד. דאכם װײםער. אזוי און

 אזױ דא װערט דעמקראטיע םון פרינצי■
 ׳ דערפאר און אפגעהיט מעגליך װי װײט,

 פאד נרונד בארעכםיגםער קײז ניטא איז
 וואאט װעלכע אײנפיהרונג, נײער דער

 ענדע־ פאלשטענדיגע א גע&אדערט אדער
 אונזעהע פון כאראקטער דעם םון רוננ

 לאקאלס די װען אדער, האנװענשאנס,
 צאהל דיזעלבע נעשיקמ װײטער וואלטען

 פיל עס װאלט איצט, ביז װי תןעלגאםען,
 שטי־ די םוז צעלעז דאס געמאכם שװערער

 געװיס װאלט םראנע יעדער בײ מען.
 אד איז װאס ראל־קאל, א זיך געפאדערט

 פראצע־ לאנגזאמע זעהר א אוךפאר־זיך
 נע־ שװערער םיל נאך װאלט און דורע,

 םון װאוט יעדער װאס דעם, דורך װארען
 צעה־ געמוזט זיך װאלט דעלענאט יעדען

 ער װאס מעמבערס, צאהל דער לויט לען
רעפרעזענטירט.

 רעזאלױ מע6 די אנבאמרעפט װאם
 קאנ־ ספעציעלער א פון פאל אין אז ציע,

 יעכט א האבען ױניאן די זאל וחגנשאז,
 די״ האט דעלענאטען, נײע ערװעהלען צו

 געענמ־ ריבטינ זעהר לאא״ אן קאםיםע
 איבערינ. נאנצען אין איז דאס אז םערט,
 צו רעכמ א האט לאקאל יעדער װאריט

 איבע- דעלעגאםען זײנע אינםטרואירען
 יאך ער קען פראגע. וועלכער אירגעגד

 שױן די אינסטרואירען גוט אזוי פונהט
 די װי דעלמנאמעז, ערוועהלםע אײנכיאל

. ע ײ נ
 װעגען רײדען צו םיל ניםא איז אויך

 !,א ב. ,v נ. דער אז רעזאלוציזג דער
 פאלט מעמבערס זײנע םון אײנעד םאל

 ארײנגענוכיען פלאץ זײן אויןי זאל ארוים,
 די געקראנעז האט װאם דער, ווערען

 דער שםיםען. צאהל העבםטע נעקםטע
 די אין •אםירם האט עס וױ איז, םאהט

 תנ. פון מעםבצר א ױען יאהיעז, לעצטע
 .y ג. דעי ןעהט דעזיגנירם, באארר ע?ז.

אהן םעגליך וױים וױ אױסצוקוטען, ב.

 באשטיסמ נים װערם קיעעד איז איהם,
 מן דארױ סאמער און פלא״ז. זײז אויף
 yrn \v? *לא*ו, זײז אויזי אײנעם דאך

 איבעינצי׳אזפז אגנעלענענדױים װיכטיגע
 םאר־ ב. .y פון אורטײל צום װערען
n פאד איז כ. .v ד^ר אז ניט, נעסט
 דער קאנװענשאן, דער :אך ;אהר צװײ

־מעכטינטער  אינ־ דער פדץ פילזרער באפ̂ו
 שייזואל נאנצער דער טערנעשאנאל.

 איהם װערט אינםערנעשאנאל דער םון
מאכם עס אז אם נאר, ;אנגעטרױט יא
 װאם אײנעם, דארף סען װעז פאל, א זיד
 מענד א פון פלאץ דעם פארנעם<ן זאל
iyn םון y• .איהם אײןי דד מעז זאל ׳ב 
!פאילאזעז הא:עז ניט

 «ו זיד נויטינ ניט אויר איז עס
 יעזאלוציעס רי iy:yr, איצט םארברײטעז

 :,א ריכמעם לעגאטעזyשא®*ד א םאר
 האט װאס ?אונסיל. יקט דיסט א פאר

i־B*<w* ױי ארײגצוםיהדעז באצװעפט sy i׳ 
 הינמעד־טיד. •דעי דורך סיסטעב גאטען

 שאם־ םון םyסט,ס רyד װענען זyפרא: די
 דיסקױ גרינדי-יד זעה־ איז דעלענאטען

 קאנזוענש׳יז רyד אויף נעװאךע} טירט
 ‘צוי־ילגעוױזל איז און קלױולאנד אין

ר דעם איז נעװא^ז. ש  צטפyל די פון מ
 װאס ד-אסי־ט. נאןנ״טט האט יאהר צװײ
 טינ־ דאס אױף אגגעריהדט האבעז זאל

 ?לירולא:* לעי פון שטעלוננ די דעסטע
קאנװענשאן. דער

װז־ י-ײדעז צו פיל ניטא איז אויר
 K איעצוםילרעז םארשלאג םyד געז

w דעם אונטער קאלום w פלאמ־ ״םרײע 
 די אויסגאבעז. אונז^־ע אין פארם״

 נא-ץ האט רעזאלושאנכ־״ אן ״קאמיטע
 .נע־ אונזער איז אז באכמןרקט, ריכטי:

* ס ײ ס : ' ^  נענמ אפנענעבעז װעיט 4!
 פארשײדענו! פוז דיסקוסיעס פאד פלאץ

 איד וױל וײט, כיײן פון דאר, מײנוננען.
 זאך אזא אז אפענהארצינ, גאנץ זyבyצוג
 װעלכזור איז פייאטםארם״ ״פרײע א װי

 זאליוי אײנע יעדע און רyאײ: יעדער
 אויסדרוש געבעז פרײ םאלקאם קאנען

y צו u " t ־,מע :יט פשוט איז ימײנו::ען 
 נאנז אוז אורזאכעז. םילע גאײ צוליב ליר

 צײלעז די פח שרײבעד דער איז אפט
 שמארקען א אנצוטאז געצװאװגעז אלײז
 מײנוננ־אױם־ םוז רעכט זײן אוי,־מ צוים
 נעגעבענעוז דעם איז iyp דאס װײל ׳דרוס

 נד װי שאדעז. מעהר ברעגנעז מאמענט
 װצמעם אין אינטערנעשאנאל, דער זyצ

 ווערןן פאבלי?ײשא:ם די םעזyרyאינט
ארויסגעגעבעז.

ov רע־ די אלע אז קלאר, אלזא איז 
 i-'p פארדינט ניט האבעז זאלוציעם
 די װאם דעם. װי שיקזאל. בעסערען

 קאנװענשאז דעי פרז נעחראגעז האבעז
באסםאז איז

באטראנ־ צו איב^ נאד בלײבם עס
 ד «ו גונםטעז צו רעזאלוציע די טען

Kױסנyנוהד װאס משסבערס. שלאסענע 
 פײגינן אויד װי ל.. .y י. ם. דער צו רעז

 •wwyiUHP ד^ר םיז באשלוסעז אנדערע
 H װידנאמ םו«מן םיר וועלען דעם פאר
*ןרםיקעל. באזתדע^ז גאנץ
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Iװיסען צו גוט איז װאס זאכען
 גענומען זיך האט װאנען ®ון

7 װעלט דער אין לענען
 סודות סויוײליתעי־סטע די pc אײגע /

 דערקייעיען צו איז אודװערז דעש סון
 *,ער׳צט די אגטשטאגען איז cv אזױ װי

‘הא װאנען םין באשעפעניש. <עכער-;ע
נאשעםעד־ לעכעדיגע נע;וםען זיך נען
> שען

 צוגויוי שםעי־ט װ$ס םאסעריאי־, ‘רע
 נע “אדאי איז איצט, יןערןער אוגזע־

 ניט־ײעכעדיגע־ דער pc ט*יל א ויען
 pc ט״י גרעסטעי דער ערר, מון לוסט
 עט־ טיט *דע־ סיגוט *ire םיט אײזם
 דך ל^רט עו־ און צוריק, D'HH .לייע
*,אוכיאינא: דער צו אום צוריק שג?ד
ײעי־ט. שער

 צעל א װען *ז אױך, זעהען כױ״
 שטא(״, טויטען אזא אריין דך pא נעטט

 אין ארער דעמנ א אין אױס ד ױאקסט
 רעקארד נע*י:*;י'שער דער .עי״סאנט. 1»

אײנםאכע־ די אז וױ»םער, אונז וד*זט
“pc ivd רע *c דער טיט קענען יעכען 

פארשי׳ אין אנטװיקרען דף צײש
 כא״ ס#מ«ליצירטערע או; אנדערע דעגע

שעסענישען.
־4װעי װעגען פאיען, א^ רי אין *כער

 אײן כאטש םאראן איז וױיסען, סיר נע
 אנט־ די װעיכער םון צעל, צעכעריגע

 האט קייגער אן. זיך חױנט וױקיונג
צעי* אזא *ט אז געזעהן, ;יט אבער נאך
 גיט־לעבעוײגען pc אנהױכען זיך ?אל

 אז ש«ריכװ$רט, טע4אי ראס שטאו״.
 יעכעז׳/ pc זיך נעסען לעבענס אלעי

בט  און באשטריטען ניט rs* נאך כל̂י
 ״פעלד אמת׳; דעם סיד האכען רא אט

 דער pc קײט דער אין רינג״ לענדינען
אנטוױקלוננ.

׳איז ®ראבי-עש א שװערער װאס אבער
 דעם צו זיך צו עס ציהט םעד׳ר אלץ

 עס װערט איצט םענשען. וױסענשאםטס
 םעז װען וױ זײםען, ביירע פון אטאקירט

 רי באיג. א רורך ‘טוגעי א דויך םיהרט
 כעםײ די און דיט אײן pc ביאר^נען

כא* דעם דירך בױערען זײערער pc קער
 ישײדט װאס אוםוױםענדןײט, pc ריער

Btf םאנען זײ און קעניגרײכען, צוױי די 
פאר־שריט.

 גרעסערע אדז כיאכען כעםיסער רי
 גרויס אזױ זײ פון אײניגע סא^עקורען,

 דעם פון טײי א סארמירען ײאס ׳רי װי
 װירער, ביא^אגען די ^טאף. לעבעדיגען
 אײגפאכעיע און קלעגערע אא״ן אגםדעקען

 זײ סון אײגיגע און לעכען, םון סארסען
̂ענער אםיילו זײנען  גרעסעיע די םון ק

̂ען  בײדע און כעסיקער. די פון מאלעקוי
ס*עקוא«• אין פארטאן *פםארס זײנען
 צװי־ םינים װאסעדע דעם, װעגען ציעס

 דעי־ אוייי י״יגען יוענען עס עעדסארםען
כע־ און ביאייאגיע צװײשען ייניע גרענעץ

מי<•
 סון אײגפאכער זײן זײ סוזען זיכער

׳חױת און םראנצען אײנצעלדצע^ינע די
®ראטאזאא. און באקםעריען רי

 דעם פון גרעגארי װ. רז׳ט. •ראסעסאד
 אז עס רוסט אוניװערזיםעם נאאזגאו׳ער

אי־ ארטיקעל זי_ין אין ^®ראטאביאן״.
 בעמ־עד ב״י׳אגע די אין נעאלאגיע בער
 בריטאגיקא ענציקרא^עריע דעי םון

:*זוי ער ואנם
 האט װאס דשעילע, שרילענהאסטיגע ״א

 לעבעדינען א םון אייגענ^אסטעז םך א
 t אוױי װערען געסאכם סען שםאןי,

 םענליך איז עס און ווענ, קינסטליכען
 גא״ K אוױי סארםירם זיך האם עס אז

 באדיגגונגעז די אונםער אוםן םיר<יכעז
 נעיתן איז וועאם די װען צײס, רער םון

• ױנג.
 דעמ סיז ברעגעז זוססיגע די בײ״

 *םסאסםעד די װען אקעאן, אוראלטען
סײכ־ און װארימער רייכער, נעירען איז

 טעכד די און איצט, איז זי איידער מער,
 נע־ אײכם זעהר נאר זין האם •עראטוי־
 בא״ א נעװען איז עם װאו אט עסדערם,

 אזא םאר אוםנעכונג גינסםיגע זונרערעס
ער־ דעם םון אנטוױקלונג םאםענטאלער

^עבען״. שםען
 געהען װיסעגיפאםםםםעגער אברערע

 גאר גיט אז האלטען, זײ װײטער. גאר
 zvuv םיט אנגעהויבען זיך לעבען דאם

 בא• די אונטער צוסאל באזוגדערען א
 פון באדינגונגעז סליםאטישע וונדערע

 אז נאר פאמאנגענהײט, ױײטער רער
נעשעהע־ געװעהנליכע ^ זײן הען ראס
איצם. אםילו גמו

דר. אויסגעדריהט האט אנויכם אזא
 באםאניה םון אראםעסאר גייטס. ר. ר.

 און אונױחןרסיםעט, לאנדאנער חנם אין
 דער םון ■רעזידענט שײםער, א. ע. םער

 װיסענ־ םאר אסאציאציע בריטישער
.1912 אין שאפט,
םארשםאר־ דער האט 1921 אין און
 אוױ םור בעגרזשעםין •ראםעסאר במנער

̂בען :״ביאכעםיע״ זיק איז גע״ער

 ײמאט גאנצע א עחדסטירען רוז ״עס
 T וואס נאשעסעגיש^ן, י־עכעדיגע ריט

 ײין געודזען, גיט אוגז האט רייזראסרא•
 באיןטעײעז די צו 1בי ארױו• יןוסע; װאס

 אמ־ pc ראגד דער ויאטאזאא די און
 י״א* pc געבורט דער ני• דט ליגט בען

 דינ^ן ױעיכ?( כאקטעריען, און טאזאא
 אוד םון אײנװאוינ^ר אגטיױח^טע הױך
 ציױשען דדריגער סך א נאי װעי״ט, ?עי־
 יע־ םיז אנוזדכ דע- או] קא^אידען, די

 ײאס נעשעהעגיש, א געװען ניט איז כען
 יאח״ םיייאנען מיט סאמעחוסען איז
 יױ- ניט סעוזר דך ד.אט pא צוריק רען

 עישײ־ אוא איז דאס נאר חנרהאי״ט,
 וױדע־״ אײן אין דך האי״ט װאס ׳גו;ג

 אויב אח דור. אונזע• אץ כסדר האי״ען
 װאי*ט ט*שטורם4װע גרױסעי א ע«עס

 מיט כאשעםמגישען אאע סארניכטעט
 בא־ נײע דעסאי׳ט װאלטען מארשטאנד,
 װ• אזד שכל םיט נאנאכט שעפעגישען,

 פון ארויסכעהוסען צודיק מעגשען, מיר
 י־א־ א אין ערד רער םון טיפעדשען די

יאהיעף. סידאנען םון צעס
באוױי״ י״עבען פון םארדען נײע אדנ

 זיך pc אײנעע יזענע< ׳איצט זיך זען
 אוגזערע םון זײט רער אויף שטעלען
ען, קיאנההײט די ׳שוגאים  אין כאצ̂י

 מעד דעי אגםחעגקן כ^חםי א אנסיררען
ראסע. שליכער

 געראנין פרעהאיבער ניט דער אט
 א;־4’ פון װאיט װ. פיעדעריק פון קומט

 אז ׳םײנט ער אונױוערסיטעט. דאגער
 װא״ ׳רעם פון לוםט (קענסער) ראק דער

 זיך רײסען סאאעהולען םיאטאילאזמישע
 pc לעכען אייננעארדעגטען דעם םון א«

 װ/ אזוי עי״םעיען, ײימיםױוע זײערע
 רעפ סאי״נט װאס ׳הוגט א זאבען, לאםיר

 פאראײגעס אין איחם אין רוף •ױלרען
װעלף. די מים זיך

pc או פיר, זעהען ציטאטען די אט 
 לע- אז אביאנענעזעס, םון טעאריע די

 pc א* שטאמען באשעפענישען בעדיגע
 וױיט נאר איז ׳י1שטא יגען1ט־י*עבעינ

 נענאטײיע די pc געװארען געטױט גיט
 האט •אסטער װאס ׳ערירעגטען8עלס

 נע־ אל:ז :אד װעיט דאס נאיי געדאכט,
דינט און פרא;ע אסעגע אן פאר י־׳אי״טען

 דעם פון דעפארט פינאנציעלעד
 דעד פון באאדד דזשאינט

 ױ־ םקױרטמאכעד און קלאוי,
 ,53 ,40 לאקאלס די פה ניאן

17 און 69
י3 וײט םון ישיוט

— -----ם*;ר כילריגנ
:71 יאיאל

------- כענעםיש שראנקען
— — — — — אסעםסענםס

-------------פוונר רעריף
--------ם*:ר ,עסוידרזשענס
— — — םא;ר ארכײםסיאזעז

-------------טעהס ספעיזער
--------------םאנד ביירינג

frn’?o :r'— ־־=----------------—
— — — חובײו ארײגנעקוסעכע

-------------------סײװיגנס
 • כאציז ■י«ערס םוז סרענסםער

-----סײװיננס אוי^ *ינם^רעסם
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32T. 15 
32.761
220 72
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027 60
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10750 00 
Z&00 00 

400 00 
»6.21 
21 61 
ft.00

------------------— חני םר
:אױסגאבען

:40 ל«קאל
----—----בענעפיט קראנימז

-----------------ם*נד רעליף
-----------םאנד עטוירדזשענסי

--------ם*נד o:yDjn :53 יאסאל
-----ב*:עםיס קראנק*;ו :60 יאהײ
:71 י«האי

— — —-----בזגעשיט קראנקעז
v ? n סאנד-----------------

— — — — סאנד עםוירדזשענסי
-----— — ארכײםסלאזע •יעסערס

— — — — — עקס«ס:ס כײריננ
----------------חוכות באצאחים
 — כאארד דושאינם צום אנםליהעז

 (םרצנסםסרד) רעיאזיס כאנק «י«קיס
-----------חובות אײו• ריסהאתם

$21106.46

$1.953 40 
355 00 
17500 
135 20 
71700

686 00 
465 00 
25 00 

970 00 
2.028 60 
7,750 06 
4.50^10 

:/8  21 
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 וױיטערדיגע יפאר םטימול א וױ אפילו
איםפא־שומען

ט טך א י ^ ס ט ם א ש ^ ס ען, װי ט איי  אז -
 חנ־ א-ן געיעעחן איו געכורט סיאגטוונע

'>>די אײגיג^ געשינטע.
 ם־י אכע• אפט, (עש^יט tv אז טען,

 פ*»-אן זײנען עס דט. דאם נאמ^ייןען
 רע;ש דע• אז םיינען, וזאס אזעלכ^

 אײפ* דך צײט דער סיט אםשי ױעט
 אכא*4’ דער אין ןראדוציחןן צו ל^ומען

 עכעדינע4' שטאף טײטען pc לאטאדיע
v r 'm v m.}

 די pc •יאכי-נענטסטע די pc אײנצי
 םא־שטא־בע׳ ijn געװען איז געיע-טע

̂איכ, זשאח •ראפעסאר נער  דעכ סיט י
 פא•״ האט אמעײקא װעלכען פון טױם

 גי״עגצענדסטע איי-ע פון אייגמס לארען
̂אגען.  דער• אזא איז אידם פאר נעאי

 מע:^נ* א נאר ניט נעװען גרײטנג
 שר״בט ער וױיל ציל. א נאר ק״ט,

 מע• ליװיגנ אװ ״דינאסײןס ביד דין אין
̂ן• ״עקסיעײסעגטאלע :אזױ טעד״  אכי

 כיאייאדע׳/ pc ציי* דער איז נענעיעס
איי־ם סיט טײלט נעסע־עי* פא̂ו און

em •ד ifv  j r m $ n ר# t iif i : . 0■ ס 
ע די ג ד־ ר ױ ד ץ־י , ד ו ו ׳ מי י ײא© מי Wt‘ י

S u E H i D E H

f i r  M p r iy e M i t r r i 
ly,*•* די כ״ס o tt 'P  y r i i t e r t v  r 

»r״l K א־ו im*• ,דט »f י‘ tv* 
̂וי*  •0«י מ׳ונ׳ןן in ס׳ןכטיג נ׳נניג זײן *וכ

J‘10 ענ«ן>’ דו«*רען .'.tw ? •  *I״, 
, ״ » ױ

V 4/ •W וא 6 *

 חאטעלען סף א ד$ זײנען עס
מאונטמס די אין

©r? 1א» •לאץ ײ׳ן״גוי ײיסאז, אנןי דאי׳ 
 וויל§ איהר ןץ»ס $רײז דזןם פאר כ׳ןפטן• ךןר

ז ‘•ני א*חר ק־סט צאד^ן. י  ײ• י
טטײ#$י יוזיו ײק Pr©$n ̂גר

אvt 1 יי©׳ איד״ קרמט.  ו׳ך חיט *יחי ו
BDror : ר♦ די
H ומט א*ור נ•, נזנזגדו it I” 4* n r און 

ifc די גאװאונד$י$ן. זיכןי i• אײט־
r סוזט איסי נןצײרץ;©, t איו מיי׳טיא פיתלזןן

ftrn$$3 איז n r » i iv  cn «1אוני ל1חי• 
י rn© דן jn if׳©i»: פח m
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 ס־בערמאן און װאלדמאן
לאיערם

302 BROADWAY, NEW YORK
Tcl«pb«M! W«rtk 5623 5424

וזאקיישאןי ריכטיגעז א פאר
דעם אץ ק־סען יו־הר םוזט צ*יט ג.*טע אטת אן א.ץ

W EST E N D  H O T E L
LOCI! S IIK LD K A K B

Luzon Station, Sullivan Co., N. Y.

װאוגדערבאר׳ ז%א לאנדשאפט די
געשטוןקפוי, ארן זױכער פריש, עסען ד^ס

י פ די ג ען ז י ר י ס ע ם
כמהמנדלונג. פרײגייכשטע די און
 כלױז ציריק און הין רײזע די

האכען. ניט חרטה סײן דכעי װעט א*ד,ר ;,א קיםט

J. Cohen, Manager Tel. Hurleyville 9-P-4
אנטעײא יאיק נײ דןד אחי\י ט1םיל א נעסט פערי סט־יט םע-42 י־ייי נײ : דירעהשאנס

אײר. אײף װארטצז שוין װעם א־ישיםאכיר אונזער רויאו. י1 ריייעהם װעסםערן, און

רינג ר ע ט רנײ א
ץ א *ן איצפ פיהרט םפי א צו ה

רן ע ס ע ר רנ א ס ױ פ פ א ע ך ח י ל נ פ י ם
#

 H בלױז נים *יז ארכײםער-ארדען ר»דיק«לער נרויםער ייעזעי־
• אין סיטג-ליעדער די ט«ר פאחיכערמג  און קרןאקחײ■ *מ ייי

אין קויטור-יעגמער אידישער נרעסםער דער יױיר איז ער גאר נױם,
קענעיע. און אםעייקא

 איד זרטנעשריטענער$6 יעדעד
 vt םליכט אלס האלטען עם יײחי

ריע מי־כײםער צוס באלאגגעז

ר ע ד י ל ג ט י ן ט ו ס פ נ א י נ ו  י

װע ס ©ראגרעסי טי ע ײ ם א ס

אײנצעלנע און
ע ל & ק ײ ד « ן ר ע נ א ז ר ע פ

 ױך ןןנצושליםען גערופען װערעז
רינג. ארבײטעד דעם אן

 זום ווענחזו זיו »ינם«רם»צין פ«ר
:נענןר»ל־*םים

:פארנמוגט רינג *רס רער
2,ססס ר500, א ל « _ו

א ס, ס ר ס ע ד לי פנ מי

ם 750 מ ש ם ענ ר כ

װם 8 אר ם אני ם
ר טקםבערס. ס<וס«סיװפ>נ «י

ו 61 מנ ש ־ ר ע ד נ הי
««ו נעסליבען וחנרט פ»נר «

ע8 ר8פ היים 8 פ  ל
ר. חן לי פנ םי

The Workmen’s Circle
175 E. Broadway, New York.

עו ט אפ ש ס ער װ ע פ w נ ײ אנ ו נ י ר םיס ז ע ל  פו
ם אפ ן הד ר׳ ע נ י ו8ג א מ ד8ל נ נ

 דעם םון כאשאוס דער וױ שגעל אוױ
 אפצו- שאסיטעט, p«ae«p נאציאנאי״ען

 טיאנסמיציע עױשטע די ̂•לזען
$60JXX) no כא• איז •אלעסטינא, אין 

 האבען יאנד, ןיאינער נעװארען קאגט
^p געלדער ארײנקומעז אגגעחױנען pc 

שטעדט. פארשידענע
 לעצטע איז װאס כאנקעט, רעם כײ
 באס- איז געװארעז אפגעהאלטעז זוגטאנ

 סאי״ געװעז דיגען עס װעלכען בײ טאן,
 4סעעי ל. און צוקעו־מאן ראךס טיאטען

 סאר־ די iY געװארעז איכערגעגעבע איז
 טשעק א סאמפײדחאמיטעט סון שט^הער

 כױרא עג׳^אנד נױ די ז$.גססס, אױף
 גאנ־ דעם קאםפײז דעם םארטזעצעז װעט
 געשטעלט זיר און.האבעז ױד חוחע צעז
 $15,000 שאפעז צו אױסגאבע זײער םאר
 נעסינט דאייאר טױזענט עט^יכע גאד אוז
 ארומיגע רי איז כיזוטנים אין *שוין זיר

שטעדט.
 באלטימאר איז באגקעט ד*;ם נ״
 געװעז זײגעז עס װאו זונטאנ, י׳עצטען

 א. אוז שלאסבערג ױסף פאיטראטען
 איז נעװארען נעזאמעלט איז העמלין,

רא^אר. טױזענט איבער טזומן
 צװײ מזומז אץ שויז האט װיניפענ

 םון טור א דורך ארן דאי־אי, טויזענט
 איז קעגעדע כיערב איז עסטריז םרײנד

 $1,200 פון סוכיע די נעװארעז געשאסען
פזומ;. איז

 סארענדיגט ישוין האט סטעמסארד
 םולע זײער שאםעגדיג קאכיפײז רעם

 די ארײנגעשיקט שוין האט אוז קװאטא
 הארט־ אין דאלאר. טויזענט סון סומע
 זונ־ לעצטעז מאסמיטינג ב״ם איז פאי־ד
 און $300 איבער געװארעז נעשאסען טאג
 טעטיג־ זײז םאר זעצט קאכייטעט רע־

 בעיאז סון ױניאז קארפענטערס די ק״ט.
 האט באזוכט, האט סיגעל ל. חבר װעלכע

 פוז ,$200 קאםיײז סאר׳ן ב״נעשטײערט
 מאנט־ איז מזומז. אין איז $150 װעכע
 זײנעז אנדזשעלעם לאס איז אוז רעאל

 ערםאלגרײ־ זעהר נעװארעז אפגעהאלטעז
 זײנעז עס װעלכע בײ קאנסערענצעז כע

 ארגא־ ארבײםער אלע םארטףאםעז געװען
 איז שטעדט. דערמאנטע די אין ניזאציס

 אײעערױ קאנםערעגץ די איז םאגטרעאל
 לא־ אמאלגאסײטעד די סון געװארעז םעז
 װאלינ־ אסיס ברודער װעלכער צו □4קאי
 איז אוז געפאהרעז, ספעציעל איז סקי
 גע־ קאנסערעגץ די איז אנדזשעלעס לאס

 קאםיטע םיטי דער םוז נעװארעז רופעז
 אי מאגטרעאל, אי ריננ. ארבײטער םון

 נעשטעלט זיד האבעז אנדזשעלעס לאס
.$5,000 פוז סומע די קװאטא אלם

 אױיםגעםארר איז שיפליאקאף אברהם
 װעט אוז סאוט דער איז טור א אויןי רעז

 טשא־ אטלאגטא. ריטשםאגד, באזוכעז
 איבע־ לואיס. סט. און מעמםיס טאנוגא.

 מא־ געװארעז םארבארײטעט זײנעז ראל
 װע־ טור זײז םיז אוז סענסארזאמלונגעז,

 רעזולטא־ בארײטעגדע ערװארטעט רעז
י טעז.

 זײנעז װאכעז צװײ לעצטע די איז
 םאל־ םוז בײשטײערונגעז ארײעעקוםעז

 בר. : ברענטשעס רינג ארבײטער נענדע
בר. : $2 — 570 בר. ; $5 — 291
 בר. ; $5 — 263 בר. ; $10 — 647
 174 בר. ; $5 ־— 362 בר. : $2 — 635
בר. ; $32.50 — 242 בר. ; $3 —

 דער פון מיטגלידער
אינטערנעשאנאל

געזונט אײער אז איהר װײסט
אפטײהער? םיץ הענס די אין לינט

 איך אסםײקער. אן אלײן בין איך
 פרא־ דיזער אין יאהר 15 שוין בין

 געזונט אײער אז װײס איך פעסיע.
 םאר־ הענד. אפםײקער׳ס איץ י*יגם

 אײערעז פוז הע:ם די אין עה טרױט
ברודער. א

גע־ איך בין צוריק יאהר 15 מים
 אינםער־ אונזער ®ין מיםגליד א װען

 געארבײט בײבאג האב איך :עשאנאל.
 אלע װײס איך ששודירט. בײנאנט און

 ארבײ־ דעם פון פדײדען און לײדען
ען8א יעצט װיל איד בער.  מײנע דינ

: אפער םײן איז אם מיטברידער.

 רעצעפט יעדען םאכעז װעל איך
צין) עם?ננם9 (אויפער  M םאר םעדי
 אינטערנעשאנאל דער פון מעםבער

סענט 35 פאר
געזוגם. אלעמען אייך װי:׳» איך

ך םאכט טאסעי נאר  איחר ז6 אםאל, זי
פארגעסם דאקםאר, א צו אנקומען מוזם
 םײן ן : קוםם אפער. םײן נים דאן

וועלכעז נעחםם און ײאג־סםאר,
ט איהר יעצעפט ארפ  ס. 35 םאר ד

 םינקאןש ם. דר.
לװארד םאוטהערן 1901 בו

בראנקס. ■ל. •יערסאנם קסןר.

םאהרען. צו אײד זיך לזינט עם

 בר. ; $1 — 654 כר. ; $21 — 656
 199 בר. ; $30 — 500 כר. ; $1 — 47
— S25 ; .323 בר. ; $25 — 1 בר — 
 ; $52 — 95 בר. ; $2 ״־ 358 נר. :$2
 בר. ; $25 — 12 בר. ; $1 — 315 נר.

 װי־ ; $25 — 348 בר. : $40 ־— 394
.$2 — 224 בר. .כונד׳' טעבסקער
יארק. ניר אין ארכײט די

 רער םון עקזעקוטיװע נעגעראל די
 בײגעשטייערט האט אמאלגאמײטעד

 ױניאן, שריםטזעצער אידישע די .$500
 צו־ טעג לעצטע די אין האם 83 נומער

 .$500 סוז בײשטײערונג איהר געשיקט
 דער איז שויז האט ױניאן מילינערי די

 זאמלונ־ יטאפ די םון $500 ארום קאסע
 םאיטגע־ נײ דאס סון װעאעז װעלכע נעז,

 װע־• װעט עס װי שנעל אזוי װערען זעצט
 בלעכער די טרײר. זײעי אין ביזי רעז

 ערפאלגרײ־ גא.ץ אז איצט סיהרט ױניאן
 ױ־ װײטערס די שאי־קאלעקשאנס. כע

 אינדאר־ אפיציעל האט װעלכע ניאז,
 מאכעז איצט געהט קאמפײ^ דעם סירט

ער קענװעס סיסטעמאטישעז א  אלע אי̂׳
רעססאראנען.

 בא־ זיך װעט אינטערנעשאנאל
 ר,א:־ קל״װלאנד אין טייליגען

 דריטער א פאד פערענץ
פארטײ

)1 ?ײט סדן (שי*וס

װע־געלײגט  1זאי דאיס אז ערװארטען,
 פא־ דריטער א פאר םונדאכיענט דער רען

 װאס פארטײ פראגרעסיװער ליטישער
דער אין ראלע גרויסע א שפילעז װעט

 בארעז דער יאנד. דעם פיז פאי־יטיס
 באװעגונג, אזא פאר געװארעז רײף איז
 דער געקוכיעז איז עס דאס שײנט, עס אוז

 אנצו־ באװענונג די ײאכיענט גינסטיגער
םאנגען.
 געװארעז באםראכט איז פראגע די

 פערטעל־יעהרליכעז ערשטען דעם אויף
 עקזעהוטיװ ‘גענעיאי דעם פון מיטינג
 אוז אינטערנעשאנאל. אוגזער םון באארד

 אונ־ דאס געװארען באשאאסעז איז עס
 פארטראטעז זײז זאל ארגאניזאציע זער

ם קליװלאנד איז קאנםערענץ דעם אױף ע  ר
 װעט ױניאז אונזער רזשולאי. טעז4

 פרעזידענט דורד םארטראטען זײן דארט
 װײס־פרעזידענטעז די און זיגסאן מאריס

םײנבערג. י. אוז נינפא ס.

נאארד דזשאינס און לאקאלס אונזערע פון סעהרעסערע די צו
ט ע מ כ

״נערעכטיגקײט״ די לעזען םעםבערם אונזערע אלע
 בילינער, טאקע א,*ן פראקטישער זײן אײך פאר װעט עם און

 ״נערעכטיגקײט״, דער אין אדװערטײזען װעט איהר װען
 טיםינגס, רעגעלע נויטיג אויב און םפעציעלע איי׳ערע אלע
 בא־ װילט איהר װעלכע םיט באשליםע אנדערע אלע און

לאקאל. אײער פון םעטבערם די םאכען קאנט
 איעם זיר דערװיםען צו םעמבערם די .אײן נעװײנט

 דורך םײ צייטוננ, אײגענער זײעיר דורך ױניאן, דער װעגען
 אדװערטײזםענטם, דורך םײ און כארינטעז סעסרעטעריאלע

אדיגען. די אין םעהר כעװעהנייך זיך װארפט װעלכע

“GERECHTIKEIT”
3 WEST 16lh STREET, NEw YORK, N. Y.

, אױגעז ױ אוין» אױןש פאםט
 און אויגען, אײערע עקזאמינירען קאנט איהר אז איהר װײסט

 קליניק אויגען רעם אין נלעזער, צופאםען און טריטעז זײ אויך
םענטער? העלט ױױאן דעם םון

 5 פון מיטװאך און םאנטאג אםעז איז קליניק אויגען דער
גלעזער. צוגעפאםטע פאר פרײזען ספעשעל פארנאכט. אזײגער

םענטער העלט ױניאן
>*־?,’ נױ סטריט, זוטע א-סט 131

מ«ל אלע מען פארלאנגט דעזײנערם
!פרױען און מענער פאר פראפעםיע גוטע א

פארײנםטעו נוטע ברענגט אױםצולערנען, לײכט
 מיטיטער רער אין אונטערריכם־קורס #ראיןםישעז א נעםט
 םאור און דרעםעס סוםס, קראוקם, םוז דעזײניגנ איז סקױל

 קרינעז צו םײנם סקול םיםשעי רער אין קורס א קאוטס.
 נערyם הונדערמע נעהאימ. נרעםערעז א אח שםעיע א ענעי

 און נעיערענט סיסטעם סיטישעיל רי שוין האכעז םרויעז אוז
טאז. אויו עס קא:ט איהר יעבעז. שעהן א הײנם מאכען

םײהיננ פעטעה אוז דעזײגינג אװ ססול מיטשעל די
 אס צוריק י*הר w איבער מים נעװארעז נענרינדעט איז

:דערגרײנם האם
טעםאדעז בעםמע איז-עען נײע
רעזולטאטען כעםטע םיםטעמען נײע

 םעסינע קראםעז. אװענם אוז םאנ אונםערריכם. ■ערזענייכער
̂ניר̂נ שרײבם, כאדיננוננעז.  u ג*ד קוםם אדער םעלעם

אינםארםאציע פורער םים בוקיעם ירײעז
ע י י ו ן ם א ש י י ר ט ם נ א מ ע ן ד י ר א ע ז נ ו . א ל ה ו  םק

MITCHELL DESIGNING SCHOOLפרייםאנ און םיטװאך םאנםאג, :קלאםען אװענט
15 W elt 37th 8t., Tel. P l t i  Roy 1$74 New y 9rk City

 ארער ססױק א
סטרייק קיץ ניט

 אטענדען צו צײט די איז יעצט
 אײ- אייער אין צײן אײערע צו

דעפארטמענט. דענטאל גענעם

 ױ־ דער פץ מיטגליד יעדער
 צו פרדױלעגיע די האט ניאן

 צ* און עקזאפיגירען זיך לאזען
 געוךיםענהאפטסמע די קריגען

 פרײס, כאקס דר. פון עצות
 גאנצען אין דענטיסט, טשיע־

פרי/

 דעפארטמענט דענטאל
סענטעד העלטה ױניאן

סם. טע17 איםט 131
רק נױ סיטי. ̂י

םריה 10 םוז טעג-יך : ב־שטונדעזי$פ
4 ביז םריה סן שבת א־יענט: 7 ביז

נעש״אסעז. — זו:טאנ נאכמיטאנ.

 אנריקולטור אידישע די
םאםײעטי הירש) (באדאן

אויס־ םיט םארמערס צוקונםםינע א״ע העיסט
זיד װי און םארכיערײ װענעז :

איהר װען עװינדרעי־ם, r t  ::
םארם. אײער

איהר אײרער דעפאזיטס יינע
אונז. טים זיד

בסאױט א איז טאט אוז ראט
זענריזי. פע־ קומט אדער ש־״בט

y םוז — ישבח אויסער טעגליך

אונזעו

אוהר. 1 ב*ז — זונטאג
JFWISH AGRICULTURAL SOCIETY. INC. 

301 F. Mih St.. New York City

OPOOOOOOOOOOOOCOOOOOOQOOOS

^ײםשליםליך קויפט

 סהעע -שאלאמביא
טשאי ג״עטאטשני

םהעמ לילי והײפ ,

פרעסערס
ס ק ו א ל ק ן ו פ
 ברעם־ װייער רי ד^ס װיםען זײט

 בע־ און װעלװעט פרעסען צו לאך
 איצט ביז האבען מיר װ$ס ליװיע,

 ליײ צוגעפעכטע די מיט נעמאכט
 לץ1$ה אויף צוגעשלאגען אדער װענד
 אונ־ םין געװארען ערקלערט זײנען

 אוכד םאר פעקטארי-דאקטאר זער
 םון גערון דער דען ױזען, צו געזונד

 צופא־ די און פעך צואװארימטע די
 קאנ־ צו ברעננען ?אן ה^לץ רעטע

. ס^טפשאן.
 פעטענט נײעם אונזער נאר ױזט

 װעלכע לײװענר, קופערנע די מיט
 די פון נעװארעז אנערהענט איז

 װאשינג־ אק עקספערטען גרעסטע
 װײ־ סאניטארישע העכסט אלס ט$ן
ברעטלאך. ער

די בײ באקוםען צו

אן ס רי ע ם ל א  ש8פ
ם און ע װ מל  פרעם־ װ
ד8נ ר י א אנ פ ט א ס
 יארק גױ עװענױ פינםמע 123

.2220 אשלאנד טעלעםאן
 לײסעסם די אויך פארקויפען מיר
 םיט םםים םרוקענע םםימערס. םטײל

ג^ראגטיע. 6
ם8ם •ינקינג אויר תןןבען םיר  *יג

ן בעסמע די — ם*רקעא. »י

m1»|'t
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עp?ד 8ii^nF 1 י r ג י e נ ו

עד און װייסט מכ םכ ע ט איז חױז ױניפי דר ס חן  *ן
ה אר ם פ אג, זיד עפענ ײג ױני םשו13 פר

) 1 ו״ם ןit («י*וס
 דא: כיונטעײ. אוז ױ;ג םיהלעז זיך זאאעז
 וױיט עס איז אגגענעכיע- װערט לעבען

דא־ט■ םון אװעהפאהרען גא־נישט זיך
1ײיכקײ לי פי־אץ. דעםשעהג־זײט

 אגגענע־ יי אי; גאטו־ אױפױגער דער םון
 א פיט צו אלעכיעז צײ־יט נעזעלשאםט, פע

 אױ ל-אפט, סאנגעטישער טעכט־געי
 דא״" װאס יי אן עס קוכיט שיועל זעהי
 דע* זאל אװעקפאה־עז דארטען פון םען

געי־ע* ,ד רורנלאיען ניט קײגער ריבעײ
זיד יז.אי ארױסצופאה־עז נעגהייט
כחות. פרישע :ײע, פיט צישעפעז

 דע־מאגט אױך אפשר נאך־ דארןי עס
 זאכןז נוטע אי־ע רי חוץ א ,דאש װערען

 כי׳׳גז װאס אננעוױזען, דא האבע• מיר װאס
 דאױט איז הױז, ױניטי דעי■ אין כאהוטט

 געשמאל. אין םייש גיט, עסע־- דאס אויך
 ד<* אז צו יױײינ ניט העיפט ראס ױאס
!גוט *ױ בעלע- ;אך זיין זאל דא־ם זײן

 יי הייסט, דאס הױז, ױניטי די אי׳זא,
 ג־נז איז דאיס װארים איםע;יע, ױגיטי

 היײ פיט ייױיט גאנצע א נאר הױז, קײן
 גרױסע־ א חוץ א יואטעדזשעס, און זער

 רום דיידנ; א םיט האטעל, כיאדערנער
 הינ׳ פינו* פאי םלאץ דא איז עס װאו

 אע — כאקװעם, עסעז צו מענשען דערט
 ׳ הויז ױניטי די כיען רופט אלץ דאס
 זי־ עפעגט הויז״ ״ױניטי די אט און

יוני• טעז13 דעם פרייטאג, דעם
 ר או װערט איז, שטייגער דער וױ

 נענעבע ערעפעניגנ, די לכבוד מאל, דאס
 קלאם; ;דשטע מיט טרקא:צע שעהגער א

 ליטערא־ םוזיקאלישע, די םון קינסטלער
 דער און .*ועיט דראםאטישע און רישע
 סאנצערט רעם בײ זיין װעט װאס עולם,
איבערראשט. אנגעגעם זײז געװיס װעט

 װעט גראגראם מוזיקאלישער דער אין
 ־4פידע באריהדטער דעי באטײליגעז זיד

 קינסט־ דעי װערשאן. אלבערט שפילער
 צײט א ריט ,,ײאי אין שױן האט לער

 דע־ אין קאנצערט א צו געשםילט צוריק,
 אויפ־ דעםאיט איז עי־ און הויז ױניטי

 מיט עוים אונזער פון נעװאיען גענוײען
 יצ גרײט קינסטרער דעי עגטדאזם. םיל

 פיאגראש רײכע באזוגדערס א מאא דאס
 פיסעד איבעררא״פען. אאעםען ױעט װאס

 באגריינתז ?ינסטאער דעם װעט װער׳עאז
פיאנא. דער אויף

פיאניאם. איטערארי״טע א סומט דאן
איבעראיטעז. אלעכיען ײעט װאס

 דיכטץר איר־שער באאיבטער ךער
 ײעצ־ רײזעה אברהם ^ריפטשטעאער, און

 אונזערע צו באקאנט באזוגדערס איז כער
 אי־ אוז סקיצען פיצע די דורר םיטנאידער

 זיך דרוהעז װאס פעדער, זײן פון דער
 םאר־ װעט ■״גערעכטעהײט״' די איז אםט

שאפוננען. בעסטע זײנע םון יצעזען
אידי־ םוז סינסטאער באאיבטער דעי

 װאכ רוביז, גרעון םרײנר טעאטער, שען
 םוז ערעםענוננ דער צו יאהד יעצטעז האט
 מיט םוראר אזא געםאכט הויז ױניטי דער

 פאראעזונגעז. און דעקאאםאציעס זײגע
 אוז אונז םיט זײן וױדער םאא דאס װעט
ד ;אנץ א איז אויפטרעםען װעט ײ  נ

•ראגי־אם.
 — עפעס, ̂אר זײן װעט דעם חוץ א

 אלעםע• װעאעז װאס טע:ץ קאאסישע
איבעררא^ען.

 א זײן װעם עס װארט, אײז מיט
 הויז ױניטי רער םוז עםענונג גראנדיעזע

 די ועדענקען. אאנג װעט עואם דער וואט
 רע- ניט ̂אר זיך האבען װאס יעגיגע

 זא־ ארויסצופאהרען, אויױ דז׳טיסטיירט
טאז. גאײך עס אען

 צי פאהרען װאס די םון םעהרסטע די
 םרײטאג םאהרעז װעאעז עפענונ. דער

 ek נעהם װאס םרײן דער מים בײםאג,
 טײם״ ^סטאנדארד 2.20 האבאהעז םון

צײט. יארקער נױ 3.20 םײנט, ראס
 אא- רער מיט אראנזשמענטס דורך
 װעט קאמפאניע. רײאראור קאװאנא
 א אפנעהז פאינאכט, אזײגער 5 םרײטאג,

 בײ געהן װעט װאס טרײן״ ססעציעאע
^—■—■■■»■————————

ר ע כ א מ ס ע ר אן ר אל ױני ק א  22 ל
ט ר ד ײן םי ־ און םיק א אנ  ל

אן ש מפ א ט ם םי ע ענ ב

n זײם םוז (עיום
 דעף ראנער^טאנ. אעצטען נעזוארעז

 םיםנאידערשאםט די האט רז^וז, טען5
 םון רעקאםזנדאציע די גוטנעהייסען

 :אאקאל דעם םון באארד עסזעקוטיװ דעם
 אײנצוםיה״ געװא־עז באשאאסעז איז עס
 איז םאנד, האנסאםפעאן אוז םיה א חנז
 איז 22 אאקאא ױניאן דרעסמאכער דער
̂ע די םיט אייז אײן אין איצט שוין  א

 י שו האבעז װאם אאקאאם, קאאוסמאכער
ז. םיאע םאר םא;ד בענעםימ אזא  יאה̂ר
 זיר צו ארויסנעײיזען זיך האט װאס אוז

גויטווענדיג. העכסט
 דרעסםאכער רי גראכואירען םיר

 גוטנז זעהר דעט םיט 22 אאתאא ץניאו
 )פ> אויסדרוס אן איז דאס :אשאוס.

ױניאז. דער איז ברידעראיכהײם ^ומת׳ע

̂ס י* כושח  כאי.׳ ט•’;,..י דע־ װאו פא
אנקיסעגדע די אפױאיטען װעט

 חא־ ל'*ז יװיטי דעי• םיז :א:י־<ן א*ז
פענע איל־ איגטיל־* -אט ״אש נ״טע,

 פיד שיחען חוין, ױדטי די דזשרעגט
 ײ W אײנאאדומ אן צײטונג דער דורך
̂ע  ,ױניט דעד טרל נאזוכער אוו פ־ײנד םיי
 נ׳ט ,יױ ^װיט, ;אך נע-ענחען ד• )לױז
 סא״ב-אכט דא-ט י־אכעז ז־י שעהן און
ײ״ נעכיג א*ז cy דאס גיױנען, רי- און  נ
 רױז ױדםי די ווען װ*סען יאיען צו די

 וױד א־בע-גע דאס אין אױ;» דר עפענט
’אי האפעז טי־י טאן. ין;>,א ״ןוין ,ד אען

Aft r^yj
 fitn ערעםעגומ דער כײ עיװאיטעה

גיעשמח״ >י <*י דאיט mטדן צו יאהו
 געטראפ• דא*ט חאכען טיר וױ עואם

אױך ר׳אםעז םיר אין םאי־א־יאהרען,
̂ם דע״ דאס אוױ ױנקט י״ו אייד װעט עו

^ כאדיסטע״עג טיט 4פוי א*ז ציפרײ־ען
א»ן H0 ׳יאד־ען“םאר*א געױען עס איז ער

M דער פון צײט W tr v נאכ״ ס״ ײין 
װאחײשאן, זומעי גאנצען דורכ׳ן דעם,

שאנס
טי איז הויז ױני

׳>«

* tfi,״

תאטערזשעס. 11 ארוםיגע די אה בירריננ הוייט די צײגט װאס הייז״ ױ:יטי רעי פון װױ״ ״בוירריס־אי »

ויפעושאפפשעו־דיפ און װעס סקוירט, קראוק, צו
דער פמ װערען פדעזענטדט װעט

א־נסערנעשאנאל
 נעלעגענ־ אויםגעצײכענטע »ן
 קלאוק. פון טשערלײט פ»ר ה־יט

 שעפער דרעם און ריפער םקוירט,
 ױי־ פון אינטערעםען די דיענען צו
 צ־יט דערזעלבער צו אץ באנק, ער

 װאקײ־ א םים װערען פרעזענטירם
זוםער־ פראכטפולער דער אין שאן 3
 פא־ אין דרעםם&כער די פון הײם

פארק, רעסט

 אינםערנע־ דער פון באנק די
 װאקײ- דיזע געבען דועם שאנאל
 טשערלײט צ״ועלף דיי צו שאנם
 זײער אץ ברענגען װעלען װאס
 אקאונטס צאהל גרעסםע די באנק

םאנאם דורסן

נאנק ױניאן
 דער םון מעטבער

סיסטעם. רעזױרװ םערעראא

ע פ פ נ י ױ פ נ ע װ ע

ײ ר כ ע ר21 ו ע  םסרים פ

ױ יארס נ

 םאר געלעכענהײט א אויך איז עם
 •־V ױיער צײגען צו ארבײטער די

 ױיע־ פון ארבײם דער פאר שעצוננ
 ייר־ יױחה תרך טשערלײט רע

י»הר. אין כײטס-טאנ
ו

 זייערע העלםען קענען ארכײטער
 פרייעז א קריגען שאפ-טשערלײט

 וועלעז זײ װאס דערמים דואקײשאן
 דער צו אקאונטם זײערע ברעננען

 און באנק ױניאן אינטערנעשאנאל
 קרעדיםירם ז»ל עם פארלאנגען

 זייער pt םשערםאן צום װעחןן
 ארבײמ נוטע די אן פאננט שאפ.
ענדע ביז גוט איז »פער דער איצט.

ן ו ש ז ןד ו ש ז ד

GERECHTlGKEn^OUSTICE)

 *לע םון *רנײטער
 םפראײ׳ לענדער,

 רי און יי־יו, ניגט
 ויין װעט װעלט

אײ׳נרע!

,bprnn בצדיותי
ארפה. ולא

) 6 כ״«, (אױג
געיענמיג• םײן אן

ייו ייו האלט קײמ
י7ײ ו ו א ׳גטאי־?,

גיט איחר

ר ע על צי פי אז א רנ ר פון א ע d,'ד k ס ײדי ט ל ענ ם ד א ס נ ר ק ס ר אי אן װ ױני
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א אױןש .׳יע קלאוק אין םכםוך דער
̂' גאװערנאר פאר פארחער קאמיםיע ;׳ם סג

 יעד עדקלעדעז הילקוױט און םײנבערג דנמאן — האל. םיטי אין פאר קומט פארהער וער
 הערט קאמיטע סטרײק גענעדאל גרויסער דעד םון עקזעקוטיװע — שטאנדפונקט. ױניאנם

 איז םטרײק גענעראל פאר׳ן מאשינעדיע רי— פאםירונגען. לעצטע די פון באױכט אױס
 צעהנר־ די און יעיאן דער םון םיגנאל דער װערען נעגעבען בלױז דארןש עט — םארטינ.

!םטרײלן-האלם די אין מארשירען װעלען ר,לאור,מאכער טויזענטער ליגער
 איניוכ־ קלאוק דער אין סכסוך רער

 גע־ ;ארניט נאך דערוױיל זיך האט ימריע
יטש ענרערט,  רער םון םארלויף אין ̂כ

 עגט־ נײע סך א סארנעקומען ױינען װאך
 ױע^כע ׳טואציעיס דער אין וױקלוננען

זורצד.:. אין איבערגעבען דא װעלען סיר
 אין געמעירעם כײר האבען װאך ל/ןצטע

 ן1פאסירונג־ אילע די ״געיעכטיגהײט״ ךי
 חאנסערעדז דעם ביז סיטואציע רער אין

 װאס אסאסיאיישא:, רזשאבערס דער מיט
rn דאנעײ םוןראכטאגען סארגעקומען 

 ראנתע־ יענער ױני. טען12 דעם ׳שטאג
 און געװארען, אסנעבראכען איז ךעגץ
 געכראכט ניט זיך, שארשטעהט ׳ראט
 האנפע־ יענעם אויןי רע/.לטאטען. ?ײנע
 פאר־ די אז געװארען. קלאר איז רענץ

 חרטה חאבען דזשאבערס די םון שטעהער
 זײנען זײ װאס אי״עס דעם אוױי גע?ראנען

 נאכצוגעבען נעװען גרײט שױן סריהער
 ?ץ־׳ארױס־ געזוכט האבען ױי דאם *ון

 זײטער1 ^ דורך אאנע דער פון אודרעהען
 ראס באמעיסעז. ניט זײ זאיל מען ^יר,
 יי אײנגעגעבעז. ניט אבער ױי זיך ףאט

 י־אט ױניא; אונזער םון םיהרערשאפם
 דזשאבערם די װאס אײננעזעהן נאלד
 גע־ :יט זײ האט מען און אויסען, ןײנמן
געלענענהײט. רי צעכען
 צו אוײפםאדערונג ױגיאנם דער

ארביטריישאן
 ױניאן אוגזעי רואס םאדערןמען רי

 וי'* נתיסי בעלי רי ארויסגעשטעלט ד,אט
»:וי זײנען און גערעכםע, אזערכע ̂ען

 װאוייזײן װײטערען דעם פאר נויטיג
 דאס אינרוסטריע קיאוק גאנצער רער פון
 פאדצו־ ניט םורא קײן האט ױניאן די

 אן אירגעור פאר פארערועען די לײגען
 ארבי־ פאר באארר, אוכיפארטײאישען

 קאנפע• יטצטער דער װען און טרײשאן.
 קאב;ן נעװארען אפגעבראכען איז רענץ

 ילײך ױניאז דער םון פארשטעהער די
 אי־ ;רײט איז ױניאן די אז ערקיעהרט,
 ארבימרײ־ אן צו סבסוך דעם בערצוגעבען

 איז ױניאן רי דאס און באארר, אןיש
 גאװערנאר אויױ פארלאזען צו זין גרײט

 זאל עי־ סטײמ יארס נױ פרן סםיטה
 די אונטערזוכעז צו קאמיסיע א אפוינטען

 רזשאבערס די און אנגעלעגענהייט. נאנצע
 צו צײמ שטונדען 24 באקומעז האבען

 דשם ן,*\ געהכיעי זײ אויב ענטפערען,
הינ־ רי םארהאקט האט דאם פארשלאנ.

 םארערט סמיטה גאווערנאר
 צו צדדים אלע אױוז
קאנםערענץ א

 זי אז ערקרערט, האט ױניאן רי װען
 פאדערונ־ איהרע פארצויײגען גרײט איז
 אומפארטײאי״גער אן אירנענר םאר גען

 דערבײ ,יא ארביטרײ-אן, פאר קאםיטע
ט די דאס געיוארען, ערקלערט אויר  די
 נ־ט מעקר קאן ױניאן רי דאס סװ־ץ, איז

 זאך די לאזען ניט װעם און װארטען
 נאנץ געזאגט האט ױניאן רי פארציהען.

 ;ע־ שנער ניט װעט עס אויב אז הלאהר,
 נענעראל רער איז װערען, האנדעלט

 אינרופטריע קלאוק רער אין סטרײק
 גע־ האט דאס טעג. פון םראנע א בלויז

 גלײך האט סמיטה גאװערנאר און װירסט,
פאראינטערעהירטע #לע אויפגעםאדערט

 א פאר ־ואך די *ןיג^רןןוגעבען צדדים^ ו דז״מאפערס די װע^כעך דויד טער־טיר
מענשען אום^ארע^יאישע fib קאפויסיע א&׳ זיד שט< חןר איז געוואאט האכען

 געצײאונגען די האט דאס ;טראנען
 ;גנט־ עפענטליכע; אן כ*יט ארויםצוקומען

» פער.
 ײניאן די האט טאג זעלבען רעם

̂א* א פרעסע דער אין פארעפענטליכט  הי
 פארערונ* איהרע װענען סטײטמענט רען
 אלנע־ דעם ערקלעהרט האט װעלכער גען,

 דעס האלט. זאן רי װי פובליהום• פײנעם
 געפינען ,לעזע* די װעלען סטײטםענט

 אנ־ דעי־ װעגען נײעס די פון פיו* ביים
נעלעגענהײט.

ע ש עני אלי ם פי אי י נ ו ט הױז י ענ פ ת, ױך ע נ ש
ם ע ען28 ד ױני ס

 ״נערעכטינקײט״ די סון לעזער די װי
 איטאליענישע אונזער האט שוין, נױיסען
לאקאל ױני#ן, מאכער ררעם און װײסט

ינה»לט־פארצ*כנים8

25 נוםער .גערעכטעקײט״

 קיאוש דער װענעז נייןנס םזןרשיירענע צ ײט1
סיטומציע

 םאר סרײר סיןווס איז סכסור njn .:i ?ייט
 ק*סיססנ. םםיםה׳ס כ»װקינ»י

.1הײמא כ — רעראקציע אין בריף » 4 ?ײט
ק*ג• קיאסישען v םיט נעעםענט הויז ײניטי
רעפארטער. סטעף א - צעים

אינטערנײשאנאי אונזער םוז ענינים יז !ײט
םינקעלשטײן. ל. — «רעסע רמר איי

 אםע־ ?ילאוק רי פון באריכט יעהרייכער » !ייט
 זיף טום װאס ו. ,יןוחא״ יוניאז, רייםארס

באם* איז יאקאיס אינטערנײשאנאי רי איז
זײרפאן. סאל. - v טא;

 עם. על — רעראקטאר םענ ררי' 7 ?ײט
סקול• ה — סאיענדאר אינטערנײשאנאי

 רעם םון רעבעו ר;[ם אויף ע-עניע רי מאן
 גראע נםתלי — חוני קרונעו

 עפענטרירער רער םון נעריכט פאר׳ז א ?ײט
■— 22 *,ראיזאי אין בענעפים קראנקעז סײנוננ:

 # נאטיצעז רעראקציאנעלע
 רער-האנ־ שאר םראנע װיכםינסטע רי *י ?ייט

 יאנאװסקי. ש - װענשיו
זעלדין. א — סריםיק םרעס רײס 1»י ייט1

 נ. ב. י. — ש*רף אוז קורץ
איס ארבײטזןר סאר רעקרמאײשאנם .11 ייט1 הערסאן דר. — םר*נע ̂נפערנאציאנאיע
 ווו םייער. רוד — ■ױלעז םוו נדיזי .12 ייט1

*סעריקא. אין *רנײמר yr’v» די
iwnor קורמ J« יייט
m* אוו m M ייים  utixv J רוחנרםײד*

 םםעטען אין ׳הויז ױניטי איעענע אן ,39
 בא־ איז פלאץ רער ים. בײם אײלאנד,

 גאריבאלרי/ אניטא װילא״ אלס גאנט
 אי־ באדיהמסען דעם פון אנדענסען אין

 פלאץ רעל רעװאלוציאנער. טאליענישען
 סע־ הײנטיגען פאר׳ן עםענען זיך וועט
ױני. טען28 דעם בײטאג, שבת זאן,

 איז באםער?ס, שוין װי פלאץ, רער
 איטא־ אונזער םון נעײארען יעשאםעז
 יױ דרעסמאכער און וױיסט ״יענישער

 אר־ דעל םון מימנלידער די פאר ניאן,
 אםען איז םלאץ רער אבער נאניזאציע.

 אינ־ אזנזעי־ פון םיטנלירער רי פאר אױך
 נאציאנא־ אנרערע די פון טערגײשאנאל

 אונזער םון מיטנאירער די ליטעטען.
 שטי־ א םארברײננען וױלען װאס ױניאן,

 אי־ ליב האבען און ים בײם צײט קעל
נעלארעז זײנען םאלצײטען, טאליענישע

)16 זײם אויזי (שיוס

)2 זײם אויף (׳•לוס

ע יוצלוננ רנ א ט ש ע ג

 יױ טען12 דעם בײנאכט, דאנערשטאג
 ליבער דער געשטארבען פלוצלונג איז ׳גי

 לעעין, איזראעל פרײלאכער שטענדיג און
 אר־ אן געװען צײט לעצטע די איז װאס

 אינטערנײשאנאל אונזער פא־ :אנײזער
 םון מענעדזשער דער און באסטאן, אין
 ילאק. ױניאן, דרעסטאיער און װײסט דער

 םאיקס סט. אין געשטארכען איז .4(י
 געלונגעגע ניט א נאך י. נ. האסםיטאי,
 האט עי־ אויעי. אן אויף אפעיאציע

 םארך אוים׳ן ענטצינדונג אן באקומען
 שטונ־ אײניגע אין געשטארבען איז און
צײם. רען

 לאננ צײט א פאר איז לעװין ברודער
 קאטערם רער םון סעקרעמער דער געװען
 אינטע^ אונזער פון ,10 לאקאל ױניאן,

 בא* גוט געװען איז ער און נײשאנאל,
 ױנ־אן, אונזער פון רייהען די אין לא:ט

 באטטאן. אין וױ גוט אזוי יארק נױ אין
 אינטעליגענטעי• העכסט א געװען איז ער

 וױציג, און פרײלאך איםער כיאן, ײנגעי
 אלע כײ באליכט שטארק געװען איז און

 די און געקענטג איהם האבען װאס
 װי האט טויט זײן פון נײעס סרױעריגע

 םריינד זײנע אלע געטראפען דונער א
 גע־ זיך איז אנ&אגג אין באקאנטע. און

 אײ דער אז פארצוש^עלען, שװער װען
.)16 ?ײ« אויזי («לום

 געעפענט פארק פארעםט אין הרז יוניטי
קאנצערט קלאסישען א מיט

 און קאהן מ. םאױא פײינבערג, י. םון געהאלטען באגריםונגם־רעדעס קורצע
םעלעגראםען. שיקען באראף סעקרעטער און זיגםאן פרעז. — האכםאץ י.

 בעםער הויז, ױניטי &ראכטםולע רי
 אונזערע םון אימעניע, ױניטי די געזאנט,

 דרעסמאכער, און װײסט יארקער נױ
 רידזש ״בלױ די אין זיך געםינט ױאם

 זיך האס פענסילײײניא, פון מאונטײנס״
 ױני. טען13 דעם םרײטאנ, געעפענט

 באלס פארעסט אין הויז ױניטי די כאטש
 אינ־ באשטענדיגע א נעװארען שוין איז

 אינטערנ״שאנאל אונזער אין ססיטוציע
 יערעס זוסער, יעדען אבער, ראך ױניאן,

 אױיס עס רוםט ערעפענונג רער צו םאל
 די צװישען אעטערעס גרויםען נײעם, א

 בא־ און ױניאן, אונזער םון םיטגלידער
 דינען װאס סיטנלירער, די פון זינרערס

 קא־ װאש דארט, געווען מאל אײן ״ווין
o געזעהן שוין בען n װאונדערשעינעם 

 מ'ט באהאנט שױן זײנ׳גן װאס פלאץ,
 גענענד, דעם םון רײכקײט נאטור דער
זיך. געםינט הויז ױניטי אונזער װאו

 איז םיזאן זוםער זזײנטיגער דער
 זומער אלע םאר שלעכטער א רערװײל
 װע־ נינסטינען ניט דעם צוליב פלעצער,

 אפט, צו ארן צוםיל רענענט עס טער.
 גע־ ניט דערװײלע נאך זײנעז עס און

 דערראנען װאס םענ, הײסע די קומען
אין פאהיען דארױ מען אז עולם, רעם

ט ענ ד עזי ײס־פר ל. װ א אן ס מ ד ײ ם ז ם םי ש א ס נ ל  א
ר ע ײז אנ דג ר א א אן פ ט ס א ד און כ ענ ענ טנ או

םערטעל־יעהרלי־ ערשטען דעם אויוי
 עי־זעש־ רזשענעראל דעם פון מיטיננ כעז
 אינטערנײשא־ אונוער סיז באארר טיװ

 זײדמאן סאל װײס־פרעױדענט איז אל,נ
 אינטערנײשא־ אלם געװארען באשטימט

 אומ־ און באסטאן פאר אתאנײזער נאל
 ער איז שפעטער װאך א מיט געגענר.

 נענומען נלײך זיך און אפנעםאדזרען אהין
 ראם סאן םען װי ארבײט, רער צו

 װע־ תארעספאנדעױו, א זײגער םון זעהן
 אינטערגײשא- רי פון צושטאנר רעם געץ

 לע־ י־י װאס באסטאן, אין לאהאלס אלנ
 ציױיטעז א אויוי געפינען וחנלען זמר
 רי םון נוםער הײנטיגע[. חנם אין ארט

״גערעכםינמייט/

 *יך װעס זיידמאן װײידפרעזירענט
 פון אר״י־מ דער מיט אםנעבען דארט

 יא־ עקזיסטירענרע שוין די םארשטארחען
 ײעט צײט זעלבער דער אין און האלס,

 נע־ יארט סאז עס װאס זעהן אויך ער
 לײדיפ רי ארנאניזירען צו װערען טאן

 און באססאן םון ארבײטער גארמצנם
 אר־ ניכ נאך זײנען װעלכע אוםגענענד,

 װעט ער דאס האםען מיר גאניזירט.
א-ן ארבײט, רער אין ערפאלנ האבען

 צו נעליגגען װירסאיך איהם װעט עס ראם
 אינ־ אלע רי באםעסטיגען און שטארהען

 ?יך געםעען װאם לאלןאלס, טערנײשאנאל
ראיטען.

 אוםשטענרען אזעלכע אונטער האונטרי.
 געקאנט ניט גאר דעריבער םען ראט

 זאיען מאסען גרויסע דאס רערװארטען,
 דער םין ערעםענוע דער צו ארויסקומען

הויז. ױניטי
 אכײ האט װאס אוםשטאנר, אן נאך

 ערעפע־ דער צו אז שטערען, געסוזט סעל
 ראס זאלען הויז ױניטי דער םון נונג
 מענשען םיל אזוי ארויסקומען ניס מאל

 װאס סכסוך, דער איז םאראיאהרען, װי
 אינדױ סלאוק דער אין םאר איצט קומם

 פון באשטימטקײט ניט רי און סטריע
 גע־ זיך האם פלאץ רער יאנע. דער

 םון ערכ םאקטיש איז עס װען עםעגט
 סך א און סטרײק נענעראל נרויסען א

 זאנםט װאלטען דואס די-סיטגלירער, םון
 געםאה״ אוםשטענרען נארמאלע אונטער

 אײנגענעםע פאר א םארברענגען רען
 ראס האבען הויז, ױניטי דער אין טעג

 האבען זײ טאן. געתאנט ניט איצטער
 שפעטער. אויח אפלעגען געמוזט עס

 געװען מאל דאס עולם דער איז פאלנליך
 פון קרוב אבער קלענערער. א אביסעל

 ראך זײנען מענשעז הונדערט דרײ
 אלע װי האבען, דיזע און ארויםגעקוכיען

 נעלענענוזייט, דער בײ םריהער םאל
 טענ, אננענעמע זעהר פאר א םארבראכט

 דער אין האבען עם קאן מען נאר װי
 און אםוױרט זיך האט כיען הויז. ױניסי

 און שעהנסטען אוים׳ן אונטערהאלטען
אוםן. בעסםען

 מערק־ א זיך אין האט הויז ױניטי רי
 םאר־ מאכען צו קראפט צויבער װירדיגע

 רי אהין, קומען װאס די, אלע געסען
 נעלא־ האבען זײ װאס טראבעלס, אלע
 םיהלט אהין, מעז סומט זיך. הינטער זען
 א נאר איץ נעבארען. נײ װי זיך מען
 ברירער״ אםת דער דעם צו העלפט סך

 דאס רארט. העישט װאס נײסט, ליכער
 םוז באאבאכםער א װאס עפעס, איז

באמערסען. גלײך
^לינסע״ קאנען לםיןזל, שםאדט, אין

 אײן אונטער הויזען ניט ״רעכטע״ מיט
 העדשען מאן וױינינער נאר און דאך,

ײ זיי. צװישען פרײנדליכסײם  קאנען ז
 וײ אועצ םארםראנען ניט פשום זיר
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