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חמימ *אתדחןנע ד סאונסיל»ון דססױסש
ססיס״ ״וול מיפ אדנײט nr ניו אין

(\ e״f HI #לו#)
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iy סיי i יןיןרנסי־• דיפטריחט גוןנ^ר
 דיו־צחטארם אװ באארד ד^ר סײ און

 #ר* *ון װאך, א אינער װאך א כייטען
ף »tfp לרונ. רא שוין אי? כ״ט ײ  ד
1M לאחאי״ס די פאר  PN 41 ,M 

^, א חערעז אײגנעםיהרט  װעי״כער ל״נ
 לא?איס. די םאד נױטיג אוכיבאדימט *יו
ד דעי מ ״  דארן׳ ער םוןרטיג, שױן אין י

 אר״נסד װערען, אײנגעפיהרט אכער
ly די אין װערען ביאכט iy ir. דעי־צי 

 םארשטעגד* טינע1געגענד א נױטיג איז
 n* ‘,,Djig? דיסטײקט דעם צװישען גיס
 1אי מאנוםעפטשורערס סארש״דענע די
̂ען טעג די און טרײדס. די  שיין װעי

 יין ?אנפעחננצצז, ײעי־ען אפמדוארטצן
 טײיט ע '*עפיזאוױט וױיס־פיעזידענט וױ

 ״צווײ yr«p ניט ער ערװארטעט ריט, אונז
 טעג קומעגדע די אין שיץ און רערױיטען,

 א דין טריידס די פאי י*yכ,,‘י דער װעט
ץ װעט װעיכער ודרפױכמ״ט,  גרױ־ םון ד

טר״דס. דערטאנטצ די םאר ניצען סען
מן־ אין פאי. אײן איז דאס  חור װיי

 ‘ארױטגעוד שוין חאם קארגסיל דיסטריפט
 װא• וױכטיגיוײט. און ניצליכ?ײט זיין זען
 כא־ לא?אי* יעדער tp דכעד, איז עס רים

 די אױסוױריןען נעי,ע;ט ניט װאיט זונדער
לייבעל. דעם םון אײגפיהרונג

דע• װאס #אינײט די איז דאס אבער
 אײ אן אנער סאראז ;מיט כרענגט טאנ

 די םאר םארבאר״טעט װערט װאס כײט,
 אינטער־ אונזער װעט װאס און וװקװפט,
כחות. נײע נאנץ כרצנגען נעשאנאי
מאניז״ דעם פון דא רײדען כייר  א

 געפי*אנעװעט. װע־ט װאס מאן־קניפײן,
 דערם^ונטע די אי־ע דאס ׳םאקט א איז עס

̂ו?אי*ס  דיס* דעם דך מיט כירדען װאס ׳ל
 דך םיט רעפרעזענטירע; קאוגסיל, טריקט
 א־כײטער, די םין טײי קיײנעם א נלויז
 פאי׳עיײ די אין נא^עםטיגט זײ:ען װאס
 סאיאריטעט גרעסטע די טרײרס. דענע

ארגאדזירט, ניט נאוך זײגען *רנײטער
 אין ײגייןו?. דער פון אװעי, יפטעהען און
̂ו איו עס  h װארום אורואכע, קײן ניט

 אוג#רגאגי?ירם. כלײנען וארען ארכײטער
 װאס געװען, איו איצט כיו אפהאלט דער

 געװעז איז לאהאי* באזונדערער יעדער
 רעם אױוי אױפוװט^ן עיעס סאכטלאז

 די סאר נעװען ניט איז דאש געכיט.
̂וקאל. אײן םון כחות  דעס מיט עי׳פט ל

 האונסייל דיסטרישט דעם םון אױםכױען
 עפ *ון לאגע,, די נאנצען אין זיך ענדערט

 *OVP גרויסוןר א גאר געילאנעװעט װערט
 נעק* צי? םעפטעמכער נעקסטען פון ■ײן

 פון #רגאנידרומ די פאר איריי סטען
 ארנײטעמ טויוענדע און טויוענדע די

̂ור דינען װאס דער םון אױסעמעכייכען נ

 סאמיין ארנאניזײשאן
הרװיאנד איו

»יי* הןוכען צ״ט אעצטער רער אין
 *«נע־ זיך קאױויינד אין ׳עעאער ניגע

 *וריק״ טרייענדינ יוני*!, דעי סון ריסען
 11וײ *״ם׳זו, ,גוטע״ אלטע רי *וכרעננאן

 דער »ון סריי, אוױ נעווען איז באס רער
 אין טיוי אזױ געיענען איז סלאוה־טאכער

 אויס־ כמא־ זוז>װע זיי אנעי ערר. דער
ט דאזינע רי אז נעםינע;,  ם«יר־ איו די
 אויף רחןחעז גים סעז מען »ז איבער,
 די נעשיכטע. דער םון ראד רעם *וריק
d טוט קאױויאנד אין ױניאן ip ,בעםםע

 אױסגק־ שנעלער װאס דאס זארען זײ או
 ארנאניזיי׳אאן״ נרו.יםען א חירך םינען

אננעסיוזרם., דארט װערט װאס סעט#״ן,

 א װערען איהר װילט ׳
? סיםיזעז

 דיזען אהן שריט קײן נים מאכט
כיכעי• .

 נעױעד.;ײר זיד עטעיט ניט*כירנער דער
זעהל׳ איז כירגקר n װערעז צו אז סאר,
̂וו סיז סעז אז ווײס׳ ער .nyiicf ?עחר  לענ

 קר ׳סםעילס םחןנןז, נעװיסע *ויןי ענםפערעו
אזײ אוז עהזאפען. עװערער י : רס* ?יו
. נים׳ ויוי סעו כאפט זאכעז ׳שװערע צו װי

ב:רגער. קײן נים ער ווערמ
סיםיזןו״ אסעריתאנער .דער הײסם װעיכער נימי, נײןם נאנז א ארײסנענעכען ויענ אײד נאםורא^־יזי^אז די האס צװעפ דיזען סאר w די ארויסנעסעו צו װיסעז דארןי מען װאס אלוס *נגענענעז איו כיכעי דיועו אין riF ̂ןעז זװײטע אוו ■ײ«עדס ®יס אימר* וײנןן םר«ג*« ד♦ «א«ירן םיםיוענ ארויסנוסקו נעדעו ותלמ יןגינ«, די » אייס איו נזףשסעלם װערןן װעלמ #ראתו״ די בימל דיזער זןנםחאיס רעס אויסער

s a r a f c r r a  & 3
ד ?י.י.;נ•"׳״? *5» י מ % *» « יי «

r w i u r M W, ניו ח^ט טוןן 
I נאװ/ די דט אימו f i iW i f

Dn פונסוײן דעם פון •יאן 
JW i| סןי, אגדערס אן נאמנטען טיר 

pt? ג נארjpfyט jjnim דפרוױיל או 
 איגטערג^^נאי, די *לץ ג^ד !1י

opu װעט iunpina inno נדטיגע די 
 איו יזאוגסיר דיפטרימט ד^ר טיטי*^,

 דעס דט ג^ו ח^ט ער און ױמ, אוױ נ^ן
^’)DVjy ארנײט- נױט»סנ די םאר כח 

jyo דעמדיל או וינען, אץ ה^כען דארף 
iy איו i א ט ^י ־ ^ iv’ םון DPyo נ iy 

w יעדען םון יyטנyמ i r* א yoא גט 
 לױ- h פאר (ijyj וןױם איו ראס װ^ך.

o v o m t w  yuyc דיסטריפט דעם פון 
 ״yמyנט,א ,ד װעט גאט»רלץ־ חאוגסיל.

 צױעטעי^ ^יט דע* פ^ר סווען ״שאנאר
 דיסט׳ דער רyבp ״סיטי*ען נױטיגע די

 ט*ג פון ^טארפער triyn חאינסיר ריחט
iv .ײעט ער און נאח• כאײ, ט^ג yp- 

 און םיס, איעענע וײנע אױױ ׳פטעהן נען
 פארט־ כחות איעענע yrM טיט אריץ
jyvyi אמאדד־ פון ארכײט גרױסע די 

 דעם דויך און *תאדדרטע, ניט די ראן
׳עטאר- אין v** װעיען איײן
 װעי״ען טרײדס םאר׳עײדענע י1 כיז הער,

ly îrn םאר״ זיך װעט װ*ס דאכט, א 
 ריט פאתי״כען יזענע? העי״טדספעסיג

וארד דז^אינט דעם  אוחרא־‘’? די םיז ̂ב
כעײױדאנס.

m ram n כאמ־יגע w v
קלאזק־אינחסטױע דער אין אגױסענט

שיקאגא אץ
tרyאנד אלע אין וױ n w m  y,

 דורכראכען כאלד טוזען יהאגאש אױך װעט
r^ דיועינע n iy v r די רע^מאדזירן םון 

 אױך װארים ?ל*ו?־אינרוסטריע. גאג^ע
 די םון קלאוחמאכער רי איידען ד^רט
 פילא״ דו אין וױ איכלען, זעלכע

 דט»yטr אגדעיע און באסטאן #דעלטיא
 םארפומען װעט רע^ינאניזײ^^ן די

 נ*ך אי« דעם װעגען דט, w םרידליה
 םון םעהר נכיאות. ז*נען צו םריר צו

r sp װענדען עס זיך װעט p; די ^pp״ 
nypj ,מאנופע?ט^וו״ דדעאבערס, באסעס 
 װע״ ס^כ׳סאנופעמטמורפרס״ און רערס

 אונםארמײדליכק״ט רי אײגזעהן די לען
 אוג* ויר װעלען און ענרערונג׳ רער םון

 אונפארטײרליכ^יט דער טעדײאיםען
 געוױס סעטעלרענט דער װעט גוטען, םיט
 ׳דט ורען און העכסט־םרידליכער. א זײן

 כרירה אנדער (,,P ױניאן די ראך װעט
 ײניאן די און תעמסען, צו וױ jynpn ניט
 דער םעלע. אלע אויױ פארכארײט איז

 צױ איז ׳עיקאגא אין כאארד דדצאינט
 מעהר אבער נױטיגען, איעם פיט געגרײט

די ערװארכען דך ער האט אלץ םון

 ארניי״ גאגצער רער םון פרײנ^אםט
 דעכ״ און yכז^דלy yf»p פון pp טDpר׳עyט

jyny^ yijyp אין ^p)pp דין דורך
^ Dpi די טיט ןyטםypםיט p tr e v -n 
אינװעסטמענט, נרױסער א oniya איז
 אסילו iy3p דאלארס, וױ כץחר, פיל
ppיט»pדי אױכ און גיט. םעחלט ל pa• 

 דער tp נער*נק, דעס ןyכp̂ םעס
^p rכ ינטpאיז ארד ppyj DO'ip^D״ 

 דרעסמאכער״סטרײק, םון צײט דער דורך
 סיט םײט א װאגען די jyjpp דערפאר און

 ױי tp םארדכערען, די סיר קעלען ׳איהם
סיסטייח. גרױסען א מאכען

 ד^אינט דער געחט iy3p דערװײל
ד ^־  גע״ דיז סיט אן pipjvt̂ אין ב

 װאך לעצטע ױני^-^נײס. װעהנליכער
 נײע די געװאיען אינסטאלייט זײנען

 די אױף אכטענרינ ניט װעלכע אםיסערס,
 ער״ סענ סעז װאס צייטען, ״טטורסריגע

 מיט דעסטװעגען םון האכען װארטען,
 םעמכער־ דער צו דאנ?באר?ײט און ליכע
 צו־ און עמטער זײערע אנגענוכיען יעיפ

 סייכ* שװעחנ די אױך זײ טיט זאמען
 כרעננט ױניאדטעטיג?ײט די װאס טען,
ך סיט זי

ל א נ א ש ע נ ר ע ט ע  א
ן א י נ ת ױ נ א ב

םסריט טע21 און עװענױ פעפטע

ר ע מ ז ק א נ א ב

 אנגעלעגענחייטען. באנר, אײערע אלע פאר אײנױכטוננען אלע האט
 א״הרע מיט פראפיטען רי טײלט און איטערעסט פראצענט 4 צ#הלט

• דעפאדטארם.

פרייזען. ביליגםטע די צו ױראפ נאך געלד אייער שיקט

 אונזער יעצט באשטעהט עקדםטענץ אונזער םון מאנאטען 6 רי פאר
.$2,500,000^0 פמ פארמענען

דאלעה טױזענו־ הונדערט פינןש סיליאן צודי
םאר־ צאהל די און יעצט, ביז דעםאזיטארם 3ססס, איבער האכען מיר

טאג. יעדען ז;ך גרעסערט
0

 אײער ברעננט אקאונט. אײער טרענסםערירען צו צײט די איז יעצט
פראצענט. צאהלען אנםאנגען גלײך װעלען מיר און ביכעל כאנק
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 J0P,סיו ארכייםער
 פ»ראײ״ יוגחנו/

ה גינם ײ  די יייו י
 !ײן וחנמ ותלם

! ו ר ן י י י

w n n ^חחזפ
אריח. ולא

.)1 ״כ״ו (יױב,
 גןרעכפינ• םסן »ן

V אין חאל■ קײט I 
װ «רק,טי  וועי י

»וןן. ני« איחר ל »ו

ױניאן וואױהעוס נארםענפ לײדים אינטערנעשאנאל דער פון ארנאן אםיציעלער
PRICE 3 CENTS,ד4 אויגוםט, טען8 םרײטאגNew York, Friday, AuRuat 8. 1 !>24Vol. VI. No. :12.

*54 סטױיק רעארגאניזײשאן v V
V  

■R
קלאוק ־

4A? אזוי אינדוםטריע
s*

כעענדיגט
ק. , טרײ אן — ם  ױני

ען ט מ קו כ א אןי די נ ױני
V בלײבען שעפער אינדעפענדענט קלענערע און גרױסע אײנינע ti 

 קאנ(ל װאס שעפער טיט סעטעלמענטס קײנע מאכען ניט װעט
 ענערגיע מעהר מיט גאך ארבײט דער צו זיך נעהמט פיקעט־קאמיטע — םטאנדארדם.

 םון אינשורענס־קאטיטע דער אין ערװעהלט װערט זיגמאן םרעזידענט — איצט. ביז וױ
שעםער. געסעטעלטע די םון קלאוקמאבער די צו — פאנד. בענעפיט ארבײטסלאזען

 ן^,־״יי̂;ט י' ן עקזעקוטיװע דער פח מיטינג
 םטרײק גענעראל דער פון

קאמיטע
קאונ־ רער אין איז אװענט מאנםאג

 אינטערנײשאנאיל אונזער פון רום םי<
מי־ א געײארען אפגעהאלטען ביילדינג

גע־ דער פון עקזעקוטױוע דער פון טינג
 מיטינג דער קאסיטע. סטרײק נעראל

ץ ארנטער׳ן געװען איו ■רעזי־ םון #רזי
אױםגעפאדערט האט ער זיגםאן. דענט

 פון ױחןקטאו מאסקאװיטש מנױ ור.
דעפארטמענט ליבעל ױניאן טאניטארי

 גרויסען דעם אין ארבײט הויפט רי
 אין גענעראל־סםרײק ךעארגאניזײ׳שאן

 יארק, נױ פון אינדוסטריע קלא̂ו רער
 געװא־ כאצװעקם איז עס װעלכען רורר
 אינדוסםריע די אװעקצױשטעלען תן

 בא־ געזינטערען און םעסטערען א אויוי
םטרײק דער און אפגעטאן, ישוין איז ׳דען
 רי געענריגט. װי גוט אזוי מוין איז

 פארבלײ ףpנ איז װ*ס ארכײט חויפם
 נײע די אײנצושטעלען איז ׳טאן צו נען

 אנרימענט דער וואס דעיארטםענטס
 נוײ די אײנצו^ענען און npc שרײבט

 װאס מאשינערי, ריכטיגע די און ̂וינע
 אגריםענט תןר אז אױםפאסען, גום ואל
t>pi לעבען. אין װערען רורכגעפיזזרט

 ר<םט מען װ*ס צאהל גרויסע די
 גע״ ׳טורין זײגען שאיס׳/ ^עדזמיםיםײט

 זײנען ם^אכות בעאי די און סעטעלם
 עס כאנדפ ארבײט, דער בײ *וריק שוין
 ארבײט װיעיג נאנץ דא איאזאײאאיו

^י  נאד V? חאט tpi'o דאר .ip*pr ןוין
 ערװארט םען נגעז.pסpנגp נים 0ױי1

 דער ביזי, װערען אינגיכעז זאא wi אבאר
 בא־ עס װי םאררינען ק*נען זאל ע\ילם

זײן. צו

 אפטײלוננען אלע די
 באריכטען צו ק^םיטע םטרײק רער םון

 באריכטען זײערע פון און האלט עס װאו
 ביילר, םול^טענדיג א באקומען זיף האט

 איבערבויאונגס־ דער כייט האלט עס װי
̂וה דער אין ארבײט אינרוסטריע. קל

 ר;נר םײנבערנ, י. װײס־פרעזירענט
 ק^מיטע סעטעלמענט דער םון ט׳עערכיאן

 סעטעיל־ איוע רי װעגען באריכטעט האט
 געװארען געמאכט זײנען װאס סענסס

 אפגעסעטעלט זײנען עס כיאנטאג. ביז
)2 זײט אויף (שלוס

ער  נײעם דעם אין פונפטעז די םון אײנ
םענט ט אגרי  Wp>p אין באילעבאטים די מי

n® א^ײגט טרייר  ,ip םאביירעגא^ 
טארי ¥ז טאני ני עי, יו ײב ל ר א ז ט' א ר װ י  ז

ף געפינען  וחך־ װאס נארמענטס, אלע אוי
אן אלע אין געמאכט רען  שעפער. ױני

אפאינטעט איז סעטילמענט נאכ׳ן גילײר

 אנטײל כאסטאן אץ נאראןן םעקרעטאר
. קאנפערענצעז ױ אין נעמען צו

כאלעכאטים ױ טיט
 םעתרעטער־ דער באראח, »ב. ברורער .,

 אינטערנעשאנאל, אונזער םון סחוזשורער
 באםטאן, אין אאנאםאחרען דינסםאנ יו4

 סאנםערענצען רי אין נעםען צו אנטײי
אװישען אאנעהאלםען איצט װערען (אט1

ם
ס י נ כ ״ צ ר א פ ־ מ י א ו מ ו

ם

^2 נוםער ״גערעכטיגקליט״□

ט1  אונ* אין לעבעו םוז נײעם םארשיירענע .2 ײ
מניאן. וער

 רי סח צושםאנד םרויערינער רער 3 |ייט
הענםארר. ם — טאריר* איו קלאוהםאכער

 פא־ די אח טאקטיה די איבער קורם א .4 ײט1
ר — ױניאניזם םרײר םוו ליסיס װי  י. ריי

״ סאפאס
 םוז לעבעו איז פאסירוננעז װיכטינע «ז !ײט

װעםם. נאהענםער רער אין ױניאז אונזער
םארשײרענעס

םראנען. ארנאניזאציאגם און טרײר ». ײט1
סקולםאן. ה. —?ארענדאר אינטערנײשאנאי

ט1 ^יניאה. ר. י. — אפםאהרעז ראס 7 ײ
וױסען. צו נוט איז װאס זאכעז

 נאםיצען. עריטאייערע .8 ?ײט
 נע־ חאבעז קאםוניסטעז רי אזוי װי ס ?ייט

באקיײרוננם־ םח, פאדאײו רעם שפאיטעז
 רוד — פוירעו אין ארבײטער אינרוסטריע •

י. נחום — עלעניע סײער
 זעלרין או — קעטס אויוי אלץ נאד to ײט1

n 'P נ ב. י. — שארף אוז 
ט  ײניםי י*ר אין למבען איריאלע ר*ס it די

םינסעיל* ק. ~ «*רס •טארמסט אין איםעני׳נ .•
J ־.  <S 9יו. ^ ג ^ צ ^ ״ ר י ״־”״’ ״

n  12 OVI ־ די איו חןגוגנ1ב» *רכײםזןר י י רע• א — יפגדפר אזיטםישע »סןגןנמ3)1 י
 ןןרנײמר־ »ענתרנ«ציןוג«לע רי ייאוצקי. .
i • ״ננ ײי נ

i• «רמ «נ ♦ס r a
JB »חm יוו 

H .י ym J 1.ייגמרמיר• ג

 באלעבא־ די און ײניאן סל^יפסאכער די
 טרײד״אגרי־ דעם באנײען ווענען טים,

 רעם אויסגעגאנגען איז װעילכער םעגט,
דדמוילײ. טען1

אויםנעגאנ־ איז אנרימענט חנר ייען
 גע- ניט זיך צדדים בײרע האבמן גען,

 צונויפ״ ױך םארזוך א םאכען צו אײלט
iru צוסוםען n אגריםענט. נײמם א וועגען 

 נאנעראל א ערב מנווען ^טp^ום איז מס
 איז אינרוםטריע קילאוס ער1 אין םטרײס

 די איז יארס נױ װי אזוי און ,pip' נױ
 קלאױדםאדסעטם די םאר טאן־געבערין

 אםריהער זײ האבען פראװינץ, רער םון
 דער זײן װעט עס װאס זעהן, געװאלט

 פלאוק־ יארסער נױ רעם אין אויסגאנג
 יארס נױ אין װען ״אבער איצט מארקעט.

 האט געסעטעלט, שוין סכסוך רער איז
 קלאוהמא־ דער םון באארר דזשאינס דעד
 אויםגעפאדערט באסםאז אין ױגיאן כער

 האנטראקטארס די און דזשאבערס,• די
 אײנ־ סאנםערענץ, א צו אםאסיאײשאנם

עז טרײד. אין אגרימענט אן צושטע̂י
דז^ולײ ^טען דעם און טען21 דעם

).2 זײט י1אוי (שלום

 װעיל־ אין יייבעלייןאםממ, K געװארען
 די פון םארטרעטער ארײן זײנען עס כצר
 *ונםצרגעמרימנן 1חאבא װאם צדדים אאע
ז און יםענם1אגי־1חוצ  גענו־ ויך ןאט1מ
 א עטאבלירען צו ארבײט רער צו מען

 האבע] זאל װאס דעפארטםענט, לײבעל
ן קאנטראל. זײן אונטער לײבעל דעם

לײבעל־סאםי־ רי האט דינסטאג דעם
 אויױ און םיטיננ, א נאך אפגעהאלטען טע

 גע־ זיך צרדים אלע האבען סיטינג רעם
 כלל־ באװאוסםער דער דאס אײגיגט

 זיין זאל םאסתאוױטמ, הענרי דר. ׳טוער
 יױ םאניםארי דעם םון דירמקטאר דער
דעפארטםענט. לײבעל ניאן

 ױניאן אונזער םון מיטגלידער די צו
>.2 זײט אוין• (שלוס

 ט, פאניא װײס־פרעז.
 אפגמ&אהרעו קאהן

ױראפ הײן
 -ytpy רי קאהן, מ. פאניא •צװעסטער

 אינטערנע- דעכ םון סעקרעםערי הוטיזו
 איז רעםארטטענט, ערױפײשאנאל שאנאל

 אוײ {*טען דעם פריה, דער אין כייטװאך
 רײזע קורצער א פאר אפגעםאהרען ׳נוסט

 מיט אפגעפאחרען איז זי אײראפא. אין
,,אקוױטאניא״. שיף רער

געפאח* איז קאהן םאניא ^װעסטער
 ״װאר־ דער פון פאר׳עטעהער אלס רען

 אמעריקא״ אװ בױרא עדױקײעאן קערס
 קאנװענשאן אינטערנאציאנאלער דער צו

 אפ* װעט װאס ארבײטער־בילדוננ, װעגען
 עננלאנר. אקסםארד, אין װערען געהאלטעז

 דעם עפענען זיר װעט קאנװענ׳צאן די
 םו| בילדיננ רער אין אוינוסט, טען1ס

 סון סאלעדדש ראססין באריהמטען דעם
 געעםענט װעט קאנװעניפאן די אקספארד.

 םא־ רער מאקדאנאלד, ראמזײ פון װערען
 פון •רעםיער-מיניסטער ציאליסטישער

 װעלען סאנװענמאן רער אויןי עננלאנר.
 םאר׳שידענע אלע רי םון פארטרעטער זײן

 און בילדיננ־אינסטיטוציעס ארבײטער
 און אײראפא םון ארבײטער־קאלעדז׳עעס

אסעריקא.
 אין אי« ,1922 אויגוםט, םאנאט אין

 געװארען אנגעהאלםען בעלגױם, בריסעל,
 ועל- רעפ פון קאגםערעמ פרעליםינערי א

 מאנפע־ יענעם אויוי און כאראחטער בען
 חנס ראס נעװאחנן, כאמלאסעו איו רעגץ
 םאד » װיחון אפנמהאלטען זאל יאחר

 םארטחנטצד םון קאנװענשאן םאלניע
 בילרינג״אינםטי״ ארבײטער םון שאםטען
אםעריסא. און אײראפא םון טוציעס
 אװ ביודא עדױקײשאן ״װאיסערס די

 ארגאניואציע, צענטראלע רי אסעריפא׳/
 אלע םארטראטצן זײנען עם זועלכער אין

 םון בילדינג*אינסםיטוציעס ארבײםער
 אינטערנאציא* דער אויױ װעט אמעריקא,

 יירך םארטיאטעך זײן תאנװעגשאן נאלער
 ״ם'ילעי ספענסצר דורך דעלעגאטען, צװיי
 ערױ־ ״װארקערם די פון םעקרעטער רער

 םא״ שװעסטער רוקך און בױרא״ סײשאן
).2 ?ײם אויא (שיוס

 ארנאניזאציאנפ־סאםפיץ ל8נ8אינםערנעש דער
רסנ?זשס88 ענשרניש הענעדע אױ

 מאג״אדדגונג אױפ׳ן שאפ״ ״סוועט דעם ארויף שטעלט האכםאן ארגאנײזער
 באשטעטיגט העלטה אװ ק^םישאנער — פרעסע. קענעדער דער פון

קלאגען. ױניאנס דער

 ״נערעכטיגקײט״ די פון לעזער די װי
 זיגמאן םרעזידענט האט ׳שוין װײסען

 םע־ דער האכםאן, י. ברודער אפױנטעט
 און װײםט געװעזענעם םון נעדזשער

 נױ םון באאיד רזשאינט דרעםמאכער
 ארגאגײ־ s אינטערנײשאנאל אלם יארת,
 האט אויפטריט ערשטען זײן און זער,

 טאראנסא אין הענעדע. אין געםאכט ער
 אין פלאוק־שעפער פאי א געווען זײנען

 שטארט יענער םון ױניאן רי און םטרײק
 אינטערנײשאנאל די אז פארלאנגט, האט
 העל־ צו ארגאנײזער א אהין שילען זאל
ארבײט. רער אין ױניאן רער פען

זיף האט האכטאן ברורער אבער

גמסם די אםױירען דארשא םיס און ״וױלנעױ׳ די
הױז ױניפי דעד פון

 אונזערע פון הויז ױגיטי דער אין
 םארעסט אין ררעםמאכער און װײסט
 פענ־ פון בערג ״בלױ< רי אויןי אאןמן,

 און לוגבעדינ באמת איז ־סילװײניא,
 נרוײ א םאראן רארט איז עם םרצחליר.

 רי דארט םארברענגט םען און עולם טער
 אופן בעםטעז און שעהנסטען אוימ״ן צײט

״ נײסטיג. און
tjrw בא־ א גצגעבען וחנרט אוחננט 

 עולם חנר און אוגטצחזאלטונג וונחנר
טמי זצמרח זץ• אםוזירט

 דער אין איז זונטאג און שבת לעצטען
 בא־ .-ער פון טײל א געװען הויז ױניטי

 האבען זײ און טרופע װילנער װאוסטער
 אונטערהאל־ שטײגער םײנעם א אויןז גאר
עולם. גרויסען דעם םען

 ״וױל- די אזוי װי איז אינמערעםאנס
אהין. געפומען זײנען נער״

 הױו ױניטי רי איז צוריה װאר א סיט
 רעל־ א. ערוויז מר. םון נעװארען כאווכט

םון םענערושער באװאוםסער רער סין,
>.5 זײם אױ^ (שלוס

 אנקױ אפגעשטעלט. ניט אלײן דערכײ
 םאר־ זיף ער האט פענערע, אין םענריג

 ארגאניזאציאנס אלנעםײנער מיט נומען
 דער אין ארבײטער .די צװישען ארבײט,
 טא־ אין אינרוסטריע גארםענט לײרים
 האט ער און מאנטרעאל, אין און ראנטא

 טיםען א נעםאכט ארבײט דער מיט
 שטמרט. רערםאנטע צוױי די אין רושם

 מאס־מי־ אײניגע אײנגערוםען האט ער
 מאנטרע־ אין און טאיאנטא אין טיננען

 באזוכט, גוט געװען זײנען װעלכע אל,
 און קלאוקםאכער ארבײטער, רי און

 אנ״ גענוםען זיף האבען ררעסםאכער,
 זיף, חאט עס ױניאן. רער צו שליסען

 אננעםאנ־ װידער סענערע אין נאןי, אזוי
 װאס ארגאניזאציאנס־קאמםײן, דער גען

 האט ױניאן אינטערנײשאנאל אונזער
 עט* ;עצטע רי זײט אננעפיהרט דארט
 װערט קאםפײן דער אט און יאהר ליכע

פארטנעזעצט. ענערגיש גאנץ איצטער
זײ־ װאם טאם־םיטיננען רי חוץ א

 טאראנ- אין געװארען אפגעהאלטען נען
 ברורער האט מאנטרעאל, אין און טא

 ױנײ רי אררעםירט אויןי דארט האכםאן
 דזשאינט סלאוסמאכער םון אךםיטינגען,

 האט ער און לאהאלם, רי פון און באארד
 א צי הא̂ר א זאנען, צו אזוי געהאט,

 םיט־ טעטינע די יט4 געש&רעף הארץ
 דצר |U( באאטטע די םי[ און נלידער
 נײ א ארײנגעבראכט װאס ױניאן

>.2 וײם (שלום

K>
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מנ מדד מד  קלאוק דעה אין סםױק ח
געענױגם זר אזדגוט אינחססױע ,

).1 ז״ם סזז «׳«יזס
)vm$Pv\ די *iy i * r  n יןומעז װאס 

 יױס ױדאן, דער םון סטאנדארדס די נאך
 ד» pc סף א און *!אנזשכיקנטס y״j די

 געםחט דןי האבען 1שע§ע קלצגערע
©iviyoyinn, םיט זאי* ױדאן די כדי 

םעטי״ען. וײ
 אפגעגעבען אױך דיגצן מורינםען

 רוכינ־ ד. ■רעזידענט וױיס pc געװארען
ppo אמאדזיישאן דער פון מ#ן1טשע 

 כראס־ רזש. ורעזידעגט וױיס ; קאסיטע
 קאדיטע; האי די םון טשערס*? לאו,

 IPDiyrD װאנדער, ד,. •רעדדענט וױיס
 אנ־4' ע. *ואיס קאכייטע. ■יקעט די פון

 ; קאכייטע י*אא דער pc טשעיםאן נעי,
 יןא־ רעי״יױ דער pc טשעדסאן ליװאי, ל.

 דער פון טשעלכיאז סיש, דז״זו. ;כייסע
 pc יובינסקי, נרודעד ;קאםיטע פינאנץ

 דזש. ;רואכייטע םאון אװ אוט דער
 א. ;דיסטריקט נראגזדױל םון קעסטין,

 שעכ־ .,כ דיסט-־ייזט. ברורןלין םון <עיײן,
 יא- אב. ; דיסטריקט הארלעם םון ׳טער

 מ. און דיסטריקט דזשױרזי םון זענכערג,
נוארק. פרן ברוק

 באריכםען Vs* רי אױסהערענדיג
 םון 1ביל יןיאהר יא באקורען זיןי האם
 נע־ האס טען סיטואציע. נאנצער דער
 אױם־ איצט ביז שױן איז עס װאס זעהן

 סעטי״עמענטס די כײט געװארען געםאז
 װאט און ;עװארען, געםאבט דינעז װאס

ov י1 כדי ווערען, נעםאן נאך דארף 
 כ״עהר נאך זאי*ען םעטלעכיענטס אלע

װערען. םארפאלקאםט
 אנטפ^עקט אױך זיף האנען דערכײ

 זײנעז ײאס שיועריגקײטען אלע די
 אננעפאננען האט פיען װען אנט״פםאנען

 די נעיעיקט און סעטעי־כיענטס כיאכען
ארבײט. דער צו ארבײטקר

 זײנען *שװערינקײטעז דעהרסטע די
 זיינעז ײאס ישעפער די אין םארגעקומען

 םארי די לױט געײאײען, םארנרעסערט
 אין אנריכיענט נײעם םון מריפטעז

טרײד.

 אין סטרײק אלנעסײנער דער כאטיפ
i n איז אינדוסםריע p ir אינ״ כמעט 

 עגיאן די אכער וועם נעסעםמלם, גאנןרען
 גענען קאסף א םיהרען דארסען אלץ נאו

 ״איגדעיענ־ סאנכע םון באלעבאםים די
iv תט״ cy r, אננמםען נים וױיעז װאס 
o n ןװוײפען סעטיעםענט. אלנעםײנעם 
 זיד נעםינעז םאנוםעקםיפורער די אט

 ^םײגער א וױ םירםעז, גרױסע אײנינע
Dtקלי און וױיגמםײן סאדאװסקי, ר. e’ין 

 םיר־ קיזונערע אכיסעל אײנינע נאר איז
 יױ די װעם םירביעס די אט געגמז םאס.
 :־ועיעז׳ זײ כיז סאמ^ א םיהרען ניאן

 נײעם דעם אנצרנאהמען אײנװילינעז
 םיר־ די pc ארבײטמר די אנריסענם.

oyo אונטער׳ן ורערען נענוםען װעיאן 
i םיז מרו n נע־ װעט אל״ז איז ױניאז 
n ײער#ז סאז m זאלען באיעבאםים 

^ וײ נאכקוסען i וננמן1ם n  pc יתי־ 
 גמיסע די נקםאז האכצן דאס װי אז,

ײד.1ט אין מעס1םי צאי
 דוייטע! ױניאז די װעם דאסגלײכצז

 1פי יענע גענעז סאםף רעס םארםזעצען
̂נז וחןלכע מים ס*ס,  סמטלען, נים לןאן ג
 סטאנ־ די נאכסוסען נים קאנמן וײ וױיל

i דארדס n  pcקא־ ייקעם די ױני*ן.־ 
i אונטע! נדטע, n םיהnוrםון ואםט 

 בלײבט וואנדער, ה. נםnזיnוױיס־®
 pא ׳עז1םונקציאני ײײסער תרינער

 נאד ען1ווע געטאז װעט •יקעםען ןאם
איצם. כיז וױ אנעמי׳פ' םקהר

i איז n ײנײ די װעט צײם 1?צלבע 
 אױא אוינ וואכואמע א האלסען אויןי אן
 אלע אז ,iy®yr נצסצטקלםע אלע די

 אסנעהים זאלעז יםמנם1אנ םיז ®ונקטעז
n^.אלע ז iycy r ענעלכיעסינ וועאמן! 

inim. ם1אלי1קאנם
 אז זעהן, אויך ווקט ױניאן י1

y נעסעםעלטע די פון 1בײםע1א די r־ 
iyc נאכקומען זאלען T״y iy םליכטען 
 pc 1בײטע1א אלע לײם. ױניאז אלם

iv געםעםמלמע די iy r עז1ווע i y : r in 
c זיד בײ האבעז צו אױפגעם^רם n 

 ווע״ ׳ד1קא ה1װאי י1 איז ביכעל ױניאן
 אומאננע־ האבעז עז1״*&א1םא ױי לען

 pc iynyD«n»c די ווען נעמליכ<ןײטען,
i n חומען וועלען יתיאן pאנטרrול,nז 

iv cy r  n. וועלמן יואס 1בײםע1א די 
ס  -1וואי א ױן ביכעל ױניאן א האביז ני
pr מארד, אימ ĵm א*נעםםא*ט pnm 
i ווין n .ארבײם

װערט יודאו־מאשינעריע די
ם ם א ק אל ם אד ס

ifx אין sim n אויד וחנרט ןױים 
א־* בײס1נמא אנצרג^ נאנץ מאאו  צור
דאח* װאס מף»מעו־י נאנצע די סיז

p וױ ir איז נאסעלקט, םריהער 
 “1א קײן גאןי lyayr די אין דעמױיל

 צוגעזעצטע נ״ע, די װען און ׳דטא כײט
 חא׳ ivcvr די םון םאנכע צו ארכײטע!

i נײעם רעס אין אז ג???חן, כען * r איו 
 געקױ באלד זײ זיעען ארכײט קײן ;יטא
 װאל״ זײ װען אז סײגעגדיג, צוריק, טען
 דער אין א־כײטען ;עגאננען צולמן טען

 םליהער ד׳אכמן זד װאו יפאפין? קלײנעד
 אויסגע־ 1כמסע די װאלטען נעאלכײט,

 זיך האכמן זיי פון טאנכע און כיאכט,
ijnni אין אװעהכעיצטע^ט i n ״דיע! 

 ׳יג1טענ1װא ליכער^ט ,lyp^ico n פון
 און סעט^ען, זאי״ הנית 4בעי זייעױ אז
 אלבײטמן צוריסגעהן קאגען זאי־ען זײ
̂זאפקע. קלײנעל דער אין

 •חןוי־ האט — ארכײסע! די כ״יט
 װעגען ענדיג1רע נאטערקט, דגכיאן ענם1

n̂ וױ וו:קט איז — אנגעלעגענחײט 
 אין ײן1א קי־ייכט װאס •וא-עם טיט׳ן
n ®1?' קײז אז טײנט און כיײן״ yoי 

 ער און גיסא. װעלט ער1 אךיף ;אר איו
 ׳ארבײטער דאזמע די ענם1;עױא האט

iysv די אין בלײכען צו rװעלנע צו ׳ 
̂ןן ̂״םעי*ט. זײ האט כ  האט iy צוגע
 נאי״קבא־ די נייט דאה ׳Diyspiy כײ1דע

 הא־ װאס ♦שאפקעס, קלײנע יpc 1 טים
 ׳ס1א1סםאנ ױניאן די זyנאכרןופ ניט גען
 ׳טאן ײעיעז oy זאיען זיי אפילו װען

 סעטלען, ניט פאל קײן ױניאן די ײעט
 םון פארלוסט א בלױז איז ov דאס און

 זיף זױלען װאס איכײטער ,i פא־ צײם
 װאס יטאיקעס, y:y’ פון יעײרען ניט

,כרײן.,. אין זיצען כלײבען תהא וױלעז
־ylyאינט העכסטע די איז איז ״עס

 י1 סיז ארבײםע! י1 פון טאיזע העז
 וױײ זינטאז האט — *שאפהעס קלײנע

iyo טאפ־ קלײנע י1 דאס — ם1ע1נע* 
?ov יבעז1ט1םא זאיען jyiyn םרײד פון 

vטאק אלײז, זײ און w  y בײטער1א 
i העלםעז fyei*i ׳גופא n אס1 ױניאז 

בעסטען׳׳. אם וױ טאז צו pn ׳םאן צו

 ־1םא י1 לויט jyiyr* לטyטryאײנג
jyocnr אננענוכז פוןyנyימענט.1אג ם
iy איז ם1א צוױיםען א אױוי i צײ־

i אס1 ׳יכםעט1כא ט1ווע םונג n ליײ 
D לyכ jyooi«cn נום אזוי ̂*ויז איז 

 באװאוסטען oyi מיט ט,1^*בלי .ױי
 אלס סאסקאװיםש, י1הענ .n ׳iyio כלל

1 o n  pcם^נט.1עפא

 שױן קאמימע איגשורענס
עטאבלירט

 געקױ1סא איז כייטאג :אך מאנסאנ
 סטײם פון תסס די איז סיםיננ א םעז

 עס וועלכען יpאו ,D:yooic§yi 1לײנא
v:" i\ געררעז cאlםlאםyן »̂y ים1צד 

i םון n הא־ װאס יע1אינדדסט קלאוק 
\  ײ1אג 1ײ1ט Djn יבעז1נעק»1אונטע בז

o אויוי אה םענט, n גא־1א איז מיםינג 
 קאסײ ״אינ^^נם אן נעײא^ ט1ניזי
yoנען11אײנא דארף װאס ׳״ Dyi ־1א 

3"y^^DD? ױניאז די .1פאנ בענעפיט 
nא'נםlפא איז yאז ^סי^ט i n ־1א 

^ו זyבײםסלאז  נע־ זאל 1םאנ ענס1אי
מענליד. װי גיןי אזוי בײםעז1א מעז

 בא׳מםעהט קאמי^ אינישותזנס די
m םיז •ערזאז אײן פיז) r\ ,װי צד 

די pc ׳ם1אפאפא1 דז^ײקאב :םאלגט
 בלוכד סעמױעל ;אסס׳ן א^קטיײ1פ

^ Diyi^rTi i םון ׳ב n אסס׳ן; 
 יקאן1אמע די פיז זוססאז, נדפא־לס

 פון 1שםעהע1פא זיכטאן. מאריס אסס׳ז
m נא־ פון װאלןי, .1 1ארטו איז ױניאז 
 קאמיסיע. lyלyציyספ סםיםהזס נאר1ײע
w ־ער ז־י, וחןט וואלױ בל־*. m]* פון 
״ האטיטע. D3nir^: דעי

ii» c״ircK  oyr. :'i:y iy3 נים 
y צו ישא^ :ira in., ם דאסnזידyנם 
 בא־ ערשםע די pc 1אײנע איז ױנמאז
 גע־ האט װאס ױניאן אונזע! איז אכיםע
in^,»' בײטען1א :יםעי i 'c אין iy i 

rםא lײדענn  p*^ בענזד

ס פים i רי פ©ד ^נד r r t e r o, און o f 
m: אויר-^יסאר איו v סחננ*?, דין*' 

 •ימפיחתן אױו זאל יתיאן די דאס
o^; •דנײםסיאזןן jy iir. אי? איצמר 

ז מםי״ענוגג די אט אױף ^  םארוױ!?״ ױ
גוט אזױ אל״ן, iy און כט ל

 אוג״ pD טcאr^yטיםגליד נאנצע די וײ
?iy ,יוניאן m גראטולײ קליר1װי זיו 

n; נײעם, רעם אט סים jyopi3 אױם־ 
y אױא םו, i□ גyםון בים i^ y i אוג אין‘ 
iyr .ױניאן

 טשערמאן ארטײאישער8אומ
באשטימם ניט גאך

 בא־ צו :*yrH נאך כלײבט ŷצט,א
y i ;yo^cr□ ט׳עע!־ אונםארטײאי״עעז 

i 1םא םאז n װאס יע1וסט1אינ קי״אוק 
jyc װעט i» i ענט׳עײ־ זיינע אמיסגעכעז 

y רי אין תנגעז jy r^ r iic טרײד־ 
 קום^ז1פא געװיס יעזyװ װאס סכסוכים,

 אג־ נאר וחןט טען װי ׳iy«yy* די אין
כײטען.1א פאננען
 אנען4נעשי1פא זײגען אטט חם 1פא
 אין אבער .ly^nys אײניגע ען1געװא
i n ות1;&וי י1 ווען צײט ir y j jjnyn,־ 
 יiyii 1 כאיעטימט, גים נאך איז ־ען

 דאס האפען, לאכיי! זײן. װעט פערזאן
 װערען כא^םיםט װעט װאש זאן1פע די
 םאראנם־ און װיכטיגען זעהר □yi 1פא

jv^>oi*5r װ ׳אטטyזײן קליך1װי ט 
 װעט און ,l»oiyrD עי6ט'יאי*ז1אוטםא א

 סכםוכים שאפ און 1ײ1ט yאל 'ען1טײיאנט
m םיז טאס י1 לויט r נעדעכטיג* און 

קײט.

 או-גא־ אינטערנעשאנאל דער
 קענע־ אין ניזאציאנם־קאמפײן

םארטנעזעצט. ענעדניש דע
)yזלוp &1 זײם דן(

iy אין לעבען i .ארגאניזאציע
 גע־ אויר זyהאכםאנ׳ ברדדע־ איז עס
 פראנט n אויןי ױפצובריינגען1א לובבען

D y n T 'i רי פון ;ycn i צײ־ ער1?ענע 
 B̂/̂אrטy״סװ םונ׳ם אגע1פ י1 טונגען

 י1״ סען1דא עס רופ^ זײ װי
s^trjyro'p.״ iy עפענט־1פא האט 

 נטyסטײטם א צײםונגען י1 אין ליכט
o ורעבען 1ײװי1אםי אן מיט n ם^ויy* 

iy ;'i צאהל א םון צױשטאגד iy iy r װאו 
oy ־1גא לײדיס בײ םרױעז ארכײטען 

 ־V>iycr וױ װיזעןyאננ האם iy םענטס..
ם ׳ן1פא איז עס  ־1א lypiD י1 פיז ג^נ

2"iv o װ װאסy^yאין באשעמטינט ן 
v w ״iyro 'P־DypB«r,*וױ און ״ i y r- 
 lyc'ip װאס די 1םא אויף איז דאס לץי

i י1 n ^ P איז ם1יצי1פאב װער^ װאס 
.oyps^r *ועלבע
Dy ג איזyװ װארעזyנyז o n גאג־ א

yoyiB iy איז V'OWO'I yצ i איז i n 
i דאס ׳איז ^ולטאם n הyלס־pאםי־ 

 א מים אוץיסנ^נמן אויך איז שאנ^
d jv ^ ' dd אין yDyiB i n, וחןל־ איז 

 םון זײט די אויף זיןי לםŷטr iy כען
iy.i .ױניאן iy יױ די ויאס אז ׳צו גיט 
yפא האט :יאז lפvי1 באצונ אין נטליכם 

 אזעל־ דאס ׳אםת איו ״,Dypa»tr טŷסװ׳
DypB«r yc 1נעמאר, א קליך1װי זײנען 

 םון און ,1בײםע1א די םיז געזונט ׳ן1םא
i און ^ונגlyלקyבאם נאנצע די n ״סװעט 

 אםיציעל נאד אזוי ט1א1 ט1וחן
!עגירונג. די פין דאםט1םא

ov םאnטyהאט ױניאז די ׳זיןי הט 
^ז1ג א באקוסעז חןם דודך ס  ־Dns צ
o איז םידש o tr tw v i  i y i ,און בכלל 
 זypאויםצואװע טpװי^yנ אויך האם דאס

pc yi3«ra ביײ1א מזןנם1גא יס1לײ די 
 -1אי yD'ny( צוליב iyrn װאס ׳מער

 ױניאץ. iy״T םיז ןyשטאנyנBא זאכעז
Kיצטjycnp ^y ױניאן איז צוריק זײ 

y' בײ ארײז. iy; י1 בא?ומט מיטינג 
 אמאני- די איז םיטנלידצ! :ײע ױניאז
y^»r םיט ײא?סט 'ryiy .םאנ

yמאנט איז ׳אלזא lאנטא1טא אוץ אל 
טג tr'ny:y נאנץ איצט^ ט1וחן  ־yם̂א

i צםyז n אתאגיזא־ אינטעתײשאנאל 
 iyoi«nny האז \vo איז ׳ציאנס*קאם&ײז

nנוט  yזולטאטyאיז ז i n נאהyנטly
v דינעז שיינט, dp װי צוקונפם. w 1א- 

^ר  באװאוסט־ צום נ^טעז דאך בײ
 צו ױניאז א האבמז (vno זײ אז זײז,

^iPoyi?״ i'K  y iy זײ איז 
 אינט^נײשאנאל אונז^ זyלפŷ ײעלעז

 װאס ױניאן א — שאפעז, צו ױניאז אזא
^ז אל1?אנט א האבעז זאל ב .1ײ1ט אי

 די ־ מאםקאוױטש חץערי וד.
 װניאן סאניטאױ ®ון רעקםאר

דעיארממענט. לייכעל
r #1 ואמס f  ft.(

 באקאג״ גוט סאסק^וױטש י1חענ .n אי?
iy  . iv i ’ic  pc 1< האםto « iv d w 

o אין אגטײל םינצן n סמסלסעגט m 
lyo’n j o n קיאוקמאכצר )iy jy״^ 

o אין ײק1סס n ױעז ^1910 יאחר ov 
iv* איז t* rv נאװאוססאך דער

 אין וחןיכע! אגײסעגט׳/ ״■ראטאמאל
oyi:mj ג יחמס1בא אזויyדוn fאינער׳ן ז 

יאנד. ןyגא:צ
iy jy ’ ?yin 0 איו סט!ייקsyoyoya 

 .אינ- די ?yiifiiya ןyשאםyנ איז ׳ןyײארyג
 un באװאוסמ-אלס אי« װאס סטיטוציע,
 קאנם- י1סאניטא אװ ד1באא ״דזשאינט

 jo .דזשאח־זש דד. װעיכען םון ראל׳/
i איז •רײס n י^pylםאl̂ און pc -ורעל 

ov ]vj ױסגעײאקסקן1א נאכדעם איז 
i n וניאן\ iyo3yD oly.i.״ i i. חענוײ 

 נ?ך מתױילס. מאלטn איז מאס?אװ״טש
״yipyo ארי1האנא״ אלס ןyװאר ^ 

 סאדםאר אװ ד1באא ״!זשאינט □yi םון
 עהרעך oyi ראלט iy און אל׳/1?אנם רי

y כיז צײס׳ ;אנצע י1 אטט i□ הײנםינען 
 נע- האם סעז װעז איצםע!׳ און טאנ.
you? ^א זוכ iאסy^נny• y^ די״ איס 
pyi^ םון oyi לײבy'לnא■lטמŷנD 

lyc^yni ױיט געוי^רעז עטאבלירם איז 
oyi אגרי^נם, נײעם םון יפט1ש1פא 
ט, זיך דים1צ אלע ןŷ.אב ^ינינ  אז נ

n. אס רי איז מאסקאוױסש■yנדסטy 
 Vvip\ נטypyג האט מען װאס #ערזאן

 באקאנט נוט איז ער אםט. Dyi םאו־
 נא• גוט אויך איז איז ײניאז ער1 מיט

*i^ סיט׳ז קאנם  ?yo''i, ם1זשאבע1 די 
 דאס האם iy און רסtטשו^pyסאנום און
 קאן םעז דים.1צ yאל סיז זyצוטרוי yפול

ly a 'iy i .אס1 האפען iy האבען װעט 
yיl אלס פאלג1ע l^םון קטא ayi &לײב 

nפארטמy0 װינשען מיד און נ̂טV 
צעז.1הא נאנצ^ םיט׳ן איהם

 אנ• באסטאן אץ באדאה סער,.
 קאנ• די אין נעהמען צו טײל

באלעבאטים די מיט פערענצען
).I זײס no (עלוס

y?'״ j? קאנפע־ םאתעקו^ן ארט1 שויז 
 װעל״ אויױ צדד־ים, n״i זyצװיש גצעזyר
yiynwכ  y ,ען מ ^ ^זי ס־ ײ  םמה װ

 נ?ך זײנצ? מא?,1זײ סאל. און םאגעסאן
ױניאן. m 1פא א?ססען8ם י1 ײעז

 ד♦ וועז צייט m איז פױטײאך,
y ען1\רע שותת in rya',? דארש דארוי 

yow^c? א גאך pאנnyDנr̂ אויף fcm- 
 זײער געבעז םען1דא כאטיםyבאל י1 כען

i פיז |yHnn*D רי אויןי ענםםע! n ד  י
 אתיסנמשסעיס זײ זײנעז Dy ײאס ניאז,

yװאyג lי1 אויף ז r lyטy ,?קאנפ^מצע 
iy און i באםמאן םיז ד1באא !זשאינט 

 בארןו\י lyonpyD אס1 ׳לאנגם1םא האט
o אױו• זײז זאל n קאנםn yנrצו ׳ 

iy i  ?yi'Djyoi3iK \vo קײם ױױאג׳ס# 
ן.yאהרDyג איז iy און

dp ,אוכד נאנץ נאך נאםיײיך, איז 
iy זײז ט1א1 װעמ ov ײאה באשטיםט i 

yנםפŷ ר י1 און באםים,7באל וײ סיז  י
 םאר ײטוגנען1פארבא yאל מאכט ניאן

 כ-1דו זאל אס1 אויב ?אםױ, םyנyאפ אז
 אז אב^*, האםעז 1כױ זײן. נויטיג אויס

dp װyניט חןם צו ם yonp.? האטע? 1םי# 
 באםסאן םון כאלעבאמים קלאו? י1 אז

 וױ נוט אזוי לאנע י1 ןyײםlכאג װעילעז
 .אח iypiif' ניו רי מאו#ן האבעז אס1

iv ןyלyװ זײ v w םיײדלײ א 1םא װעג א 
iy מיט נםyטלמyס כעץ i אוינד 4¥יוני 

v א ינ1םייתנ i v w,\ חאם^ ?ה1ביטע 
 נמיסמ נ^ויעייך, םאד^ט, lyלכyװ

y״a םוז אפפ^ i ים.1צד

 אפ• קאהן מ. םאביא וױיס־פרעז
ױראפ. קיץ געםאהרען

.)1 זײ• 11• (•לום
 י1עטע1םמק m^PPTpy י1 ?אהן, פי. גיא
B עדױ©ײשאנ#ל □n םוז nאlםמyםון נט 

נעשאנאל.1אענ*? רyאונז
 םאיזר• צינען1הא lyאונז lyp’tr מיר
ט ^נ װײנדארעזי^סלן, אונזע! צו נ

וױנ• 1םי און ?אהן מ. םאניא רyסטyשװ
1 iyrקאנװעגשאז י lyאיהר ׳איז םאלנ 
 ױט גאװיס ורעט קאהך מיסס בײם.1א

 לעזעד די װיסען לאזעז צו זyהלyפא^ם
iy םיז i ̂גyרyכטיגpי1 װעגען י’ײם fH) 

 וחר אױסגעהױבען װעלען ײאס םחאנעז,
i אױו* רען n ,?וחולכע אח ?אנװעגשא 

y באשלוסען ^  ov? ותחנ?♦ אנגענוםען

י — m איהר, וױיםט
 ■אדנ?ך איז וואס בײסיקצל־רײס א נײ
 איך. 1לי#װוי#צ • האמ קאײנ̂ו קוסזןז
 יא« די געױוווגען אנאלי? נאם?ן םימ׳ן
 חאמן װאם ניא־איי׳ןן, •ילע געגען *,’ייאג•

 1HMI וױיס• f ײס1 דעם אין באפײליגט זיך
 םײראד אין •ti*ya װ?ד® װאם םאבאק דער א?

ר ײיי• םייל 8000 »ון ?וםם סיגארעםס מ  יי
 •יע<#מןר חאי ס׳יין און יואסער ייז לא:י
i װאס »אבא? בעסםזןר און f l גי• יע:גו1א

f אדגדיױא • דאן עס אי« ארויס? . w מ״־חאר 
i$m אלם ינערקאנ* »י« m  iy i -;פיוגאר ?•• 
י “: ,•* וועל■? דעד י |
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 גקנען w א פיהרען נאו דארוז ױניאן די
םאנזפעהםשודערס נקודסע

 די פון צושטאנה
טאלירא אין קלאזקסאכעה

 דער פון װייט זיך
אילסע; או־פ׳ן נ*ך

 טערv̂ע פון ״נערעכטיגיוײט״ דער ״ין
 ד»ס כאריכטעם, נעװען שוין

 סאר־ דער *עריל׳ןוטײן, -#רעזירענטם•ױיי
אינטערנעשןונאא אונזער פון ר«טעו2

 א *ננעחויכען ח*ט װעסט, רת
 צװי־ ״י״וי<ונם-קייס«ייןי>*רנאנ ע•רה1זבג
א, אין ?אאוקמײכער יר »״י  ■H ט^יי

י אײי ײי געװארעז אנגעװיזען איז 0ע  י
 זיך האכעז פאאוה־טר״ד םון וורנ-יטער

 1אי ארנאנ־זירען, ׳פטיאערהייט יונ׳ע!ע1
 װ״ט ניט רארט ׳טוין אי^האאט ראם

נענע־ א װערען ערקאערט זאא עס מיםון
קאאוקמאכער. אלע סון -״סםט
״פארײערטם״ ש־האנא׳ער רעם א»ן

 איי דזשואא', םען23 דעם ר־טװאך, םון
 אינטערעםאנטער אן אאנעררופט יעןוען

 הענםארד, ס. סון נע׳*ריבעז ארםיקעא,
 די ■םון )יו׳ןםאנד םתיערינען דעם ױענען

 װע־ אויך און םאאידא, אין קאאויןמאכער
 צו נעהוםען איז עס אזױ װי רעס נען

 אינטערעטאנט איז ארטיפעא רער רעם.
 ני־ מיר און כאראיוםעריסטי־ש זעהר און
 און זטעהט ער װי א־כקר יפ א מן

נעייט
* * *

 םון ל1גו אוים׳ן אויסנעפאלען איז עס
 םאנױ רyדיגyבyל דער זײן צו םאלירא

y סענג♦ i pDםון סיסטזצם אלטיער .־
Dװy•איז מ?לאפערי\ ט־שא iy i סלאימ־ 

אינמסטריע.
 װארום שטעהן,1פא צו 1שװע איז עס

 אויס־ nאlג האט שיקזאל בײזער ףער
 “לי9ם י1 צװע? דיזע? םאר געקליבען

 גיט ליגט א1טאלי תל^ותםאכער. רא׳ר
 װאױ וױנ?על, םארװ^דםען א אין געץ1ע

 י1 און צוצוקוםען 1שװע איז עס ןזין
 j'i:yj'Dy3 סענשען

 ;y3ŷ צױױײזאציע,
מםײגער.
̂ולי  גרויסע םארערנע א איז א1ט
 נ־yצ אײזענבאהן 1ױסע1ג א ןסטארט,

iyb איז oDPii^yi'o i n, װעג אױם׳ן 
 דורכ־ א און שי?אגא נאך הייולאסנד םיז

i אין שט^דט ם*הר n װאנ־ 1*יש1אי 
i פון חנדונג n צו איסם DPii i n.©

y רי אבער j'tn פון גערוינסען i n 
 די iPiyoynKE צו אינסערנעשאנאל,

 גאנ״ ר׳ןyאיב 1?לאו?מאכע רי פון לאגע
 איצטיגע! דער אױף האט #לאנד צען.

 װאס געהאט. ניט ?וגג1װי סײן מאלידא
iy אנבאיאננט i ?יע,1וסט1אינ קלאו 

 אײנזאמער אן זײן צו א1טאלי שײנמ
y?j'K? םיטען אין :yD'n| װעל־ צי ׳ים 

 צוצו?ױ שיפען 1פא שװער איז עס כ^.
 ארוםגע־ איז לyאינז רער מחמת םען

D>y^n םיט lyr ŷD שטײנער. און
 שוין האבען רyמאכpלאוp 1א׳1טאלי

 יױ א האטyג צוריק יאהר עטליכע מיט
 ?אנ־ א KP3D'i'03» האט וועלכע ׳ניאן

iy 1איבע טראל i ,י1 װי אינתסטריע 
 ־yאנ^ איז דאס טוט אינט^־נעשאנאל

 װאס ׳זאכ^1או צוליב ט.1שטע רע
 איז {אריהרען, צו אויסקומען װעט אונז
 רנע־yאינט םון לאקאל טאלידא׳! ךע•

 IPD'na אין נאננעןyרגyDאונ שאגאל
 י1 און ,1020 םון d,t,ip ע?אנאטיש^

iy' אין yיlאינ^וסט קלאוס :y ט1שטא 
 דער צו הרטypyאומג n̂װי זיך ךאט

 טא־ װאם מיט ײ,1שקלאסע שאפ סװעט
באריהסט. געווען מאל אלע איז לירא

הא־ lyמאכpלאוp 1א׳1מאלי י1 װען
 געאר־ זײ האבען ױניאז, א האטyנ גען

^ ̂עyצlיp ^ײט ^jy u ינט11םא 
yג lסyדy ג זיך און זשעס1װײDyיהלט 

 װמל־ זעלבסטװיײע, מיט םענשען אלס
iy אז האבעז, מורא גיט ראיפ^ yכ i 

 זyענטלאס זײ ovu םארמאץ 1אדע כאס
דזשאב. פון

i םים n םיז אונטערגאנג iy i ױניאז׳
 געװארען םארשװאונדען 1נא ניט וײנען

iy מעהר ךי iv ווײגיגער yרטרעגליכע 
 ניט ארבײט םען ז,yבאדינגוע ארבײטס

^ ע1לענגע נאר טונ  װיײ iy:jm םאר ש
Dy^ri 1נא oy אויך איז v w v n n o]

ny גײםטיגע א i:y« ל עם1 איןyבyז 
 איז oy קלאוסמאכ^. 1׳א1סאלי די )מון

yװאyג )םאו־שװאונדעז lבעלײ י1 בײ ז 
 לבסטװיר־yז םון ג^היצ דער טלאכות

n׳ iy i הל ^ o םון ג v w m v w 'K 
 װאל־yר װעלכ^ שטאלץ, ^נשליכעז

o vo װען iyo טרyדי םיט איהם ט 
lניlע ,yנyצוטראט 'םיס. nיגטy און 

זyהאב בים יyn? 1 כאלײדינטע,
i אין אויבער־האגט י1 באקוםען y i אינ־ 

 אין די.ארבײטער זיר ?prey: דוסטריע,
 נאר ניט זylpיטY און הין״הער־יאעמ א

 םאר אפילו 1נא בתים, ליyב די םאר
v*" יײערע w .שאטענם ̂
iy אין i ריע1^־אינדוםצ1סלא טאלידא׳ר 

i טיט dvp' מאדשט n די אםט1ק 1םולע 
i# r  dpiid y»5ti ,אע םיט םיםםעם• 

yi»Tit ״wn^yiyBאױסאויכמנוננעז. ״
I9D ארבײמ no ד ביז יאנאנג1״*א1וונמ? 

שױחנרלי די • :ס.

 רארוי ארכײטער אן װאו סיסטעם, טינג
 אין איז ים,1לעב כ^y אן זייז אפטמאל

 אײנגעבירגערט, םאלשטענריג א1טאלי
 ״yטאדyט ״קאסםס אײנציגע י1 און

 דין םארבסערען צו ארבײטער אן םאר
 רnא הבית לyכ Dyi lyj'cin איז לאנע,
םארמאן. oyi זyויםpרyאונט

 יאהריען מיט נאך איז yצטyל ראס
 א1טאלי אין זyװארyג Dלypענטוױ צורי?

iy צו ביז i ״םאי א םון רגה1מrטyנ־ 
iy :n א^•yDסיy..."

ov בוכשטעכליכ א איזyאז פאקט, ר 
i א p d i w 1א׳1טאלי א אין מאן1םא 
pלאוpס־םpyבא האט טאריPנסyםון ן 

y rn ל םיל אזוי ארכײטערyבע^ינy 
 האט iy דאס מתנות, איס טשי?ענס

 י1 האלטען צו װאו DKiya ניט שױן
1 .d:pp^ dראבל י•yגעאײזט איז ם 

 ןyטליכDנשאyוױסw א אויוי זyנעײאר
 ־yאויפג זyהאב ארכײטער די אופן״.

 און sip טשיקען א םארסאן oyi בויט
pytya, אז bip ]yp*K^ iy i אי״ זאל 

iyo ״ זײןo o 'iv i באםyלypרט^/
i n ,װאס אויף זײל dp זיך האלט 

 טאלידא, אין ײ1שסלאםע סוועכדשא! י1
 .oyoD’D א?טיננ1סאב*?אנט י1 איז

די oy איז אהטינג1םאב-?אנט די דורף

 ארײנצו־ גע^ונגען ערס1טאנופעסטשו
 אד־ טײל אײן פון שנאה א בײינגעז

2,,iy c םאב־ ,י* דירןי צוױיטען. צום 
 הבתיש בעי״י די עס איז האנטיאקטינג

 אײן אײנשי״עפעיײן צו גערינגען אויר
 זיסען טיט׳ן איבײטער י1 פון טײל

 אריסםאקראטען די ״זײגען ױי אז חמם,
 ־ײן האבען ניט !ארםען און םרײד״ םיז

 סאב־לאנ־ רי אז ׳אטת איז עס יױנאן.
 כײטעז1א ov lyoyn 1םא א?טארס,1ט

̂ס מײדלאןי זעקס 1אדע פינף אפטטאי*  אי
 װי nyD lyj'iiBD ,oppiyc^yiDi^־
 םאלירא. אין ארכײטע! איב^יגע י1

ipdip lyooj'iiRC n y”? פון אבער 
 lyoyr, מײדלאף י1 פון הא^ואניע דעי
 פאר׳ן און זיך 1םא זyס•לואטירpע די

Dy ?yn .iynrDPPDiJ8D *געווען לט1װ 
 ־syn אפערײטארם, רי ןyװאלט ױניאן, א
nכ #  y״PD? סאב־?אנטראק־ אלס איצט 

 י1 אמוױיניגסטענס ינט1פאי טאיס,
 זײן DDi^iy: ניט און ל^yג yלבyז רי

 טרײ־ שהלאםען ס̂רyטשורpyטאנופ רעם
 Dci^iy: ניט דאן װאלטען זײ בער.
i אויןי גליק iy’?' בױעז n אויסכײ־ 
y* םון טונג iy i j.

 װעל־ מײדלאר, י1 אנבאיאנגט װאס
vo א אלם איבײטעןlויסהyלפlyקyס 
 iy?•־' איז ׳קאגםיא?טארס סאכ י1 בײ

iy פיל שיסזאל :iy י1 װי y;*s די םון 
 נױ רyינsאסא דעי אין סlyDלyארויסה

^iyp סיסטעם. א?טינג1?אנט סאב 
 ויס־1א י1 כאטש זy^ענc ק1יא נױ איז

 ןyאצענטlפ אוױי ארבי^טען סlyלפyה
 טרע־ אס1 גטyפל און 1א§^ײטא כײם
כועה!, דינעז1םא גטpלD מגז אז פען,

o:ysc אויף נאקוסען אי־ויסלעי־םעי רעי־
^yי־D.כי1א טאלידאין

 פאד פערמעםי,־יסוזע־;1א ״ײײאר ־* טעז
 ?נעכט יגע1עגיציױ זײן פא־ עס.1ד־1ײײ
 סאכ נײם אי ׳ויע־1:יאנופעחט״ כיים אי

 כ*1רו אין זײ באהוטען )אקטאי1האגט
אר 18 ביז 10 פון שגיט װאף. א !א̂י

 1אלז ניט אז זיך, פארישטעי־ט עס
 ?אנטראח״ סאכ זײנען אפעיײםא־ש

 װמלכן אכעי אפערײםאיס י1 טארס.
i !ירעקט איבײםען n  mv t ,איז סייסע

כשניכד1ת רי יי♦  ז kjpd װאס ניטא
^v שטתרען 48 פאר ינסטען11םא 

 א 1דאלא 35 כיז 25 םון איז איבײט
ipdd אזעײע פיט ײאך. j,T)»d ניט קען 

 ם̂א מאז פאטילי^ א צײטען הײנטיגע
iy און ן1יי*עב א נען i אויס* אײנציגער 
 שטונ־ רעyננys בײטען1א צו איז װעג
 איז iyDidop^sp א׳י1י4טאי א דעז.

iy אין נאסט ^yjyDsyt א איצט i .ה״ס 
 ניט זיך dipt ער אז ׳:yD lyoyiD עס

. Dpyt? זײנע םיט m r אין אײינער 
iy i םרצ שױן איהם 1איה ?ענט יה1פ“ 
iy בײ סעז i אייזען כײם 1אדא מאשין 
iy אין Dysr בי? בײט1א פען און i 

נאכט.
 םאנופעקטשױ קי*או?ס טאלידא׳ר י1
Diyi האבyאך1 ן oyiy אין נעלעועט 

 יאהו/ ^נדלינ yעטל'כ y3y::»:iHE י1
 1א סטע1םעה ע1זײע װאס oyi אץ1ט

o גאמיט ןyהאב בײטע! n ^ v i און 
 הא״ בתים כעלי יyoyn#c.? 1 ניט1נא

W2 'אלטע י1 ״פארװיסענשאםטליך״ 
 די זyoנוyאננ און סיסטעם שאפ סװעט

).4 זײט אויןי (שלוס

כיחרנ כאריהםםמר .דער
 המלםען צו פארזיכטיג איםערצו איז
 אין קערפער זײן און קלאר געדאנק זײן
 םיט קאנען זאל ער דאם צושטאנד אזא

 װיכטיגע זײנע דורפיהרען זיכערהײט
אפעראציעם.

 םאנופעקטשורערם די האבען אזוי פונקט
ד םון א ד ו  דעם זינען אין איםערצו טי

 ,םיגארעטם מװראד אום ד»ם פאקט,
ײן זאלען ײ טוזען ערפאלג »ן ז  ענטהאל־ ז

 אנדערע װאם אזעלכעס עטװאס טען
 עט־ דיזער און ניט באזיצען םיגארעטם

 כעםטעה און רײנםטער דער—איז װאם
 אין װאקסט װאם טאבאק, טערקישער

װעלט. דער

ט ל ד פ ר או ־ ״ או ד פ י ״ ז ! ן ײ ל א

 אירגענד םיט ר א ר 1 י מ םארנלײכט
װעלט. דער אין םעארעט װעלכען

 הנאה אװזר װעט אנדערע, װי אזױ
טערתישע. צו ענרערען םון האבען

20 אדער 10 פוז כאססעם
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ױעלע ט ס מ מ ענטשטעחונג די *וו ענטוױקלונג *ינ י

ארג״ט/ןל־לןלאט
l. .* ־טאייום ד;יר אזו• וױ ארשסעחן8 *ל•*? »O T ;r* ?r •ד 

 *יז טיויטיק און יסיס‘‘•# ױ ן1א ארנ״סער״קלאס o'r.e ענט׳טטעח׳מ
 נ■יא די פארשסעוון *׳ #ױחער » דיט*ג א*ו טרייד־דדאנס, די

 דער עגט״*?;יי*ט דן ה#ט ay rw•ײ אץ ענטוױהיומ, דוםסריעלע
סיסטעס. קאייטטליטט״טער איצט־נ-ער

 איג־ געװאױוחײט, סר*די**ע, ױי כוחות, ס*«ױ«לע אנדערע נ.
 ייויוי טטעמעי דיער געלאזע; אוין וו#נען »יחרער׳»ין«ט, סטיסוזדעס,

ארנ״סער-נאיוע• דער פ־ן ס״ ?אויסאלייס. •ון סיי אנטװיקלוננ דער
putp*• y ײ ־Mr ;דמ p o p p y; װינטיגסטע. די דינעז

j •כדחדרו עקאנאם׳שע ד yr*f; װעלבעז י#דיןי •ונדאסענט, דער 
טרײד־ױ• ד• פון נאר דט פוןליסיר די אץ p«»pue די זיך חיזלט עס

פארט־י/י; •*ליטישע חאנועי־א׳נסטיט^עם, ד• פון אויך נאר דאנפ,
וו״נוער. אזױ און

דרי• אין ווערען א״נגעטיילס ?ןןנען נוחוח שעיע?אנאס דו*ױגע די ןו
 יי נעסער נדי געסאן װערט דאפ ?אטענאריען. נאזונדערע גמיסע,

 סעז טפטײלונגען. און פארוװו״גונגען •ארש״דענע זי*ערע פארעטעחן
‘ייײ אפחענניג טםענדיג דינען די דאס ד;ען, אץ האנען אנער דארןו

«די*סען. װ*ר?ען און אנדערע ד• פ•; נע
m. .אט־די פון ערישסע די א yp o fW V ײ*נ־ די ערקיערעז נוחות 

 םענשען די אווי וױ ,־ױיזע אץ ארם ד• לויט אנטװיפלוגנ, דוססריעלע
y■ די וױ ארכייטען, v v r p.; בא־ איז װ*ס סע*ריע די א*י דאס 

 ניי־ איז א*ן עגגעלס, פרידריך א־ן מארלס רארל ד׳רך נעדארען ר־הםט
 ערקלערם װ*ם טעאריע ד• <«דער פר*דוק*י#נס־טע*ריע, די אלם ױאדסס

אנטוויקזונג. טענדשע ױ דורך עװטלופיע א־נדוםטריעלע די
̂לם ;גען א״סנעסעד. טענני׳צע ד• אחן ב.  סאדעתער דער ױ

 קטנט״ די און סװעט״׳טאפס די א־ממדגליך. נעױען פאנריק־םיסטעס
 זיפ ױאם איכלען, אלע די ס*ט נאדעלטר״־דס, ד• אין ראפםיננ־שעפער

 םר״־דם די ידן ײײי דערפאר, נאר עיזיסגדחןז קטנען דך, םים נרייננען
אױסנעסערומען. םעצנ״טע דײגיג נע־וארע; געסאכט ױיג׳מ

iv. פראדו־םען, די פארקױפט ווערען עם דעיכע א*ן סארקעםס, די 
 אמדוסט־ חןר פון *ייכען !זױיטער א י״נען עאפען, םענשען די װאס

 די אלס נאװאוסט א*ז דאס פ«לק. געהיסען א פון אנםוױקלונג ריעיער
טעאריע״. ״םארקעטינג

:אױס קוסט טעאריע״ .סארקעטיננ דער לוים א.
 ױיגע כאפרידיגען *ו פראדלזױרם ®«יק חזי האט *וער׳טט דאם .1

;פאריאנגען אײנענע
^ rח*כען שםעדט, נעװןןרען אויפגעכױט ױיגען< עפ װ;ץ >פעטער 

פחןדמירע; זנו ספעזיאליזיחח, ויך אננעפאנכען םענ׳שען די
 כדי פארקױפם, חאבען ויי וועלכען ארטיקעל, נעוויסען א נלויז

פחז־ די אײנגעקױםם ;pun זײ וועלכען סים געיט, מקוסען זװ
געדוען. נױםיג זײ פאר דינען וו#ס דוקםען

 קאנאלע;, ווענען, פארקער״סיםעל, די פח אנגדטטעחוננ np נדם %
 די פארנרעסערם פך א זיך ח»ט אייזעגבאנען, און דאסף־שיפען
— ארכױקלען, אויסגעארכײםע די פארקויפען זו סענליכקיים

 נאנזוע די איבער גןזכ^ס לאנד, איינענעם op אץ םריהער
מ ;pun סיר דאפ וועלם, ודעלגדסארקעםם. אי

 םאקנױק די כאאײנפלוסם חאט םארקעםס די פון א-יסברייםוגג די כ.
 װערען םרייד״אנריםענםם ארכיי^רשאפט. אתאניזירטער רער םון

n םארקעט. פון באזיס דעם אױק נעסאכט אפט p n p געםאכט ווערם 
 Dp פ»ר נאיעבאנדג^ opn און וױיסם די סים אנריםענט נפוונולו א

 קיאוק די סים אנריםעגם lyir.usi א אדן ד^םארקעם, און וױיסם
קי#זק״םארקעם, op ®ח כאדימוננעז די לויט נאלעמםיס, סוס און
וױיטער. אזױ און
̂ל די זײנען ױני^ךלײכעל np אח כאיקממ np ג. ײעלכע םים םים

*ו א־־ינפלום ױיער אײסזנמוײח פארזוך א סאכען ארכײםער די
םס. די קמנםר^ליחח

o חרך .1 p פאטראניזירען זװ נים ארכײ^ר די װירקען נטיקאס 
כאלעכאםיס. אננױ*יוני» די

פאסרא־ זאי jyu אז ארנײטער, די װירקען יתיאךלייכ^ל דורכ׳ן 2
יונייזדלײם. ®ת פ^דוזדרט ײעףח װ*ס ארםיקדען, די ניזירען

 אץ םען נעפינם אנםזױקיוננ איגמססריעלער פון «ײכען דריםען א ,ץ,
o p ,פארקױפם. ררעי־עז •ראדוקטען אױסנעארבייםע די אזױ וױ אוטן 
o p םעאריע״. ״בארנײניננ די איס כאוואוסס איז op ,םים םיינם 

 np פאר עם־יס פיחחק צו ארבײםער די אױס קוסס עס וועסעז
ארוי^ גיכען זײ ודאס ארכיים
m פון *גפאגנ אין i p ^פון נןךטיכ np ח»ס אינדוסםריע np 

n« כעי־םיאבח rn p־oppn o חך זיעען עס ;פארכרױכער פאר׳ן 
 op יה ארכײםער op צוו״טען פארסיםיער קימע געוהמ נים םאים

yn מרםיקלען. די «ח םארברױכער yw און *רנײמער זװוישעז איז 
נע־ חאם בעי-סיאכח np אדן סוחר, np ארימנעקוםען פארכרױכער

uo-cwp דוש opnp■ זײן פארקויפען נוסען ^n,; ״ריםײלער״ צום
פאכרי־ np און .הןןלסיילער׳ np אגסססאגעז איז .וײטײיער״ נאכץ
 האבען זײ און ארכײ^ר כאשעפםמעז נעוםען חאכען זײ ק&נם.

n ?סעןדו«פר אױסגעארכײסע די םאךקױפס  n ,די דו ,ריםײלער״ 
מארכרױכןןר. זײ צו ןןס ממרקײמען קרעגמן̂ר ,ד ׳וײ ו^ן קרעםער.

̂דןןץ דאס כ«  גןך האם יכער ארבר̂ די pc ןןרכײםער דעם ̂•םי
o נץבץן p נייון, עקסטלואםירזס צו םןןנליכקייט א קאפ'<אל'סס o p 

ip ײן ארבײםעד « rm w < p, און o p ארכײםער די נעזװואועעז 
J «ו *תסנתיחך, n זיך T W ’JW on•• ip m p

VI. ץ *נםוױקלונב די« pאון ממיסנסלע די ס«בייק־*מיזיחדע. ר 
האס opi קסימאליסם אדער עהלס*יסךס np און רקעסמסא —     ̂ ------- 041 MMiaiMli MAA A AM M I M^ מרכד געסזובם ה^ם #»מרכרדיכער אוץ ןןרכײסעד *דומדןן גןךנוגמולס ?יד

Tifrik .oc îiiw־ t w  ,aupnc
 צום דירעקם פראדוקט זײן פארקויםען צו ארנייטער פאדן ^גליך

o זיר םיט געבראכם ח«ט דאס אץ פארנײינער p קאפי- סןןדערנעם 
ארכײטער־קלאס. כאשטענדינען א און טאלייס
 וו«• דער םון אויסגעװאקסען איז קאפיטאליזם מויןדערנער דער א,

 םון אויסשפרײטונג דער פון און םאפשטאכ גרויסען א אויןז ד׳ד,צ•;•
 גרױ- א געפאדערט זיך האט עס דעיט־םארקעטס. א•; נאי׳מנאלד ד•

 אן נעײארעז איז עם א•; פראלוקצ״ע ד• כאטר״נען צ• 6קאפיטא סער
שאפ. קלײנעם זײן אין טאז צ: דאש ארכ״טער פאר׳ז א׳ממעגלינק״ט

 »נטשםאנ;ץ זי־־נען עם קא:צעיטר*רט. זיך האט קאפיטאל דער כ.
jy? ג״״פע o p עקספלואט־רען גענוםען האבען װעיכע געשעפטען, א־ן 

 גתיפע אויפגעקומען ױינען עם װעלט־סארקעטס. ארן ;אצ׳אנאלע די
 דאפ ארײננענוםען האבען ויאם קרעדיט־אינםטיטוציעס, און נאני,ען
 ־ נ א ק די נעװארען זײנען די און הענד, דיערע א<ן חאנדעל נאנצע

ע ד נ ע ר י ל א ר  קאפיטאליזם. מאדערנעם Dp פון ט : א ם ט
 און אינדוסטריע די באהערשען קרעדיט דעם קאנטראיירען װאם די

געזעלש#ט. גאנצע די זײ באהערשען נאך אזױ א•; חאנדעל, דעם
 לעצםענם איז װאס באװענוננ, די פארשטענדליך םאכט דאס ג,

 קאאפעראםי־ פאר באװעגוננ ד־ ;ארב״טער־באנקען פאר אנטשטאנען
 נא־ פאר באװעגוננ די אױך און ־אגם׳םער, אץ פראדוצ׳רער פון *וען

אינדוםטריע. די ציאנאליױרען

*והםאכער5הל ױ פװ צושסאנד סרױעױנער רעד
םאלידא אין

).3 דיט אױף דעיוכ

רעדנע y* נ̂״ i; כייט םעט^ודען, יעאי 
 ״קעפ־ אדעריקאנער גרױסע די װע^כע
 די באסעכיםען איגדוסטרי״ *װ סײ;ס

 טאיירא׳ר יעדער באװעגונו. ארנײטער
 ״אגרי־ אן סיינעז דארז״ שי*ױןס¥כער

 פיט־ א װערען :יט װעט ער »ז רענט׳/
 אז *בער, קענטיג ױניאן. דער »ין גייד

 איז ניט גילויבען אלײן *עיי-חנתים די
 זײ .‘סאכיםס־טיטעי איס ״סגויה״ דיזער

 אין אינדוסטרי די װען אז ®וןד׳עטעהען
 זייגעז ^ורגאניזירט, זײן װעט טןןי״ידא

 פײסער דעם װערט ניט חןוגטיאקטען די
גע^ריכען. זײגען די װןוס אױןי

 די איבעיהויפס ׳בתים ,4בעי אײדגע
 םיט־ אנדערע אויף כאנוצעז יןיענער^

 ארױס ארבײםער די בײ געסט כיען יען.
 םען ״םרײנדליכיןײם״. דודןי ג׳שמח די

 זיך צו כעיײטאאכןת די א״ן יאדעט
 «וײ א אדער •ינאקעי א ״שיייעז אחײס

r w אזוי זיינען ארכײטער םאנכע 
ײ אז ®אדגארם,  פון געעהרט םיהיעז ו

 הבית ״בץל דער װאס ככוד גדױסען
 קארטען איז זײ םיס oVur איײן״

 פארילירען זײ אז ׳ניט ארט זײ און
 הבית... בעיל צום װײדדשזעס די אסיילו

 מאנוםעין- קילאוקס םאלידא׳ר א״גיגע
 םאר אױןי הפנים זיף האאטען ט^ור/ןרס

 םכבד אםם זיינען און דעדגער גרויסע
 דער דר^ות. סיט ארכײםער זייערע

 סאל אלע איז דױטות די ®ון איגחאלט
 םאר־ צו סטראשעט מען זעיכער. דעד

 ארביײ די אויב סעקטאריס, ךי כיאכען
 אין ארײנגעהן צו װאגעז װעיען טער
 אנדערע איז י«ירק נױ איז ױני^ז״ דער

 אויך כעאײבתים די ®אענען ^טעדם
 אײדער ס«ינדטעס, דיזעלבע האילכמז
 ארנאנײ זיך האבעז ארבײטער ז״ערע
 אבער זײ האבען םעקטארים די דרם.

 אר־ זײערע וױ נאכדעם םארמאכט, גים
 םאר• ארגאניזירט. זיך חאכען בײםער
 ניט אויך איצט דער^ײגעז ױי קמהרט,

ירױשה... באבע׳ס די
 םאנו־ טאלידא׳ר אז ׳איז אסת דער

 גע־ ילאננ שויז װאאםען םעקט^ורערס
 אר־ רי װעז ױניאה חןר סיט סעטעילם
 הי־ פון באםרײט זיר װא^טעז כייטער

 זיך געםינמז זײ װעילכעז אין נער״«לעם
 ױניאץ. דער איז סיטניצידער ווערען און
ו װא^ט מען  האבען נעדארםט ניט אם̂י
ס קײן  סיליינע די סעטלען. «ו סטר̂י

 זיף םיהלעז םאנוםעסט^זוחלאד טאיידא׳ר
 אינ־ סעכטיגער דער געגעז םאכטלאז

 לע־ זיר םאר זזאכען זײ טערנײמאנאל,
 א נוםא. םאלידא איז בײשיילע כעדיגע

 םאנוםערר קלאוסס נרויסער נעוועזאנער
 פאר א כײט האט זועלכער ^ורעד,

נענען קאטוי א אנגעהויבען צוריק יאהר

אן דער  אינישױ טיט איצט פעדעיט ׳ױ:י
 ארבײטער געװעזענע זײנע ניי יענס

 און יזלאוקס םאכריצירען צו אנישטאט
זײנע אױף חרטה עםענטיץל האם

עק^נות...
 בעלי רי װאס דעהםאר נרארע אבער

 וױי־ איז מאכםלאז זיף פיהלען הבתים
 אלע נאכגעבען םוזען װעיעז זײ אז סעז

 זײעחן אויב ױניאן, דער םון פאדערונגען
 ®רד ארגאניזירעז, זיך װעלען ארבײטעד

 זײ אז אניפטעל, דעם מאכען זיי בירעז
 אדםה דער אין װעלט גאנצע די האבען

 צו יצלז, רחםנא בארײט זײנעז און
אלעטען... און אלעס געגען קעםפעז
װערען: נעזאגט דא מוז אםת רער

 זיי־ אלייז, קלאוסמאכער טאיידא׳ר די
 םאר םאראנטװארטליר הוי#טזעכליןי גען

 איצם העריפט עס ײאס .ערײ0שקי דער
 צװאנציג־ אין שעפער. קראוקס די *יז

 זעלטעניי א עס איז יאהר־הונדערם, סטעז
 ארבײטער, אירי^וע טרעםען צו היים

 אין איגעשסאנעז אזוי זײן זאלעז וועלכע
 םא׳ל דער איז עם װי ױניאניזם, טרייד

יןלאוהםאכער. םאלידא׳ר םים.די
 אוכר נאטירליך זײנען ארכײטער רי

בא־ קלאנערמע זײמרע סיט צוםרידען
 נעװאלט געװיס װאלטען און דינגוננען ׳

 הויים די םארבעסערען, לאנע זײמר
 צײטוױיליג איז ױי בײ זואס איז, צרה

 װי־ צום מוט די געװארען געטויטעט6א
אונטערדריסוננ. געגעז דערשטאנד

נע• נעפינען טאלידא אין װעט איהר
 םארזימןרען װעלכע סלאקסאכער, נונ

 לײםע ױניאז ״גוטע זײגען זײ אז אײף
הארצעז״״... אין

 הלאױד םילע מיט רעדם איהר װען
 ױנ״ דער אין ארײנגמהן װעגען םאכער

 םון ענםסער דעם איהר באקומט יאז,
 איז האמ מעז װעמעז םאלדאט, אידי^ען י

 שיסען נעהייסעז שלאבם םון צײם
 מד חאמ סאלדאט דער מונא. אוים׳ן

 אוז כהז סײ[ נים איז ער אז ענטפערם,
 זיח מכבד אנדערען בעסער מען זאל

 טאלידא׳ר * שאס... עריפםעז מים׳ן
 ויארעם גאנז אײר וועט קלאױןסאכער
 איהר ?ײט מיר ״מים אז פארזיכערמז

ױיסײ דאד  ־אנ״ נאר זאלען ״זיכער סיי ו
 דער איז מעמבמרס װערען פריהער דערע

ױניאז״
 נעזעל־ רער אויןי איז במטער ניט
 אי- טאלירא׳ר םיז לעכעז ליכער שאםם
 אונסערנאננ דעם מיט ארבײטער. דישע

T ארבײטער די זיינעז ױניאז דער םון W 
 געװארעץ. ט6א&געטעמ געזעל^אםטליף

 ברענממ ריננ ארבײטער םאלידא׳ר דער
 ®ת העלמט א איבער םארלארעז האט

 'טמהרסםע די אןן מיטנלידער ז״יינע
 נעוחנן יעצט ביז- זײנעז קלאוקמאכער

 ױי צו האמ מען אז אפגעשםאנען, אזוי
רײחנן. געתענם ניט זאר הײז װעגעז

קאנטרי אין פאהרט איהר ווען
באקםעם פאאר » םיטדונ;יהםי<ן ניט פארנעסמ

ם ן ר א י - ם ן ר ע
op און ארדטע איז מאגען אייער האלסען מעם opi אײך 
 jpo^npipp, םיעלע די פון פארהיםען ®אסיליען אייערע און

op קוםעז וועלבע  pe רם אוםנעענ^עהןן« p p| די אין 
« קאוגםרי.

5T-
דראנ־ססארג^ אלמ איז באקס א סענט 50 און 25 ,10

קארעספאנדענט. ספעציעלען אונזער םון

שיקאגא. אין
 סטרײק ררעס רעם םון װאוגרען רי
 רי םארהײלט. ניט נאך זיך ךאנען

 סטרײק די םיט ביזי נאך זײנען קאורםס
 סטײט־ באליבטער אונזער ׳קײסעס.
 די צו גודם די רעליװערט וזאט אםוירני

 זיעען קײסעס צעהנדליגע בתים. בעלי
 אונזערע געגען געװארעז אויפגעםרײםט

 יעצט קומען קײסעס דיזע און סעםבער^
 דער װי זײנען, ראס םרײל. פאר אויף

 קריםינע־ ׳אן זײ רוםט אטוירני סטײםם
קײסעס. <ע

אינדזשאנק־ דא זײנען דעם אויסער
 אונזערע םון צענדלינע גענען קײסעס מאן

 פאראורטײלט זײנען װעלכע םעםבערס,
 אפע־ אלע זײנען קײסעס די נעװארען.

 גיכען אין דארפען זײ און געװארען לירט
געריכט. העכערען א אין םאיקוכיען

 אויסער־ א אין איז םרײר ררעס רער
 איז עס צו^טאנד. שטילעז געװײנליך

 שע־ םעהרסטע רי ארבײט. סײןי ניטא
 דאס און ניט׳ אינגאנצען ארבײטען &ער
 זין געלעגענהײט א בתים בעלי רי ניט

 שי־ די סטרײקער. די םיט אפצורעכענען
 א זײגען מאנוםעקטשורער דרעס קאגא

 םעהרסטע די פרארוקט. ספעציערער
 געזעל־ זײער געקראגען האבען זײ םון

 רי אין ערציהונג ביזנעס און שאפטליכע
 רער םון פלעצער געםבליננ און רוםם פול

 שי־ שטארט אויסערנעװײגליױוױלדער
 רי זײנען טאהע דערפאר און גאנא.

 נעהאט רא האבעז מיר װאס סטרייסס,
̂ר מלחמות. אםת׳ע געװען זײ, טיט  יער/
 געמרא־ און שעריף א געװארען איז באס
 םון אײנער יערער און רעװאלװער, א נען
 מעםבעי א נעװען איז אדער זין איז זײ
 זײנע און נענגס, םעהר ארער אײנער םון

 טאקע איהם העלםען געננםטער ברירער
טראבעל. פון צײט אין ארויס

אריבער, איז סטרײק דער װעז יעצט״
 האבען װאס מאנוםעהטשורערם, רי און
 האלב־רואינירט, זײנען געסעטעלט, ניט
 איגטע־ דיזע װי פארשטעלען זיך מען קאן

 אינדוסטרי פון קאפיםאנען ליגענטע
jyv׳ צו דאס םרײען 'je יע־ םון‘שטיהער 

 סטרײקער נעװעזענע די םטרײתער. דמן
 האנען ,100 לאקאל מיט צוזאםען ׳אבער

 מיט װי װײסען און בעלי־בתים וײערע
 לאקאל מאכס שוין און קעםםען. צו זײ

 די פארטצוזעצען םארבארײטונגען 100
 געסעטעל־ ניט די לאזעץ ניט און ארבײט

 ניט זײ צורווז, מאנוםעקטשורערס טע
אפרוהען. לאנג זיך לאזען

 אין מאנופעסטשורער דרעס די אויב
 םנופעסטשו־ װעלען נאן ײעלעז שי?אגא

 יױ האבען םוזען זײ װעלען דרעםעם, רען
שעפער. ניאן

ניטא. ארבײט סײן נאך איז רערװײל
סיזאן. דעם אויף װארט םען

שיקאגא. אין קיאוקסאכער די בײ
 אויף אויך װארטען קלאוקמאכער רי

 ארבײט. קײן ניטא איז עס סעזאן. דעם
 מיט מעז האט שעפער גרעםערע רי אין

 אר־ אנגעםאננען צוריק װאכען אײגינע
 3—2 װי מעהר אבער האט עם בײטען.
 איז יעצט און גערויערט. ניט װאכען
 נרעםערע רי אין ניט ארבײט קײן ניטא

 די שעםער. קלענערע רי אין ניט און
 נויט די אומערטרעגליכע. אן איז <»גע
 דער םיט לעבט מען שרעתליכע, א איז

 סיזאן דער װעט באלד אט אז האפנונג
 נאנ־ דער כטעט געהט רערװײל קומען.

לייריג. ארום טרײד צער
 צו אײניגעס טוט ארגאניזאציאז די

 םעםבערם, די םון ליירען די שטילען
 רי אוים רעם אין זיך צײבענעז ספעציעל
 ראלארם טויזענדער ^9 און 5 לאקאלען

 נויטלײרענדע צװישען פארטײלט װערען
 םון באאררם עקזעקוטיװ די מעמבערם.

 היײ דיזע מיט ביזי זײנען לאקאלען דיזע
 לאקאלען דיןע םיז ארבײט רי סעס.
 באוואונ־ זיכער מוז געביט דיזען אויח

 הײן געװעז ניט איז עס װערען. דערט
 <וענרען זיך זאינ מעסבער׳ א ,װאו פאל
װערען. אנטזאגט זאל און הילפע נאך

 דיזע םון מעםבערס און םיהרער רי
 וחנ־ גראםולירט באםת האנען לאקאלען

 זײ װאם האנט נרידערליכע די פאר רען
 אין נויטלײדענדע די צו אזיס שטרעהען

רײען. זײערע
הא־ לאקאלען אלע װעלען װאך דיזע

 באשליסען צו מיטיננען ספעציעלע נען
 קוםט עם דױס. אין העכארונג א װעגען

 דער צו פער־סאפיטא די ווען צייט די אן
 די געחעכערט. ווערט אינטערנײשאנאל

 דעם וועגאן דא תאט באארד דזשאינט
 בא־ און סיטעג םיעצחניאן א .נמהאט

 סענט 10 מיט דױס די ראיואן צו שלאםען
i •גארוםען זײנאן לאמאלאן די וואך 
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קליװלאנד. אין
 אין אויך מען װארט קליװלאנד אין

 סעזאן. דעם אויף שעפער מעהרסטע די
 ?עללער, שעפער, גרויסע צװײ אויסער

 ׳ביזי זײנען װעלכע סאנשײן, און לואהען
 אויןז שעפער אנרערע די אין מען װארט

 אנ־ איע אין װי אזוי פונקט םעזאן דעם
 אין טרײד אין לאגע רי שטערט. דערע

 טיט פרײליכער עטװאס איז קליװלאנד
 ארבײט שעפער פאר א אין װאס רעם
 אבער ארבײטער טעהרסטע די כיען.

 אויף װארט טען און לײדיג ארום געהען
סיזאן. דעם

קײס. ארביסרײשאן אינםערעסאנםע
 אן פארנעקופען דא איז װאך דיזע

 די קײס. ארביטרײשאן אינםערעסאנטע
 פון ארויס איז ספערלינג א. םירפע דרעס

 איז סעזאן. םפרינג לעצטען עגדע ביזגעס
 גא־ דער םון פאנר דעם אין םארבליבען

 קופט דאלאר. טויזענט 5 קארגע ראגטי
 בא־ געלט דיזע אז טעגה׳ט און ױניאן די

 פירםע די װײי ארבײטער, די צו לאנגט
 אנםאנג ארבײטער רי צוגעזאגם האט
 זײ װי אזוי און ארבײט, װאכען 40 יאהר

 װא־ 18 וױ געהראגען ניט מעהר האבעז
נעלד. דאם זײ קופט כען,

 ארויס־ דער אז פירמע, די טענה׳ט
 פון ענדע צום פוניזט ביזנעס, פון געהן

 •דארף םירמע די אז טאכט יאהר, האלב
 פאר װי פאראנטװארטליך זײז ניט םעהר

 20 פאר הײסט דאס יאהר, האלבען א
 האבעז װאס ארבײטער, די װאכען.

 װײ־ געקראגען יאהר הארבען דעם דורך
 זײ דארםען ארבײט, װאכעז 20 װי ניגער

 פאר װאכען. 20 ביז דערצאהלט קריגעז
 פירםע די װאס יאהר, האלב אנדער דעם
 מעהר קאן ביזנעס, אין ניט מעהר איז
פאראנטװאיטליכהײט. הײן זײץ ניט

 האט טשערמאן אומפארטײאישער דער
 ױ־ די און גערעכט, געגעבען פירמע דער
 פו־ דער צו הײס די יעצט אפעלירט ניאן
רעפעריס. אף באארד לער

 די אין פרעזידענט אלס פרױ ערשטע
שטאאםען. פאראײניגטע

 די זײן באשערט שוין איז קליװלאנד
 אײנ־ נײע אין טרײר קיאוק אין ערשטע

ריכמונגען.
 ערשטע רי געװען איז קליװלאנר
 פראדאה־ אח פטענדאררס אײנצופיהרען

 פון גאראנטי א אײנצופיהרען ;שאן
 דאס הליװלאנד איז יעצם און ארבײט
̂ס םרוי א ערװײלען צו ערשטע  פרעזי־ א

באארר. דזשאינט פון דענט
אוםערװארטעט. דאס איז געקומען

 טשערםאן פאר קאנדידאטען אמת׳ע רי
 געשפילט האבען באארד דזשאינט םון

 איז אנדערעז, דעס םיט אײנער פאליטק
 אויסגעכאפט האט און םרוי א געקוםעז

בכורה. די
 װײםער קליװלאנר איז יעצט אלזא,

 דעם ערװײלט חאבענדיג טעפ, דער אויף
 פרוי א היסמארי דער איז מאל ערשטען

באארד. דזשאינט םון ®דעזידענט »לס
 מיט־ לעצםען ראם איז םארגעקוםען

 איז באארד דזשאינט נײע רי װען װאך,
געװאיען. אינסטאלירט

 האט פערלשטײן וױיס־שרעזירענט
 אינסטאלירט באארר דזשאינט נײע די

 געװען איז אלנעמײן אין אװענט דער און
אינטערעםאנטער. אן זעהר

!אנדענקען זײן עהרען
 פון טשערמאן שאפ רער גודמאן, ב.

 איז שאפ, לואראק׳ס ס. םון םרעסערס רי
געשטארבעץ. פלוצלונג דינסטאג לעצטען

 א געהאט נאך ער האם םארנאכט
 שאפ. זײן פון פרעםערם רי טיט םיטיננ

 סאםער, אפגענעסען אהײם, אװעק איז
 פלוצ־ ער איז בײנאכט עלח אזײגער און

געשטארבען. לוננ
 עט־ געװען אלט איז גורמאן ברורער

 אימער איז און יאהר פופציג און לאכע
 איבערגעבענסטע רי םון אײנער געװען

 זײן עהרע ױניאן. דער פון םעמבערס
!אנדענקעז

טאלידא. אין
 שוין איז טאלירא שמעטעל דער איז

 װי לעבעריגהייט אזא געװען ניט לאנג
 צױ יאהר אײניגע םיט יעצט. איז עם
 איז מאלירא אין טרײד דער ווען ׳יסר

 נעלאזט עס זיך האט ארנאניזירט, נעןוען
 זײנען הלאוסםאכער אומעםום. םיהלען
 סא־ רינג, אדבײטעד אין טעטיג נעווען

 — לינהע רעכטע, פארטיי, ציאליסםישע
לעבעדיג. וײן םלענט עס

 אפגעשטאר• דארט איו ױניאן רי זינט
 אלעס נרונט. צו גענאננען אלעם איז ׳עןב

 — כאװעגונג קײן טויט. געוחנן איז
 ראם עולם. בית א אויח װי אי? אאעס

rww האט ײיח )o m רארמ

 איז ,4שטעטעי אין ארײנקוטענדיג זעהן,
 סטאר״ רי אין ע:דיגלגעפב קיאוקטאבער

סטריט. קענטאן אויף קעס
 קאט־ אונזער םון אנפאנג דעם טיט

 םיהרט איגטערנײשאנאל. די װאס פײן,
 אנגע־ לאגע די זיך האט אן, יעצט דא־ט

ענדערען. אביסע^ פאנגען
 לענטאן אויף געשפרעך הויפט דער
 ״ראומי״ װענען ניט שוין איז סטריט
ױניאן. דער װעגען :אר פאהער, אדער

 אײ־ טועז בתים בערי די כאטש און
 זאי* ױניאן א אז דערלאזען צו ניט ניגעס

 היב־ א כאטש און ווערעז, ארגאניזירט
 האכען ?לאוקטאבער די םון צאהל שע

 דעם געגען נעהן צו טוט דעם ניט נאך
 װע־ און בתים בעלי זײערע םון עןלוױ

 פון ̂אנע די אבער איז יײט, ױניאן רען
 קראולמא־ רי אז שיעכטע, אזא טרײד

 אגגעפאנ־ ביסלאכװײז ראך האבעז כער
 ױניאן־ װערט מען און טוט קריגעז גען

ײט׳ ̂י די װאס ניט, םט1העי עס י  בעי
 דיסטשארדזשען אײן אין טעןלהא בתיפ

 די יײס. ױניאן װערען םאר ארבײטער
 אגנעפאנגען זיך האבען יןיאוקכיאכער

 די שוין װעט טאכט קײן און באװעגען
ען. קענען נים באװעגונג אפשטע̂י

סינסינעטי. אין
 אכיאל פיי האבען סינסינעטי אין
 גאנץ א נאי גרויסע, קײן ניט געהאט

 גע־ א'ז ראם ארנאניזאציע. פעכטינע
 סינסינעםי אין װען ציים דער אין װען
 קלאוק־ א -אלט טרײד. א געװען איז

 אפ־ געװען שוין סינסינעטי איז כיארקעט
 יאהר. פאר לעצטע די פאר געשטארבען

 צוריק מאנאטען פאר א םיט ביז און
 דרײ ירט4קאנטראי דארט ױניאן די האט

 םון צװײ זײנען יעצם שעפער. קלאוק
 ױגיאן די און ביזנעס פון ארויס דרײ די

 איז עם שאפ. אײן מיט בעןי4פאדבי איז
 ױניאן רי ױניאן, א דא סעסינעטי אין

 אבער איז עס טרעזשורי. א אויך האט
 קלאוק א אייס טרײד. אוקSP קײז ניטא

 אפנעשטארבען. סינסינעטי איז טרײר
 דרעס די אבער דארט וואקסט דערפאר

 אין אינדוסטריע דרעס די אינדוסטריע.
 יאהר פאר א איננאנצען איז סינסינעטי

 קײן געװען ניט נאך איז עס און ׳^ס
 אנפאנ־ אינדוסטריע דיזע נעלמגענהײט

ארגאניזירען. צו נען

 באלטיטארער די פון סטרײק דער
 גוסען א אין זיך געםינט קיזאוקמאכער

 סע־ א װילען באסעס פילע צושטאנד.
 זײע־ אבער סטרײלוער די מיט טעלםענט

 צופרידענ־ ניט זײנען האנדיציאנען רע
̂קםא־ סטרײקענדע די צו שטעלענד  שלא

 צוריק־ װערען סעט^לכיענטס די און כער
געװיזען.

 צי־ א ארײנברעג;עז װירען באסעס די
 סטיײסערס די פון רייריעז די אין טומלוע

 יולאננעז פאלשע פאדשפרײטען זײ און
^וין סטרײק דער אז  זײ נעסעטעלט. איז

 צױ סטרײקערס די ארײגנארען װילען
 איז דאכ ארײן. פעקטאריס די אין ריק

 װע־ סטרײהעךט די ייכטיג. ניט אבער
 םאר־ זיך באציחנח צו אויפגעפאדערט רען

 און הלאננען, פאלשע דיזע צו זיכטיג
 םעלדוננ אפיציעלער אן אריױ װארטען

 סעטעימענט דעם װעגען ױניאן דער פון
סטרײס. רעם פון

̂אוה־מא- גרעסטע די ׳ױ עס קעי  ק
 אײ באלטיטא^ פון פירכיע נופעקטשורינ;

 נע־ ראט זי פארזריפעלט. אינגאנצען
 איררט אין סקעבם אנ׳טטע^ן פרואװט
דעדװײזעז. נימ עס ראן זי אבער שעפער,
 בית איז זיד פארזאמלען סטרײקער די
 שעפער רי פיקעטען זײ האל. עלום

 ניט זיך זאלען באסעס די אז זעהען, און
כקעבס. מיט באנוצען

א געשיקט האט ײנםאן פרעזידענט

 װלאדעה כ. נענאסע
ױואפ פון אננעהוםען

 פון מענערזשער װלארעק, ב. גענ.
 נעפאהרען איז װעלכער ״פארווערטס׳/

 ״האיאס״ פון שליח אלס אײראםא קײן
 אוםיליהליכע רי פון אינטערעסען רי אין

 אין געבליבען זײנען װעלכע איםיגראנטען,
 צײ אנגע?ומען װאך רי איז וועג, םיטען

יאדק. נױ קײן ריס
 ״אק־ די שיױ, רי װאו ,54 פיער אוי̂ו

 נעװען זײנען אנגעקוםען, איז װיטאניא״
 דעם פיך םארעהדער און 1םרײנ םאםע א

 רער םון מימגלירער םאםיליע, זײן יגאםט
 קאמיכמס און רעראסציע ,םארוחנרטס״

 און פארװאלטוננס־ראט ״פאתוערטם״ םון
 אי־ רער םון צװײנען םארשידעגע. םין.

 נעסומעז וײנען װעלכע בײטער־באוועגונג,
פנים. הבלת א גאםט חנם אנגעבען

 צױ איו וויאדעק נענ. םיט צוזאמען
 מענע־ אםאםסקי, ל. איטיס רײןגעסוכמנן

 אויך איו װעלכער .האיאס/ םון רזשער
רונלצנאצ'צ. תאלאס דער איז געםאחחנז

יארק נװ אין סעטעלםענט קלאוק דער
 קיליװלאנר א'ו אויך ײי שיקאנא, אין
 רי םון סעט^טענט לעצטעי דער דאט

 ארײנגע* *׳ארק נױ אין קלאוקםאבער
 ניעני־ אינזערע י־עבען. :ײעם א נראנט
 ײיכטיגקײט רי נאגרײפען דא בעדס

 אונ־ טרײר אונזער ןיא אײנפיהרען פון
 ם6הוי רער אינשורענס. איכיענט4עמפי
 פאי־ רא זײגען טעםכערס װאס אבער

 דעם אין איז געװארען אינטערעפירט
 סעם־ אונזערע לײבעל. פון אײנםיהרען

 איז לײבעל רער אז גרויבען דא בערס
 װעט ױניאן רי װערכען דורך טיטעל דער

 קאנטראיײ צו אנפאנגען קענעז באנית
טרײד. דעם רען

ר״ װי פונקט קראוקניאכער, היגע רי
 דעם, צוליב געי״יטען האבען יארקער, :ױ

 יאר־ נױ די ײאס שאפ, סװעט דער װאס
 ,אײנגעשטעלס, האבען דזשאבערס קער
 בחצי ארבײט רי אױפגעכיאכט האט

 האט מאנופעקטשורעד קיין און חינם׳
 ‘קאם געקענט ניט דזשאבערס דיזע מיט

 ארבײט די איז דעריבער און פיטעז,
 קאנדישאנס ױניאן װאו שעפער, רי פון
 םאר־ עקזיסטירט, האבען סטענדארדס און

שעפער. סװעט ריזע אין נעװארען טריבען
לײ־ דעם פרן אײנפיהרוגנ דעי כייט

 געװאל־ א נעקראגען ױניאן די האט בעל
 פרא־ דעם קאנטראלירען צו מאכט דינע
 דאס און פראדוצירען, טיר װאס ׳דוקט

 סװעט דעם פון אפשטארבען דער טײנט
שאפ

 קלאוקטאכער רי גראט^לירען מיר
 קאנ־ אמת׳ען רעם מיט יארק נױ פון

 הא־ זײ װאס םעטלכיענט, סםרוקטױוען
 ניט איז סעטלמענט דער געמאכט. בען
 נאר יארק, נױ םאר סאנסטרוהטױו נאר
 לאנד, נאנצען םון קלאוקטאכער רי פאר
 ױ־ קלאוקפאכער די אז האפעז מיר און

 רי אײנשטעלען װעט יארק נױ פון ניאז
 לײ־ דעם קאנטראלירען פון פאשינערי

 װעט װעלכעס באזיס, אזא אויױ בעל
 צו זיך ױניאן רער פאר מעגליך פאכען

 הא־ מיר װאס װאפע, דער כייט באנוצען
 אװעקצושטמלען געהראגען, יעצט בען
 װאס באזיס, אזא אויף טרײד קלאוק רעם
 אר־ אונזערע פאר מעגליך מאכען װעט

 אז« װאס לעבען, דעם פאכען צו בײמער
 קא; טרײד, הלאוק דער װי טרײד, רײכער
געבען.

 באל־ אין כטרי־הערם די צר טעלעגראמע
 זײ באנ־יסט עד ,װעלי־עי אין טיכיאר,

 צ, ביז קעטפען צו אױ.ה ױי פאדערט און
ענד. זיגרײכען א

 ר1רי האלפעריז, רזש. װײם־פרעזירענט
 אינטערנעשאנאל חלכ פרי טעענרזשער

 רזעלפט דעפארטפענט, ־ ארגאניזאציאנס
 אפט באדכט ער םטדײה. דעם פיהרען

סטוײרער. די רט אדי־עם און באלטיטאר

 דארשא מיסס און ״װילנער״ די
 דעו־ פון געםט די אמוזירען

הױז. ױניטי
).1 זייט פון י׳טרוס

 Vj סך א האט ער טעאטער. אידישען
 האט עס און׳ הויז ױניטי דער פון הערט
 װאם זעדון, צו םאראינטערעסירט איהם
 איז ער אינסטיטוציע. אן פאר איז דאס

 בא־ אין װײדענר, א פאר ארויםגעקומען
 טע• א נאך גאלדבערנ, מר. פון גלייטונג

 םארבונרען נעװען איז װ$ם אטער־מענש,
 רעלקין םר. טעאטער״. ״פיפעלס מיט׳ן

 אלץ, פון געװארען באגײסטערט זעהר איז
 ױניטי דער אין געזעהן האט ער װאם
 אױסרריקען געװאלט האט ער און הויז
 און טאט. א דורך באנײסטערוננ זײן
 אונסער איז טרופע װילנער די װי> אזוי
 אײנגעװײ ער האט מענעדזשמענם, זײן

 װיל־ די פון גרופע א ארויםצושיקען ליגט
 יוני־ דער אין האנצערט א נעבען צו נער
 באלוינוננ װעלכער אירגענד אהן הויז, טי
 לעצטען װילנער די זײנען נאך אזוי און

 נע־ און געוחנן דארט זונטאנ און שבת
עולם. ױנימי פאר׳ז נעזוננען און ש&ילט
 דץ דארט װעט דארשא מים

שבת דעם
רער• פון נעסט די שבת רעם

 טריט. גרויםעז א נאו האבען הויז ױניטי
 דארשא, םיםס טענצערין, באריהמטע רי

 טאנ״דטע־ קונסט א אויף האלט װעלכע
 נױ םטריט, טע65 װעסט 116 אין אטער
 ארויסצופאה־ אײנגעװילינט האט יארה,

 זי און עולם, יןיניטי םאר׳ז טאנצען רען
 טוט זי אױך שבת. דעם זײן דארט װעט

 די באלױנונג. װעלכער א*רנענר אהן עס
 ק״נסטלער רי װאס באלוינוננ אײנציגע
 אפ־ װארימע הארצינע, די אױ באהומען,

 רי םון באקומען זײ װאס לאריסמענטען,
ױניטאריער.

 ױניטי אונזער אין נעסט רי אלזא,
 טעהר טײם״ גור״ אמת אן האבען הויו

 לע־ די װעלען ױנימײלעבען דאס װענען
 ד״י• פוז 11 זײט אויױ <עמינעז זער

צייטונמ
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 קלאוק־ אוט־אוױטאון דער
אחי וױרקונג זיין און שא#

ןלו קלאורראינחסטדיע. דער

ניעם-
װעל׳
טיר

!רעד*קט#ר זוערטהער
״ און ״ר״גק א עײױבט פ״י

 װעגען פראגע, h ב*-יד,רען נער
 װי און ווענינ, רערט פען כער

 באדארפט ז*ור דער כיען װאי*ט ש״גט,
 *ץי אױפטערקסוטלףיט. כ״עהר ״פעניזען

׳עע* טאין אװ אוט די װעגען רעדען וױל
iys.

־vvs םון פײדזש פראגט דעױ אױף
ט ״גע־עכטיגיזײט׳' נוטעי טען  דערצעה̂י
 די פארזיכטינ און ערנסט אזױ װי זיף

 באצוג אין איז יואנייטע סעטי־עפענט
ען.4סעטי קוניען װעלכע בתים, כעי*י די

 אונ- קאכייטע רעוכיאגטע אויבען די
 די האט שאפ דער אױב גוט טערזוכט
 יױ די װען און כיאשינען צאהי גױטיגע

 קעיע־ א דורך זיך פאיזיכערט ניאן
 איגדעפעג־ א״נצעלגע, ;םון סעקױריטי

 :אנ־ װעט באס דער אז באסעס) דענט
 ױניאן, דער םון פ#דערומען איע קוכיען
 פון ארנ״טער די ווערען ראן ער״עט
ארבייט. דער צו כעיעיקט pnw ׳טאפ

 די ראס פארשטטגען האב איך און
 ■אזיציעס, איהרע כאפעסטיגט ױגיאז
 ױגיאן די פאריעטארקען צו ערנסט כייעט

 אבנארכיא־ דעם אויסראמען און יפעיער
 טרייד אונזער װעיכען אין צושטאנר יען

צײם לעצטע די געםובעז זיןי האט
גוט? זץל דוכט איז

 ילאץ אנדער אן אױף זץי רערצעהלט
 ״נערעכטיג^ט״ נוסער זעלבען דעם אין
 אװ אוט רי בחיזונ׳דיג שנעיל, אזױ װי

 בעלי די כייט סעטעלט קאכײםע טאון
האקענסאק. און יאנקערס םון בתים

 נױ די סיט סעטלעמענט די אויכ און
 און םארזיבטיגע זײנען באסעס יארקער

 די אבער זיינען ■ראהטייפע, דורכאויס
 בא״ האקענסאקער די כױט סמסיעסעגט

פארס» א װי סעהר נים סעס
 טעז נעטס סעקױריטי ryp ק״ז )1

 אין שסרעננ ניט בכלל איז כיען און ניט
עגין. דיזען
 צו נתים בעלי די ערלויבט סען )2

 סרױען, כיים צר1*ן»ע ?ײעמנ •■ערירען
 (ניט ש»אט*כילינ םאר ארבײטעז װצלכע

 פארזי־ אזוי ווערם עס װאס קוקעגדינ,
 סא־ם דיזען סון ארכײטער די אז ׳כ^דט

 ר״• גרױסע געקראנען האבען מעיער
זעס).
 בעלי דיזע עריויגט ױניאן די )3
i זײערע אפערירען צו בתים v i v r אין 

 טיײ קען (איןי סיסטעם, װאידא סעק׳טאן
 לעכעדיגע םיט בא״פטעםינעז רײר נע

 פאריאנ־ עס װעט איהר װען םאקםעה
געז).

 דאס ׳איז יטורה אונםער״פטע די און
 איז האנטראקטאר האקענסאקער דער
 רעגיטיכיא־ ,ד מיט קאנקורירען צו ככח
 םון םאלגעז די און ^עפער ױניאן טע

 זײנען אונארדנוננ״ ״געזעצליכער אזא
:װאס אט

 אונזער פון מיר םאראאננעז )1
 ליגעא א םאר כאצאלט קריגעז צו באם

 בארעכ־ זײנען סיר װאס צו האלידײ,
 די פיט אגרימענטס אונזערע לויט טינט

 אונ* װערט — בתים בעלי יארקער נױ
 האקענ־ סײן ארויסגע^יקט ארבײט זער

סאין.
 קײן איבײטען ניט םיד װילען )2

 װערם — סינגעל־םײם, פאר אװערטײם
יקט ארבײט די  האקענ״ קיין ארויסגע״̂״

סאק.
 כיאכעז אלנעמײן אין םיר װילען 13
 ױניאז בעסערען א פאר s*c? אונזער

 ארױס־ לאזען ניט סיזאז סלאו איז ̂שאם
 צו רעדט — ארבײט נאנצע די

 נעמאכם װעיט ארבײט די װאנם. דער
האקענסאק. אין

 אר־ מיר דאס איז: הכל סך דער איץ
 און סיזאז, א װאכען 11־10 קוים בײטעז

 אונזע־ דאס אנבאטראכט איז נעמענדיג
 נאך אדער 50 זײנעז פאדדינסטעז רע
 אונזער איז סיזאן, אין װאך א דאיער 5

 דא־ 23—22 פארדינסט דודכ^ניטליכער
װאך. א יער

אדױסברענ״ כואט׳ער נאך מעז דארף
 מיט פעסעלמענטס די ס׳מײנעז װאס נעז
 מאכמן וחןלכע שעפער, טאוז אװ אוט די

 מיר ודעלכע געװינסעז, אונזעיע צוני׳טט
 סטרײקס קורצע איז לאננע דורד קריגעז

 נעלונ* יא איז עם ויעז און איפער? אח
 דדשא- די צוױננען צו ױניאז דער נעז

 ארכײט זײער םאכעז זאלען ?ײ בערס
 דולא םעז האם מעאעי, יוניאן ביױז אין

 די אדם שעפער סקעב כשר׳עז נעמוזם
 און ארבײט די צונןןהפעז זאיעז ^אצטע

 םענשען די פון םױל פון ביסען דעם
 דיאל״ ױניאן, דער פאר ל״דען וועלכע

ױניא?? די אויז• םען
אונזער איז ענדאיך זיך סען וועט

iv װעגען םארטױאכטען װעלטעיל v i
pjy <

m: ף,נדלy jyo װצט און v ׳צט^ א
 > םראגע דער צו נאצוג אין לוננ

׳עוכהארטער. י.
.1708 נו״ רy6fדדyל .17 לאקאל רy:״כyפ

)onyt אונוyר yנטyDלןורצע די אין ר 
״עטועסען).

 נייע די וױ איין, ניט זעהט עד
 קלאוק־אינ־ דער אין ארדנונג

אדכײםען. װעט דוסטריע ׳
 ״נערעכטיג־ םון דאקטארyר דyרטהyװ

קײט״,
 אײן פרעגען צו אײןי םיר ערלוינט

 14 םון ט)פו;ל דעמ צו כאצוג אין פראגע
 םאר דך אין וױל םריהער יטארס.,רyאפ

 טאכער קיאוק א איס פאריפטעלען אײף
 ג,נyװ דך כיײעט װאס יאהר גאנץ א פון
 די צו ,,^^y; פאליטיק, אין
 יעטאיק ד״עט רyאכ ױניאן, דצר פון

 ױנ־ :טעys״ע א אז האי־ט איף אקטיװ.
iy איז יאן o v i ױניאן. קײן גארגי׳טט װי 
 ןyגyרc צו טא^ y4^ אפירו האב איך

 כריף אייער לען איך אז ;אר פראגען
 ys« פאכט איהר װי ?עה און קאסטען,

3nya ח^ק דעב איך פארליר גיײר oysy 
 האיט איך וױ אזױ נאר םרעגען. צו

 נאי רyטילyעארlטד קײן םאר נ״עט אײך
 איך וױי קאפ ןyקלאר א כייט riVo א

i אזױ וױ רעןyרקלy זאלט איהר y i 
 בײישפײ צופיי איכײטען. טyװ פונקט

 םyאײנ נאר גענע̂ן נײעט איך וױי ילען
אזעלכע. סך * מימט ראס װאס

כיאיארי־ די דאס אלע וױיסען כייר
 שע-י קל״נע אין זײנען איכײטער טעט
 פא־ 10 פון פיענט א האבען װאס •ער

 דודכיעגים אין ארכײטעז עס און יפינען
 םון פיל און אפערײטארס. 10 ביז 6 פון
 ״טע״ ױניאן גוטע נאגץ זײנען יפעפער רי

 מאל קײן איז ארכײט נענוג גאר פער
 יעאפ א םאר אײו שסעלס נו, ני״שטא.

 זיינען װאס אפערײטארס 8 אדער 7 םון
 לעכעז, א קױם געםאכט און געועסען

 אפע־ 14 ארײנ״פייןען סעז וחום איצט
 ׳ארכײט אזא ווגקס דך טאכט רײטאיס.

 *פנײדערס. סך א האכמן דארןי מען װאס
 נאלעבאס דער אז זאנען װעל איך אז

 ניט ער האם ארב״ט האכעז קזוץ װעט
 ארבײטער, אנדעחן די פאר פלאץ יןײן
 צוױי אדכײטען צו אױסקוטען ײעט עס

 באס א זאנען װעט איחד #װאך א טענ
 זאי פונקטען די נאכקומקן ניט סען װאס

 דאס אז איך דקנק ביזנעס, פון ארויס
 נישט קעז כיעז גערעדט, אזוי נאר איו

 פון יפעפער אזעלכע ארױסטרײבעז
 כין איך אז נייפט, אױך דענקט טרײד.

 פאר־ אפערײטארס. 14 סון דערגענעז
 אר־ נעקאנם מען ײאלם הלװאי קעהרט
 װי אזױ :א־ כיאיטינען, 40 אױוי ב״טעז

 וױסצן אויך איך װיל ׳א^» איז לאגע די
 װארום אױסהאלטע;, קען דאס אזױ וױ
 אײנצינער יעדער וױל גענוסען הכל סך

 די אוץ לעבעז, א פאכען פאכער קלאוק
 בײ אוז אויר• זיכער דאס דױיל ײגיאז

 אױןי גאראנטיע קײן צז ׳צײט איצםיגעד
 נייפט איר זעה ׳ױט טיר האכעז ארבײט

 קענען װעלעז *עעםער אזעיכע אזױ װי
אםערײםארס. 14 םאר ארבײט האכעז

, ם. ר א ש
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 h אץ אמאל ל^מ#ל^מענט 8
נאוױגע.

lyoinyyj inyt .יאנאװסקי טר: —
 קא־ lya^nr םון חינדכט דער אין

 צױ א יעטענדיג איר כין רעספאנדענץ
 »ז לאנג פון יעױן — רyנyהאלטyריקג
 כרײ א אנצױפרײבען געגארט האכ אץי
 מײן אױסצודריסען כדי אײף צו װעל

 אונזער |y;yii דענק איןי װאס מיינונג,
 איהר און ,'D^roDyny״; די איגאן

^קטאר.rוyר
oy איב איזyרr ער־ צו מיר פאר 

 אלס ^נערעכטיגקײט״ די דאס יןלעהר^,
 אינ־ ׳נדyהרyבאי* איז װאכ^פריפט א

 אינטערע־ װאס צײטונג א טעיעסאנט,
 אינ* יערען א בײ באייבט איז און ׳סילט

iyD:yr^yD .פערזאן
ױז  װיל דאקטארyר איהר װעגעץ בי

רטער.yװ עטריכע *פרײבען איצט איך

 ®ארס^-יס, דעם נאכסאלגענדיג
 ״איגטורדי׳צא- אונומר װאס •רעסטיז׳^
 yovvt די אין עתוארנען ױ\י חאט

r• #ײיר ו<ױנ חמ#1 ^טיינע n i  t 
 1צ וויחוז וווגע^ור^געז כאדארו קחגדיט

 ״נעחוכטיד דער סון רעדאקטאר דעם
 װאדװעכעגט• ׳ןורײכט רŷכyװ קײט״

 אױםקלעהדענחן כאלעחרענדע דינע ליןי
 דו ער דינט דעם םיט און עדיטאריאלס,

 ערציהער. אוו לעחרער אלס רyארכײט
 אין טנטײמעסער און פארסעטסער אלס
 אינטערדי׳פא• די װאס ׳&יאכטען, אלע
לאנד. דעם איבער םיהרט נאל

ועצבארמ אײער טאר,pדאyר װ.  או̂נ
 זאא םרוכט, ברענגט ארבייט נויטיגע

 רועזיען אפגע^װאכט ניט מוט אײער
 ^רצים איע די זאלען אויגענבליק, אײן
 אונזער אױף ילױערעז װאס רמ׳פים, און

 זומפ, אין נראדזשען אינטערנײ׳עאנאל,
װערען. צוםראטען װעיען זײ

 שע- ארבײטער באװאוסטזיניגע די
 נרױסע רעyאײ סאר אײף ליבען און צען

 ״אינטערניײעאנאד די םאר לײסטונגען
 רyרציחy איז לעהרער אלס און כםרט,

ככלל. מאסען ארבײטער די םון
אײר. בענ׳עען טיר און

אכטומ, גרויס טיט
בראנדװײן. .6׳״

 נאשולױנם לאפאלהם
אונסערזוכונג שסערען

 אין םראספ צוסער דעפ
פרײזען הויכע ווענעו

עט, סענאטאר  פראגרעסי- דער יאפא̂י
 אפ־ האט פרעזידענט, פאר קאגדידאט װער

 צױ די םון לאגער אין yaoH3 א רטyנעם"
 ניט נעטראפען האט װאס ׳טאעאטעז לער
 די אױך :אר נטערעסען,4א צוקער די נאר

 װעיל־ דעטאקראטען, די אין רעפובליקאנער
 אונטער צוקער־טיאסט דעם באיטיצען כע

םייגעי. זייערע
ארויסגעקו־ איז יאםאילעט סענאטאר

 ער װ^כעז איז D:yoD''OD א כײט דען
 רע־ דעם סיט געװארען איז װאם פרעגט,
 צוגעשטעילט נעדארםט האט װאס ׳וארט
 װעגען קױלידזש, פרעזידענט צו חעיען

 צוסער אויןי טאריןי דעם פארקילענעיעז
 א צוקאר אױןי פרײזעז די םאכען צו אום

? נידערינער ביסעיל
 דער זאגט — מאנאטעז אכטצעהן ישויז

 דער אז — סענאטאר ■ראגרעסיווער
 װע^־ האסיטע א כא^טיפט האט קאמרעס

 צױ איז רעפארט א אױסארבײטען זאי כע
 נוי־ די קוילידזש ■רעזי^גם צו יעטעילעז

 תור אין סטאטיסטיקס איז ציפער טינע
 רע־ דיזען מיט געװארען איז װאס פראגע.
 צוגע־ ניט ער װערט פארװאס אוז פארט

>' פרעזידענט צום יעטעיט
 איז װעילכער ׳י!אפאילעט סענאטאד און

 םראנע, רyדיז םיט באקאנט נוט זעהר
 דיזע און אורזאכען. די אױף אלײז דעקט

 רעםוביליקאנער די ניט יטטעקעז אורזאכעז
 גאנץ הרטyיpער ער דעםא?ראטען. און

 לא:נ ישויז איז רעפארט דער אז ׳אפען
 ‘םאי נעהאיטען װערט ער אבער םארטיג,
־קעסטעל, א איז ״טיאסען  צו־ די װײיל ט̂י

 צו?ער די אזוי. וױילען קער״טאגנאטען
 די זאל פען אז םאריאננען מאגנאטעז

 זײ אײ:יטי!אסעז. יאזען פראנע גאנצע
 פארנע־ ניט זאיל רעפארט דער אז װילען,
 נע?ס־ ביז װײניגסטענס װערעז בראכם

 װע־ טעטבערEyס אין סעםטעטבער. טעז
 סטאםיס־ די אז טעגה׳ן, ?ענעז זײ לעז

 איז רעפארט דער װעלכע אויןי טיקס
 קײן האבען און אילט יטויז זײנעז נעבויט,

 די דארפעז דעריבער און נים. װערט
צװיײ א^טען. בײם בלײבע\ פרייזעז

 אונזערע פון םעסרעםערע די צו
נאארדפ וזשא־נם און לאהאלם
ט ע ם כ

״גערענטיגקײט״ די לעזען םעםבערס אונזערע אלע
 בילינער, טאקע א.־; פראקטי׳צער זיין אייך פאר װעם עס אדן
 ״גערעכטיגקייט״, דער אין אדװערםײזען װעם איהר ײען
 םיטיננם, רעגעלע נויטינ אױב און םפעזניעלע אייערע אלע
 בא־ װילט איהר װעלכע •מיט כאשליסע אנדערע אלע אדן

לאקאל. אייער פח םעםבערם די םאכען קאנם
 אלעם זיך דערוױםען צו סעםבערם די איין נעװײנס

 דורן־ סײ צייטונג, אייגענער זײער דורך דער״ױניאן, װענען
 אדװערטײזמענטס, דורך סיי און באריכסען סעקרעםעריאלע

אוינען. די איז מעהר נעװעהנליך זיך װארפען וועלכע

“GERECHTIKEIT”
S W E S T  1 6 th  S T R E E T ,  N E w  Y O R K ,  N . Y ;

 דער איז רyמעמכ א םאראן איז טצנס,
 בא״ צײט גאנצע די האט װאס ?אמיט^

 זײן און םראסט צו?ער דעם ?עמםט
 סעפטעכד אין קאנגרעס. אין אײנפ^וס

 דיזמן פון טערםין דער זיף ענדיגט בער
 װעם טראסט צו?ער דער און מעסבער,

 ענדמס טערמיז דער זyװ אז זעהן ^וין
 וחך אפוינטעט נים צוריק ער זאי זיר, ,

 טראסם דער װעט אוםז אזא אױוי רען.
 רזד נאנצען דעם טאכ^ צוני^ט קענען
 אוננזן״ װײטער ?ענען טyװ איז פארט

כיאסען. די םיז הויט די שינדען שםערט
סענא• װײזט סםײטמענט זײן איז

 דעמאק• די אזױ וױ ׳אז לאםאילעט טאר
 #טאכט אין געװעז זײנעז זײ װען ראטעז,
 טראסם צוקער פאר׳ז געארבײם האבען

 רעױבאיקאנעד די װי געטרײ אזוי «ונק
 1920 איז אזיי װי דמרטאנט ער איצט.
 בא־י ■א<מער דז׳&ענערא* אטױרני האט

 אין עס אז רעפארםס, םאילמע מםעםיגט
 ראך און צוקער איז םאננעיצ א םאראן

 •דיי• די ארויםגעמתיםם האם םראסט
 פונ^ א סענט 30 ביז צו?ער םיז זען
 צוקעך קובאנישער וראס צײם דער איז

םונם. א םענט 7 םאר?ויםם זיף האט

קאלענדאר אינטערנעשאנאל
םקולמאן. ח. פת

צוריק יאחר 12 םיט װאך הײנטינע

 סח אײדזשענם ביזנעס זיםקינד״ םארים
 *גײער דער pH שרײבם שיקאנא, ׳7י לאקאי
 סםרי̂י םיילאר לײדים דעם ײעגעז פאסם״

 ןווליב שם»דט יענער איז *! נעהט װעלכער
 עטאנ־ ןווריק װילעו בעלײבתים רי װאס רעם,

 *נ• םאנ ארבײםס שםונדינעז 9 רעם רירעז
̂אר־ ח«בעו זײ װעיכע שםונדעז, 8 שםאם  נ
, .1909 יאהר רעם זינט כײט

A
 40 י«ק«י פוז םזןםבער א באס׳ יײבער

 ה«ל- ברודער םים אײנםאישטאנעו נים איז
יפנע די םארבעסערען זיר אום ר*ס ■עריז,

 א װערעו ארויםנעלענם זןור קאטערס, די םוז
 •נ«וושםע־ אום ײאו, א סענם פינף םון טעחס

 נים ז#לעז קאםערס די אז -װאטשערס׳׳, יעז
 די זאלעז שםוגדעז, אוכינעזעצליכע >ןרבייטעו

 םוז *ײם איז זיזי צײישעז צוטײלעז ארבײם
 םעז דאס םאר, שיןוגם ער װ. אז. א שלעס
 םעקשאז, שירעכענדע אידיש א ן1נרי:ד־ ואל
 זיו ז«לעז םיםנלידער צאהל גרעסערע א *ום

 im אוז ױניאז דער אין כאטײליגעז ;אנעז
בעםער. װערעז אי״ײו זיד םיז ייאנע די דעם

A
 t”8 נ«ד נעוױנעו קאטערס סינסינעטי׳ער

 18 ®ח וױידזש כייניםום א סםיי־ײקעז װאר
 ארבײמס שםונדיגע do אוז װ>י א דאלער
 זיר ה*ב» םאנוםעהטשורער p^ בלויז ײאר.

 די נאכנעבעז נעװאלם נימ אוז אײננעשיארם
 ױניאן די ורען אב*ר םאדזןרוננעז, קאטערס

 אוז א*ערײט«רם ד̂י ארונםערגעגוםעז ה«ט
 נעםוזם םירםן ריזע אויו האם ■רעסערס, די

אונםערנעבעז. זיוי
A

 8 ®ח איינצנםיםער דער שםרײכער, ם
 ברויזייז, צוחמױ, נהעםזח8כי lor. סטאי, היױת

 װאס דערםאר שםראזי דאלער 1י־. הלמ8צ8כ
 דזנר וועז דעיענפם. ױנייו דעם ליידינם8ב ער

 רעאינ• *ו נקמאדצרם איחם ®ח דאט יעצטער
מ םיידצי, ױניאו 8 סטײטעז  ה«ם מר װעי

 נאדיר • ארונםצרמימו און אײעקנע׳שייום״
 dryrnr' ■אדנוםעז האס װעיכע םײיעל, ניאז

p מלם שםראיי די ■יי״ז h אימרנעמנגיו 
 סאניסארי פא באארד דושאעם *ום מװארעו
t '־.׳י ׳ זאנסראל.

ם ן # א ען ד הר א Hאפפ  
♦ ♦

ערוועײוגנ

שעיאק. ד. י. םין

 ניאנסטעטע אםא נענ.
געשסארנען

אװענט. אין oysi׳•
 דאס ברענט װאנט רyר אויף

ys^yrocgj^ דער ^טעהט וױנקעל אין 
טpםאyג מאראןyKט•

 איבער׳ן זיך ארוסדרעהענדיג *וםרוהיג
 צוזאטענגע- א געםונען נחום האט שטוב,

 װעסטען־ p» פאפיר יטטיקעל ײס׳עטמ
?viyvy אדרעס אן געװען איז ראס 

 דערמא־ זין געקאנט ניט אוםן בשום און
yjער איז. דאס אדרעס אן םאר װאס ׳ן 

 ארײנגערעגט pnw םארזיכטיג דאס האט
 איהם האם אדרעס רער .yjyryp אין

זײן אסאל דאף ס׳?ען :בןאומרוהיגט
 נױyג וױדער זיוי אדרעס. וױכטיגער א

w מען n rn די נאר עםוב, איז v v t f - v t 
 ojypyi ניט איצט ער האט שטירקײט

 האט ׳טטיל^ט דער אין םארטראגען.
 אומרוחיגהײט זײן ^טארקער, דף אין ער

גאס. אין ארא■ איז ^y נע-ערט.
 איהם האט נאס אין יטטײקייט רי

 אין זיר האט אנגע?וסט. בארױערענד
אילמאי :אופגעכאפט קגאה רי איהם

 רי אין אלע די אט > אילע ר$ בלײבען
 אם זײנען װאס פענסטער, בארױכטענע

 געבוײ שט^ורט אין ר* ניט כיעהרסטען
 ראר״ און ניט טראנטען און רy װי yנyר

 םאה־ מוז ער גאר *זפם#הרען. ניט פען
רען.

 םאר׳ן בוים דער דא. בלייבט אי־עס
 אנט־ פרן ypהײז yא^ט ?רײנע די הױז.

 גע־ D׳iypyB cyi אפילו קעגענאיבער.
'^^yc^ys ,איצם טםעהטי װ*ס פויר 

 כחור! א כײט טויער םון ישװער אוים׳ן
 רא. ברײבט ױ אפייו כריאה, אזא טאקע,

ר ניט. ער ̂נ
 ר*ס רy ony? םאל yDיעצ דאס

̂ב׳ען װ^ס הײזער די ׳גאס די :ארעס ה
 דער $ן; געכױרען פון בליס זײן זיף אין

 אין האט װאס טראטואר, בראסי־טער
 און םריט. yj?״ פון i:gsp דעם זיר

 זיר אין זי זוכט אוױי, געהט ער כעת
 צו־ עס ניט און טריט־?לאננ זײן אויף
טריט. אין ריק

םאר^רים־ יאהרען לעצטע רי םאר רי
 םײער צוריק איצט איהם איז יעטוב טע
 צורי? איהם רופט נעדוארמן, ייב און

זיץי. צו ^רוױי
 געחט ער װאס מאל . ycv^ ד־אם

 רער נאך יעםעהט אט יפםוב. אין ארויף
 סאלדרעס פױשענע די טײ&. גרויםער

 איז װאס אלעס איז דאם בעט. אוים׳ן
 ביים צײםען גוטע די םון פארבייכמן נאך

 פאה- ער םוז איצט ימבען. פאטער׳ס
 זוכען צענדער םרעטדע װײטע, אין רען
 אט ער? גאר םארװאס ברויט.־ זײן

 ?$טאדט, אין פרעםדע פיל אזוי זיינען
 םארכיטערט־ און ?גאה םיט עױ טראכט

הײט.
 א אין מוסער. די א; קומט גאס פון
 ?לייניג־ נאף געבראכט זי האט פעקעל

pײטyרער אין אז רעבעגט, זי װאס ̂ז 
 גויטיגען. דעם אין זיף ער װעט פרעכיר

טיש. אוים׳ן דאס זי לײגט ױפץ א טיט
 גיט זי אלטאי פארדריסט נחוט׳ען

 און איהם םאר געלד ילעצטע ראס ,אױס
 איהר ער װארפם טאן יײכטען א מים
:םאר

נים. עס דארןי םען אז ? װאט צו —
 אן זי ניסט אױגען, די אויסװישענדיג

 םאר* א מיט טיש צום זיף זעצט טוזעע,
 דאס זדדון. אנט?ענען נליה נליװעחטען

 םיט זי טרינ?ם אפשר, פאל, לעצטע
 אײן בײ איהם כױט דצט און טהעע איהם
 אלײן דא שוין זי װעט טארגען טיש.
 גאס, אין שטוב פון דרעהען זיך זײן,
 דארט װעט ער און שטוב, איז גאס פון

 סים װעלט װײטער דעד אין פאהרען
 בענ?* און אוםרוהיגקײט פארלוירענער

 הין געהם שוױיגעז דריקענדע א שאפט,
דערנאןי: בײרען. צװישען צוריק און

געפאה־ ניט דאף װאאסטו אםשר —
 אנרערש. װערען נאך ם׳װעט ? רען

אװעהצולעגמן. קאפ דעם װאו פארט
 רוהינ, האלטען זיף פרובירט נחום

 אין טעגליכ?ײטען װעגען רמרצעהיט
 דאס איהם שױעהם אלײן און אויסיאנד

 םון ער רו?ם סוןי צום איז ״אויס^אנד״,
טהעע. גלאז האלב א אפ זיף

 אן ־אויוי פומען װעל איד ביז —
 איבערלא־ דערװײא דיר איך װעל ארט,

 אנדענ־ אן דאך ס׳איז זײגער. רעם ?ע?
 וחננ. אין דאף ס׳איז טאטען. םון קען

צו. איהם םיר שי?סטו דעתאר
האר־ אין זין האט טוטער דער בײ

 םארשםומט, *פגעריסען. עפעם װי צעז
 זי הויבם ליפען, צוזאםעגגעפרעסםע םיט
 בא־ דף מאכט אס םיש םון אױיי ויד

 אוים רארם םון און מטיב אין יאנםסינט
וי: ט1*

םים. איהם נפחם רו ניין, — ז
:דערנאןי

 נטyקyג דיך איף װאיט —
באנלײט^. געץyגר רyר ביז

iv א רyאונט װי iya,i3ya און ^ v v r 
 שטוב, אין כאשעפטיגען זיף זי זוכט משא
 רי זוהן. פאר׳ן אױג^ רי וױיזען ;יט

own פיס די צוריח, םאלען ^yD^ און 
u םון קױם זיף באה^עט jys*m־־|.y:y

 םון דאר ר׳ןyאונט גאנט לעצםע רי
 איהם האט װאס #נעט אין מוטער. רyר

y?g רוה יאהרען :iy:y;y, זיך דרעהס 
 צוױיטער nyn אויף זײט אײן פון נחום

̂אפט און ו•אײן oyfiK’ ענרליף שי
 שטילע םיט זיף הטyרר םוטער די
 רי װארט. און שטוב אינער׳ן טריט
 oiyn זײן. אויף איהר זיך וױלט נאכט

 אטע־ דאס ׳ןyײyאט זוחנ׳ס אין אײן זיר
 זיר קו?ט ביוםען. אנגערעגטע די םון כיען
 ׳צײט דער פאר פנים זײן אין אײן גוט

 זיך צטyז זעהן. גיט איהם װעט זי װאס
 און שטיל גיעט .dvd םון ראנר אוים׳ן

 דעם ליגט עס װאו ׳pyi די לאנגזאם
 ׳איהר זיף דוכט עס און האנט זוהלס

 הײנט זיײנען שס^־יג וױ כיעהר עפעס אז
 און רyהעכ האנט זײן אוױי או^רען רי

 אויוי i'i:ypip רערםאנען, ניט ?יף קען
 רי כיענער ביי זיינען צי האנט, איהר
 איה־ און פרויען. כײ װי העכער ןyאדער

: תפילה שטילע א שעפטשען ליפען רע

דען
o אין סינד טײן באשיץ נאט, - y ir־ 

יאנד.
 יגט,4י געוױין אײגנעהאלטענעמ מיט

 בעט פון װענטעל אן קאפ דעם אן זי
 זי װעט נאכט גאנצע א װאנט. אין

אײן. זי דיעפעלט ײפכענדיג און ויאכען.

 צוטראגע;־ רy:ימ6 בײדענ׳ס אין און יאן :אט*ט
פאיגלױוערטהײט. ציטעײנע און ?״ס

> ׳עוין —
׳עױן. —
נא־ פארשטוטטע, זײנען רyװערט די

 קאפ ,jynp און אוטארמען yvoyv א
זיפ־ טיף א און םט־װארםען ברוסט און

צען.
קינר, בײין *ט,1: זארג מיר פאר —

ט דו נאר כיענש. ארט אז ס ^  דאך (
jny־o ר אויףyװעיט. ר

 אן אריך״ װארטען ניט כייך יאז —
iyvv:y. זיך טיר׳ן שטאר?. דף האי־ט 
זעהן. אינניבען
װאנאן־ פון לyטיר בײם שטעהט נחום
\y? רטער,yװ הלטעyצyג דעדט טיעפ,

o'nyoi^ i צוזעהן ניט y i פארגליװעיטען 
 װאס אדע״ צלריק רyאד געװאלט פגים.

איפאהרען. רyב,ג
חי״רנג. רyדריט דער

 פ^רק^אפען נעהטע; פאנדוקטארען די
טיריאך. די

אױו״ נאר זוף —
 אײגען אן וױ רייף. דארט איז ער

או־פנעהדען. דיף ער ײעט
סאפע;, נעהטט לאקאטאטױו דער
 זיף נע־זסס און ®ארע זיף םון בלאזען

באװעגען.
:געטאן ריס א זיף האט כיוטעי• די

 םארטאגיגער אין ליגס װאקזאי רער
 שסע־ װא?זאל־פלאץ אויפ׳ן שטיל?ײט.

 פארםאניגער אין דראזשסעס די הען
 ענלות, ליyב די זי־י ארום םײכטקײט.

 און נאכט־מאנטלען די אין נאף אגגעטאן
 שטעהט װאס אידען, פרעםדען צום קר?ען
 אין לypפע א םיט װאקזאל־טיר םאר׳ן
 שטאדט אין םרעטד קו?ט און האנט
 דער איז נאככױצוג םיט׳ן נאף ארײן.

 דעם אפ דא װארט און אנגע?וםען איד
 פאר א שטארט. םון מארנע; שפעטען

 נאר שױן-גערופען. איהם זײ האבען םאל
 שא?יען א סיט זײ ענםפעיט איד רער

 בעל־ בײרע ברײט. דער אין תאפ סים׳ן
 ?אוױארנע אין צוזאמען זיך לאזען ענלות

אגװאריכיען. זיןי ״גלעזעל״ א םיט
 נאף שטעהט װאפזאל, אין אינעװעגיג,

 האלב װינ?לען. די אין נאבט שטיקעל א
 דער אויף זיצען פויערטעס שלאםענדע

 אונטער׳ן ?וישען. רי זיך נעבען ערד,
 םיט׳ן בוםעםגיצע ,ד זץי פארעט בוםמט

 םויער. א םאר בראנפען גלעזעל א אנגיסען
 קו?ם פלאטםארם, דער צו ׳טיר געבען

פענסטער. דורכ׳ן גל*? פון גױ דער
 םים נחום זיצם זײט א אין פאררוהם

 זײנען םארטאג גאנץ שוין םוטער. רער
 פגים םוטער׳ס דער נע?וםען. אהער זײ
 אפענע אן מיט כלאס. און ציטעריג איז

 םארגלי״ א מיט וױינען, אונטערליפ.צו
 װאק״ צום ?י פו?ט אויסדרופ װערטען

צײט. די אײנהאלםען װיל און זאל־זײגער
 ראס נערװעז, אוםנערולדיג, איז נחום

 די שװער. איהם םאלט שײדען לעצםע
 וױםיל־ צום שוין איהם דערםאנט מוטער

:םאל טען
 בערלין, אין קומסט דו נאר װי —
 אררעס. בערנער׳ס אױס באלד נעפין

 אויפ־ דיך זועט ער רײך. דארם איז ער
 םאטע רײן קינד. אײגען »ן װי נערימען

 ניט ארויסגעהאלפען. םף א איהם האס
 םא־ רײן ער איז צעהךרובעלדינען אײן
נעבליבען. שולריג טען

 אויף מעהר װאס לעבט נחום׳ען אין
 װאלט עס װי עראינערונגען. איגגעלשע

 האט ער װי ׳ער געדעגקט נעװען, נעכטען
 געשפילט. פינדער בערנער׳ס םיט זיר

 פעפעלאף. בלאנדע םיט סײרלאד שעהנע
 נאשערײען זײ ער האט פאל אײן ניט

 זײנען זײ װעלכע נאןי אװע?געגעבען,
 זײן מיט אפילו נעװען. זשערנע אזוי
 ארײן שטוב אין זײ צו ער איז עסען
 — אמאל געטײלט. זײ טיט זיןי אוך

 אין זײ בײ זיך ער האט — ער גערענקט
 פון נאכט. געװארען געשפילט. שטוב
 געווען. ניט עלטערען די נאף זײנען גאס

 װאם. מיט געװען ניט איז מאכען ליכטיג
 צוא־ זיך מורא אויס ?יגדער די האבען
 א שטוב זייער פון זײ רy האט וױינט.

 די מיט רחםנות םאד און געבראכט ליכט
אפנעשפילט. זיף אװמנט דמם

פײוי. א זיף הערם װײטעז םון
 פלאטםארם־טיר רי גוי.עפענט רער

גלא?. דעם ציהט און
זאנרא־ אלעססאנרראװ, סאלוש?י, —

ניצע
 זיך כאפען םוםער דער מים נחום

טשעםא־ סאר׳[ זיר כטיען ;דערשראק»ז

אדרעס, בערגע־׳ס
1)» ׳׳ויזייר

קיגדןײ
 שפױ:נ א איהר האט באאטטע־ א
װעג. אין נעטאן

 װאגאן־םעג־ א םון װײטען, םון נאד
 אי־ױסנעבױגען שטארק זיך האט סטער,

 זיף הע;ט און ליפען די סיט און האפ א
 סארגליװערטע, א :עבעסע;. איהר כײ
 דא װ|ס םארשטאנען ניט װאיט זי װי

 געקוקט און געשטאנען זי איז פאר, פופט
 צוג דעם אײן שליננם וױיטקײט די ױי
 דעם, פאר רױף <*בער דא יאזט און

 איצט ע־שט צוגעגוםען. איהד האט װאס
:נעהוטעז םרעהרען איהרע צו ד אי.־

 געיאזט איהם זי ראט אלסאי —
פאהרען.

 רער ב״אנסטעטע*, אטא ״׳גגאפע
 סאצי־ י־ער פין סעקרעטאר ~yבvיV*ר*yג

 איז אדער״הא פון פא״טײ אי׳יסטייטע״
יענ־ א גאר געשטארבע; שבת "עצטען

,״)<.יא;ר < ;׳< .י ט

 איז טויט ביאנטטעטער׳ס געגאסע
 ־,Dpy אן סון זולטאטyn א אי*ס געהוטען

 וצטעyר פאסירט האט װעלכע־ רעגט
 ny ןyװ היים זיין פון גארעגט פעב־ואי

 ער טאכטער. זײן באזוכען נעגאגכען א״ז
 םוס. א צובראכ^ האט און געםאיע; איז

 גע־ פוס די איז צי־ט ײאכעז זעכצעהן
 כיען װי נאכרעש און ocyp א אין ײען

 מען האט אראפכענוכיען קעסט םyד האט
 רער נאך פוס. די אפשנײדען געטוזט

 אנרע־ אנטײי?ערט זיך האבען אפעראציע
 האבען ראיטוירים רי ?יאנההײטען. יע

 איהם. םאר טיטרען אי־ע אגגעװענדעט
cy שבת געהאיפען :יט אבעי האט  און׳

 עי־טער אין געשטאיבען ער א*ז םריה
יאה־. 47 פון

 צרױי און םיױ א איבעי יאוט ער
םעכטער. פארהײראטע

 געבוירען איז )רyטyבראגסט אטא
y כײזורי סיט•, קענזעס אק געױאו-־־ען i□ 

 ־yi נאר איז ער װען .1877 טאי טען5
 גאר אוועק עי איז ױנגעימאן א װען

ײנג איז און אקי־אהאביא  אין ןyטראטyאי
 װעל' באװעגונג םאציאליסטישער רער

 און געװאיזס^ שטאר? דארטען איז כע
my סא־ דער םון םיהרער א געװארען איז 
שיצ  פון אײנער און פארטײ רyאײסטי

 םרן רy2שר" און רעדנער פאפולערע די
 אין באײענונג סאציאליסטישער דע־

אטעריקא.
 בראנסטעםער גענאסע אז גײעס רי

 ארױסנערוםען האט געשטארבען איז
 םאצי• איע צוױשען בארויערונג גרויס

 האכען װעלכע םריינד, און סטעזי4אי
 נענאסע בט.ר,גע און נטyגעק איהם

 פרײנרליכער א )געװע איז בראנסטעטער
 סאציאליסם, איבעיגעגעכענער און מענש

 םאצי־ פאר׳ן נעאפערם פיל זיר ה^ט ער
 נע־ םף א האט ער ^y־i^ אליסטישען

 באק^גט ניט קײנסאי זיןי און ליטען
לאגע. זײן אױף

!אנדענקען זײן עהרע

וױםען צו גוט איז װאס זאכען
 אזעלכע אין טען טוט װאס

• ? היצען
 אױף גע?וםען שוין איז זופער דער

ע םים אונז ײנ  א היצען. גרויסע גאר ן
 טוט װאס :אפט הרערען אונז םון סף

 בא* װי #זיך טען כאהאהט װאו > מעז
i זיך םען םרײט

 גאר אי? אבער װעטער הייסער דער
 װיםען נאר ר^רף מען אוםנעזונט. גיט

 שי־ צו אזוי װי ?רײניגקייטעז, עטליכע
טעספעראטור. ־י־ער געגען דף צען

 סשןןה דער פון מיטגליד יעדער
 אוי«ו״ זיך אזוי װי װיסען, גוט דארף

 אין סײ װעםערען, הײסע די אין פיהרען
דרויסען. אין סײ און הײם דעד

הויז אין אז זעהט, :ז י ו ה ן י א
 שםוציגע אײן קײן געפינען ניט יןי1 זאל

 גע־ <רעסטע די זײנען םלינען רי םליג.
 גוט גיט צײט. זוטער אונז םאר פאר

 אויב און סקרינס. אײערע אויןי אכטונג
 אין ארײז דאף איז עס װי פוםט םליג א

 סװאטער, א מיט זי דער׳הרג׳עט הויז,
 צי פאסטקעס, םליגען ריי אין אדער
 אלע אז זעהט פאפיר. פליגען אויף

 רײנע רײן. זײן זאלען ארטי?לען שפײז
 אײדער לעננער האלטען זיף וועט שפײו

 װאד איע אויס בריהט שפײז. שמוציגע
 אלץ אז זעהט, ארן קאסטען אײז אײער
רײן. זײן זאל ארום
אדער פליגען פיין : ף י ו ה ן י א

 ניט אײף בײ זיף װעלען כיאס?יטאס
 זײן װעט הויף אײער אויב פארםעהרען,

 גרא־ הויפעגס, גארבײדזש אלע פון פרײ
 שכיוץ. סתם און שטאפען צוםוילטע זען,

 גארבײדזש אײערע אפט אויס בריהט
צוגעםאכט. סטyם זײ האלט און פײלס

: דעם םאר ן אז זעהט, םא
 װעני־ װאס האבעז זיר אויױ זאלט איהר
 צוםיל װײל צופיל, ניט עסט םעטס, גער

̂ול איז עסען  רעם, םאר נעפעהרליף אלעם
 באזונדערם ם^ג, גאנצען א ארבייט װאס
 זיצענרינ. געטאן װערט ארבײט רי װען
 וחד הײסע די אין באזונדערם ג*ר און

טערמן.
 רײםע גענרנ און גרינסען םרישע עםט

 בא־ װאסער, סןי א טרינקט םױכםען.
 מײרט עסענם. די צװישען זונרערס

 הױ אלקאהאל פון װײל צלסאהןןל, אױס
זונשטיך. םון פאלען םערסמע רי טען

שװע־ בײ ארבײטעז װאס םענשען,
זײנעז ױי בעת אדבײט, םיזישער רער

̂ונען היץ, נרויסער א צו אויסגעזמצט  ה
 באזונרערס ?ראםםען. שאיםע באקוטען

 םענשען, םיט טרעפען ראס קאן לײכט
 און ריםס םוירניס אין ארבײטען װאס
אײזען. הײסען א םיט

 צו זיף אווי װי כייםעל, װיכטיגער א
 פון םאימגן שלעכטע די פון פארהיטען

 םטיםוראנ־ קײן נעמען צו ניט איז היץ,
םען.

: דער פאר י ו ר זאים איהד פ
 זיסע םיט םאגען דעם איבערפאקען ניס

 פאר־ נאר קאגעז װאס סשקאות, ״םיזי״
 זיןי אויף טראגט דורשט. דעם שטארקען

 ניט איז עס קלײדער. לויזע און העלע
 ים־ברענ דעם אויף ליגען צו ראטזאם

 אויסגע־ קאפ, ןyטpניט־באדע א כייט
 לעבהי־ א זון. גליהענרער רער צו זעצט

 אײר װעט נעהן שלאפען פאר׳ן װאנע כע
גוט. שלאפען צו מאכען

: רער פאר י ב י י איהר ב
 לײרם בײבי די אז ׳געדענ?ען דאדפם

 רערװאסס^. רי װי םערור היץ םון
 םעגליכסט דעם אין בײבי אײער האלט

 און לײכט זעהר און פלאץ היהלםטען
 קלײרער װענינער װאס אנגעטאן. לויז
 בע־ אלץ בײבי, דעי אויף זײן װעט עס

 פאר באר װארימע טענליכע די סער.
 איהם גיט װיכטינ. זעהר איז בײבי דער

 צום װאסער אפגעהיהלטע און געהאכטע
 פאס־ ארער סױרטיםײר נעכיט טרינקען.

 םריש עס האלט און ניייך טערידרטע
 א& הים און פארזיכטיג זײט קיהל. און

םליגען. םון לyניפ דעם און פלעשעל דאם
: די פאר ר ע ד נ י  רי לערענט ס

 בײ קװאלען פון טרינהען צו ניט סינדער
 ארער ברונימער אלטע םון װענען, די
 גע־ אױ װאסער אזא װײל טייכלאןי, פון

םארדעכםינ. װעהנליף
 שאםען אין שפילען זיף זײ זאלמן

 שעהן הײסערע די פון םארלױף אין
 ש&עט געהן נים זײ לאזט און בײטאנ,
 װי םארשטעוזן, צו זײ גיט שלאפען.
 האל- ניט זאלען זײ אז איז, עס װיכטיג

 או זעהט כוויל. אין פיננער רי טען
 זאיען םרוכטען און שפײזען רויהע אלע

 אײדער װערען, אפגעײאשען פארזיכטיג
עסען. זײ װעי״ען הינרער די

:ארעםען אונז םאר עגרליר און
היץ! דער װענען :יט רעדט

ר װעגען ניט לײעגט ע !היז ד
 סוהען אײז איז גיט האלט

ל• t( !טערמאטעטזר
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 װאלסען אױערען װעמעס סלאוהטאנעד,
װעדעו חונמנױפוט נאדארןס

m u o v a n.<( ממי׳ו ו^י׳ון »ון ײ׳  ייייי ן
i״1• די m די «ין ,i m n r w  t 'm n 

ױף װארע^ן װ*ס  סיורדרוס ד׳נר .״, י
cm ,ד*דפ«ן «״ װ»ס ;*ר >v m m m\ 

 חײב׳נו די װ*ס ד*ס, ט*ן «ו װ«ר«ן
 ריט ivonyjo'iM פר״װיציג נ.»ד*רפ«

«v״jmo ח׳ןצסטצו דצד o(־i,»
v

 זייד די נוןטר*נטען uvm ^וסיר
h ivn »ן פון ii׳m׳j,? כ#ים׳» ױגי«|/ די 
 די םיט *גר׳טענט »ן ןyoB^ryו ה*ט זי

 זיו חטנען «יי ו״מנען ׳|m )דז׳«»נצרט
 סױםען «ו טון <ז»נמן .וו פוןיפ^נט^ט

dd.w.״ i im  jr v ױניײד׳פוע״ איו נ<ױז 
 נע־ ;•ט מטרענט ״|m fl'iM ח«וט יער,

 װ׳דען דז׳פינערס דווננע סז *װ״פ׳דט,
in יפ׳פר w u y דעם כ׳ו*כעז .» סיטתן 

ט ד^זיגמן « ר רי  יוװ ״סקרייפ » פוןר »
h י9'צװ וױ ;דינ9װים יוניונו

 די iv;y; ריקזיכםסל^וו ו״ן וחנט טר״ד,
■i f ,דןי |9וטעל7 װאם טױזעגד pg 

 ברידער גוט, עס באטראכט װעג» איחר
 װײטער מיינט איהר איידער ױדאךל״ט,

iiy ;iv ;f טיט g״D fi .n ;rpy iy אין 
P ifv  yonu n  |y;n ,װעמען ׳עונאים 

no j די f w ,כאקעסםען jyrn  ofn 
 ,iv;n אין האט ױד*ן, דער אױסער

̂וס  ־9ר׳ װאס סװעטערלאן, קי״נע די ד
 די םון ביוט די געצא#ט איצט ניז כען

 -dmh לײכט אזוי דט װעלען ארבײטע^
 ׳טונאים די סיט ״ניזנעס״. דיערע גענען
 איהר אנםאננעז ער׳טט ױניאן די װעט

 חײלינסטע אייער ניט עס איז קאסף.
 *דסעברייונ איס ארכײטער, איס םייכט,
 און ױניאן אײער מיט ״וטעחן *ו נערס,

 קאסןי, גױיסעז איהר אין איהר העיפען
^ונאים^ איהרע דוקא העיםען גיט און

V
 װ$יט װער / געגלױנט עס װארט װץר

 אונ־ mrmy אז ׳גמינען ג^ןאנט עס
 ^אסעננאװאוסטע איגטעייגעגט^ ז?רע

 זארען קיאוקפאכער ^יינאװאוסטע און
 װעײ ניסעי, הינ^ » נ)ןף נעםינען דף
ס אין טענר׳ען ן9«^י כ«  םין רןוון ̂ד

 ניכרי^ע אמ#י*יגע רי פון קגעכט דעס
האר, סײן ייכ דזאכ ^איןי :*ײטען

 נײ גוט איז סיר ׳ד»ױז וײן ייינ חןכ איןי
 קנעכט̂׳ דין ני־ײנעז וױי אץי און איהם,

 אין קנעכט א קנעכט, כיין אזא םאר
 סד גיט ח^ט װ^ניכ^ר ,nor; סאמע ןיץ

 םון יאחד oyi אין װערען פרײ י*ט9ײ
̂וט האד דין כאס, דין װען אסיטח,  ח

 םריײ ד^ר הפט פרײי^זען, געסוזט איחס
 ניכיי׳עע אסאליגע די פזן חײטס-גײסט

 םפייגעױ ^ונ^ואװענדען נאםױי^ /וײטען
in :געדוס חטר וײן פמרא^י^וIV
 ̂ום אױרע ױץ דורכנױערען און »ן

 ער זאר אפערא^ע דער ג^ך און טיד,
 יע- גאנצען דין פאר ׳מקלאוי א ביײנען

 אױער- אזא איז צײט אוגזער אין כען.
 ננאםגות, אכמר, דענייר, דט ^•עראוױע

oy ̂י״ם  צוצױ יו׳אר גרױסער * גאייען װ
̂רקp yמוגכ םיחרען  טיר וס9 רyאכoל

 yרyדי פל יז סיט זyכyוטrדורכ וײ און
. ^ן י  בא־ דאן די ז9איט1ו אפ^ר או

lyo’-u, ע א םאר װןוס r ^קי־אם̂י jסות 
iyj.״r די

V
;o דט yרyאוגז ן9?טל iy,״

 סיר זyח^כ סיי^ה ?yo^ א *ויינ אז
o« אינערסרינען yooyiro דאס אױף r, 
שסוח די אין פ^ר אי«ט אוסט װ^ס  נ

 דא וחורט oy סל$ױסס*כער. םאגכע סון
 װעלכמר פאי, רyיכyרזyד ױיחווז^לט

 אזױ און קורץ אזױ גע׳פילחגדט װארט
 ח^ט ױני^ז די נינעל. דער אץ ע»רף
̂וחר רט9מךאל o איס 1924 י n 
 וחנן י*ד.ר, nyi אלס ממיטה, סון יאחר

r m, וייינע? װאס קי^ואסאכמד, אמ 
 yiy^n אין ini^vy( פאר״ןוװארןוט אוױ

 װאו /יאךyp•«r yoyboyi^o סלײנע,
oy דד״ אין צוױי צו נעארכײם חטנען 

̂גן אפארייסאיס, r ואי r i j y כאםרײט 
fjnjm; כאםרײט jyiyii פון tײyרy 

 םון מאפקעיאןי, זײצרצ ׳ פון בןוטצלאזי,
n r^ f ,אריכעד- זפיען און דדפאמניפןי 

 yn- גיט ײאו מעימר, גרױסצ אין גצחן
 זyרינp זטלצן אפערײםארס 14 װי נמאר,

 -yp זאי ױניפז די װאו בפמפפטינונג,
^ y»< אז אױמי^ען, נאן * ל ס ׳ י ל ע  ב

v^n\ ,o פרצײטען וו^ס ir i\ קריגען o n 
 כאהאנײונג, די ױי, קוסט ויפס #1לױ

 זאיען ;סענשען y^np פאר פפסס װאס
 כפמטיסטע די וױ כמןחר גיס ארנײסתן

irw o e  >rurr, סיט זיכער זײן זפלצן 
w ינםצז ץ זײילעז לױן, םטר̂ו  צייט י

 םעגליך, וױים װי אינײססלטדגקײט, פון
 די איכמרצותוסע! װארען ־ ׳ נפחןןלפען
r עס איז ןױים. מליכםא i^ ׳זיר דפכס 

T דפכם דאר, ח*ס נום. t, יעיצר 
 נ»• מםחה םיט נפדפרםט פלאואספכפר

 נאולה אםת׳ע די כאפר״אונג די נריספן
V חאם ער װאו מא•, קי^גצם מם פח t 

 נאר זיר מטעלט אגנמייטען. פי< א?ױ
ײ םיימ דא דינען אס אז ארױס,  מל

 :יתיאן דער צו |y»nr וופלמ סלאכוו^
 האכ איך כאםמל, םײן לינ חאנ אירי

t ״ypwir וײן צינ o נוט. חורם »יו 
 אין *רם״ םון נים ויר דיהר איו און
m ,דצם איז געהן נים װיל און ניס 

l mi נדױסא) « p

אײ עס װטים :טרעגעז סיר ודן4
 גןך איםימר מס װאלם נאגלױבטפ סימר
 חנארנאניויײ גאנצע n נ^זימס! ק*נס

 חר נחיסאר דפויגאר דער ̂ס,וךאתױ^
w n i v V i i 4ניא1י דער ®ח יאױטםו 

in ויטלס n  d>'m pw פפלפפןװמ 
 • I’M ■up סניעח די cm דורננפסיחרם.

<« פיטוקםאמר, ««ןח< ג«ײי«ר  װן
in«n ױ  נים וױלען |w טײננמפטרפ^ י

n ן»רלטמן r* t לסע« •untrt.* פייננט 
n די נים v m  m n װי<ד? גמװגח׳דינ

טן pH ן  ׳*ספחולי־ » ,opm> ■ oy i’M ו
 ,opkd ■ .dpmo נ»י״דמ«רזגר » מר, ;

o«H > ײן ססכס * iP r n tt יזס o p נד־ 
מז ח םמ ו n מנ״יי  *usocnos

M■ 11 ד mT j m  1-Tm tftaW T u ווארום גוס, נאנץ םאריפםעהצז סיר
iFTip כאסאלאך קליעפ םארמידצנע ד

וחמד וין כומוה קלײנא אלצ סיס
pn נאנאז orv דער םח אױפםו גאנמן
^wr. אלט וײגען, ײ1 וױ «דות אזיא

v ?י-ײגע v w ' i ,אי*ס כ^וס^אך yijy^y 
n r y n ד די פוןf׳yאכyסאגױ און רס 

ly-irupyfi. ב דיyרyיפוק- דעי א>ן ן? 
 ח^ט נאס jyo^j רyד דאך אעדוסטרי^

ײ ױ* כ^ט׳צ אז צדנצר, אוא זײ םאי  ױ
ŷ םיי^ אין נעז p̂ דטים■ y ryא• ר 
 "1YT11 1 ד^ןי •ינ^א^י/ yiy^f וױ

 אפ״ער און .Dyp**y״ yרyדי נײ ניײנצן
 iy)yp די אז חמם, רyד וײ צו וױנחט

y סיט i• ארױ זיך צײטcנײט-איy,און ן 
״ fyn איז, .oyo^3 yonij װערצן  ו

 דyד טאגדy>רyװיד ^טארקצן א זyטoיײ
 •צײחן די־ ליט חאלנמנןידך און מגיאן,

 דחדנא ,eyjf’3 yny^r נײ yay*4; און
 פאר״צטצחן, נאך oy סיר iy:yp יצין,

 אוץי ונות 4״עטיהצי א זyינcyג סיר און
 ^זŷטrפאר ריר טעגעז וױ רyנ9 ד/

 וױלצןדט ו^וינע קיטומסאנ^ אונוצרצ
̂ y*n סיט אר6נאסצי yרyײf ןyפאריאז

tM»אoyp, ד נײ ס׳עתדי זץי זיײנען אוןyר 
 jny’M סיט jy^yo זאי ױ אז יוני*ן,

 אז וױיס, ײדאן ,ד כאטי» נציײכתים,
 ־און ױט iy*»yv ב^׳־־בתים דאזיגצ די

jyjyp 3 די נפכקוכיעז דט אופן כ״עום^y 
i פון טאחױזמצן n ?אן  ז*ר װאס ױד

fyl א פון דצנקצן סירyfיכy נציײ 
ןי חאנצן y3?yii מיאכות,  איצט ניז ̂ג

 אןכצגסײײכ״ טoכyה וױ ניגייםעז, דט
of ro ײ פאר איו n» ו  r נאנצע 

 איצט no איו װ^ס ?יאוח-אעדוסםריע,
jynyj 3000 אץ צדפפרײט i f i y r, אין 

p- דצר טrרyהyג האם oy װעלכע n r 
^ipon iyoo3, װאו n אדנײםעד iy:Mt 

in ׳סענדייך f iiy i o i’ofi^oopy, ארן 
 19וױי jyooyo איהד סיט איז יוניאן די

pn rn ניט w חעי־ צו פיל די ״עטאנד 
m זאי ׳פען wםרד-ם i n n אין 
iy הונחןדט 13״12 iy r, ,דאס אזױ y^f 

lyno ly lft ,1700 h  ,iy»yr y r i y r f
צו״צליסצן^ דך

v
 די פון i;yo סאדנצ די nnyn מיר
y jn f i ^זײ או סלאוקסאכ iylni גיט 

rv :ײע yiy^i אױף נעחן v v ^ s װאױ 
o ױניאן די חין p t ײ  האכצן די וױיל ו

 ח^כען ניט דארט ײעימז זיי אז סורא,
 oy2iip א םאד װאס ארכײט״ נצנוג
?’:lyrjyo y* די־ ^כי f i בא״ !ח^כצז 

y;^>P n* טראכט: y ״ypioe, חאס װאס 
 האם אפ^יס^רס, 4-3 צו כאשעםטינם

V' יױ די חאט *ם נפר ארכײם, נעהאם 
i דדײ די פון אז ^01םיהyאױסג ניאז n f 

 iyoni3 »״ז nnyn >ft oyp*or 1פי
ז דארט׳ oyn שאפ, י  נתיסען oyi י

o r,■ לוציוננ^ p״i זײן ניט נײס1א 
 ויזום in װאו פארזיטס? .HP םאל

i געסאכם נײט1א די • n n, אױם׳ן fo r• 
m ס1דא ?

A
 גאנץ א סכנה די איז נאטיללין,

y»ojp, 3 די חרן אז>nwrpf n r םון 
ifo • די  ig jft m o  ,om Jin  i f -םױ 

ijyr כעגי״סלאכות ?f׳>H ^ מי  גק״ י
m ini o iyo r איז i n פון אױםםיחתגנ 

 די ofii ,Dfi אויםםו. גרויסען איהר
 ניט אי*ם סענען לי״סלאכות9כ דאזיגע

n סים ן9כאגרײם y ’’f ,ױי װעיען םוחות 
opw o דורך lyo.iyjga באלד סוזקן n, 
yj’’>p n«״ װאס y װע״ לײכתים׳ל»ר9כ 

i נים 1מעח לען v w סײ\ געמן זײ ig״ 
 גים ?ײנמן ofii ש**ער, אזמלכע בי;ם.

 1• ?ײן סרינע? ניט fyjpp נמסעטעלט,
 די םון נים דדפאבעלס, די םון גיט כײם

inwopfD iJgo ס און  *3fD די םון ני
in iropyouno, ױנ^ז די ותמען סים 

n נממלאסען האם i ’f .אל- אגריסענםס 
i n  ,ft >«איז כײם1א םח חויפם*סװ

 סו זײ. פאר טפסףפגיסען נאנצעז אין
 -f.i וואס ארנײטער, די וחנלעז אזױ וױ
n״f 1סא ליכמאםם אזא נען y -באלע 

o סארז דין באסיסלאך, n f ארבײם? סים 
V 2vm n,\ די אז yony וומלען צײט 

^ yo'3f ifjnp̂ די y o fo  yrrin 
o'^ir^ypo, און v m v m,\ יו־ די אז 

2'ff ניס וועם ypנyל אוױ ז ^  און ס
in yo r tnoopyoy איז iy r i f i  i n 

lyaypoוועס ״ n  m f ביסעל aypo״ 
iy 1פא גענת ?יח ארבימו ir ’3i• n 

nr א םאכיז >i \ v z t א 1פא וואס און 
i 11?״ דאס וועם לעבצן מענדי^מס n 

 אונז, בײ קיעל מום ?ײן ניסא m םאר
yo איצט n או 'jrpy'iw כעלי-סלאכות 

•if וײ אין *וין וחנליז  njyoip װאכעז 
iv סאייפ און קתם m אײגתתן^ " i

oy 1איח איז iyoipyj;f ,אױסצופױזחון 
ly^ft ly אז o frn  n צױ סױי ליט׳ן 

lyo’oir צוס oy^j ,ולאן fn• גאגץ א 
irn  iyono3yig3, אין אז lyvig i '״  ז

oyi jy;y; oiyogyii vzm v  \v: 
oy^j .אױפטו lyoofp o n f i oyn oy 

if^ v  i n לי און כייה נײט,1א פיל 
yooijyior ,אז אױפפאסוננ H דז^א־ 

.ojyon;g oyi fyo^nof ly lfi oiyo 
igsr iy iy ’ pm ,iiy ry j i f j  |yp Ofi׳ 

iyp oy lyoiyr jyjyn נאר pn ׳1חיע א 
 ifv*-lf^v iy,׳nof חײן דט איז iy אז

sf i דט y p נ y ן inpo -פונקציאני 
jy i דאס jyp זד אז דיז, 1נא אױך 

Mgv די סון iy§yy וױיט וױ זאי yo״;
o ליף f i p ir  .;yiyn ovyjyiigo ,פי״ן 

oifO צאחר h װאס ’ny*f-piflp אין 
p* דו if נאנ א איזnגvyטy, אין און 

y iy«| •יעא fyjyp א כ דין דט y r ם - 
o•■ 14 װי iy3’;yn ט ג י ט ifo ’n y 

ly וױ (ניט, rtf j yiyug, אז i i n  oy 
pn ?vs 14 כיױז ly i i ’o no dyj’rgo 

w in, חוגתוס 17 אמם אז iv iy r 
3000 yi;yi^onpy ifoyo n  po זly^f 
v 1 פון אתיס i m  . i” ioװאי־ ז׳צאכ^ס 

iyo, ,גאטיײין ;o lfny, םעדיר װאס אז 
iy»ysr yjnynno ♦ 1 po זy i f? ביײ־ 

ײ 1םא װאיט אן1 כען.  לײכטצו־ איץ ו
n  ifn n o ’o w m ^  iynyj און מניאז 

oyi .אגלי^נט oy םון ום1א1 איז 
iyoo3yi i n וױכסמ?ײט -’lyo H ivo 

iy«y וחונינער װאס איז אז סיאכות, r 
om זאל o:yv:fP  ynoonrf-piflp n 

dfifn ׳זיך דאכט איז, דאס if^p, 
 םאײ oy iyp irp א אז קלאי/ אזױ

inyor, און yoip lyjynooymo| מאנ־ 
iyoiropif?p yiy?;w vz, פאײאנ־ און 

i  ff avi, זאיל יודאן lyloyo זײ־ מיט 
ifio'ogay^go n y, װעט דאס װאס 

g י1 1םא o’Dyjyo אזא פון זײן rn־ 
oiyo, א?א םון און im n v 1פא i n 

 ־yאינט די 1םא אױןי נםילא און מניאן,
po fyoyi רבײמער. רי* ojyp עס איהל 

Y inyong c
V

oniy( א םאר אײן נים אוגז םאלט 
lyrooyngo w ojyofo לי y ;n f i 

lyogopiflp כאװאוסטזינינצן א אין 
t נצלײכתים. די סיט חכתתא o ^זײנ

iyon, לי אז y r ? f i ^איז ?לאו?מאכ
 צו lyoipya נים iyjn אין ?ײגסאל גאל
 און כצלי״בתים די po iyo:y;« n ?ײז

lyo^yn אין ?ײ y iy ’n כונות בײוצ ;y- 
iy אין ױניאן m גצז i םון אױססיהתגנ 
n פלאן, 1איח yo ,1ארכײםצ די ניט 

ען ע  װצנצן if^p גים i.iyi ויר נײ ױ
o n םון חױפם״ציל i n 1איה איז מגיאז 

 אויס, וױיזם oy וױ אױםטו. וױכטעצן
3«iyo” i2 ,ניט וײ lytno o n םון זין 

o n טן. ג»נמן ל אז׳י ^ טניז״ מ  אוז ^
ly אוסכאװאוסם, ג»נץ אוױ, i’or זײ 

/ po ijyn די אין  נע־ װאלטצז yo^yn ר
o דולכםאל * w iyi.i’0 װאלם n נאנ־ 

if f .יוניאדייאן
ד

in 1מי און '^ y if דאלום w די f i- 
n *  yon jy^nfo  y:n״lyo'g :iy o- 

 !טוט 1איה װאס אכם,1כאם ויד, לײנם
 iv lyofteow ooyo w איז ױניאז די

ly איםי^ן לאז^ iyor w איץ איהל 
 לאתם וחןט n אױססו. iyD’ii2 איהו־

in jy n jf ל*v ,אום םיםלזגן oypgo w- 
iyo סײ n i ’f ׳סונאים, כאװאוסםזיניגצ 
tyj^o p ס״ און i ײ  ניט אי

iyo f ,oyo3y^r i»’P ד1די דאו y iy " i 
1.iyio iy a n ^ f איהל זײ if כײז. םיל 

 אזוי איז װאס דאס, 1םא logp איהר
;pif^p אין אלבײםצל איזן סאל וױכםיג

 1סי lyo'iagD lyvign iyv:g3 פיז
jifP n^ipyrpy iy ײאס ,jn^yor די i־ 

ifn פון פיל n n y c  ^P'iyo« i n אװ 
 צום ב»צונ אין iyoi:y;:f האם לײב*ר

 If iyny: װאים ov לאסאלאם-קאםיײז.
i און אומליק n  |yn ,ug r g סאונסיל 

jji^yor in אנגאגימז װאלט jg  tv 
i מונאים די n  po .װאל־ ל. *וו ם. א 

iyo םויעז סיט דאן oon ט נ ^ איחר ג

lyiy'ia אײנצסס D fi — lyiyng 
D כ״זנייך, ניט צײט iyt:ig אין איז fi 

oyn ניט אויך iyof .lyolyi װאל״ 1סי 
 ײנבוי״1א זיך jyjyp צו lyrngnyi סען

iyiy אין iy^g ,כל^ yo’og |yogo iv ̂
n״g אין iylyn ייכסיגצל, y .סוחות 

o fi חאנמן w D3norya v o 1ט i fי 
yvjgj .האבצז 1סי צײט iyo f, עס װי 
ogiyj נים םאל 1אײע אין אױס, וױיזס

v v ^ v  VD'vy: jlg o iy  iyron: oyi, 
iyonyo:»g y3^:yny• yjgojyofo 

 Diypniigo ugongD iy^g. האכצן
o? איחר iy ניט o n ,חם תוזי iP ’y 

 1איה ױניאךאויפםו, ivvjgj oyi םון
i װי נאײ, זעהט n אױםטו iyp אויןי g 

ojyofo עז1יה1כא g״yo’^jytiy■ yiy 
lyoyiyoj'g, איז דאס און iiiyr ,i.iyi 

g סאלשע iy ''g  po :jily o r .צױ ?יים 
;ig ,iy3y)y נאנץ זיך זזאט איחל pigor 

ooyiy^^g מיט jyo^g iy^g ,פלאץ 
i.Tg D סים fi pg ,^yof3 iy^g האט# 

ג1א ^י ם ײ iy איהם igo כ n r כי״ און- 
ognyj ,iyo •״Djyi"  װי• אוז אלבײם, '

pg .fyoy} iy עס־איז "g  D3goya •לא 
g igo t o סאמצנט ov tg ,lyoynv

yo'3g ivo.iyj Dyn^ ,ביז צײט i.Tg 
Dyn יך? iy7'ignynv צוס oyyj פיאץ I 

'if■ g v*g jyo.iyj oyn oy w  ,V 
 םיל אזוי האבצז oyn 1איח ביז װאכצן

’«:ypigr iy װי ארבײט, p̂ iy i  pg ; 
iv:vzm סעז װאוײם  n g i, נע־ אז 
 tg מיינענלינ, כתים, בצלי וױסע

̂ yo’o g iy>yo«nyDJig סאנען זײ
iy i ,ױניאן yvTp g igo ijtfim צײט 
ig״r סיט iyo^g.ip’Tv בכױן זיך  iy־ 

n אויס׳ח^כונ׳^יג, נייט,  tg ביײ1א 
oyn iyo סיאוס lyv't D fi inyn ליײי 

 די pg צוריק iyon* iy>yn זײ pg יג1
g o■ סלײנצ f i ;lyiyr-ODyאני לצס 

g igo i n ’Dg■ iyp oy Tg ,riiyo.iyj 
^  Tg ,inyi:''g iyog 1איה dtto װײי

 ליי• w אביס^ ט צ י א לוינט עס
ho ,jyi באצד i.iyo pg i.iyo o f i 

fyrnya• דורך .o n
V

Doyngo 1ע1י1ױניאךב ניט, אױך,
Tg ס איהר Hvonig ײט1בא jynya ױי
}iyo^yn ,iogp g pg iny װאלם iyon 
:g D iy'ny היבשע ifogn yo'>oy, 7בי 

 נע- האט ױניאן לי װאס ̂ןyונג1nfD די
iy;gip דורך y'D'OfpHgrunw iy i, 

 d״t 1איה ז.yגעװאר גצװאונעז װאיטצץ
ivnya ײם1בא iyi">*w, צו pnynvr 

y3ninfD y i'tg i h  igo.| האט איהר 
pg DD'Drya P''ioo d p i igo i f i 

 איצט, ng יטצט,1םאיא iyoni3 19אײ
oy Tg דודכצוםאכען אויס אײך טוסט 

yp'Dr yoynpgooig ig Dfnoy^ ,צײט 
oy .pg r 1איה האט fy p f in n  I'T 
y^ צו p'liv אײך ציהט iy באסצלאך 
n״T סים y ,צרות, אלצ מיט מאסקעלאך 
iyogory:D'ig o 1איה װאס ig i d ''T ? !

v
האנד־ ניט אזוי קענט 1איד. נײז,

 האנדלע?. גיט אחי Dyn איהר למז,
.fy^yDnfo גאמיט oy יףiy:yp 1 1סי
•pya די אין שויז Tg #iyo'T iy:''T 1מי

vo v z ^ o v  yoo: 1איה װעט tfoy^ng 
urpy iy ''g.1איה ת oyn צחן,1אײנ 

i װי t k  oonyajig ס ך \v:v: ױי  ד
ifiya pg ,Doo ŷr םיט ױניאן. אײעדי 

y^g y iy "g  iyiff»igo i i 'g  oyn t h d 
oypogtr, װאס in r ivo '̂t ״ :i־•oiyv 

voםויט, ל Dyn pg די אויזי נעהן >■y־ 
 אײן? igo האלט ױניאן די װאס צער,

 ,1ױניאךשעפע y'nog pg אנגעגלײט
ign אלע i f ,:n־fy^yn iy ::i« ’igo וחד 
iyi ינקמליך■ n o r  iik« ט.1אױסגצםיה

T D fi ,iTgn ifo  □yi jyogo, לינט 
ny די :f'vpgy i כוחות pg ,װאם לאנד 

yTpy i סאליטיס. 1איר. עפט1אנבאט n־ 
yj'DV'g o מיט האט אונסילp קוטיײ n? 
D 'ir טלטיכםצ. נעםאכט g T'g D fi 

 אפצװײי״ זיד iVD'wig די igo סיננאי
po jyo םיט טייען1■א פלטצ די jny^T 

lyogiHogp איז >■pTDifwog, זין< אח 
1אי ojpi tDgiH2gp g ]f *:שליסע\

צוס שםעלובנ איהר און ל. אװ פ. א. ױ
לאפאלמס־סאםפײן

r אױסצו  r  ,®ig■ yig, 5חא זואס
o נעהאם n אין פױיסצוטרעטצן סוט
"*I גענען קאםף

V
 pigDr ,jyvigi צום תקא ng זוגא

iy װאם ,iwig.i צום i קאונ- צקזעקוםיװ 
 קײן טיט ארויסג^םען ניט איז י<ס

igngצו ״ voTnow if n ׳1כײטע1א
מן ן y t ו ם ןײ ■?  fog> igo- ^טי

 יק־nryo 1 1גא jyny; װאלט אס1 מם.
i איז דאס װאס טאםאר, n עקזעקוטיװ 
i סון ק»ונסי< n .קײנםאל ל. אװ ס. א 

 -yn גאר oy װאלט אויף גמײען. ניט
 צרצוי־ iyo''T nig ניט גצהאיםען. דנ

lyjgpnyog h  jyj טע1י1נאני1א ig״ 
 1אי pc jy^iyogo tt לאזצן צו 1נײםצ

 ■אלי- yiy''T צו כאצוג אין iyoyn 1גענ
 וייינען זיי און צײטנג^.1איבצ םימצ

Doyiyj m:yor>gD. ג םון פרײהײטy־ 
 iny®r tvo צײגוננ^1איכצ po וױסען,
iyo םון העכעל f !,g oy .Dypg םאל־ 
n'DTpyipy i גענוג, ינ1שסענ n  D fi 

 pg םול ג/לסטעלט זיך האט קאונסיל
T iy נ■גץ i  i ’ig״y^fog^ o n  po D־® 

pg p'Bogp זײן ■̂yoifoog. צו igo״ 
n  in y ^ p װיכטיג?ײם o n  po בא־ 

iy װאס מיכ^1ע1 שיוס i כאשלוס -g3 
 וננ1סי1א1אינ די אױף ױט in ציהס

iy i po טײ1לאםאלצם-#א Dir*, rg 
i 1אי וױיי ,1לי1לענע n איז !,אםת ;i f 
.DigB-oy^fDg^ g װי זאו, gig נים■ " 

ig ,;n;yngroy*fDg} g f'3 איז עס i 
iyo װייט, 1איה f לפסאלעט־ קײז ;יט 

#ארטי'.
V

po lyopgigD iyוו און i  T'g Df 
iy־Dy^foĝ ער1 i  ? «i;yngo תוך po 

fi■ iyom ; iy i  rg  :;T;yng3 iy i- 
iry םון טעםט ;o ifC  ,in :yp:yi o n־' 

 iy;y; gp’iyog pg o:vov>v טענעם
Hgo ntg ,o אזוי rg װאס אלץ, n i f P 

 ifDg;yo pg .iy:g'Vpgn ,iTg םוילם,
i לאפאלצס, n  l i n טעטינ?ײם pn po 

d p h i dyoy> m :gj מיט in בע- אם 
DDfDfi■ jyj'Tfi o, אויס סטעז n 

o n  po igo iy i  iy  T'g igoiyi מא־ 
Digrygong in מענט,  iy3f.i igo iy i 
ong 1 איהס pg yooya hייכ-1עה י 
y סטע r^ ^ fB 1טוע pg ,?:*ל pg עס 

iy זעהן צו םרײד א 1קלי1איז'װי i  pg 
n .y 'JfB D f? םארשטע־ אױסערװײלטע 

i n  •po iy i 1ויסע1ג ly o i’T'jgaig 
,DDgmyo'Hig

 געשפאלטען ה^בען קאמוניםטען די אזױ
באקלײדונגס־אינדוםטרי פון פאראײן דעם

פוילען אין ארבײטער
1.

 ש«סען בײם כײמ1« ?זװערע די
סאראיץ. דעם כויען

אוז

• v
ly ינע1א1 י1 וױיט• װי iy o r ifo 

o n r  iyo>gi םיט iy i מאסע, גרויםעל 
lypm pg אזיס.אין i i 'g כא^לוס nrg 

n או-ן גאסיח<מן iypwiy3, װײט װי 
n, סאללאםעז איחר• !ײנען ,o’lgifo 

D fi ,'TTg נאנצע די oyn yogo סרזען
iyo"^o םוז Dfi ,iyDj»n קעז ipd נאך 

 נא־ pg װאחאען די .iyoni ניט איצט
g iyDy; iy^yn lyooyn צ1הלא גאנץ 

yoo'Drgo pg 1 ת^ובה Tigי y ; 'i f i 
y;giD. 1 פיז ,.1םי iynig,ײט ly^'ii 

ng ,!yogi אין 1איי go oyi,* װי pg 
iy;gio. ymDf;ipy, ylg, האט iy i 

irDipyipy סאונסיל iy i  po .א ng. .o 
 t iv rtfo,,* ניט אױסדוזק |yoy:y: ל.
 אױף 1נא צײגונגעז,1א*כצ y;y;"g נע
i צו n  po n גאנצעל lyo in n g n f 
1 Dfi pg ,oognyo^ngי yi;yoip 

yonn'rvi■* וואהלצן in o y iif j  pg 
igo T'Hbtd גאר p'T וחןיצן  ifo m ; g 

 1נא .jy'>Digi.y^g po D;yrnr>gs די
in'^iDgi; lyvig ■מאל, i iyv;g; po 

ifo אוז .ל אװ & m י1 סיל  n rrg- 
iv ly iyo r 1איח otfrgo צו lyo^y.i 

iyoni; i איז niniD v*ל םיט n לא־
1 ;;,i;yng3*oy^foחנלכצ op 'ii יס1א 

iyv;g; pg ipd 'h ; pg די yoo ;iyr 
gng o n  po iy;;iDnor yooyo pg־; 

iyDgoHyD"3ig h. נארד  po

 איז ענערניע pg מיח צײט, םיל
lyigny; iV3y;y;pyng ס׳י?ט אײדער 

 פראפע־ א ^יםצוכויען אײנגצגעבצן זיך
ip^yn ,P'glgo jy^yjf'D ארומ־ זאל 

;pg iy o "n g  jtfg iyoy ,ײטערינס^ 
pg y n i 'g בא־ זיינעז װאס ■ױלי^ג

■Dii;'g'o;;iT'^pga iy i  i'g orDoyr 
®.iy ,̂i■ pg y 'i

p'oy;^g pg T'g iŷ '1• pg עװעי 
pg m 'Tngnf Dfi jm p y ;:f מאר־ 

n;yi'oo'Tpy h  iy ;':"g •ראסעסיא■ 
:vלgigo v; lyo^ng h״  .iy זיעעז 
;pniy; ly.i'io i^ ;iyn y ארנאניזירט 
y״rigo די יט1ל ;n צװײגען אײנצעלנע 

y'iDDii:'g iy iy ' po, באזו:־ די ים1ל
iTog oof pg lyoyo'^gjf'vg; y iy i 

iy לױט i  .oiyor nn;iTgn n רא־■ 
fyrr'g igo po oyv י1 אם gבא־ יע 

y iy iiu אײנען1סא pg גתיכען אײז 
p'gigo ynoonrg גאנצען םאר׳ז 

 ױייט נאך םאנ הײנטיגפן 1בי i'g 1לאנ
 זעהר iv געהט pg ori;yigo ניט

ly i ir.
g פאליטייטע רײהע נאנצע iig עלוא־ 

 נע־ עםTig 1 האבמז סימת נאמישע
איצט. נאך lypi'ii pg װיר?ט
pg אינהיסטריע באקלײתנגס תר 

iy נאך האט i f חױן lyoy^g oyi נע־ 
 איז חןלכע1 םיבה, y$y"iVBo g מירקט

r'DD'iyopgigD םאר גאר oyi אינ־ 
תסטתע־צװײג.

D;;n,'^pgo iy אין i־y,iDDii:,g 
1 iyT>H ly '̂i■ pgי yi'g{ אז i iy םון 

70 ig y>g no Djyvfi■ lyinyo pg־
0"iy;'oy;'o .iyo זיך Tig א yj"^P 

yiyi:g pg lyro צאהל 'H -נאציאנאלי 
1 i'g Dfi .lyoyoי DDiij'g y ;'v :"g־ 

lyi^'D lyo ריע, 'n ig  y^'^'i■ n  ign 
o "n y irD  yr'^p g. האט i n נאציא־ 

;r'DD'^g־iyr'DD ';yiifir ,גײסט Dfn
yooyi: ,i  o n y ig a 1 טײל iioילי־1■ י 

y r ^ארבײט in i 'D  y iy ''i pg, 1י1א
go p'p^ ניט ;D^fiiy ם1של iyDgo מיט׳ן
p;giy;, אז ly^yn i"gigo oyi pg 'זי 

h ניט  p'T ״w i y i׳״ Tg די ■yr'>'i 
D if i oyn ig i» r ניט y n y i  h  p'T־; 

*Dj"gigo y i:y ii'D jg  h  pg Tg ,n 
jy^yn iy ;g ;if יין נישט זײ! h׳ i.iyo־ 

הײט.
i'ig קײן  u
h  iyDgo

p;giy: o n  םיט 
 ĝo ניט :D^gny \של

y;gp g?g ,iyo "o ig H y i^ jr פויליטע 
" i r iy i i 'o  n y " i  D;nnog3 ניט האט  
pg iy:'oy; D>gny; ןט in נ̂י  lyof.i 

.D "iiy ij'D  g po y;g> i n
1 ״6ילי^ ■ i n Pig tt״   ;'i;yo iiigo  

ײ בײ ו  ryDf i  , כה1םל  pg i;g^ po קײט 
 יgigo g iy;yn iy;;i^i;gnyD;ig 1"־
y^y'vyoo tt  igo Dingoy; ניגוננ 
 ■T .oy'Djgig; pg oynyTivi'< הא־
",of h  Tg ,y'o;gig; ^א אלט1נ  iya 

סאר״ אין אך1׳■■  n ;y n y . i  pg yלv"t 
iy>yii זײ ig ,yr'^'i■ h  pn oyn i"g

 — יג,1טתייע צופיל ם׳אח ױם, איך קאן לאכען
 רעז~טרע קײן ניטא לאנג pity אײז — וױינען, און

 טאג צו טאג םרן אלץ ען1װע 1ברייטע מיסעה נאר
שטערען. םײן אױןש קנײםשען די

 ? םיך אפט1געשט אזױ דו ה#םם פאתואס גאט, םיץ
 אױסגעקליבען... אײנעם םיך 1מױזענטע פון
 חלוםי צװײםעג׳ם דעם חלום׳ען איך קאן װי
? ליבען שמענדע איך קאן וױ

 פארב״י ך1ת לױפען יאחרען און מעג די
 מרערען לעצטע די אויג פון אױם זדיג״ען און
 טאג צו טאג פח אל*ן װערען 1ײטע1ב םיםעו/ 1נא
ו tu ש^ועחע!, כדין אויף קג״םשען די

מײער. דוד פון

i:yo r; D,,iiiy האכען ' o  g אין ̂yר 
DB'ii־ig jig ;jiD>gnigo. .װ .n .ig iig

3ig y r 'i ’g h״iy i #iyD טנין מב 
pg אינתסטריע. ךער םון בנין רונ f i־ 
ivi, ,אױף םאר׳טם^ליך oyi ניט ;y־ 

Iiy. װאיט ;j,,g
 סאי* א iy;yn iy;;i^i;g.nyDJig לי

iiy רyריבy1 זיך jyDf.i אײנימנג i יאננ 
DBy>rigo. אנק1 א נאר ן1א iy i םיט־ 

 אי־ע סון y'D'Dfp צ^טראל רŷ ן1ם הילוי
yiy:fD 'yofii ^פאיאײנ )Iig y r 'i 'g 

■yr'^ 'i( אין yolyii, iy?’is םיט האט 
 1י1א Dpi'iiy; DyD'ifong iyv:g; 1איה

 ־1gD־1yנײ^K, yn^'i■ yi;yi'DD'ipy י1
 םון iy;fi8g זיך jypfi זײ אז אײג^,

''»op;iBi;gor lyr'DO’igjf'Vg: iy 
 םאלאײני־ י1 זyם1pyרגfפ W22 אין איז
pg y יpo 1 מנג r 'i'g  yiyungD ױ■ 

iy i ' '; r  ytr'l ^ס׳איז סאראײנ D:g* 
DV'g iy i iy;gDr־iyi:yi'DD'ipy םאר־ 

 ארבײ־ yHDDn;,g־D;:ii,Hpg3 po אײן
lyp'iB pg iyo.

־y: ניט iyag איז נג1אײניג1סא י1
ly ?יין װען rH iB  iyvjg; g .ypio 

;i:y ;yדאס ׳ ;yjyiyny דײט׳פיש־
iy>'is, צו איז i;';"gigo iy i,;; גל״ך 

po ניט אגדװיב iy i .iyofiDy;iv םאר־ 
r אײז  yr'^'iB h  iio״ ;iyo"oig i n 

n (םיט ;yo yr'D'Dyo'D;g ypigDtr־; 
o;;i;«"gigD i'g D fi iyD>yn ,(iyv־ 

 חאט אנטי< iyoi;y; יא צױאכתגנפאלר
 שײ־ tt D^gny; ניט פאי i''p יױ1א

iyi םיט gigo pg Tg ,p;giy; □yi,־' 
D;ji;’:־igDBf זאל DyDטגryטyלם

po lyopgigD iy i;y riy .i i n  lyiyn 
,p'gigo pg ig io r iy r'^ '1■ iy i 

pg אז Dfi זאל oin ^,Dpgo ypgo־ 
lyofi ,,t .iyoy  ̂ pg lyiyn oi.i'Dy; 

Diyigoy; Tig- א ■d'h iib d  yr'^ 'i 
ny^giDjyv iy i pg אײגם־םאר־1סא 

ױאלטעג.
lyiyongD po iy אלע ;:ii’Dgo 

gio:yv iy i pô־I'o'ig y'D'Dfp צו־ 
lyr'DO'^g'VfD ,iifo:yDgT סײם־ 

po igoyiPVD) 'pong^in DgDion 
typi'ii w (y'D 'Df^giDjyv i n 

 lynyongn םון iyog;y^yi h יף1א
״r ■ױלישען ;p,g igonn בת1לט iy i 

 די .iyo>fiy; ניט iyofi םאלאײנימנג
po ly iyo rifo וילישעז■ r״ ;i n־ 

iyofi yngn pg p'gigo ניט ;y־ 
 lyiyuv D^gny; ניט tt pg פאלנט

1 'i  ivײד Dig■ oy;y;"g iy"T po,,- 
giiv po iy- ״t .iyi.1'0 pg חבר ;"i 

oiv pg iy;;g;y;pyng i.igDjyo ניײ 
po p'gigo oy:"oy;^g lyDn^’^y; 

DD;;n"^pg3־y'iD0ii;'g איז ■ly^'i 
iyr'D'oyo'D;g i צוגצשטאנ^ ניט n 

 on יגט1בא זײ בײ האט אינסטינ?ט
iyDĝ p־Dp;'Do;'g. לי ;yoon צאהל 

po iyD "3 ig H n ";r y r 'T i■ די 
iy:"T iy '̂i■ po iyi;y;y; pg Diyotr 

.lyr^oy; y' i"gngo pg
<̂-giD;yv iy i po ly iyo n fo  i n 

H DiyO'IlgD DD^fOgl D fi y'D'DfP 
■D;;ii">pgD iio iyio y^y;f'oyofi־ 

yHDDiirg אײן,1םא f  oyn iy Tg־; 
ly^D'D y^g in;yn די צװינגצז צו 

r  yr'^'i■ lynyngn״ ;i n אנ^ליסצן 
.p'gigo oy;"Dy;^g pg tt

lyoyor D̂־gio;yv י1 fi y'D'Dfp 
nn  iyo^fiy;D'D ypgo שויז D'Tpy״ 

in ;y i'D אלגצטײנעם po p'gigo בא־
D;;n"^p־y'iDDn;'g - 1בײטצ1א iv 

iy;;i^i;g.iiyDJig y ;'n yD "ii in i'D 
iy;׳rpy׳igo די מיט ;iyn g ii yD פוי־ 

lyofi'D לישע  yoljni iv l y i 'n r זיך 
 Tig iigo;yDgTiv־D;;i;';"gigo נאכ׳ז

טלאסצן po p'gigo iyng5 iy אנ̂נ i 
i■ די y i " ; r  yr'^ 'i־iyD"oig, א igo״ 
1 ign p'gי Dg.iy; l y i f i  iy®D';iDfp

T'g iy^yii iig ;;ipi'ii yom; g 
I'o'ig •צהאסצנםאוע i'ir יא ;Dgiy 

.p'gigo oy;"oy;^g □iv iy;gDry;iv
 געװען iy;"T |y;;i^i;giiyD;ig די

1 pg yiynyrאבען iiy i tt לאנג Hgo 
rלBy.ט T'g'o לײכט י'1א נעיועז ניט 
iv באתעםסצן yr'D'oyo'D;g h ש^ײ 

iy;;io יל'ש1■ לי כײy ♦או־בײטער. .
1923 n ;y 5 נצסאלט^ שוין האט*

Dfi m ,oyi יל'שצ1■ ביסצל i n " ; r 
iy;"T y^mi ,iyo"3ig איײ ;■בליבעז 

p'gigo o n  iyo זאלצן oi'g I'g tt 
f'נשלyo.וחנגען אונטןרדואנדלוננעז די ז

H .®;,ijyigo jyny; p ir  iy ;"i □yi 
;i צדרים  אײסנײיד, אן iv נעחיפיע; iy״
 •Din 4,yoifo באדא־סט נאל □y ם׳האט

jyDy> pg ly i i ’D.
i; זיך ס׳האט n  m ,D3giy חאס 

iio לי i y i " ; r  yDi'DgiioDpy3־ig״ " 
 גתיםען i"g lyogr iv ילען1■ אין טער

, ן ײ א ר א ן ם י g־Doogp y:'Doyo א' ;if-';
oyn y^yn ,y'vgi זײ ;iyoy א yn-; 

 ig yiyoyi lyooypiVD'ig* ייכקײט
DD,,i־yiyoyi; pg iy;;i;:,ig3 י<רינען 
h< ?ל'כס1סאמו' בײם האלט  .iyu i 

in די iio y;g> yגל'כyרטרyD1א 'n r* 
n g״tt o n  iyD סיל נאך pg i'o 

אזױ — myoy3igD נדליוy מאטצרני׳ט
o;"oy; iyofi די r״ ;fiyo"3ig i n 

.i y i i '0 y im  op;ny; iy if .1 'iig
Digioy; iyog iyofi n n ig לי

.lyDDniofP
Vfo;y?3gTiv-D;;i;';"gigo pong 

1922 po 1אי i, מנדישק rvpgio 
1 jyny;י ;*ji j/DDpigDr pg yooyi 

o>"vy; D fi אז rv3yr iig y3'>oy iiy 
pc ojyvgi■ אלצ n 'g  iv .iPDg;y>yi 

 igo* אלצ ovoz Diyiyג אױך האבצן
D;"g־iyoD';iDfp h  .in i'D 'ײ1(א 

y'לי1B pg vש r( חאמנן ;-r»j g Dgiy 
y;'D ל1צא ig iyofi pg WDg;y>n!׳■' 

1 Dir i"p iigDjyognvנזך נים אלצ 
 גאג״ רי Tg נרליד,yםr1gם T'g 'לט.8*ט

iifo;yognv po o "ng  yv׳ i f  y;"T״ 
pg oy'Vtfftn v:vouv: ,^באשלוכ 

iyr'i;io  pg pniy; iyrn .גײסט pg 
yv .̂yiנטרg1לy ן1'יאלם1א"נס־פא1סא 
pg pg אלצ y in ;g !םאיאיעכדאלגאנ 

 בװל״ g ingny; לם11ח1גצ איז
o .D".myD׳D ifi iy;"T יק1א אױך 

po lyiyongo 1 אלצ'Tgog y in ;g 
vיfנyלy . ן ע ײ ר צ h ג ש י ד נ ו D ב " i n y D 

i f :  D fi נעװאלט ניט iig ניס ;Dgiy 
po iy:'D"tgo w T'g'o lyoyn iyio 

i םאראײז n  po pg אײנס1םא ';-oyD 
 fyi'viv נעװאלט האט ,t אלדבה, יןײט•
y^g .׳•ig ; iyj'n ogn ,m o  yr'iyosv 

, Dfll IVDgTIV '13 p'gigo pg JglgD 
rנy1יy אויםבױצן pg y:'D3yo g 

i גתיסע n " : r־jr'vgT';g;igHyD"3ig
jg iyvg l y i f i  iyDD';iDfp h•

opipy; n n אויוי f i  ,n ^gr i n
 po jyogr ^מבאדינגט געװאלם בצן

־T p'gigo 'צ10011ניוננס־א1באקל" " 
g Diy ^ ײ ל p D צי ק fi"לyTל oyn 

Dm; p'T קל"ז, צי iyoo;D oiv םאר 
D fi — oiypigo i y i f  iyo "3 ig  h 

.Dvoyiyo;'•  o r ';  "T D fi
pg Dvy.iy; f i  iy3f.i DB'inya'g 

1 o v "iy:י i n  .lyoo^iDgp y r 'i 'g 
Duii'^pgD iio p'gigo־y 'ioon ;'g 

n  po iyoDn; i n  T'g iyo"3 ig 
iy® "3 ig  y r 'i 'g  ' i  ign iy;"gigo 

i;i3 w iy i  pg״ yom; g jy3fi ,ענכד 
i  .;;ipi'n y ;y i " r' סאסו;'ססצז f i 

pm^giy; p'gigo o n  iy3 םאר i n 
;i y r ' i ; u  iyDopig®r pg lyaoyi 

lya פעסטונ;. fi ןך י;;מ1סבא1א זײ; 
iy3yלfו1 i3iv iv ;:iooyo h  D. ךײ 

D fi נצ';יװ :t Dgn ,oiyo'py" צו־ 
■y;f'oytfi^ צבעץ1ב  yoDPigor h 

iyo ''3 ig  y r 'i 'g  ' i  po y'Vgt';g;if 
y בי' iv iyoiy; 'לצן,1ס אין r 'i 'g  h
pg ױלישצ י1 בײ אױך■ D fi אײנצײ

pg iy3 fi "T Dgn ,iiyny; y; 1זײצ 
 ty;;i:;'ig3־o;y3^ nyoy3 סאי תאםוי
g pg צױ»ו;םם. ליכטיגס — f i□ אלצט 
T Dig" .;'ורינצ '-g o r ';  tfP'o 3ng 

iynyig3 בצתצנמוז  pg — זײ װי 
VP'H! ך י yrn ז ;i3  h  — ong 1םא 

T'g ,iy;"g 1;ל"כצ mgo iyv;g; pg "T 
 fi3yiitv pg iyo3':igD — ניכטצן.

r'DD';iofp D, אלצס r'; T'g Dgn״ 
it^  iy"T T'g D fi.;;

o n  in i'o iv3 in ;אכ•101פא לאנ 
iyD"i;y;rv pg iyo לאן■ ♦n iy3fi 

a iyDi;y; tt־D;yofD Dyl t'g yig 
p ir  Df.vo iyn גfTyלh  lyDipigo D 

Pd א"נ'נונג1םא ע;ט;ילטי;צ 'd ^  ל
iyo ביyoוילישצ ל• r״ ;i n־iyD"3ig* 
h 1 'לוי1 צו  iyoi;y; "T iy3 fiצלבק 

1 ,iy o "3 ig - in " ;r  yr'D'oyo'D;g0יא 
yv;g; h  jy3fi א"נ'נתל1םא י1 צ"ט 

;tig o iyory 3111• ניט i i 'g  DT^iyi
n i'O;; אנטיס^טיטיש־שאװיכים־י 3צולי • 

oישlypynv v• מיט TT "T iy3f.i "T
I'd'd *ingp iy"T pg‘ iyi;i3igo

״מנד״
י <וי ו ; D '1 א fi iy3 fi iyoD';\Dfp . 

D ii'oy;3 in — צװײסצ! איז Pyp'Dig• .

.
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 ן ,-פערע^ ארע-ײואן די װאס דעכ אין
 די אינדארפירט האט לײבאר אװ ש*ן

 r ראבעיט סענאטאר םון קאנדידאטור
 J •יע־ פאר ׳װד\י*ער נױרטאן און םאי*עט
ײ די םון פרעדרענט וױיס אין זידענט י  פ

 ,0*1 די אפשר איו שטאטען, אײגיגטע
 ס$ול *רשטע דאס םידײבט א-ז ראה וואס
 ארערײ רץר פון םיהרער װארס די װאס

 ז זדג״ האבען כאװמגונג ארבײטמר ר,אנער
 אױך דיג*ן װאס לאנדידאט*ן, דארסירט

 סאציא^סטען, סון נעװארען אינרארסירט
 מאס - מעחר נאך איז װאס ארער

 נאכיי־ 4צ נצוזאלםען האכען סאציאײסטען
 נייעס מײן נאר דא איז רעם חוץ נירען.
 רער פון מ^נס״י־ עפזעפוטיװ רער ניטא.

 װאם »יבאר,%י אװ םערערײשאן אטעריקאן
 גצכלײ איז באשיוס, דצם אנגעגוטען האט
ײ בען ר דער טי ^  ״או*' פון טואריצ־ע א

 איג־ און יאי״טיש אין פא־־טײאישחײט״
 אױבענרערםאנטע די ער האט רארסירט

 אל׳ רער םיט אנפראגג אין חאנרידאטען
 און פר״גט רי *באלױנעז פון סיר,א9 טער

םיינט׳׳. די באשטראפען
 צי עס פײנט װערטעי אנרערע אין

 אװ םמרערײשאן אמעריקאן רי זאגמן
 און מוט דעם ניט אי״ץ נאך ראט לײבאר

 איעענע אױף אראפצמעהן וױיע; רעם
 אי־ די ניי טענ אי״ץ נאך מהט און קעסט

פארטײעז. בערינע
 rvrp ר' םיעגען דאך איוזר ױעט

 ‘נא צוױשען אונטערש״ר רער איז װאס
 א אינױארסירען און סאנדידאס א םינירעז

 אונ״ רער תירץ דער איז >' יןאגריראט
 איז עס ;רױסער. א זעהר איז טערשײד

 אונטער־ דערז^כער אופינעפעהר טא?ע
 X'O אײנעגעם אן בײ עסען צוױשען ש"ר
 איעע״ ניים ײאנאגדערען. כ עסעז ארער

ױי מען װאס םען עסט טיש נעס ״ און ו  נ
n םרעםדען א m• מען ײאס עסעז מען 

 “כיא כיען דארױ נאך דערצו און דעריאנגט
 פריטיפייען. םאי,ניט מ*ז ׳שװיע. א כען
 פונדאטעגטאיער א אר1דא איז דעם חוץ

 עסט םימ אײגענעם אז ב״ אונםער^ײר.
 םרעסדען א םון און װיי כיען ודיםיי* סען

 הונגמיי״ א אװעק אפט נאנץ כיע; געהט
?ער...

 ערקיעה- אגפאגג םון נאײך וױר איך
 םיט אײג׳&טיסע פאיפאס כין איך אז רען,
 .אםערײ מןר פון קאנסיר עקזעתוטױו דעם
 «װוײ די *ז יײבאר, אװ םערערײ׳מאן פאן

 ױי- װחיי״ער, אין יאםאיעט האנדידאטען,
 נאר ניט כעסטע די איכמרינע ארע פון נען

 אכיע־ גאנץ ם*ר נאר איבײטער, רי םאר
ײ. ריקא ײ בי  קאנ* אײנציגע רי וײנען ו

 ע«מס םאימפראכען חאכען װאס דידאטען
 די סלל. דעם םון טוכה דעם םאר טאן *ו

 פדיײ פא^פראכען די האכען ארבייטער
 ןװ פרײחײט און זיך ארגאניזירען צו הײט

 צי־ גאנצע די ו,יאס זאך א — סטרײקעז
אױסנאם דער םיט — ײעלט רױליזירטע

pc יעױן ראט - יאפאן און אנ״ע-יחא 
 פאריעןראכען אױך ד׳אכען אגע״לענט.

״ ד• אפצו^אםען ארנ^טער די װ  '1,י ױי
 דעס אין פארי״כטערומ א )בא*ד באר
viv סכסוכיס אין איגדד^אגון׳עאנס פון 

 אטעגד״ אז ארנייט, און יןאייטאי ען1צוױ״
 און ארנײט חיגדער־ אפצױעאםען דעגט

ן.vפארפyר אנדע״ע
הא״ בכלל כאםעי״יןערונג גא(צע• דער

 קאכ* די אפצוהיטען םאר״צפראכען זײ נען
י*עיסטיטוצ  פר״?ר פון פרײהייטען א̂ג

y רעדע, " i t פארזאמ־ םרײע און •רעסע 
 געװא־ אמו ניי איז װאס ואך א י״דנג
 אינער נאך הנ״ציאית יל,ר גמיסער א רען

 קאגסטיטוציאגעי״ע פון יארור הװדמיט
 ‘פאריפפרא אױך ד׳אכען די םיײהײטען.

 יזאגטרא־ נאוזנען, די נאציאגארידרע( כען
 דעמאסראטידרען פינען, סױה^ן די רי־רען

 דאס װאס כאארד, רעזױרװ פערע-אי* די
פײנען. יט4 זאי*

 ודנ״עען דך פען קען דך, דאכט װאס,
 פיאכ־ פאציאי״יסטײעע pn א מעהר?

 *1,םעדער אמעריסאן די אכער - > יאס
 חסתם מן איו עס וױ ר״כאר, אײ *עאן

 סאציאריסטישע קײן ניט איז כאהאגט,
 געג־ א איו ד ׳םאדסעהרט אמאגיזאציע.

 אנרערע אי״ע םון וױ סאציאי׳יזם, םון גערין
 וה״ענית, אײגס. גוסער איו ראס איזמען.

 אײנפא־ םון ערױארטען רען \vv א?ױ וױ
 זץ־, רוםעז די וױ ארער, יינעראלען, כע

 *ראג־ סאציאייסטײעע א פראגרעסיװען,
 האכען אי״ײן סאציאי*יסטען די װען ׳ראם
 קילאסען״ דעם פון אפגעזאגט ישױן דך

i רעװאי״וציע פון און קאפױ
װע• אזױ ניט אכער דך האגדעיט דא

 •י*אטסאר* זײערע און סאנדידאטען n גען
 •אייטיה פעטאדען. די װעגען וױ םען,
װאס אבער ?זפיי, א אדער א איז

 רעגע* טיפטע1כאי״ ד חאט ז״ן ניט זאי ד
 אויכ אז געזעץ, א דא איז עס און י*ען

 צױ אדער סיחסה, אין געהן וױיט איהר
 םאינען איחר דארפט ^*•י א *ו ישטאהן

 איז דט אז ש§יל, דער פון רעגעיען די
 איהר אױכ ארױסנעװארםען. סיה אײער
 א כייט כאװאםענט סיחםה אין געהן װעט

 איח.־ װעט כיקס, א אדעטאט ♦עטעשען,
 זעצט איהר אױכ און ווערמן, כאדגט דכעד

 פיעטא• דיזעיכע םיט *אוקער שוילע; זיך
 ״*'שע-סײשע!' ש%'לס איהר וױ דען,
געיט. םארלירען דכער איה־ װעט

i אגטקענען דאס זאנ איך v i איטער 
 ,כאמט־אפען םון פעטאדע ■אײט^ער

 װאס םרײנט״, רי באלױנען און םיינט די
 לײכאר אװ םעדערײיטאז אםעריסאז די

 פריהעדיגע די וױ •ונקט ׳יאהר דעם האט
 זײ־ פײנט די װער אנגעװענדעם. יאהתןן

 וײגען דאס אומעסעהר. מען .וױיסט נען,
 גע• איז װאס דאוס, דערהױפט סויידזיפ,

 אי־גאניזאציע אן םון נרינדער דער װען
זיײ םײנט די צוױשעז ««.sr אפעז פאר׳ן

 גע- האכען װאס יןאננרעסי״ײט די אױך נען
 יע- ארנײטער פאריאגגטע געגען »טיפט#

 שאורט סווײס דער אױף און
 נאר ^ווץ-געועץ דעס געסאכט נטי האט

 פיעט, די צוױ׳עען ארנײטער. יוינדער
ov'P, ̂נר  פאײ אױך פעגען אוספרײגט, אד

 קאנדי- דעסאוןראטי^ע די װערען רעכענט
 «ארט״, דעפאלןראטי׳צע די און דאטען

 אװזר אין נע׳וגר׳ט געפאכט דך חאט װאס
 און אינרדצאנה^אגס יועגען פי*אט«א-ס

 אםעגדפעגט סאנסטיטיציאגעי״ען א װעתן
ארנײט. וויגרער געגען

ען װער אכער ע א׳ ■ - '1 פרײנט די ד  י
ער* און פאי״עט  פען פוו דאן — װוויי
^אן רי או צמעכען באכית  האט פעדערי
װעיט. דמר אױף םרײגט װעגיג זעהר

 רי װעט אזױ וױ עיפר, דער אכער
אר אװ םעדערײשאן אמעריקאן ײב  *yp י

 דערםיט 1 םײנט די ״כא^טראפען״ נען
 עט ארבי־יטער די אױף םארע-ט ד װאס

? געגען ^טימעז צו י  װעט וױ אכער ד
 )םאל רער דין נעוױס װעט עס װאס זײן,

 ער־ פארט װעי״ען דאוט און קויידז^ו אז
 רי פון ׳«טיפען די טראץ װערען װעחיט

 די ױין דאן װעט װאו ארבײטער*
 אםילו אז ׳.וײן װעט װאס און V *עטראו*

 ערװעהלט װעלען װהילער און ייאםאלעט
 דורכםיוד קעגען ניט װעיען די און װערען

 םון ניט גאר אדער העיםט, א אפייו רען
ײ װאס דעם  די פארמפראכען האכען ז

 םע־ אמעריהאן די ראן װעט — ארכײטער
ײכאר אװ רערי״עאן  בראנד* אויך די י

 — יא אױנ און 1 םײנט אלס כיארפען
״פרײנט״^ גײע געטען דאן ד װעט װאו

 איהר װאס רערםון איץ ױך נעסט דאס
 •אלי־ אין אופפארטײאיע דין דט סענט
 רי ^■ילען מנטװערער ?ע;ט איהר טיל,.

 כאשייסט אכער סױם ניט. אדער ״גײם׳/
 עיייען איהר פוזט — ישפייען צו איהר
 דעי פון רעגעיען און געזעצען אי״ע לויט

■יר.ש
 צױ גידעייגען דעם םון אורזאך די

 •אריםי׳עען אסעריקאנער דעם םון יעטאנד
 דעם אין ;עםינען טאקע סען קעז לעבען

 ארכיײ אםעריקאנער רי םון וױדערוױיען
 א;- אסטױוען אן נעהסען צו םיהרער טער
o אין טײל n לאנד. סין עכען4’ ■אאיטי׳שען 
 אמערי• די אז דערצו, געםיהרט האט דאס

 ארײננע־ איננאנצען איז יאייטיס סאנער
 •ראפעסיאגעיע פון הענט די אין םאיען

 •ער־ נעפאבט האכעז די און יאאיטי׳צענס
 טאג. הײנטמען כײ איז עס װאס ראס, סון

ע די אטת,  פאייטישענס •ראפעסיאנע̂י
 ארב״יטעי רי נאכנעגעבען סך א האכען

 דער* אבעי איפיגדאציע, פון ענין דעם אין
 ארױפ* ארבײטער די אױף זיי האכען פאר

 אינד^אנק־ פראהיבישאז, נעצוואונגען
 :ורעסטאנטעך איבײט. חינדער יצאגס׳

װענעז צױת, אנרערע אי*ע און ארבייט
1Z.

 ס*רמכתחער ;ןזײס רי ןווז״*עז ס«:םערענץ די
 במסארזוז v סיס אוו ׳געמר»סקו ענדייר ד*ר *יז

 ?*נפעראנ«ען. פריהזןרדינ? mu װי רעזורס•*,
̂ן  ד«ס ז*ר נ׳ןװפרזןן. םומווז איו tv וײ איז ם
 ח** פײקרכראנרם jrr’on די װ״< רערפאר, ןײן
̂ר נעםעהרט/ נ<ן ראםזי װייר םאקע״ אר

ה*־ סא«יאליסממו ןווױי און םעקראגארר
 װי *ײנפארמםעגדינ*?, נעקאוס ניכער ויר כען
 ה*ס op orojm רי§ר*ם*סע?״ םריהעררינא ארע

̂פעחים  ר*ס• וױ אידעאייזס? פוז םונק יענער נ
 : *;נענוםען עגרליזי איז ראוס־פלא? דער אין,

 װעי׳כע. רײממלאנר, אין נאר סגיזןח די איז אי*ם
 on ?jrov:m אויד װעם נעמלדעם, װערם tv װי־

̂זס זיך ותם זי כ*נמ •ר»ן,  דיג• כימי א *ועד
 »יו ארכײםעו װאם *ר*? «תר װי ראז, און ען,ג

̂עז ראן סאהע אס אוז *ראהםיפ דער  ײי װע
 זי* סים יןאז סען אוז *רות, גדויסמ רי *נחויכעו
 ןןחערס נים נ«י חאבען ®יר אז זאנען״ כערהיים

 חאס וואס סידאזה׳ ד*ר פין ווארם לעמת ראס
 םוו אוז *וריק, יאוזר «nmr סים אננעסאננאו זיד
v װמרמירזןר רעם tt tv וזאסאננא־ איז װ*ס* 

 ריפראסאםעז נרויסא די סוז געױאראו אאס׳טקאם
 תקרעי״ אוימעםײסשס נים רארןי דאס אבמר

 מלעכנת, » איו םלחסה אז זין, דאם איו אלילח,
 פײנז » נאר איז וי אדרנה, ואו. מםאהרליכע

די«ל»סאגמז אונזןןרן ם*ר — ואד

אגגזד האס װמןלי״ לירדאאז .•גתדיפאז רי  
•גמריהײ איו םפנפר באריחסגת סיטנ םרעגם  

ממױניו ימלם די האם .װאס ױרא^  r«  און 
Jim . םראנע םארנע » ?• כריחםח רזןר ײרך  

נרויסזןר חןר א<מפו, די אויס איינאס  ssirov of 
*Fi v i סיס תאס םלחםח די וואם ײאלס־תורגז.   

■ח ביסיל  m w ג#ר ה*כ«ו דאר און גראכס »   
ייי נוםאס ודאס  n n m *ראםינפנמו אמיעדע   

סי־ *ח ןנפמי חןי »יו א״נגמרזסאגס  ifmm 
0*, יחנ .לי חאם סײנוג^ וײן לוים  o'jwom אל•

 »ו םוז נעסאהר רער םוז סרײחייט רי נזןװאוגעו
 רעסאקראטיע םילים«ריזם עזr,•סם,ריא'Fאים*
 איז ?•ינ*ר כנאסגות, ׳*.jpa^or א״ז איז ר*ים

ביינר. ויין װיל װאס ׳רער ווי ׳נלי;ר י1*ו ;ים

om אויף עגםפער הורוועסטעז און ריכסינססען 
 רורו נעװאוגמז װעים רי ה»ס .װאס פראנע רער
 ע:נר*׳שער רזןר נענעכעו ר.*ט סיחםה?״, רע.־

וױיס ״איר :העינס כיי״נאר דזיצאר׳ן עקאנאם־סט
גים״.

 גע• בא׳טטיסט זײנעז ײ*ס םראסטי^ א-ע םוז
 ש*ר ם«נד אינ׳שורענס רעמ סארװאיטעז זז װארעו

 »ס כ״יר געםעיט ׳יזי»וקסאמר ארכײםסי**זע די
 אינ* רזןר םוז *רעזידעגט זינסאן, ס*רים כעססע:

 ם*;ר דאזינער רער װי *זוי אן; םער;ײמ*נאי
 זײ םאי קל»ומס»מר,.איו רי סאר ;אר ד»ןי איז

 םאר חײלר,. גים, אוז ארנין^, אײסער ויין װןרען
̂שטעח סאנומקס׳שורערס, *רער רסF^^אכ  םאר

 םראסםיס *נרערע *יע אלס אויו ווארוס נים. איד
 דער םוז םעסכערס נעװ«רען בא־צםיסט נ*ם •זיינעז
אז וייו, אזױ עס ר*רפ מסתסא נ*ר ? ין;יאן
רער אין םאר^במהער זײן ה«כען ז*א יערער

ז ם*גר, ראזינעז דעם פח םאררואיםוננ ו  V* י
 װעיעז םר*סטים *נרערע די אז האםען, װיל

 װיכ־ ד*זי:ער רעד א*ז זpטערr ;־ם אוז רע^םעז
ארכײם מינןר

 אײל אי*ט איז זזײז םזןחרעסאר סטײט »מז*ר
 ער מאכט חײסט. עס װי אוו. ױרא«, אין רײומו
 די ארויס רוסען רעדען זײנע ■וראר א דאים

F3**OFng קיס̂ג ער װאוחין ;אײסםזןריזזאסקייס 
 סען אוו נבוד, נרויס סים אײפ איהם iro נעסם

c r־-v i oi:v זו כזוות אלע סיס או in if:*bf3 
 יזןר סיו »יו ױראי »ו אאג̂י אוינמו וײננ אין

 *רעײדןנש גליימו ײאס סולידוע »ו םײנוג^
ב:ײבז« װעם הױ« אדן ,ro־x*o *וזײםיו » אויןי

 װעלי, סעקרעםאר. םסײם יאהר םיער נאו י1אוי
 סא־ אויר זאר ױרא• אז ׳«אסירט טויזיהאט עס
Ii3rr איז םעות א אםאיי כען

 אוינעך דעם םארנעטש קאםיייו לאפ*יעט ד*ר
מר איווטינער ר*ר אין »;  װי ק»כע;י:ע. ■•ריט̂י
 נ*;־ רי «;ה*לםען *זוי עס װעט אױס, זעהט עס
 סײן איז עם און װאהלמו. רי u כיז נײם, צע

 «ער• אייגציגע די איז ראםאיעט נים, ־װאוגדמר
 ל,א;ריראסען. *רעזירענם די ורװישמו זענליכקײט

 א; זעהר נעמען !”קאם■ דער װ*-ט איהם *וזן
או^טעער.

 נים נאך איז גע׳שרינען, װעיעז צײלען די בעת
 רי םון ■ראצעס רעם םון רעזויטאט דער באחאנם

 ק״ע־ שיקאנא אין סעררע־ םיליאנערסלע צװײ
 זײ ראטעװע; ןוו בעסטעס זײז םוט ראר« רע;ס

 םוז נענענער ׳טםארלער א ביז איר א,'אר םױט. םון
 םארטײרינעו ווו אבער «א;יעםע;ט/ ״העייםאי

כתנשייכ־ םון נאסעז דעם אין םאגסטעיס ריזע
שיר. w ביסעי א ישײז איז דאס ק״ט, |

 סו«עראי:םענרענט דער װהיים, װיליאם דר.
 אין כדפונעים םאר האםפיטאל רעגירוננס דעם םון

 ראס ערה^רם, זהססערט, איס ה«ט, װא׳כיננטןןן,
 האכעז טןררער םיליאגערסקע ״׳iv דאז«נע די

 די און ?,yr:yo ערװאלסענע שוז סא;ד1שאר״ רעם
 רער* ארז קעדער. יאהרינע שיע־ םוז נעםיהיעז

 דאזינען ר?ם כאנעהז נעקאנט זיי האנען םאר
ײט םארר ״ן י  אר־ םארנער א עס איז ם״גוננ, ם

 וײ• הינדער ס״״נע אז אײס, קומט עס גוסעגם.
 ערװאססעגע װי סאררע;, « פעהינ סעהי נמז

 בא־ רער י׳ויט אויס. יוויר י־יסט עס !פע;~-*ען
 ר*ס װערם, דענה דעי ע־יםער װ«ס אי הוייםוגנ.

 זײנע איו ער װעיט טע־^ײכער ראס אײדעיער,
 ■ונהם ר«ס איז זיד, דאכם כייר װי תםיהלען.

 t« if נ•־״ יעכעו. םוז ערםאהרוננ דעי להיסור
ער. ײײסט ססחסא ז«נט, עלס«ערס

• פאל רי םוז ר,»םיימי רער ראדזשקר^ װיל  
נעלונ־ א .טייםו׳" רי אין וינסאג דעם האמ ליס״  

.tzvttvtpv װ ספיםימס רי ווענען װיץ*  dfjfj 
הא;ריד¥םזןז ■־עזירענס אוגזעימ װערמ א-נער

.W24 ^וױגוסט,

i װץלכץ v i עחז^חוטיװ דעם פון רעפארט 
ביטער, אוױ זיך כאחי״אגט חאנסיי
̂• און  ױין געחענט גיט עס האט אנדער

 רי וכין כי ?יין ניט עס װעט ו/ונרערש /און
 װעט י״ײכאי אװ םעדערײימאן אמעריקאן

 אפנמ־ אי״טעי, רער כײט אנכערן וױיטער
 א־ן ״כאיעטיאפען םון פא^טיין יענטעי

ט cv חען 1אנדער״ כאידנען׳/  ׳דין ני
 עקאנאג״ח ^^טייי״ען ט;י הענט איהר וױיר

 טיט א• דך דט איחר אויכ •אי״יטיח, םון
 פאיי־ םיט און יאוזר גאנץ א עח^גאמיסס

 נאר ארער יארור, אין אײנמאי* גאר טיס
 כײדע זײ סוזען ׳יאהר םיי אין אײנניאי*
 טיט פאמעםען דך רא^ סען יײדען.
 האכען דאס גי"כ¥ײטע. זאכען כײדע

 זײ ארכײטער. ענניײעע די םאי״עטאנען
 זיך וױיען און קעסט םון אראפ דינען
 און ״םרײנט״. אױף פארי״אזען דט םערר
 כעסטער רער אויך. ריכטיג איז ראס

איײן. זיך מקד& דער vn פרײנט
 רי גוט גאנץ אױך פאר^טעהען דאס

 פאיטײען. האייטאייסטייעע אסעײפאנע׳
 װעיכער מיט זאך א •איייטיק איז די נײ
 רי יאהר. גאנץ א זיך כאשעפטינמן די

 הא״ קאפיטאייםטען גרױסע אמעריחא;*ר
 רי םון וױכטיגקײם די םאר׳שםאגען כען

 חאכען זײ און אמאניזאציעס •א^טימע
 קאנטראל. זײער אונטער ארײננעגוםען די

 בא״ •יעצער ססראטענ״שע וױכטיגע, אלע
 װמר .jpr:vo אײנענע םיט די זעצען

 — #1ענגי»| נאך אםכאסאדאר לכישל איז
 םארטרוי״ א סתם אדער עותף א רארגאנ׳ס

 סיט־ די װירער זיינען װער םענ׳ע. טער
 םע־ די אדער קאורט, סופ־ים פון גלידער

 געװעזענע אי*ע ״־ ריכטע־^' דעראיע
 אויוי האבען װאס לאיערס, לארפארײשאן

 פארדינט זיך אופן אגדער אן אדער אזא
 קא־ גרויסע רי םון אױגען רי אין געםאכט

 םעהרסםע רי זײנען װער פיטאייסטען.
 רעפרע־ דער םון סענאט, םון כייטגיידער
 סטײט די םון אפירו און הױז זענטאנטען

 דיועיבע וױדער —- t יעדז׳טיסיײט^ורס
 רעפובליקא״ רי דך קעז דערםא• כיעניפען.

 םיסאכ״ צו פארניגען טאקע *ארטיי נער
 אר״ רי ם,*ן םאריאנג דעם איננאנצען טען

 אײנ־ ^טאיק אזױ זיך הי*טים ד כ״יטער.
 זיך דארױ זי אז זאטעי אין געםעסטיגט

 אבער. זאיען רעכעגען. זײ מיכז ניט גאר
 דער־ אינטערעסען קאפיטאליסטיישע די

 פאייטײ א זײנען ארכײטער רי אז םיהלקן
 אנהױבען דאן ײעי*עז ז״ און םאכם vש

^ידעיע. אנרער גאנץ א זיננען
 ארבײטער די קענעז םאכט א אבער

״ װעט ׳דא| ערשט װעען  אגהויבען װעיז ז
 אנפיאנג אין ש**ל םאליטישע די מפיאען

 נאר ניט דארםען זײ רעגעיעז. די סיט
 זײ אױך נאר קאנדיראטעז, אינדארסירען

 נאר גאםינירען, נאר גים און נאכיינירען.
 ער״ צו זײ שטארס גאנץ אדב״יםע; אויך ׳

 פאנרידאטזןן ארויסעםעיעז און װעהיען.
 סרײנדליר װי פרעטדע, סײן ניט זי רארו•

 אײגענע. טאקע נאד ׳זיין ניט זאיען זײ
 ביז װארםען און זיצזןן ניט דאיפען זיי

 רעפארםען, די א^נםיהרעז ײעלען אנדערע
אײנסיהרען. איײן זײ םאסע נאר

 רארפצן ךײ — װערטע־ אנדערע אין
.Doyp אײנמנמ אױןי איאפנעהן

וונ* •לע עם: זקהט ער אזוי װי »ס עװיוועו
 ניל• סעחנע די םימ םול זײנעז ווײםיננען ם«נ
 וי• וזי לאנרידאטען, שארשײדענע רי שון רער

 rpro'»o על.כ;פטע:ס זײערע םארטיג טאכעז
 נ*ןי זײ ר.«ם םען ^F»r א איז עס װ״סט, איהר
 נפסיגירנ^ זיינע! זיי ד»ס װיסען״ נעי׳אזם נים
 נעװנן װ*רם קס ק¥:ריראטען. •רעזירעגם א״ם

 ת«• װאלם ם«רא דאס װען ע«אס, *שעהנער א
 איבער* דאס םען װ*רם אוז ם״ניננ זײו רע־ם
̂ער דער צו לאזעז םוננ םו  װ*יס םאל̂י םוז ^םי
 קאנ* דרײ אונזערע איע די נעםראשען םאלע דאס

 ווי־ נעיאום אונו ה«ם קולירזיש סר ריראנמז
 זעחר וײן װמט סיים׳פ עקהעפםעגס זייז דאס סי<;,
 איו פרזןזידוננם, רער איז מר וזי אזוי נו, לאננ
 Ipno םיר ײעימז אםט זיין צו רעספעקם אויס
ױ  אפילו, װײלע״ א םאר רעיע זײן ןרו צוהערעז ו
 אײסחע• ײאכעדיג ב^ײכעז :•ס קאנעז םיר ײעז

 רײװיס װ. דזמאהן םר. רערע. נא;ןןע זײז רענרינ
 וײן װעט םפיטיש עקסעיטענס ז״ז אז צי. ז*נט
 װעם רערע ןײן ,»ו זאנם יאשאי־עם קור־ז זעהר
 ק*נס איהר עס. איהר האט אט רײך זעהר זײז

 ?וײ א רערא׳ לאננע ¥ אײסװאהי, אײער האבען
 ווא• טי־־אכט, איך רערע. הויכע ¥ און רעיע צע

 מר ¥? וױסעו״ יט1 נו1א יאזט זיי םיז קײנער רום
 װארום אכער ? רערע ע ט ו נ ¥ האיםעז װעט

? אוסםענריכע ראס ערײארםען

 לאננ¥ םאר קען ¥יך װעכיעז סאוויאײסט, ¥
 ¥ײ אוו אנהעננער איבערנעכענעם ¥יס יאהרקו,
 זו גקותגרעם ויו האם וארםײ, וײו םאר נײםער

 םאלנענרער םיס צוריל םענ עטליכזג נרים סיר
םיר. it *ר זאנם םרײנם. וױיסם, איחר : םי־אנע

 חאכ איזם ביו םבולני נ»נמו ייו ביז ¥יו ראס
vm ,חאב סאזיאליםם ¥לס דאס נעװאוסם vm ײ 

 ס•־ דעם פאר און ■ארםײ סײן פאר ארכײםמז
 קאנ־ םסציאייסםי׳מ רי םיס םיקעם ציאריסםילמו

 פ«ר װאונאנו םיר םעו הי־יסס ם1אי דידאםמו
 סאצייר קײו ניט איו װאס יאפאלא̂ג סענאםאד

 ני® v» ופל װארום ס» אייו, vn םימנ ליםם.
 <י אויג סכױ̂נ רנארFנ»יו פ*ר װאונמו םארמוי

 א^ סאניײזז•! ngnjnHU ¥ וייו וױדער וזזןט
 ימנהיײיי <■n וײן tjn«o נים איר ו*י װאױם

H (איוס  ®^t vm«< . ■ •

 לעבען אידעאלע
פא אין אימעניע

וניט
1•

 לעבעדיג, איו -ױניפי די ״אין
 פרעחלאך, איז ױניסי רי אין

 ׳םלכח א איז מײדעל יעדע
ז בחור יעדער י םלן־ף׳ א י

אײנדרוקען אײגיגע

פינקעלשטײן. ל. םון

 זעהר דעם פון םערז אײן איז דאס
 װאס הימגע ױניטי געװארענעם ןאפויער

 ענ־ און םרײד םיל מיט געזונגען װערט
 ױניטי אין באזוכער די םון םוזיאזם

 דרעס־ און װײסט אוגזערע םון לאנר
 טענער די פאר?. פארעסט אין מאבעי,

 פאר* הימנע ױגיטי םרעהלאכער רער םון
 םון װעלדער די און װעגען רי קלינגען

 עולם דער װען נראונדס־/ ״ױניטי די
 בעת ;^םאציר א אויוי ארויס זיף לאזט

 םיט אנגעזעצט באס דער אפ םארט צס
 אפגעװען pn? זײנען װאס פאסאדטירען,

 p'-nv םאהרען און װאקײ^אן־צײט זײער
 אײנ־ װידער זיף ארײן, יטטארט אין

 פמסה, דאגות םון יאך דעם אין ^פאנען
 א זײ גיבען ױניטײםרײנט זײערע און

 די בײ אויך און םאר״געזונט, הארציגען
 אראנ־ װערען ײאס ,קערפ־םײערען״

 איז עס און צייט. צו צײט פון ז׳עירט
 פרעוזלאר׳/ און עבעדיג״4״' װיר^יף

זיף. דערהערען טענער די װאו און װען
 אידעאלען דעם םון שעהנקײט דאס

 אמ־ זיף דריקט לאנד ױניטי אין לענעז
 צװײ פאלנענדע די אין אויס נעסטען

ברי־ אמת דעם אין :יעטריכען הויפט
 אלע־ באהערשט װאס נײסט דערליכען

 ניט מאכט דארט, זיך געםינען װאס סען
 שאטירונ־ אדער גרופען װעלכע צו אױס

 באלאננעץ. זײ געזעל^אםט דער אין נען
 איז פאר? םארעסט אין הויז ױניטי די
ץ ״ א ל ^ ״ ש » א  וױרקליכער םון ט

ט י י ק כ י ל ר ע ד י ר  אירעאליזם! און ב
 בעסער ארער ארײן, םאלט עס װער איז

 שמעלץ רעם אץ ארײן םאהרט נעזאגט,
 באלד װערט ברידערליכקײט, םון טאם
 ׳זי אדער עה װי מענקז, אנאנדער גאר

 הױ רוישיגען דעם אין געװען עס זײנען
 םאר׳־ און צוהיצטע די םון לעבען הא

 לע־ שװערע דאס םון געמיםער שרפה׳םע
 םון םאנכע שםעדט. גרויםע די אין בען
 בעסערע אויד אוז אנדערע ײערען ז״

 אײנענעם זייער גענעז אםשר מענשעז
 דזנר װי באםערקענדינ נים אלײז װילען,

 !נע׳פעהס עס אבער .pjrrw ווערט נס
 אט־ אידיאליסטישער חױכער דער איז

 איבער ארום זיף סראנם װאס סאספעחג
 פארוואנ־ זײ װערען גראוגדס מניטי די

 וחןרען זײ און וועזענם הצכערע אין דעלט
 אינטערעסאנ־ םענמען, בעסארע נאר ניט

 ׳מעה־ אױף נאר ■ערזענליכקײםען, טערע
 ראםינירםעז םעהר א p® םענשמז, נערע

אויסזעהן. עדעלעז און
 גײסט דער ױניטי, םון גייסם רער

 אײניגקײט און ברידערליכסײט םח
 און לאנד. ױניטי איז סופרים הערשם
 םרינ־ די פון אייניגע אהין קוםען טאמער

 םיײ װעלכע ״טראכע^סאכער״ ציפיעלע
 םאכען צו בארוםען זײנען זײ אז נעז

 כדי זיך, יאזט עם נאר װאו ״טראבעל״
 זײעד לויט גאר װעלט״ די ״באםרײעז צו

 בטל זײ ווערען מעטאדע, אײגענער
 אין ארײנגעכאפט װערעז זײ בשישים.

 ברידערליכקײם, םון טאפ שמעלץ דעם
 איבערגעאנדעחטם, װערען זײ אויד און

מענ׳טען. אנדערע װערען זײ אויד
 בריחנרליכסײט םון טאפ ^מעלץ דער

 דארם האט און ארבײט דער בײ כסדר איז
 און אידעאליזם םון םעסםעל א אפעז1*יבא

 און סארט. רײנסטען פון םרײנד^אפם
 װעז צוקלאפט, װערען װינטעז בײזע אלע
 דעם םון װענט די אן אן זיך שלאגעז זײ

 אײנינקײט. און אידעאליזם םון טעמפעל
p'P ״פראטעסט־באװע״ אויפגעבלאזענע 

 םון אויםגע^רויפט װערט עס צי נוננ׳/
 ניט נאך א םיז סוםט עס אדעי דרויסעז,

 אינײײ־ פון גײםט בײזעז כיאלצענעם1צױנ
 זעהט עם האםט. סײץ ניט האט נינ...
 װי נלײך פאר^וױנדט און חזק א װי אויס

 נײס־ בײזע די אםילו זיך. באוױיזט עס
 און מילד װעחגן זײ זיו, בארוהיגעז טער

 ^טראלעז װאריםע די איז אויסנעלײטערט
 ברידערליכקײט אמת׳ער םון זיז דער םון
 ארבײ־ און ױניםי םח טעםפעל דעם איז

 לאנד ױניטי דער איבער אײניגקײט. טער
 אײניקײט ארבײטער םון שכינה די רוהט

 צױ ניט עס ?אן גײסט בײזער הײז איז
 נעהט דארט לעבען דאס און !׳עטערעז

 : היםנע ױניטי דער ׳םוז טעספא דער לויט
 אזוי pk לעבעדיג״ איז ױניטי דער ״אק

װײטער.
 םאר־ זיך נעםינען הויז ױניטי דער איז

 ריכ־ םאריפײרענע פון מענשעז, עײדענע
 :געזעל^אםט דער אין שיכםען און טוננעז

 אוץ מײנוננעז םאר״זזײדענע מיט מענ״טעז
 געזעלשאםטאיכע דאס ווענען אנ^ויאוננען

 ״רעכסע״ דא דארטעז זײנען עס לעבעז.
*I J ,נאר און םיטעלמעסמע ״לינקע״ 

 אי־ דא דארםען זײנען עם ניײכגיאםיגע.
 יפריײ װי •ראפעסיאנאלען, אח טער ני

 םענע־ מעאסער אקםיאחנן, דיכנמר, כער,
נױר־ חנגצױסנמז, דאקםױרים, ךז׳מערס,

 העברײ־ לעהו־ער, סקול אפטײקערס, ׳טעס
 קלוירקס באנק אקאונטענטס, יערער, אישע

 װאס לײט׳/ ״ביזנעס םאנכע אויך און
 ארבײטער־אינסטיטו־ מיט טיכיפאםיזירען

 זעהן, צו םארגעניגען א איז עס און ציעם.
 עלעסענ־ פארשײרענע אלע די אט אזוי װי

 בעס־ אוים׳ן זיך צװי^ען סארברײנגעז םען
 אכטענ־ ניט אופן. פרײנרליכסטען און טען
 יא:ד ױניטי םון באפע^קערונג די װאס דינ

 עיעםענט, געמי^טען אזא פון באיטטעהט
 םרײנדליכקײט העכסטע די דארט הער׳טט

 דעם אויף אכטענריג ניט טאיעראנץ. און
 פאר זיך טיט ׳טםעלט געמי׳ט, מעדטליכעז

 און גרויסע אײן לעבעז ^פענטליכע דאס
 נעזעלשאפט, ױניטי אייז פאטיליע, יטעהנע

 הויכען דעס פון באלעבט װערט װאס
 דער איז װאס ברידערליכקײט, פון נײסט

 אונטער־ נאבעלער דער פון פונדאמענט
:עהמוננ.
איז, יטטריך הױפט צוױיטער דער

 טא־ די פון זארגלאזיגסײט אבסאיוטע די
 זײער םארברײנגען אהץ קומען װאס סען

 מאטיװ היגיעני^ער דער און װאהײשאן,
 אונטער־ גאנצע הינטער.די שטעהט װאס

 םון ניט װײסען ױגיטאריער די נעהמוננ.
 אנ־ םיט׳ז דאנות. קײנע פון ׳זארנ קײן

 םאר^װאונ־ יעדען בײ װערט אהין הומען
 םיט צוזאםען און פרנסה דאנות די דעז
 אנרערע אלע אויך םאחןזװינדען דעם

 טראגען סענ׳טען די װעלכע םיט דאנות,
 װי ניט װײסען און ^יטארט איז ארום זיך
ין זײ םיז  נײםט דער באםרײעז... צו ז
 דאנות. אלערלײ פארטרײבט ױניטי םון
 מען םלאנטערט אהין סוםט םען נאר װי
 ױ־ םון סנויל נרויסען דעם אין ארײז זיך

 םארװײלונ־ זײנע אלע סיט לעבעה ניטי
 געבארען, נײ וױ זיך פיהלט סען ארן גען

גײסטיג. און פיזימ
 איז מטאנדפונקט היגיעניעעז א פון

 יױ די גוטעס װיםיל אסצו^אצען נים גאר
 מיטגלידער םאםעז די פאר םוט הויז ניםי
 זיך אהין ?ומעז װאס ױניאז אונזער םרן

גײםטיג. איז םיזי^ איםרימען
 ארבײ־ סך א אהיז סומען ערמטענם,
 װאם ארבײטער־מענער, און םער־םײדלאר

 צו םארגונען ניט זיך מאל ?ײן װאלטעז
 ביםעל א זיך װאקײמאן א אויף םאהרעז

אויסרוהען.
װאקײשאן, א נעמעז צו זיך אידעע די

 אויס־ זיך װײלע א םאר ערגעץ םאהרעז צו
 םאר כחות םרישע אנשעפעז און רוהעז,

 איז טעטיגקײט, אח ארבײט װײםערער
 ארביי־ די צװישעז פאםולער גאר ניט נאך

 װי דעם אויח ניט קוקט מעז טער־םאםעז.
 בא־ מעז — נויטװענדיגסייט, א אויױ

 צו נויטיגקײט א פאר ניט עס טראכט
און אפצוםריעען געזונט, דאם םארהיטען

 גיכער גײסט. און קערפער רעם עטארקען
 ארבײטער־מאסען די צװי׳טען עס װערט

 גיט און לוקסוס־זאך, א םאר באטראכט
 דאס נעסען. צו עס זיך םארגינט יעדער

 זומער־םלאץ » אין ארבײטער םאהרען רוב
 קראגק, װערען זײ װען דעסאלט ער^ם

 טוזען און ארבײטען ניט קאנען זײ װעז
אפרוהען. זיך םאהרען ^וין

רא־ א אויך עפילס דערבײ נאטירליך,
 אום־ עקאנאםיןעע פארםלוכטע די לע

 רער ;צײט איצטיגער דער םון יטטעגרען
 די גרארע דאס אומיטטאגר, טרויעריגער

 אםי^וערסטען ארבײטען װאס ארבײטער
 אלץ האבען ברויט עטיקעל דאס פאר

 א באקוטען צו געלעגענהײט די װעניגער
 זיך װײלע א פאר כאטיע װאקײ׳עאן,

 אין פאי־,רען דאס אויסצורוהען. אביסעל
 פארבו:־ געװײנליך, איז, זוםער־פלאץ א

 אר־ די און אויסגאבען, גרויסע םיט דען
 עס נױטיג װי יא װײסען װאס בײטער

 אפרוה קורצער א כאט^ זײ פאר איז
 לופט, פרײטער רײנער, דער אויף ערגעץ

 קאנען מיטטאבען װעלען עס װאלטען און
 עס װײל ערלויבען, ניס אײנפאןי זיף

טײער. צו קאסט
 רעם אין האט הויז ױגיטי אונזער

 רעװאלו־ פול^טענדיגע א געטאכט זין
!ציע

 יטטענדיגע ראט דורך ערשטענס,
 דער װעגען פרעס אונזער אין שרײבעז

 רעדען שטענריגע דאס און ״ד.ויז ױניטי
 די פון שעםער, די אין ױניטי דער םון

 שוין זײנען װאם ארבײטער גליקליכע
 נעטען םון אידעע די איז געװען, דארט

 גע־ פאפולער מעהר סך א װאקיישאן א
 אלץ מאסען; ברײטע די צװישען װארען
 גענד האבען ארבײטער מעהר און מעהר

 צו בעסער איז עס .אז באנרײםעז, מען
 פארהי־ צו זומער־פלאץ א אין פאהרען

 םאהרען צו אײרער נעזונט, דאס טען
 םיהלט מען װען ^יין, םוז מען װען אהין
גוט. ניט שוין

 א איז ױניםי־הויז די צװײטענס,
 אינ־ אז אוגטערנעהםונג, קאאפעראטיװע

 גע־ געשאפען ניט איז װאס סטיםוציע
 צו און מאכערײ, פראםיט פאר װארען

 װי ביליגער סף א קאםט אהין סאהרעז
 פלאץ. םריװאם א אין ערגעץ פאהרעז צו
 םאר׳ז צונענגליכער מעהר סף א אין עם

 יע־ מיט און פרטים אלע איז ארבײטער
 בא־ דער גרעסער אלץ װערם זומער דען
 איז קומען װעלכע ארבײטער, די םון זוף

 אפ־ זיך אח םארברײנגעז לאנד ױניטי
 שיעור א אהן טוט דאס און פרישע[.

 שטאנדפונקט. היגיענישען א פון גוטעס
 לעבען צו מענ^ען די צו געװאויגט עם

 װערט דעם איז בעסער און שעהנער
אפצושאצען. ניט גאר איז דערפון

 םאר אוױ* טוט הויז ױניטי רי װאס
 זעהן, אמבעסטען מעז קאז ארנײטער, די

 זעהט, מען װען דארטעז, איז מען װעז
 קו־ װאס מענשען די אויס סוהעז עס ווי

מענ- זעלביגע די װי און אהיז אז םעז

«י ■■ ■ ״״ "י י ״ ״ 1,"י .. ~~
 אװע? סאהרען זײ װען אויס זעהען שען

ארײן. שטאדט אין צוריק
 פארר און קומע; הויז ױטטי רער אין

 איז עס טאנ. יעןעז «\v:vv אװעק רען
 כסדר זיך ציט □y קװא?, רוישענדיגע־ א
 אהין טעגשע; טיט שטראם לעבעדיגער א

 jyo קאן טאג יעדעז און צוריק, און
 טענ״ די צװישען אונטע״שײד דעם זעהן
a w קוטען װאס די אויס הוקען עס װי 

 װאס די אויס זעהען צס װי און אן
אװעק. פאהרען
 צו םאהרט ״ױגיטײבאס״ דער װען

 נײע די טיט ״גריגע׳/ ״כטאק״ א טיט
 פארברײננען אהין קוטען װאס געסט
 פארשוינען רי זײנען װאקײיטאן׳ זײער

 נרין טאקע רוב דאכ ״באס״ דעם ״1אױ,
 םעג־ מוט-אזע פאי׳חושפ׳טע, געל, און

 קיין :יט נאי בכיל זײנעז זײ ׳טען.
פאריטױגען...
 אויף ײען ׳עס איז אבעד אנדערש

 פארשוי- די אויס זיך זעצען ״באם״ רעם
 זייער אפנע*וען שוין ז׳ינע; װאס גען

 װאס צײם די ׳הויז ױניטי די אין צײט
 פאהרען און פארנינען, זיך קאגען זײ

 פנימ׳- זײערע ארײן. יטטאדט אין צוריק
iv אוינעץ זײערע פארברױנטע, זײנען 

 צופרידענ־ און :ליק פרײד, פון לויכטען
 פארשוי־ אטת׳ע טאקע זײנען און קײט,

I נען
 ױניטי די איז העזיכט, דעם אין

 זי פארלאר״. ״בױטי װירקליכע א הויז
 פארגרינטע טיט טענשען ארײן נעטט

 פון טאכט און פניט׳ער פאיגעיוטע און
 פארנעניגען א איז װאס שעהנהײטען, זײ
 צו ניט #י־ג זאי עס אנצוקוקען. זײ

 מענ־ די אויס זעהען □y װי םארגלײכען
vv\ ײ װען  זײ װי אדן אהין, קוטען ז

iynyr פאהר זײ װעז אויסyן »pyii םון 
 זיך װילט טאקע, py3^,yi אזן דארט.
c y :''P אװעקםאהרען, רארטעז םון ניט 

 װאס אלץ טוט אהין קוטט □y nyii און
jy נאר איז c^  די םארלײנגערזןן צו ^

ײן צו צײט, װאקײשאן  אביסע^ דארם ז
^ ג נ ײ  דארט Dנyכyרyג האבעץ זײ װי ל

זײן. צו
 ױנימי׳לאנד םוז אװעקפאהרען דאס

 סא־ טראנישסםצר דער געװארען איז
 ױגיטאריער. די פון לעבמז אין מענט

 װאוןיײ □jn po צײט קורצער רyד אין
 איבערגעשמאלצען זיר האבענדינ ^אן,

 ברי- p® שמע^םאפ ױניםי □jn .איז
 א באזוכער יעדער װערט דערליכקײט,

 װארג^ pc זיז jyoDy2 איז גײסט םרײער
 די אײז זיד איז זאסעז דארטען מענשעז די

 ארד ד^ר pc שעהנקײט איז רײכקייט
 ארונ־ װערעז זײ נאטור; רײכער פיגער

 דעם םון אײנםלום אונטער׳ז טערגענומען
 װאם צויבער נאםייליכען מערקװירדיגעז

 הוײ ׳צמ4שטאי די םיז אררנםער דופםעט
 װאונדער־ יענער נייז בערג “״בלויע כע,

 םיה• זיך נעמען זײ איז נענענד, ̂ןןגהנע
 אדלערם די ווי פרײ און שטאלץ לעז

 יצנע אוייי נעםטעז זײערע מאכעז װאס
 עם קוטמ שװער זעהר און בערג. הויכע

 מען װען צײט, רי קוםט עם װען אז,
 פאה־ צו אהײם ®אסען נעםעז זיך דארןש
 עס וחנז עס, איז שװערער נאך איז דעז•

 מאמענט, טראנישער דער שויז סומט
 דעם איז ארײנזעצעז זיד דארױ מעז װעז

סיט זיך דארף מען ײען ״ױניטײבאס/
.)1זי» ?ײם אייי (׳שיוס

 שװערד דער און — שװערד׳ל צום צרה,
v"2 זײ איז :x v v v i...\

 װײזען קאן ל^רדyשװ yנדyפאכ דאס
 דאס מחות. זyפארטוכיל קאן גבורות.

 עפעם העזה קײן :יט פשוט האט פאל?
 םא־ וועלכער הערשער, א טארלען צו

0V2 גליק דעם פאי שװעדדעל מיט׳ן 
...פאלק פון !

 מיר אויך זיך: םראכט קולידזש און
ן.yצyרזyארונט iy:«r, ניט זײ װעל^

 םאר טאף איף שיצען. זײ געה איר
מיך זײ און — םאביליזאציע זײ

w p w p v k# — נאף !זײן ניט װעט דאס 
I.... יױטי רyלקyפ האבען ̂זyטyאל

 ניט איצט זיך האט ריקאyאט אי
 מאבי־ די אי, > שיצען צו זyמyװ פאר

 לyאנלו װײל איבע־יג גאר זיא yליזאצי
□y□ אין זיף בײ אײראפא איצט האמ 

yjy^yp '< — שטיקעל א דאם איז 
 : אויס ניט עס כיאכמ דאך אבער קישיה...

ניט. הײנםאר יטאדט פארזיכטינקייט
 ב־אר״ ייב האט 'חיד א װי ps^d א

זיכטיגקײט.
y אין טאקע i□ זיך זעהט םאניענט 

 דאף קאז עד 1V2* — ׳שו:א קײן ניט
!...איבערכיארגעז םארנען, קופען

!yor’ דארף iyo און  אויח שט־נהן :,:
iyp װאןי...!

 y'זאציsמאבי ךעי אז איף-נ^ױב און
 אונ־ און קולידזש׳ז ראםעײעז װעט טאנ

 װע־ הסו, בי סוױ נאף װעט הולידזש רyז
tyi און רוזװעי־ט װי באריטט yװעט י 

 ־y־i2 דעי אלס געשיכטע דער אין־ ארײז
 םא־ דעם נעשאפעז האט װאס זיתגנט

־טאנ.yביליזאצי
j גרױסער א איז טיליטאריזם ' j y 

 פלײצעח yבארנינ טארס׳עט רyDהינ און
אידיאט... רyדyי באהאי״טעז זיך קאן

 אםילו נאד האז סולידזש קאלײיז אוז
 דער םים אוץי אוז געננער yזײנ באזינעז

מילימאריזם... םוז הילף

&&030K8&רמסכסססכמממס

O1 לענעח זאל שװערדל דאס
(שעליעםאז)

:■ו«:« ; :■ ■ • יימממממממ
 װאס ניט גאר האט הערשער א אז

 רעדען רy לאזט םאלק, זייז זאגען צו
האנאנען. די זיך םאד

 זײן םאר הלײן צו איז מושל א אז
 גרוים װערען פארט װיל ער און ׳אמט

 הויבט — yשיכטyג דער אין אריק און
שװערדעל. םיט׳ן םאכען אן ער

cy פאר — !םיליטאריזם טלחםה, i 
אםשײ. גרוים סע:שע\ האבען

 א זיך אין האט שװערד׳ל דאס
 םוז זyמאכ קאן ער :כח גװאלדאוונעם

 דאזיגען םyד דורר און גרויס קלײן
 yr^p אײן גיט שוק האט שװערד׳ל

געםאכט. yהיסטארי נישטיהײט
 םון ליליפוט׳ל רyאונז אןלך און

 :(־in האט קולירזש, לואלװיץ װײט־הויז,
שװערד׳ל. מיט׳ז םאכען מען

העלר. רyנאנצ א געװארען פלוצלונג,
}i oy ?וםט זשע װי

װי קולידזש, :אזוי געשעהן ס׳איז
 איז ,KPnynK נאנץ איבער באװאוסט

אמט. זײן םאר געװאקסען קורץ צו
 מיט באשענהט גאם האט הולידזש׳ן

 אויח אזש ס׳איז אז קעפעלע, סלײן אזא
רחםנות. א איהם

מארןי, װינציג אזוי האט קולידזש
 ״פאמס־ קאנטyג oy װאלט מען אז

 זאל Dy און רהוטyפיננ א אין טשען״
פלאת. בלײבען נאןי

זא־ צו װאס ניט גאר האט קולידזש
נען.

>' נעטאן רy האט װאם־זשע
לאנד אין געשוױנען. םריער ער האם

לעבעדיגען. םוז

 א אויס לײדיג^ ןyיניםטארD זײגע
שװײגט. ער און — םדינה

 אויל־בלוט מיט אפ opy: לאנד דאס
. שװײגט. ער און —

 ער אז מײנ^, לײס זאלען אט
חבמה. צופיל םון עם שװײגט
נאר^.. |yo ?אז לײט,%כידוע, די און

ס^ היבש א אזוי גענארט iv האט בי
 דאס פארט זיף־ האט םוף כל סוף רyאב

 נטyזידyפר pyp אז דערװאוםט לאנד
 ניס קאן מענש דער פשוט װײל שװײגט,

אײנ־ עז.pדאנyג פאר א צוזאמעננ^ען
 זאגען צו װאס ניט גאר האט py :פאןי
מארגענ׳ס׳/ גום״ yגעװעהנליכ די חוץ

 אויב און — ״האלאוס״ יאהר׳ס״ ״גוט
? ‘״װעטשערע״ פארטיג שוין ס׳איז

 דער אונט^נעי־וקט זיף האט דא און
.ן ע ל ה א ו ו :הדין ױם

לאםאלעט. זyהומyרויסנ8 ס׳איז און
קוראזש. און לשון מיט מענש א

 א זיך טראגט נד8ל יבער׳ז8 און
נײםט. פראגרעםיװער

| מעהר אױר איז אפילו דײװיס און
איהם... םון נשyמ

 אין דירה םרײע די זyפארליר און
ניט. זיך װילט װאשינגטאן

ניט!... זיך װילט אוי
 אויפ׳ז צוריק זיך אומקערען און

״ !״טשיה־טשילרטשיח שרײען p8 םארם
ניט. אודאי זיף װילט

 עצה אן איםיצער ?ולידזש׳ן האט נו,
v2v:vi\ : ! ם ז י ר א ט י ל י מ

אלע םון הערשער קעםיגע קלײז אלע
•*m u מ ל א י ז ו עת אז איז ומראסמ ויוד די.»ר«ז זMMייvז



#פגעשטאנענע די אץ ארבי״־טער־באװעגונו״ די
לענדער אזיאטישע

ארטייזעי) עצטעי1(י

 װײט׳ נ|ך טעטא אונזער האכען טיר
 װאי־ םײי װען אױםגעשעוט. ניט וױיט
 *&־ ייאנד אזיאטישען יעדען געװארט טען

 װע^ אױםמערקזאטקײט, דיזעיבע נעבען
 נרעם־ דײי די געוױרםעט דאבען םיר כע
 יאפאן׳ ׳כינא אינדיען, זיי םון טע

 םאי־ סעייע“ארטיהעי א־נזער זיך װארט
 אױגען די םאר ״״יעור. א אהן צױנען
 דער אױםגעשטאנצן װאי*ט י*עזער םון׳ם

ר האינ־נאקעטער ע ט י י א א ר א  ר
 הא־־עװעט װאס )י ע ט י י ב ר א

 ברענעג־ דער אינטער ביטער און שװער
 ®י׳אנטאציעם די אויו• זון טראפישער דער
 נײ־ זיין םאד האיענדיש־אינריען. פון

 אויםנעמאי־ט ?יך װאי*ט בוײן סטינען
 װאס ט, י כ א נ א נעדורדיגער דער
 רױי־ זײן פאר פרך עבורות "‘־ערי1כי טוט

 ער בעל־וזבית. םראגצױזישען און כץיצען
 סינגאי*עזען נרױנע די דערןעהן װאי*ט

 םון אראבער שי»אנסע די און צ״דאן שון
 די איו אראס זיך י*אזען װאס באהריין,

 אגגעםײט איו װאס ים, פון טיםענישען
 די ארויסצוםישען כרי אקויען, םיט

 כאהאיטען עס װעמנע אין ראסושיזעס,
 ®עריען. םיילך־װײסע לײכטענדע די זיך

 אין קאסטען לעבענס מענשליכע צעהן
יגער, געגענדען יענע  סא־ אײן אײדער כ̂י

 גע־ זוערט װאס טױכער-אנצמ, דערנער
 (®ארט־אי׳ םאיען אזעיכע םאר ברויכט
 זיר װאיט ער אמעריקא. אין בי־יטען)
 טערלײ גערולדינען טיט׳ן אויך באקענט

 ארא־ אפנעריסענעם רעם און ®ויער, שען
 דאס באארבײטען װאס פעיאך בישען

 סאכעס, ®ריטיטיװע טיט י*אנר שטײניגע
 ארענרע״געי׳ט דאס באצאהלען צו כרי
 םאר־ װאס עםענדי, ®אראױטישען רעם

 םון ריװאנען די אויןי לענען זײן ברענגט
 קאםע־ פון׳ם ביינהלאך־ רי און הארעם

 גע* שױן װאלטען כדר װען און הויז»
 אי־ יעוין סיר װאלטען דערניי, האלטען

הא־ סועץ שםאלען דעס בערגעשסרונגען
״צװארצעס־ אין׳ם ארײעערןופען און

 הו;דערט סאר זיינע טי,ג אפריקא טען
 א־־ און ^עכענסי װעמעס נענער;, טי^יאן

 ניט כפעט נאך דינען בײטס־באריגגוננען
 פריםיטיװער םון צדעטאגד םון׳ם ארויס

שקיאםערײ.*)
 סריי טאן. ניט איץ ראס װעי״ען םיר

 סתם ניט אױםגאבע אונזער איז םוף כל
 אונ- סיט כאריכסען. און כאשרײכען צו

̂ען, זערע  ארבייטס־ די װענען ארטיהי
 רעד איגעמטאנענע די אין סראכלעמען

 אנירער׳עט/דען רגעװאיט מי האבען ׳רער
 יעזער םאצימליסטי?.^ דענקענדען םאר׳ן

 T? כראי איז עס װעיכער אױןי םראגע, א
 רערגרײ״ צו כדי און םארטראכטען. צו

 א? וױכטיג גארניט איז צװעק רעם כען
 ‘עקסרןווי כאזונרערע א מאכען זאילען מיר
 װער יאנד. אזיאטײט יעטװעדער אין סיע
 דער װענען באגריף א באהוםען האט עס

 י׳ענדער, אזעלכע אין פ^אגע ארבײטער
 שוץ חאן יאפאן, און כינא אינדיעז, וױ

 אזוי װי םאריעטעיען, זיך צןעוזר״װײניג
 און פערסיען אין יאנע די אויס הו?ט עס

 םא־ נענוג איענםאיס האט ער און ׳סיאם
 םאר־ צו כדי האנט דער אין טעריאל
 אויאטי׳עען םון׳ס באדײטוננ די שטעהן

 איכד זײן און בכמ ארבײטס־פראכיעם
 איײ אן זיך םאר אױסצוארבייטען ^םאנר
 סיטייען די ײעגען שטאנדפונקט .ענעם

 געיײוט קאן עס װעי׳כע מיט װענען, און
װערען.

אונ־ א«שטעיען רעריבער װעאען כדר
 לענדער אײנצעילנע םון באםראכטונג זער
 אין ■ראביעם םון׳ם לײזונג רי זוכען און

מאסשטאכ. אי״־אדאטישעז ברײטערען א

 אין אדײן קומען מיר נעהענטער ײאס
 רעװאײציע, סאציאלער פון עפאכע די

 פאר װערט קיארער און סלארער אלץ
 קױ נים װעט סאציאי״יזם רער אז ׳אונז
ן םיט מען ײ  גאנ* דער אין תלאס א
 םון פראאעטאריאט ראס װעלט. צער

 אינ״ אנטוױקעיטער םעהר מיט לענרער
 רעװאױציאנע״ שטארקערען און דוסכריע

 ארא•־ םריהער װעט באװאוסטוײן רען
 פא«ײ םון׳ם םאכט די זיך פון טרײסלען

^ר קילאס, טאליסטישען  וועט דאס איי
 איגעשטא- סעהר אנדערע אין םארתוםען

יענדער. נענע
 אראיװארםען «ו נאטירייך, ס׳איז

ע די ש טי לי א ט ® כ א ס ם מ׳ ל ם א ט פי א  ס
ן נימ נאך חײםט ע ר ח י ם ג י י ר א  

 סאזױאיליום און ם. ז י ל א י צ א ם
 תיטי זועם וואם זאך »?א נים איז נוםוצ
 און אײן אננעסעו <אגר יעחון אין וסיר

ײ םאר דא ס׳וײגמן םארם. ריזעלבע  ס
nוױ •וגקט סאציאליוט, פון שמופען ונע

I צויױנםט דער אין כי*יק

רעװאוווקי. א. פין

 פון טדרנות םאישידענע דא דינען עס
אנטוױחרונג. יאפיטא^םטישער
 אעהאי״ם, םון׳ם אכער איראפהעגניג

 ערשטע די האכען װעי*ען עס ןyכsyװ
 אנט* רyיסטי׳צsאציאD יyר םון שטוםען
 — זיח םאי yרyט א איז ;דאס וױסי״וננ

 אזיאטישמ די או ׳הםח קײן ניטא איז
 עײ 1ד צוױש^ זײן ניט װציען יענדער

 דיע די ןyי^רDג,ארי װעיען װאס ־צט^
 און פעגייר ס׳איז סיסטעם. האציאי־ע

 ®רארעטאריאט דאם אז װארש״ײץ-,
Dyii אײראועאישע וױכטיגסטע רי אין 
 דער נײ שטצחן פױכות רyריסאנyאמ און

 כאדינגומעז די אײרער ׳םײהער מאבט
̂ען אפײיזא און אדען אין  דין רײו״ ײעי

 אינערחערעניש, רyאײטיש,•אצ א פאר
 אז סםס, שײן ניטא איז דעם חוץ און

 װעט סאציאײזם רyד װאס דערריט,
 1אי ערנעץ-װאו װערען פיאלדאפירט

yBרDיyאר ןyצױ נאך װאיט טע״לי/ ר 
 פון׳ם יעכעגס״טדמה די אלײן oyi י*ינ

 ניט דך jyjnys ארכײטעגדען ןyרא^טיג
 אױ ״סטאנדארד טיט׳ן אױסנענײכעז

 אסרער די אין :׳ורבײטער םין׳ס רײף״
yoo אנטוױקvט>יy י‘yנרy.ר ;OMiy, 

 ®אראזיטא־ די פון באדיטינמג די װאי״ט
 ־Vג רארט אױך קי׳אסען העישעגח! ר״עע

 אר־ םון׳ם יעכענס־שטײגער דעם הױבען
 איסשטאנד ניט רyאכ װאיט ר בײטע;

 דערחױכמן צו אי׳ײן דעם דורך געװען
 oy רyכ‘יyװ אויף פדרגה, דער כיז איהם

D.nyDir אד אפערילא אין ארכײטער אןyר 
ם אםי̂ל ז,y,^Hטרoאױ  ר׳ײנטיגען נ̂י

 וױרטשאםטס ®ריװאט־לאפיטאי׳יסטישען
סט^  ׳pכגיyט יטעyאנטוױק ניט די סי

 רyאד נאטור׳אוצרות אין טאנג^ רץר
 אפג^ די ׳טMפארשט̂<yט־אויסג,נ וײ^־

 אנדוױרטשאםט,‘׳ דער פ,ין טזשטא;ענלױ
 און jyftro'oiyp^ אין ארימקײט רי

 ביל־ כנישערyט םון גראד גידעריגער דער
 רופען — הוי״טור, איגעכײגער א̂ו דוגג
מ1*ו א® זיך ענו עננ מ ^jy אויפ׳ן 19* y i 

 אז^* אין ארנײטאד פון׳ם ארכײטס-ידן
 ׳פאס רyרyoyגר א אין רyנרyי כע

 םעהר-װערט קא«יטאייסטישער אײרער
 ‘אפעריהא םון׳ם רyטײגr^עכענס• אױם׳ן

ארבײטער. נער
 אדאטײ פון׳ם יױן רעאיער דער כרי

 |ynyn דערהױב^ ואל ארכייטער &ען
 ניט נױטע איז ׳סאס כאדײט^ער א אין

 סא• דעם ןyי*אפירpרא8 אבסטראהט נאר
 קאגיןרעט אויך נױטיג ס׳איז ;ציאיייזם

 א דיט יענדער yדא?ע די דורכדריננען
 פא׳ רyוvיאדוסטi םון סכום געװאיטעען

 און אינדוסטריע דער אין סאי ש^עריע
 ר*yד און יאנדוױרטשאםט, דער אין סאי

yכניyט כרענגען r אלנעמײנ אוןy -ביי 
 רyר:yראר א צו כ-אפען זײערע פון דונג
 )פאס געװיסען א אין טדרגה. רyהדיכ
גע די ווערט - יאננזאם, אױך װען  דא̂ז

 אײרא״ דודכ׳ן דורכנעםיהרט אױמכאבע
 ׳קא«יטאר ןyאנישpnyoא און ®מאישען

 א»ג/ךמטאנענע די אין ארײן דרינגט װאס
 בא- ער קס®^ואטאטארישy װי יענמןר.

 כאםעי• ארטיגער דער צו ניט זיך ציהט
 אומ- ׳צײט דער םיט ער העיםט קערונג,

 דער״ צו •יײן, זיר םאר באװאוסטוינמ
 א אויוי יעכענס״שטײנער איהר חױכען

םדרגה. העכערע
 ®ראיעטאריאט זיגרײכע דאס װעט

 ארײננע״ יענדער, yם̂עיpאנטו^ די אין
 פאמעזעי- דאס הענט yj״ז אין מענדיג

,’קא® שאסטליכטע ײ( אמשטעיען ^ ז
:בע

 פון #וומיוס דעם ןyי*yאושט גיט שאפט
 יענדער, טאנענע2א«ג^ n צו האפיטאל

 סאציאליסטײ חרyפ אנדער^ ווכען גאר
y סט םארװענדומ.*) דין פאר װעגען 

ך יאגענדיג י  ױ וואט ׳נטy®ראצ נאך ז
 או* yיגfדא די יןרעדיטירען כרייט אכער

y;yj^o^yj אין יטא<8יזא פיט לו(נר/(י 
 אין עיןדסטירען טyװ ער וױ םאר̂ס דער
 ח. ר - - װעיט, סאציא^סטישעי דער
 כאדעמעם זײער םאר סאשינען פיט

 װאס טיטי*ע|/-לעבענס ריט און אױםבױ
 םאר־ צו ם^יכיןײט די געכען זײ זא̂י

 יןאנסטרוסטיװע yװינטיג טיט רך נערען
 צױ זארגענדיג ניט צוקונםטס־אױפגאכען,

 נעסענדיג טאג. הײגטיגען װענען ,םיי
 ®ראדוקטױױ* וזױכצ די כאטראכט אץ
 דעמאגגען ?ײנען עס װארנאר צו ט,yט

 אגט־ מאוזר די טאג הײנטיגען כי־ים שוין
 כיען חאן איגחסטריע־יענד^ר, וױל^טע

 נר״* אזא אז נאחױ«טען באשטימט אױױ
 לענרער ג^עטא:ע;ע6א די םאר הילף טע

 דט ,imirn םארוױרלייכט חאוגען װעט
 די כײ ראנגעי* ןyגסטytיp ?ײן שאפענדיג

 םײ סחם ניט דין װ^ט דאס און ר.yבyג
עיוא־ אוטכאדיננטע אן נאר יאנטראפי^

̂׳ ייוייטא' •> ̂ייסטי״ער * אין ײעט בכ  סווויא
 ייינג־רויעיאנדע ער״״־טע די איז כםיט װע״ט

 סאר• ניט אנטוױחיוננ, איחר םון ׳צסוםעז
 האכןן װ*ס פיר^. דאס כיײנעז עס וױ ׳•.•װינדען,

 תיד אידם אר״נגעטראנט גןרערינ יױ ניט זיד
 ,ד ניט באד־יטעט סאוויאי״יזם ט^־יא^זם פח

 אינעתאגנ וײן ל*ר יזאפ־טאי פח׳ס כארניכטוגג
 כניי, יאפיטאי אײגענםיס *עי?טױועז<ר* אין
 §ר«דײו^א;ס־ ■פגע׳צפאי־טע םון סוםע א א־*ס

ײז װעט ריטי־עז,  ס^וויאײס׳ * *ין אויןי נויטיג ז
י ײעיט מי^^י־ י  אייםגא־ גרייסע דײכ^װשימרעז נ

 םאי גווועז דויעיענדעז א יאבען וארען װאס בען,
דענ^הײט. דעי־

rm y j ון« w w t f i *טיווװ׳מדיגתיי 
ו״ױ*. קוס׳ן;דימר חןר «ר6

|ysVDt'ii< יס1 וו׳נט «י»ייום0ס ד«ר
w 6 ד< n ip ifp ii y»yוי׳»ען »רגינמנג» 

yBדיyfון ר« ?eyn : nrijy ,שיור וי‘
yjno ^ yp| נ<וך nyo'BJ'K if ; pyjjy״ 

 איט• Dyrypi»o םון׳ם ייויס׳אייר^ד־יג
v at'Minyi׳i0? yj׳MiB׳iroD־y(׳B•

f״iy t>yn ,)yo ד<«ף 
W* ז״ן ^6»מואר6 דט  jyii'Dypj^p 

ow s, יואס a*׳«Dnyo ד *יןyיאיי• ר*# 
e-yn, דyד פון »ון נ>ד«

 *•p די I»־ ״pyoirpy׳ yopyipua די
iyji>p אן »-ז my;״i,» נא־ סוו װ*ם 
ocoyp מיט װעדען >«y די ;נחות 

yD^atnyavii-aPyii םין פארניגדמג 
oיגf«ד< די v 'W tfp  y יז« ivoif * נויטי׳ 

pyj ד«ד פ*ר עי^נ׳ענט •pyiifoyi)i»P 
װ׳ןימ.

jytnyp׳uyo״j די אין טיוכט די 
Tin^ «  »ר• די ױעט )י׳וני«ר yosyp’i־

ט ם ^י ט ײ סיורנינ• די |yo׳n<«* ניט נ
iyjjn זועינע n ypp'n׳DO’?«ny»o-׳ 

 די סיס פאיקניפט tVDiyn ny»yr«a yy׳
y)»i«׳y;yjnay ־>iy ijy. ם*רט- װעט ױ 

i (yyyr9״ py׳y<o, ארײנרײpy:* j’ljy j 
 in תיר, 1י»י*סטי׳»«1ס*ו d א־חר »־ן

r םין אינדזאלט ‘'ii׳my׳‘pyr ס«וריחןרי״ 
ova

pyp רבײט^ןר חנר פון ױנ* B'yn 
 אױןי oyn «pny*s* און אייראפא אץ
 ?װא< א W'W פאר אויר זיין אופן אזא
 יייזתג די ס«ו*יאייזם. און יראנו^ס סון

 ארנייטם־ אינדי׳*^ אין lyy’iyj'P פון׳ס
 אין׳ם װער׳מ iyrcy( װעט «ראני¥ם
dvv«pb א•נט חןר םוןyמא*י«ונאיyד 
ר־כאפרייאוננ.yארנ״ט
 וױרט׳ןואפטיי• א טvאי איז aPy״ די

yp ,די נוט. איז דאס און - - א״נהייט 
iypw*<j, װאס lypyii ^אײן אױױ פייננ 

 דעריכער ודערען ר,yונpרד־y om פון ז״ט
opymyi םאר״ איהרע אי¥ אין רוערען 

 נים װילענרינ, וײנקעי׳אך. ױאיםענסטע
̂טאנvא•נ די |y>yn וױר׳ןגריג  yנŷ׳

pyp ארייננyyױנyנרױסק ד• איז װןןרען ן 
;y׳dv yppyii ,iyD’jypyB םאר ני׳יטען 

דומת. נע’סיד¥נד ,ד w אונז
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 כינא וױ יענחנר, אזעיכע אין יום£6א
 ■m זײן ווולינ ער ײעט > אינר־ען און

 אים«¥ריא- פריהעררינען צום נעו^ואםם
 vovjycryjB* רי איבעחלאזען <יזם,

 אײנענעם זייער «װ םאלשטענרינ םעי׳קער
>' נורי־

 םאר ראס װאיט זאנענרינ, אםת דעם
 האי־ א נעײען יענרער אפנ^םאנקגע די
״ וואיםען זיים איין םון טונוז. כע  ז

 אפ־ רער םים ווופרירען נעוחנז נעװיס
 ײאס סאכט, םרעמחנר פון טרייסױננ

 -- םארםאסקירט ארער אםקן — זיי האט
 דער םיז יאפעם. רי אין נעד,א?סען
 סאדער־ די אכמר יואים ויים, אנרקרער
 ווירט־ זײער םון רערחױכוננ און ניזימננ

 נע־ םאריאננזאטם זעחר יסאסםס־יעבען
 האיי־ אױסי׳ננריטער רער דוען װאחןן,

a םאריארען װאיט טאי n אינםערעס 
 מ־ אח«י ניו איהם ראט זואם רוח, םון

»הי|. ׳פמופט
 םאראיננמרע־ ביוטינ אבפר דיעכדינ

 רקרהױבוננ װאסמימרעד דקר »»ן סירט
 א«ע׳»ם*־ רי אין «רןן<עטארי«־ רי פון

 יזק׳לביר ביי םדדגמ״ m «ו לזננחנר נענק
& זיי *  פנאה םים ippv םוזינו ניט ו

w די אױןי « r w >א די פו מד פיי  ניי
מ די am סדינמו, ריי ארכ״ זינ

 כאקלײ־ װארשעװעד די ב*י
דונגם־ארכײטער

 װעגען ןyבזשרyג שױן האב^ כייר
 כא־ nyi פון אונטערנעכ^ר רי אז ׳רעס

 זיך נאטיהען yיגדוסטריM מלײדוגצש
 צו כדי אג^ל *'צטינע די אױסנוצען

 ז.yיטס-^אדינגוגג,tא•כ די ;yרyםארערג
 שטויסען כתים ,4כעי די פון ®רואװ^ די

 און jy^^yjy אן אױף אן יyאכ זיף
 נאליײ־ פון וױדערשטאגד ערםאי*גרײכען

דוגגס-פאראיין.
♦ ♦ ♦

 זyוטpyפארג איז װעש״פאכען די כײ
̂ג א;  האט װעיכע פארזאטמננ yײגoyא

 אונ־ די פון ןyדוננyםאד די א«געװארמעז
 ®רױ די מענער־װעש. פון רyטעינעם

yוyאונט די פון װען rמyצוױינ פון ׳ר 
 ״אדורכצו?ױ שטילערהײט װעש yהארט
 זיך האב^ ארכײטער, די טיט כיען״
אײגגעגעכען. נישט

 איז םאתאםלומ יyיבVHl^ אויף
־זערט אױף  רעפעראט א געװארען אױס̂ג
 ארבײטס־ און ?ריזיס : y^ דער אױף

ם לאזיג?ײט.  אײגשטימיג איז נאכ̂ד
 םון רעוןולוציע די בעוואר אננענודען

 וחן״ ?ויטוײאמט אידישען װארשעװמר
״ םראנע׳ דאזיגער רער נען

ױאכיגער 7 דעד :?יײדקר־םאף
 ױילכערשטײן םירטע דער אין םטרײק

 ערליײ ערפאלג סיט םאראײן דורכ׳ן איז
 םאןי םון םארואמלונג א געווארען. דיגט
 רעוא- די אנגענוסען אײנשטיטע האט

 ארבײטס- װענען ?ואטור־אמט םון יוציע
אויג^יט. ̂י

סא־ רyטyרנyאונט די :קראװאטען
 נאך פארקלענערען צץ ®ראבעס כמן

 יוײ סלאנעדיגע כיז־איצטיגע די טעד׳ר
 ווערען װארשטאטען אײנינע אין נען.

 אכער יא?אוטירט. אפייו ארכײטער רי
 מים רyארבײט די ענטפערען סאי יערען

 דאס וױדערשטאנד. ענערגישמן אן
 דעם רyאונטערנעט n בײ אפ שי*אנט

״נצחונות״ יײכטע צו חשק
 ?יף כאמערקען היטעל־םאד אין אױןי
 רעדו- צו אונטעתעםער די פון פ־אבעס

ארכײטס״יױן. רעם ציתגן
 רעגיסטרא- רער שײד איז עס װאס *
 צו וי נעהם ארבײטסיאוע די םיז צימ

 רעניס״ ױך ס׳האכען שוחןר. דערװײל
 ®ערזאן. הונוערט ®אר א כלוי! םרירט

 םון אוסזווטרוי דער איז דקרםון םיבה רי
n סון «וואנען רי צו ארכײטסיאזע 

 װענען סאגיםםדאט און רעגידרנג דער
שטיצע.
 דא״ סענער־באשטעלט, פאכעז די אין

 סמני^מאגאזין, און םעדכאמטעלט
ר וחןזיט ר נעארכײט, סיילוױיז נן מ  א
װאד. אין 1טא ®אר א — םײימײז ביױ?

 און דאםעדסאגא?ין םאכעז די אין
 צו אן שײז דר חױכמן קעדער-׳ענײדער

 סיזאן, פוסענדיגמן פון סיםנים וױיזען
 אין סאס. קיײגער א אין נאך דערװײל

 ןװגריײ *ו טען טרעט יזא^ע^ושעדםאו
םייץ-סעואן. דעם טען

 אי^ט אנטוױקעיט אקןליע גרויסע א
 אודיױב-אק*יק, דער ארום םאראײן דער

 חנר כיוז אונטערנעסונגען איע אין כמעט
 םים װערען ארויסג^סען ®שוט אורלױכ

 #עהטאר8ארכײטס״אינס פון חיילוי דער
געריכט. םון אםילו אתנר

 טליתים פון סטרייק נעװאונען
קאלאטײ אין װעבער

 םון סטרײס דער איו װאכען 10 נאף
 םאחנג״ רyבyװ טליתים ?איאםײער די

 אר־ די םון זיג » מיט געװארען דיגט
כײטער.
 גע• גקװאונען איז סטרײ? דער אױכ

 ארכיים• דער אויוי געקוקט נישט װארען
 *ו עס איו נויט שװערער און לאזיגקײט

 אנם• דער אילץ ם*ר פריער פארדאנקען
 סטרײקענ״ די םון האאטונג שיאסענער

 יײ| תײן םארגעקומען ניט ס׳איו ׳ריגע
 אין אמנר סטרײק־ברעכערײ. םון םאל

 געהאלםמן חאט מאס באדײטענדעען א
 חגר םון הילזי סאטעריעלע די נצחון צום

 אוין װי (לאדזש) טע?סטיל״צענטראלע
 נױ םון גלאצער ?ײנוױל :חברים די םון

 אץ איצט זיןי געםינט ײעלכער יארק,
 דא• רי וױן, פון טױ הירש און קאיאםײ

 ®ראלעטארײ א םארדינען חברים ?ינע
vv\ כח» ײשױ

םארװאלטונג דײ
סאלאםיי אין טעקסטיי־פארײן םון

 דער און ד. jd שװײצארישע די
אינטערנאציאנאל

 אינםעתאזױ־ האםנותער דעם אויױ
 חנלקנאטא די תאכען קאננחןס אנאיען

 *ארםיי ד. ם. שװײזוארי׳ןזער חןר םון
 אי) *רײן טרעםמן זײ אז רערקלעהרם,

 •ראווי־ נלױי איגםעתאוױאנאל נײעם
 ענתילטינמ חןם אז זארי׳ט,
 דיי אננממן וחןם סראנק דקר ירעכזנן

 די האט רעריכמר פארטײ־טאננרמס.
 אייץ nny יעח פארטיי טװ״מרישק

 ם«ור׳»םיחײ ■ איחחנן נעשיפם נײטט
ivo איז w ipp אינט׳(ת»«ױ«א»ל• סון

 האס װאלכער ®ארםיײקאננרעס, רער
 רייײ j&oנאמלי גאזאלט פראנע די

 j{ סייי טקוסעסנאר. אין פארקוסען
י האם  •n סון ^ די

^ ^ g חאלנתן

LZI

שסזעסען קורצע
קפןי דעם אוױפען א  מי

a יעזער ױ און « 444

aw
קי. ,9 ס ױ א ר  גיט ט#ר ניעז וױ ווגתם - סו

י » !!ױהסיאנסעז ו נ י m* • אױוי נ i\ ! י  י
מו ^י ר ט ov רעו טאר mih §מ?ט ז/^נ^ מי  ד

ן r דארן״ װןלנ׳נר סי^טש א א־ז ב| v w\ 
מ 09ו -^ ר ן װי נ ^ הי חײסט, fe«n י  נ*סט אי
ס ײטס וױינעי, $ חי  *זױ דל«נג1יטחר ויױ •י

v w, איחר אוץי יןל^יט אוז *רןנטי־יןי, אזױ 
o 0אײ r ס » סיט באזי* איז ױע(,v r iv 
ד ט נים, ir? ד כ iyn א סי v oר ׳^ ט װזינ •^ 

רי יױ ס^חר ם״ חי ווו א-ייגען כ׳ ט אי נזןרעדס/ ני
*re' ס נײעז זאו די װןי  ;טוי ̂ג
 די איו^ אמעקגעפטחיעו ײ^ט סאז א־הי ןןױ

̂ן טדער )פ*סרי  יןגגע 0#פ»ר נעװעז ױטיט וי דד
D«y אװעפ mb ,די ס*ם סאז דאר אוז רעיוןײס 

m r ײטי׳ס אױנ*ן נרןגןגדימ t געײעיט, איהר 
 יײדןנג• פון רטסעגם א איז אז )זײן יזאן ן9ו
 וױ־ טנע- יאס־ימו גע-ע־כםע *זא י*י 0עאפ,

 פאר איהר ד׳טט נװנר װעיכען טי יטס, גיס נפײ
פיהרט װטס ,rjyo 0 )'אינעייאמוננ י*פרא

vt רמנפ•0 שסי^ױו יענקז נ#ועו0נ יעס »»ףא 
ז נים wp ייך, י  וז0 פארנומו ני!ןנס0ס אײז י

 איחי־ נ^נהײס.0רג0ם jr/w וײן רל״פ«געז0§
ogn עב נס0יױסנזןטר רקשח גאנצע די רארום 
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 דע-0 10 ׳נדערש0 ניס - יהודי. ש. א
 איחד ד*ר0 וו״סוגנ, א״ער ניס י״זןנס »יהר

 אױזר ס0װ ס0י אין ארײן ניט ײד לט0סר
ײז0 יהר0 לס0װ .0י ױ*ז לײולס  יײכם «עהי י

 אוז פראגע. אײקר פארענספערקז v? לס0ל1ו?
 ״0ד דזןס |נס,1נינסס’ױ1 ׳01ד»ר אײו נמטזז #•ר

 ov ס«ל. י0• 0 איכערלמלײעגע? ׳ןנטפ^ר וינען
vn ,״ ר0רנײט0 ריסקס0י0ס די דטט ריבסינ  ,ז
 ערו !0 *ין ש«רײס10 אי«ט ניז ג*ױ?ז נעז

ir§ te  ymo, ז י  אינמר• לט0ױ !0ני1’ די ifh י
i, 10! 93§0 «000 רי ז«?0נןי im r0 י{^9י? 
 ׳רס0ערײס00 14 ?0רנײס0 ל*ז0« שא• •עדפז איז

r •ראת א״ןר ים0ו1 ;0i  0 jynyj ריכםינק: 
0 oy rgגיס יז *ir v r ־«2 רי רנײס^אר0 ל1נ*נ- 
 אינײט jyoyj ?yo oyn 1011 10 ׳רס0ס’פעיי0
h י0פ  yu0j ? כ יז0 ד*ס*yנים ר nyn יד 
lyi’o^ יחר0 דורו ה«ס ױגי*! די «.0לrז0גי t 
ô !0■ל‘oג0«♦0לדy00^yר ryרy10נ oפיח־1יסץ 

mb ?0 jyn די y•yr :vmר rל*yז yiio •jnoo? 
ס0 יאפרײ* די T0 ,oy חײסס סרײד. •ח ױי

ס’י יני י••1 ®•י®׳ *ושפרייט !ynyi י
 ײו0 ין0 יז1נל זײו ly^f^ ^!■yr 8000 1י8

 יען0ז םארװטס ׳ײוVO !FJ 0•^ י0, 01!«’»
!” 11 w mם0 «ר1ײ(י  איז ®ריהעס* וױ ינײ

 די םון חר0* רי זאזי־- 0 ו0ל ב*רװ«ס איהר
 דפ איז עס ;?ום1גי?0אוכינ גיט יז0 ®•?נרײססרס

ױיז  ס»-0י יס.0אפערי'ם ציחי נא*/*ט*סטע 0 נ
I I  <!yi0f ט,יס טייזענט; tg ,ov א־; װען 

 אפע*•־• 14 נאשעפטעט זײן װעיען •0'צ יעדעז
 ר־ פאר *ס0א«׳<יײט יזײז ניט נ*ייכט רס,0ט

 ו״ y טיז 1ןי װעיען ס0וי טי שאפלעס פלײנע
jy>yp פיז אפערי*ט*יס ליין רמיי«ן01יט0 ניט 
 סאכ־;; ;עז0ל זייעז זיי '0 ײ■0>ו gtg י!0 ױל••

ט ו״ ריט ״ נ י ״ ;yנ0י ייי י  0י שאפען ציט ז
 ז־י װעיען טי ׳C’!•* קול«ו« 0 איז .00*»«■•• איז
 y ^ישייסעז זיר װי ברירד, נדע״0צ0 נ«ו0ה דעז

 נע• ;•ט יםעז0װ ארנייטעי די װעז טירריןי,0נ
 ,י•)־־• ז־י י־ען ;ן0שיי««רנאניזי סין זא0 ודארס

tyo געגײנען נעסעי iv ?;זײערע א־ז כי״בי 
 נע• ירתדזיײ ד»ר זי• ים«ז0ױ שאפחעע, קל״נע

rטיoיױ דער פון אויפטו נאנ?ועו דעס נענ«ז ט 
 װ־ יכעז,יכ* נעװעז איעס ײסיט דאז אח !.0נ*

 נעװען אי־ך יי»יט סזעיבע0ד געױעז איז עס
 ,א־הױ יײ ױאיטע;, #*ני*מע* ד• ױ«ז סא•, דע־

 ײי• :** ׳דט«י, א איז פ-אז דער ז0 נ«נייױנט
 :•ם רעז ,.כיען װ״י דױיכפיהי׳נאר, ניס ׳ד«ר

«זי,יסטר1ר0  «ב•;־ ם־ייר״ i\e ~y»yr ז«יכע0 נ
 יv, אנדע־־̂־ פוצסט דענק«ז רנײטער0 די
 רי פאײאזע? ♦•?r ראט טעטיר0י0גי גרױס« די

 אײסער* רי זיא אריבע• א*ז און ש«פעױ קל״נע
 איז, -piyr ײציפז םעהי לערi<yw 0 ױיילטע

 איב״םען ;יט עכ •gi נסאגג0 פוז פילו0 ױ«ז
itg• איז ט׳0ני r ig ײײסעז נעםאהר ח״ז ניט 
 איז דערטאר לשה״. התחיוח ״כ• tg דיך, סיר

 ז״ן, פיוחל או;ז ?ם1ס יחר0 ׳נע0פר אייער
קלאץ־קשיא״g װי װיינינער, ניט !10 ס«חר ;יט
 כעסער איצט פארשטעהם איהר ig ,fycgn סיד

 ;ים װעט איר,ר אוז אננעל«גענחײם, נאנ?וע די
 ני*דסעפד1* נוםער g ױי נדל«ז,0ד. אלײן י0;

r װעט איהר י0נ ׳נער ig ,איע אז אױםפאסעז 
 אז אזײ. נריפז0ה לע!0קע;ם..ז איהר װ«סעו די
 י0ז ױניאז דער פוז ארכ״ם ישװערע mr;gj די

ננ«יײנט,0 זײז
3. V. טײן ש  סאייעפעצםריכם װעיען ״— כור

MB iriyii ײם ןןן זיים*
טץ י. * ■־ע־ צו טענה אײער — בערקאװי

 פוגקס דעם װענען אנדער« די און ?ינסאז זיד«נם
 געארבײם י0ז עם tg ׳הײס̂נ עס «יכ«ז11 יז0 ,18

־;;‘ז« זונטאג אזן ג0ט יכעז0ר. g שכוז מ«ר«ו
 זײ:«ז ׳םפז0«מ«שי איננאג«ו«ן זײז ש«««ר די
 אײער םארשמח? ?yigp םיר טש0כ ׳םנ«ר«כט1א

 הײייג, עכת ה^ם מ*ס איר׳ אלס ס,1סארדי
 יסג«קליב«ז1א רוסא מנטאנ טסג ד«ר אין ײאוזס

 די nyD עבת, נים !1א ׳נ0ח*ם1ר אלס ר«ו0נ«ױ
 מיר0ל איד«ז זייבפז ר0קסאכ1קלס ריטעם0י0ס
 אײנ• oyn איהר אוז נאםריכם^ ם11 ר0? די

ny?,! ר טוו ר0פיחר די *זyאינ־ זייגעז ז0ױני ר 
 Vi !y3gn זיי »ז נאד, סעהר ׳םשוידינ1א «ז2נינ

 *yngo די ig װייםם, איחר .rooyo ד«ס םרײם
 נדינע1״שט4ס * געועז איז ז0ײני רyד mb רתנ

 שםונדעז yi’tgT 40 די ?g ?10 רנײםס*װסו,0
!0 «y?gו̂ ים”ײגמסyרy0׳ םזןג 5 איז ז/ דאם, זו

0 ogorio!װסד, י«0 ס»נ ײ y?gr! ארכייטער די 
yoon fyigp? 0 ומײ סכת ayoדי װאד. ין 

ly די לטy^םyנ חסס !0ױני iin m iB  yirgT ניט 
o ייב1¥ נ«ר ידישקײם,0 סחסוו n, ר־0 די כדי 

' «w j1־ ?y?g! !yio»yDר0 ײז מ  די ^yjiy< ני
•30נ ם • נ ■מקם דעם ח*ם װערנסר^ססיסיע0נ
0 oy ?10 ,?yayiyiיז ya^oyi? שםונדיג44 רי*y 
ט גים ׳שױז ם0ר. ן0ד tig רבײםס־ווסך,0 נ ^  נ

 mb י0נ ר,011 אין נyם md 5 דעyר קײז זײ?
5 0 tig ווור נע,0םר די זיו שםעל׳ם םענ. לבע1ח 

ogn on םעז y2'>pjMO’ig! י*0 ז0לב0ח רזם 
 זײנעז ג?0!ונם נים tig שבת דוקא <0נײטס־ם

םח,0 !ידעזnyo0op«?p 0 מהרםסע די דסד
iy ײבעו? תיאוסםאמר מחרסםע די rg. זײנעז 
 נענעז כער0קי*ױזס yr»n»g yoonnyo די נער0
 םיר .6ני סז גלליבעז, םיר שכוו? ם«ו”רנ0

 םראנע זיגע0ד די ץאלם1 םען ryn ?0 גלויכ?([״
ty^ iynya ’g די לטען0װ #ננ1ספשםימ אז «ו 

 ׳רװדם«נ אלס igeii! ngc נעשםיםט םעהרםכת
 םע•1׳*ננענ nyn י?0 נ0נם1ז שנת. ר0ם נים !10

nyi םיר ם*ג םוכ ױם ogn םאר* לאנד. נאנצע 
 נים דערװײל ך0נ יזgp»nyog rg 0 נ&, נעסם

זigont 0 ל,0ישר רץ0  לעס0 מעז םסנ, דער י
 ?לטױך xrרםםyם די װסלםעו םירלױ,0נ iig רוה̂ג

 אמע• דעם יז0 נעכת! נםײל0 נעװסלס כער0ם
oyi’'o ב,1ם ױם iig נים jyogo ר0ם ב1ם ײם 

 ױעז שכת׳ : סyגדyמ0ט כם0נ»םר itnyi זיןי
 נלײזי יהר0 םעז קעו ׳רטינ08 װערם רבײם0

yp’ro 'ng.! 0 ותסאנ nyoo0 יז oyםס?yנלr. 
 ם0נער. נוסעיא^שורערס0ס די !yלם011 ר0ד«רט

 זײז זיל שכת »ז ז,yלyװ «ו נים גרוגד נוםע? »
 ארויס ?ינעז0 די tingBr זײ .ioo־nn ד«ר

 איז אוז *יים׳, pg *רדערס די רױס*ושיקעז0
y jn jn  »yo*o! )?̂ײב  נע־ ongopyc yny^t ב

oy m שלסס«ו, w  tig ם ס*ו נים  און שבת ני
 נע• ם«ל !ײ ים11נ« מסלם דסס זונםאנ. נים

^ די pg ססערם נ ז n נצע0נ די בי y rg*
 םי־ ?לײנע g נים top ביונעס׳ סאנס װעלם נ« -

it נסריםעם  iyn»BOMg שלימז ynn'g ביז־
r שםסר? גים דערבײ pg jovנ t  ly rnyr. 1נ,!

 װערען פאתעשלאגעז דארםען װעיבע
קאגגרעס. דעם

 פון פליגעל רעכםעז םון ®יחרער דער
 סארגע- חאם גראכמר, — ®®רםיי־ דער

 װעלכער איז מןזאלווויע, א שיאסנז
ח  ®ארםײ די אז מװארען, תזאנס ס׳י

o אן תיכוי דך שליסט n  m לאנדאנער 
 רז»אאױ דאדגע די יאג»ל.¥9איגסערנ

 11 סןי־חכל כאקוסעז אנעד האם צימ
 שםיסעז 27 םים איז דאגעגאן שםיםען.

 איג״ ־־־ געו^רען כאשלאמן 11 געגען
 פראגע די באםראכסען צו נישם נאנצעז
 .p *. םון שםיכיוגג n קאמרעס. אױמ׳ן

v נסירוש געווען איז m\ .לאגדאן
 ארבײטער״צײםוננ׳׳ *באזע#ר די

באשלוס ״דעם :on וועגען שרײכס
 סון פראמ די ארא«װנאםען צײסוױיליג

 םען װאס כעסםע, דאס איז םא^רדגתנ
 ®נםוױללוננ די אננממען. נעתאנם האס

 ס׳וחנרם ארט. אײן אויו גימט שסקהם
̂נער ®לץ  גאר א םאר באדעז דער גינסם

 אינטזאינאצײ טאםםעהיגעז און כרײםען
 דער מיט םיר םיחי־עז עחח יעת אנ«י.

 אוג־ ייז קאכמי דעם שארפקײם נאנצער
 םרײ כלײבעג^נ אנד,5 אײגענעם תר
 סא״ .אינטערנאציאנאאער םון חוכ ותם
ריםמם״.9<יד

 ארבײסער־פארפדי נארװעגישע
קאמאינטעח דער און

 נארוועגישע די האט כאוואוסט, ײי
 לעצטען איהר אויף ®ארטײ ®רכײטער

 נואדעי־ די איגמווארםען מזאסענפאחר
 גא־ דעם אויף קאםינגתחנן. סיז רוננעז

 די אלםונכ.8ש א פארנעקוכמנן איז חנן
 קאנ־ זיך האט קאננרעס םיז סינדערהײם
 קאמינ״ םון rvpjro אלס ססיםואירט

̂יבעז איו סעהרהײט די טעת  אוי״ נעב
אינםערנאציאנא^ יעםיועדמז סער

 סאסינטערן מון חאנגחוס טעז5 םאר׳ן
 צו נצווענדעם עקזעקוםיװ דער זיך האט
 ארכײםאד-פארטײ נארוחנמשעד דצד
 חד איחרע שיקמן צו םארשיאג א טים

 w רעכט ^טיט׳ז םאסקווע קײז מנאטען
קאנגרעס. צום ײײירען

נעעגםסערט, האבעז נארוחונחןר די
........... _ _________ תא־ אין ארײנםרעםעז צוריק ווענעז יז
* ײר1 קײ| ײ1 ®אי •?PP י\9ע^0 *  ערקמרט ייסדריקליזיf'g ongii 0 יהר,0 ר״מנם ני

r t. דע<זןנאטעז שיקען *בעד קאנעז זײ 
 די אאארדיניראן צו כדי םאסקווע,

 דער םים ®ארטײ דער םיז מסעגקײט
 באאנ־ אין קאםינםערעז סון ־טיםיגקייס

פראנען. דאדי
 דערויא גצעגספערס האם זינאיױצװ \ ־

 נױם ®ול נאווצז אח יואס ברײו, צ ?יס
 ,pmw איו רצזולםאט דצר יידילייײ^

w וועאסאס יךין זימצז נארוחננתד ייי
;• - נימאדין•

n ׳נ«װסרע? ® m  to סל? t»o רבײםעז0 ניס ? 
 םסל* ליב1צ נױםיג ?«חר timw pg יסם מעל,

trriw :נרונד oy גען-̂ yr»rg זעלמ0 דס ?י
ם0 ״־ שע^ער די ס« װיבסלד ת«ימ, ר,0ינײ ' 

g r זײ סאכזמ זמםאג, אי שנת «g סס«ן ו?ן t 
 װסם tOgiioy jye בײךץ ארבײסינו it וויחר

ו n אינסערעסמז ד• נענען » t יב¥רינע0 די ng* 
 נ»סנם \יסרריקלױ0 יסיסאי אסיס גײם«ר.

ת p ?0 אנרימנס, י m  tmo, igont סר1שע די 
i» די וסס הסנון, סײיד r r סרד

ר כ׳ע ט/ ״ רנ זיבעז*ד רעם דודר פארלירעז א
 סר ;־ט סיר םאר״-׳טעהען !,*טטונדע %א ■װקט

 דאס ״־נת, ט*נ הײייבען דילם ײ• סא־י׳־־עז ר-נל
 ם־ ג״ ״.־ט/ד;;, 1 איז

) ,יי0; נעיזוכי־;; י ׳ ,
r 12א• ז״גען ײאגעז r•

*■* j בר־־י אײער איטעז” כ״׳ 
 ׳;־ א־ז ײירער, נ•;-,0 םא־עפענט״׳כט, זינער
ם״י<ב גאי ;in •;נעי׳-־־יני;!, !־;ראטעז ;*ט זעהי

o־ r פאישטעי־.; ג־ט םיריזעגען ׳ע־״בט. ד,ריא
סי,1 ־ זײז איהר י  ;אי ארייגקוםען אוז גוט ,יז

 ם-ט זיכער יעם’ ׳;־ v ו־עיידענט יס2 •שיכ
“y די,>י פא־גענינען v 'r*v; רעס ־ועגען םע״.י 

 שטועס ינזע~k דויך ן9ט עכ קענעו םיי
װיי. ל  ■ אי ;־,׳;:טס *yt:i0 זעהט לי
•־״■ צו •י«ך טעד2לע iic .נערענט^נקײט״ דער

יויא־ גאג*ז א קריגעזױעט איהר !,א ־;־,?0ײ
*iy ני, 1י .■ײ י סי yco;yםיאגע אייער א־־ף ־

ס«:־ די ס • ט ר־;;ט 2'tg ,iyMyi ;•אגי/ ד׳;ב א
ט ד ײ׳ ע־ T י * ־ כד־י־ ••ע־ט ־ 10• r i : cryci;0״ ’:

םוז־;ז ױ., /0 אוז ny;*»:gtpy ;׳;־,,ryn די אל
סא:־ ד• י *% אז•• ii0 0 ’n ‘igMP ײז p'0 ז
ײאי■ 1ט* םעיס ,ד lyi'ooyrgD סאגופיליזנדעורער

סעריסטע רי איז אז זיכער, oy איז ראכער,
 י־• רעכםע. אי־ע האכעז
•;c ברענטשעס אגרע־ע

א: יי

 דעזייגע די װעי״עז פעיע
 אײע פון nyD*:*'0 ,י

!.0;י1י אונזער
yC^ytOn E!  דער דא א*ז ײא• ?

י■2 ;;,יעב טעניטען nrvo אײער אין טעי״
 ט• םײן, דאר איז ;/ ,on זיי נעהט עס םיידק/

 פיאגטע־׳ א סגםאכעז רוי«א איהר וײיס פארױטס
םארשטעריז יit 2 הויבעז ריר אויכ אסור.

yרדבyרג ir,; ,־,;־:,איב בא״ד באיד;
 הא־ כ׳י־ H0 בענדעי, זעהה אײע־ע אי־ע ״•יע;ט

 די אויןי ה^כעז 12 חרטה :•ט נרו;ד ק.ייז בעז
 ארויסנעזאנם האכע; ט־ד ogn סײנוננ. נינסטעע

 עריטמעז ם,יב ױר״ ״בית ״זכרומת די איכער
 םעהר םיל איצט ד^קעז םיר םארקערם, בליק,

,ז »?  װעיעז נע״ענענהיים ערשםער דער בײ ,
 ד• •H רעצענזיע, נײגד״יכע נאנץ א נעבעז םיר

עס. םארדינעז ניכער
iy 3א M13 — ״.•ויז איז ברױועל אײער 

א•: ה2םײ די מאס ו2 אוז זים... י2 אביסעי
 יםדרילע;10 ױילט איהר װעיכעז זיא ניריװעל, א

 בע־ י¥נעם ארער רעם ו2 יטירק0גקכ0ר אײער
 יעדע Dgo g םיט זייז םוז לעס0 ? אםםען

 םארקערםער א איז '2 ר¥ר, איז י2 היסטעריקע,
 יעדי;ד װעיכער םוז קראנתה״ט, g rg ריכטת!,

pg igo'ig'ir זיף, ד^יםען ימיסז־שרוי יעדע 
אויםהיטעז. ײד.1םע װײם מי

 אנט• ogn בר״ןי, אײער — ר.yשוכהאלט י.
 גיכטo:yםyרgB onyn אםת, ?¥ר¥נד¥ל g לט0די

pg רעם iyou ז1חסי זײז .“קייט1ער¥כטי1״ rg, 
ogn 12 גאר עס איכערטרײבט איהר srםgרק 

ױ אײעו־! ים1ל  pgoiypgn tg ,o'ig סם1ק ױ
tyoyBMM igp די ytigi אוז ארבײט, רק¥ר0י נױ 

g ly-̂ yn ong 'itg סיס ם1רע1נק0ק געפערריכער 
v i ר?.0י t'g ogn 0 אסת. גים אבער'iiyi 

0 tgoig p«oiypgn jypכיסעי iyn*r. בער» 
 איז : סבאםראכט0 אין lyoyi װסס og רארף םעז
 קלסוקס קיינע tg וםיהרעז,2ויסg ח0צ ז0ױני די

 pg אוז pgoippgn אין װ¥ר¥ז !עםאכס ים1 ז«לעז
מר? y^ytg ך0נ ע ל  ,oiypyi עס 't ים011 ו
 *iporoig די *בער !עטסז ,gnig עס 't לט0ײ

m tg ,y^ytg tyi^t ?yn אויס־ ;ים עס קסן 
t no yrt ogn .?ynn’t' איז !0ט gig ל0פ ? 

 ־ny»yr־aypD ?ytigii'g װערעז שעפער די זytgל
 נר«ס* די ?ytiyi װסלס ,jyoyny איהר טy11 רס^

01 yoרישליים: t tio' וזײם ווי םרײען, דארום
ty םrרyו2 םסגלױ, i'p igng אוז ארבייטער, די 

 דסס, אױספיהרע? שרים, נײ שריס נהדרגר״ דאז
 nc םשו oyn איז פיהרםyויסנM ogn m תסס

'tynng איז ooyngt .pvr p i ,נים rg איז 
1 r ig  pg png’ v iדי יט Pt:Ki *;•לסוידא? 

yngnyi on’t’ig’ip ynoon? הר.0י אײז איז 
g tyoiiyi Dgn ov לlgגy אױסזוםיה* דסס וײס 

 Dgn אויםסו, nyrot’M nyn סנארpg 1 רעז,
ב ,oy םיעם  אוז כתהר אלץ פארחר g ים1 »י
 ? nyiyr ?10?ל אלע יזירעז10י1ױ it םעחר

 יסרק״ 1י1 םים םאל דער ’itg pg ogn jyn ̂ג1”ר.
"i דערש1א עס לgt ױארום t 0?4 םיםoiypgn 

 ■ל¥־ y^ytg ynymg םים tig onyp:g’ םים !10
ngi ogn ? nyt ינם לר.1נ¥ר« Dgn מען 

tg ,onn'cyio’ig סהלם20ב קרמעז רנײטער0 די 
 םרײ ’nnyo, 11 מסו g ר0דסל is nyng 10 םים
O'Dnyi p 0 רסו זײ ײגעז1 הער, irלײז gnyi• 

r i  oit ?yoiympiop ynyog^r jyn רקער0י 
 םען opn nyoyir םריד.ער. מי כער,0?לסו?ם

g tnyi tyiyp שרים rpyo !ytgtrig ,npo” ii־!* 
0 ,prgnױב pg y^ptg ,*דאז ד nyrt oyn 

tyoip 1 די mb imn»Bi” gרכײם0ד0ו g o’d 
 מעט י*דלײבעל11י nytng װעז ל.1ם*סה1ימ1םי

g tynyn כם,0ם yn’^ i? ,םיר tg ױסס םילע̂נ 
pm  oyn ,nynr D'ig ot'g onyt לײכםער םיל 

ynn'DitO’ig! 1אםיל y^ytg pg ,ש^םלאו ’ii 
0 .onypig’ tig pgoiypgn0לז, gog ngiװאלם <״ 

V»rt ig ,p די ir !rin ’DO’ig oiypyi tg’iv 
 •gn !’g רנ'ים0יד0?ל רי ל01 םעםלעז, dm יד.ר0

tnpnB’ig tytiging pgoipp, סיר װאלמן M* 
”yigorngti מןר g ipnyi! םים T ’g״ tg םעז 

it םסמז npng קסחי  mo g ים’ק־ארג10?ל pg 
npng ,pgoiypgn דסרס סרבײס די no עםסכם! 

nyong jynyn ד’ptלב!’g ’ 11 ,oior'iugp y 
g .png’ v iבyר n Mtg’ 8 דסםMiJteoi0 pg,־ 

 nt” די mb יס?לײבעו10 ל”11nyד tg’n« די םוז
nn t דעס tynyiy^p סיבעל — ?iptg עםליכע די 

ngi 4n  ongn tyi” t ogn ,nyByr, 0 מי”n 
t»v•1יתיס םענייד t ,זײ כדי ויי tpgt איץ 

nt nn*i” n» װימימר nrvmpigp tyiyp ס*ם 
ogn pg O’nn ךי  4»ng» v i  pg nyogopignp 

nigoot ny>gyn»g p*r> om, סב«ר nyong די 
ogn ,yoop3 ogn oy pg tnipocoig די «g’:v 

um V ’nnyn jgp
”ng — םינםקי ג g ^סיינמ ogt ו^שס6#ל

Dyi"p r t  O'O ovoiytynoyn 41'נ r t  nyo’ig

 קײו ניס זעיר פאר״^טעהען, ר*ר ײי ייײ■ ׳1י,,*
 ייענען, נאנצעז זייו ער איז כ' קירס יכט־נע ■

nyn i עטטע־ y:yn״r־0D ־!0 v y i רyר  נ*yזyי
 c*yn עי ו011 ױ־סי-ןינביז. כט״ט :,,ז nc טאגט
 באיאנם •'כ^ר א״ו איז ״ס געט״״ט םא גי•*

נניא זיי.־ זייו :•ט לעי ''yינ,', '0 < 5׳ר
 איז 'אסאיעט׳; ט־ט ; ״.יטאיכ זvנ”א זי/ ז א
אם־ אייים זyנ»r« י״ליכיל ד/ קאןויר ר

אטכיעהיסטעז• א־יס י־בעז אוז ,אכט־ל יי :;סטע;,
0 טאנ 1”א פא' ניט •-ר י א cנאי יארי, ’”א י 

 נעןgז ניט זyב• יאן ראכ .זyכy** נאגצי;; g שאר
;0 י*יז •■׳;:<! y״ i’t! טעז ט״  איז ד«ס tig ײײ

ע' rg' ׳g ב»*י*•/ ב־;הטי;־ י  oy'gcg ױי־ט 
 פון באכ ע~i*.”אי*יט• ר1ארי ואייט״זגען יי, ״

ען”געײ דעס כ "  טyיgם0י איז אויד ־ט;'ט :
ץ אוז iyo'’Pi*nyD ג<”ז ך ,ד ״ן װ  ס־ט״ ז
c 11 ב, 1יד כייט ו׳< ל yoy׳ iyo ״נני״י 1׳ ן'א ־יפטL, 

 yj• איז נעדיילטעז יעכ מיט א;רי;-דאנ״, ..טה•
:אצ־אנאי־ע א ־אהר y־'c 1׳־.־.״ פיאנטען

v .rc. ז ו* כטינ” ניט עס איז רעיפאיgנiy, 
;P רט’נטyר•^«רעז יאשאי־לט ’0 די :•מ oy״

'P איז 'אפא״עט רםyרק0ם פינהם א*ז ^*,ה
pmno’ i0, פארקעיפערוננ די oyn nc ז1-2נאנ 

 סט,1,ס1«ר ז יטטע א11 אוסבא אט סטעז10באױ
r טיאנט *יאס t ז-כער 1א- עי -א:ד איבע־׳ז 
nyng סאצ־אי־יס םיז ענטא:ט1רעןרע ק••׳ -־ט

 צו גארגים עכ ײ-בים ער און פאציאי-סט־!!,
״ו ; ז־יז ד נ*ט ער איז א םי*ר1־• די  ;זז:טא:
ך nynyni0i0 אירנעגד םיז י ט־ז איי ט» ו אי  : ו

 סון דyטער.tר״.gc בעסטער דער איז עד אבעי
 t*0 אי/ עס װי אזײ אז םיהי׳עז, ױעיכע .1י,א
 אנאנ־׳ *דער אזא אויף no oy אז און עכט,‘.־“

rnynig 1010 npn ווyרyאיז דערפאר ז •gcg 
ly דעם א•? טyי’ ro t 'K היסטארישעז pjyogo

 אצדער t״p םאמענט. דעם פון מענש רyד
riyo ג :־מ םייײכם װאלםy.יpםאראיעיגזן נט 

r ig  r t  ong םיל iy r:yo םיז rn 0 o״myn 
rיכםy.וױ ז *'gcg.יעם rg  r i g ריכםױ ניט 

2ס די ogn ,1םײנונ אײער  it• ז1האנ־ 1ליסטע0י0
 »! אנגעטיסכעז זיר 1האבע זײ ogn ,oyn ליב
 ■אר ײער1 מyרדgערם באװעמג!, ׳י^ם¥לעט די
בg ערשטענם, .,,ט / g וי ,ongt g ׳ '» »r c| 

r כטgם פארט•/ t ט  פיהיבאי pg װירלזאם :י
 pc nro oyn !’g זyבyי !ypMOBg^ytyi איז

r ig םיל 'tynng, די מיםיר tX5'*'g*2go׳*yc 
 זאנעז נים סעז ל*ז יסםידט,1עק ה«ט ■ארםײ

ig ,n.n’g ipiyn נעיעבם. װירק״יך װעז האט זי 
 ogn כיים איין, ;יט םיר זעהעז װײטענס,2 אוז,

y r ^ o ,*’g,2 go ,n נשםויס. זיזי ר.¥ט פארטיי 
no Digipiig r װאלט זי װעז ,nn'g זעהט i

 oy^geg• ig ערקיערס, rig- י§עז,2נ’®ר איהרע
 װאי־ם דאז איהרע, ז״נעז ■רינ¥יפעז !יינע או?
 ny3g טױט םוז ר״דעז כעקשנם װירקײיו םעז
ogn בױי? זעדס זי םאי* דער ניט דאד 1אי 

 nn’0 איז fye״y(n n,n’0 rgp טyיgDg,,, ig אײז,
סעז2«0 *טטרעב^ y די וײי iy r rn g e װאמתרם 

g ,n ticלטy ײ ותי״מ פאר עז,’§ארםי  זyבgה ז
I' געװאױנהײם אוים נעשםיםט ’g Qpngcg 

K*2go ,n ngc i בײויז זיז oyn איז ” 2pnyn g* 
 «nכןyר. ײערע1 ו2 זיי םארהעייםעז ו2 ןyריםט

 tpnyn באםראכם ogn ngi ongn םו ילעז,2
ong זyיבסםםgרt’g m i ” o ny” g ,rnp ? n 

ogonityn nyn nnpo םיז g ,!poiyo’oiyoבPר 
g nc om ר”Bליכny .!כייר איכערייימונ *go 

ngenyn «nignn*B !,,P om r ’0 \V3 ; סי.f 
jy זyבgה םסציאליסםעז ’n’oy 1 , itg uKCig p k 

”! orpnmgc הײליגקײט די rg זײ םאר ^g 
pngnyi.! ,װ' סנער nig דאכם r i, »'00 הא 

i די : i i ” o אױס נים p ’P .נפמיי קײםיל ,o;t»r 
ogn ,pg p n i i ” g nyniK נרgד/ ד ogn ױ  ון

עינ nnyt בעז 2ס שאר׳ז igoyi װי  ל«ר י*יזם,0י0
 ng’2go nm tg ,njn*'BPi ryoopni oyn■ '0 כעז
 ך װירקי האבשז p''כpװ ,nyag n םויס. איז

oyon’ nyi איע !”yny צו כוחות vgo nyn,־♦ 
n y r 'o o r ,!!יינעז1 די באװעמ o t ’g יי־כ סיט 

oyn p לעכעז אח k איצםעמז ̂gp or^gcg־f־ 
B”.!

ש 1לעא ט g*׳i nrvg לײענט װארום :אר
ny” g ?!מכט צײמונ oyn נשםינעז איהר

yngyr* ogn אװי םמ לעבען 
?ny 'אין יע1איטע ױױט 

פארק םאו־עםט
#ל ן ס1( « i i  d ’m( .

 גאנצער דער פון #פריייסען קעװאלד
 אוועקלא״ זיר >ןון שעהנקײט ארוטיגער

̂ודט אין צוריק זען  צו צוריל ארײן, שט
 זײנע »לע םיט לעבען, אלטעגליכמן דעם

̂ורגען, פארדרײענישעז. און דאגות ז
 פוז צויבער דער באשםעהט װאס אין

 לעבען בענעםttn-.y אוץ שעהנעם דעם
̂' ױניטי אין  איז לרצםט װעלכע לאנד
 םארשײדענע די צונויױ מישט װאם עם,

עז  אײן איז אהיז קומעז װאס םע̂נ
 חער• אלע מאכם אוז לנויל םענשליכען

 ױנײ םון טאקם דעם לויט קלאפען צער
Y םי

 האט װאם אזוינם, עס איז װאס
 אונזע״ םון הויז ױגיטי די םארװאנדעלט

 םעמ־ א אין דרעםמאכער און וױיסט רע
 ברידער־ אםת׳ע און גלײכוזײט םון ®על

? ט ײ ק כ לי
 ױניטי־ אנדצרע נאך און דמם װעגען

 צוױיטמן א אין רעדען איד ײעל צניױם
 זא־ נאר איןי וױל דערװײאע ארםיקעל.

 שםאיץ א אוז כבוד א איז עט דאם #געז
 ל^דים אינטערנײשאנאל גאנצע די םאר

 אזא וואם יונ*אז, וואימזצדט נא^םענט
 נוי־ זצהר אױך און נרױםארסיגע, שעהנע

 א״נסםיסוצי^ נוצליכע המכםט און םיגע
 איהחן א*ז גאווךרצן מרשאמצן אי?

רײהען.
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סעײ 76 צגן #ד .,to מןג רזי1  סיטי* -י

pyr.- גןייד. לייייןן
7.;i צ אי סו דז -י : •?o*yp“ a pio4 , ן ן י ג ו י

ipyn ס, ». .3 ס*, צע16 װעפט 3
a ב. i r. «

ן 13* ״ *jyom$3 ל^ידיס ד»עסטעל6*,? ר  װןי
y*l6 3 קעיס,  t t y n 0 י. 3 ,שט.
a ב. סעתי. i r.

ס ייינחוי-ס* 13« ’^tpyp לײדי in  *3ya*o3/ 
76 9300*1190< 0, » 11V1W11 .♦סיצ

ען4♦•4’ שע״ר. ל י ,1ון
t י*ײדי• ילד03י*ײ» 14ס i y a ^ i װןירקערס 

,3ײ *ן y 76 י a i^ 3 ra^ .׳פט o r i t n 
ד. י״יייען סןלי. דו׳|. .3 פיצי, גןי

י3 שאלטח 141 ס ?#11| '1י צ3גאדםע ל״די ד י | 
,31י לעיס ן ן lo י f אײיןי ny״ nti«D 

$3^y¥ii30 *pyy 3«p ,p*tm f3 די 
01300.

עארןי און סורק
י י סן in ס>4ן )10 ן
i* -oyiv* n® י ו י נ  װוש י1 אי*נ ,‘•ייס• ו

nm<r90) ii'jm vo

 איר ױן* אפ׳עי y?,4ii א גןטיאגס נ9י ײ
9® ir re y(11011 א אילס י )|י90  ווטן 9 11ײ ו

yy- ד#נ איר iנyגי« ר iyiieyi

r i  y ro  r t  >yttfy<f«niy vo  p y ii^ i 
I‘״״• no fyרyנroיו|ר• t״ Mi ידו•׳ iin ו* 

yf opnyy*n0 חי*j fmyM״Mi op אי״ די
on r די*** i inyiym fin 3ytitii<t<i «ד 

0fiיי-{ f J’1ר̂׳ iy t r iy o f f l  yJy •0״• pm if f•ד 
iyf*| אויא eyi ס  ויי• im or• רyל3• •« ייוי

yr lya-ayi iyjנײtin ,or• 9i93D%9 r 
vy w 00 איז il t  iy|y j! י ״, »  lot iyo ft ז

t•• ס ןרו׳ססדײנוז נ^ל® / •  ו«י י0װ ו
fyi-t, לסט *fioy) * IW ליסס דס® סנןר 

y#ר די ג*ן ד0נ ) i אי סיפיויאד nyo;yfMD די ו
ite 90מ אס r i d  Din ו ו י ,♦f no אן
 אײו• ד#ס אס, my ד♦ ,eg( ״איין װײטט יסס

yp«or $ it r in^ ר ^ין § ס ד• ון א י ח  ײויי
g rg® ^גיש fyofingf 09 010ל w ny j 0y 

 fyagn gfo •gי אי רyנg ,g?’*ygg 00 ,0ד
0 tyty ס  *go 00 ר^וגיױנו רyד »ף10 וי״ײי
e.®0»״yr*ny חרyf fig חרy1 og ר$כ ,fgou‘׳*

 ״ױילוױי די ®ון נרןדערחוד
 רyנדלyח ®רעיטח קלױרפ^

 ינדןרפירט0 עפסשרעס״ »מ
?עטץ09לא

̂וס ר*נ«יט ס«ג»ט»י I'K יריופײ
 יינדטרסיים דינ׳ון װהיי׳ןר וו. נוירטט;

tie i(«־ r * i דער iv tn m p t נ>*יד 
lie 1 דיייוױי נר*ר«רחוד ייM|

 ה׳מרימיס פר״ט סטירמ׳פ^ויחזס,
t m t e n עריפי׳פים. סט>יט»ן יייז

 vi• נום ה$ס נ#וןרד מזעהוט־װ די
 ס*נפ«רקמ פון חןס׳פרןגרים ת״סןן

 «לט*ן,, •פייטיהאי *ר^גרעסױו #*ױ
 אין נעייטי׳נן *ממנומן »י« ותינ׳ןר

o 4 שיױויטנד nדי »ח רומויײ טען6׳ 
ס י מן  iv *ויפנעפטדערט |jnvi' מ

on  ivvo r ‘רי סון •רפנרים ipvtpv• 
 בון- on סיט o*n װטס נאפיד טױו

ir די דורכנעפיחרט מיוס v il* tn •וועי 
 דער mb נעײטיען *נגענוסמן יייו «

mb i*nn3ijp ד ריילװײ די סו ^ר  כי
 אין ini»vv( «»»<וז*ײמן א*ו ײ«ינ«
 ,1922 סאי ס*נאט אין טעשס׳וס ראיאס,
 רײיראוד די אז ערקיעהרט חאט ותינע

 אוגיאר״ די מטימן דארםען *רנייטע־
.כ*וחוגו;ג ■*(יטי׳פן טײאי׳פע

מ«ל אלע מעז פארלאנגט דעז״נעיס
ע א ט ע גו סי ע ש א ר ר ר09 ® ע נ ע מ מ ען * ױ ר ®!

ט כ ״ ן, ל ע נ ר ע ל צו ס ױ ט א ג נ ע ר ע נ ט ן ט ע ט ם נ ײ ר א ®
 ?VVV'V דןד og 0ר1דין3ני,יל003וjyr^pgnt 0 א גערט

 *ig® 00 ovovii סיטס, לייויס, םוז דעזײנינג א־ן ליסי,
ם רמוי ר־טיעע^ דעי* אין ?ורס א לא׳טפ נ ײ  היינעז צו מ

 טןגקר yonyi:m יט0געה \V'itניעס n«c 0 צטעיע א ;יייטנ
י די עױן רטבעז פ־ױען אס  00 נט0י3עיז3 פיסטמם רינדפו

r עס יזטנט א*ל* יעכען inyr א ח״גט ראכען i g .םאז
סיײןינג •עטעין ;it דעזײנינג אװ סיןוי מיט׳עעא די
 H0 P«*.iy י»זזי* .V? pya־0 ס-ט VJWVJ כעגרינרעט איז

: רעינר״כט ח$ס

 -דעען8 דיע
סיסמעםען נײע

 םעט^דען כעסט;•
רעזויםטםען כעסטע

■ynyנײכyס סטנ אונטעררינט. ר f י 3«oya jycgp? oiyug 
̂  ר03 לוסט ד*רjjn’3gtyiyo 0 מרײכס, בידיננוננען.

ס0ינם0 סויזנר סיס ט1נוקל ■רײעו צימ0י
ע ײ י ר ן פ א ש ײ ר ס ס נ א מ ע ז ד י ר א ע ז נ ו . א ^ ח ו ק ם

MITCHELL DESIGNING SCHOpL®וײיטאג און סדטוואו םןןגטאג, :קלאסען אװענט
New York CttfTel. mti Roy 11741• W*et *7th •t.,

ס ר ע ש ני פי
ױניאן װ. ל.ג א. ,9 לאקאל

ר די ע ד לי ג ט ן מי ע נ ן די ע ט ע ב ע ן צו נ ע מ ע ץ נ ט, א כ ר אז א ע  ד
ם פי ת א ר ® ע נז ן או א ני ט ױ ע ג, ®ון װ א ט נ א ם ם ע ן28 ד ע  ט

, ײ ל ו ש ך ח ן ד ע נ שי ע ץ נ ר א ע נז ר או ע ײ ם, נ די ד

עווענױ לעקסינגטאן 97־69
ן ע ש ױ ע25 צו ץ ט ע26 א . ט ט ױ ט ס

גרוס, נרידערליכען םיט
i r w p y t p y ד ר א א ל ב א ק א . ג ל. m #ל . װ י

ן /. ״ ׳ח

(

ר ע ר ד ע מ ו ט ז ח ע ד ג ל » p כ m
 זיסער. אויס און סאנאס * ךין

ר סן ר ר no מ n וי r ,על ײר  װ^ס מ
iy ormi װ^כען •#ר » םןרנרעגסנן 

 םאר- תיטי #כאמ n יין ^חור י□ 0נײ
ya’n r; דעם אין r ^ i r n װ^רקינג 
 ׳ע<זזעדױק #ס^סײטי אןrײpא1ו וױריס

 ?אמער נר^דוױי איסס עלײענס, לני
^rעסyרoקריגען װעט וי װאו ׳ססריס ^ן 
ן »  פ^הרען ¥ו קארד ראדואויססרײ׳̂י

 אינריען, כיג אין הױז סאסייטי דעם »ין
̂- אין ̂ודער סאונטײגס קןםסקיל  בע

 נרעג סאסע נײס וןײיאנד, לאנג *ןרס,
 און אדןין אינריען כיג קײן י״זע די יס.

 נעליארם קײן און דןלאר 10 איז «ודיק
 ■יעצער בײדע אין רןלאר. 5 חני סןי

 ציסערען די נאחאגדיוגג, רי איז ןכער
it; םיל גיט אוינ גוט •«ױ עסען דןס 

 ?וסעד־ געהױכעגסםע רי אין וױ נצסער
 רעכענט סאסײטי די *נװאהיל ^צצער,

 ׳כארד פאר װאןי א ד*לאר אכט נלױז
̂י אונסארחאיסומען״ און לאז״

— אז ,m'H װײסט
py3’«oy4,g 0 די ,pnaiyn חסחדיות די i•ידי 

, *ע ן ^ן י ז י ו גן ר ״ן ר ק ט ײ נ ר  ;yDg‘,r0a חאס ן
py*7i3gp g iy«n  iy ן •ד * טעי בײ  ןי

ן0 ןרג^ניזײסאנס ן0 ןסעריקא י | ו ײי  א9א
ײ0 די באחאנדלען נו ד ג םי £י0י *  V גע0|ן

ז איחר װ״ספ ח־ןד 20 ן  -ogp סיגןלזןצס טי
 םיגא* געװעחנייכע װי כסןחר ognty טען

אד *yag רלטס, ױי  גע־ ײעדען סיגןרעטס מ
9aga ון® %ioti ״ iy *ם3ר r»p iye טgבg,ק 

 אין oopgo D0H pgag® ®ײנסטער דער
פ? ריזןנ עי איז oy ן  ,1^31011 קײן דערינ

״ »3yp־iy3g איז דgױרo רואס  סיגא■ y*0 נ
 כיג^יעמ בעסטער דעי* o^g סמו?ערס רעם
(״* װעלט. דער »ין

 אגריקולטור אידישע די
סאסײעטי הירש) (באראן

 אויס־ םיט סאיסערס צוקונםטינז יע0 העיםט
®iyjyii yoco אייס־ זיר וױ אח פארכימײי 
yור^טyקויסם איהר װעי מװינדרערס, סח ן 

םארם. אייער
 ט0כאי איהי אײדעד ייסס999ד קיינע ניט

אונז. םיט «יר .
 סרײ, אבכאױט א*ו םאם און ראט ר0אונז

־.B'Wyt-pt קוסט אדןר מדײכס
 ,5 כס « oe — טכת אױסקר ט^ניױ אסעז

אוחר. 1 כי« — ?ונטאנ
JFW1SH AGRICULTURAL SOCirTT, I0C, 

.901 F. MtK St.. Hew York City

פרעסערס
ן ס םו ק ו א ל ס

 ברעם־ וױיער די ר*ס וױסעז זײם
 כע־ און װעאוחנם ■רעםעז צו לאך

ס לױױע,  אי«ט כיו האבעז מיר ו̂ו
iD די םיט נעסאכט am iiy) ליײ 

 אויף צוגעמא^געז ^דער וועגד
 אונ״ םון נעװאמוז עריןלערם זײנען

 ״י אונד פ*ר םעאסארי״^קסאר זער
 םון גערוך דער דען 4מ?ען צו נעזונד

 צוסא־ די און סעך צואװאריםםע די
קאנ־ צו ברעננען קאן האלץ רעטע

 יעטענט נײעם אונזער נאר ױזט
 װעאכע ^ײוחננד, קויעתע די מיט
 די סון געװארען אנערחענט איז

̂»ינג- אין עקסמרטעז נרעסטע  ואו
 וױײ סאניםארי״עע חעכסט אלס םאז
ברעםלאך. ער

סען *ו ײ מקו די נ  פלאש אםעױסאן
 פוקס־ װעלװעפ און

סאטפאני כאארד
 יארק נײ עווענמ פינפםע 123

 2220 א׳ןןאאנד טעאעםאז
 לײםעסס די אויד ®ארקויסען מיר
yayp® סםיםערס. סםײל ii טי® סםים 

0 :yiBigig.
ך1א חןכען סיר :t סינקיגג י '¥ 0 o 

W־i#o ין0 בעסםע די —

ט » ױ ד ק י י ם י ר ע ם ױ א

 םהעע זאמםניא
י8טש צװעסאפשני

םזממ לר װהײס

w w
אויפםהרהזאם!

 אר דער בײ שױן זיינען װאס ארכײטער אלע
 ױניאן זײערע האבען צו נעבעטען זײנען בײט

 ביזנעם דער דך. מיט קארדס װאירקיג און כיכלאך
 אײער קאנטראלירען ומען)ר װעט איידזשענט

 דין זיך מיט האבען ניט װעט עס װער און שאפ
 נעםםאפט װעט קארדם װאירקיננ און בוך ױניאן

ארבײט. דער פון װערען
ארדער בײ

יוױאן. קלאוקמאכער באארד תשאינט
מענעדזשער. שוסטער, ת

 אדער סמױק א
סםױיק קיץ ניט

 אמענדען צו צייט די איז יע*ט
 אײ־ אײער אץ ציי; א״ערע צו

דעפארםםענם. דענטאל גענעם
 ױ־ דער סח םימנייד יעדער

 *ו פרדוילעגיע די האם ניאן
 צו און עקזאםינירען זיך לאזען

 נעװיסענהאפמכםע די קרינען
 פריים, םאקם דר. םון עצות

 גאנצען אין דענםיסט, טשיעןז
פרײ.

דעפארטמענט דענטאל
םענטער העלטה ױניאן

סם. טע17 איסט 131
סיטי. יארק נױ

םריח no 10 םעניױ : *םיס־שםונרעז
 4 ביז םריר 10 — שבת ;אײענם T ניז

נקמיאסמ?. — זונמאנ נאככיטאנ.

 חשו־ מאנאטען די דורך
 דער װעם אונוסמ און לײ

 דעםארטטענט רענטאל
נעשלאסען. םרייטאג ױין

FALLS MILL HOUSE
H H O F F M A N , Prop. CALLICOON, SULLIVAN  CO., N. Y.

״י אץ אידקאיעי א בײס®!. סײע ײ סיס י*אץ י  םארנע״ינעז אוז רוח זוכעז װאס די סאר יי
’ באקײעםליכהייםע איע סישעז, אח כאיעז צום טײד שעהנ*ר נצהוובם, ניס איז owov סיישמ םעז. כק ׳נםק p ^ ססריקםיי איז איעס ק*גצערם ראדיא אויו

סצי י9ד נײ רירקיזשאנס: רײיראוד אירי דער אויוי בייעט א נעריטם סערי סםרים ®
ײ איווארטעז. א״זי װעס אסט«ס*כיל אונוצר סטײש«ז סאייתאז ססא•© אוז י

 לי־בערמאן און װאלדמאן
לאיערם *

302 BROADW AY, N EW  YORK
Tel»|»h<>••: W.rtk 5623 5614

אן ש ײ אגיז רנ ם א ענ ם ם ר א פ ע ד י. װ. ג .ל א.
אם!7אויפמערק

 װײפססן ררעסעס, ססױרטס, םוםס, סלאוסם, נײ ארנײסער ־י
 ארום שעפער די פץ נארםענטס ליױס אנדעדע אלע אװ

 דער דאס נמםאכט, אױפםעױןזאס װעדען יארה נױ
 אינ־ דער פון דעפארסםענם ארנאניזײשאן

נממפמנם האט םערנעשאנאר
דהײצ^הן^אפיםעס

םטײטס תשוירױ נױ און קאנעטיקוט יארק, נױ
״״ שטןודמל״י את שםעדם די אץ גארמענםם לײדים בײ באשעםםיגס זיינש וואם ארבײםער, די

 ארגאניזיישאז-ד^- אינמערנע״אנאל דעם םיםצוהעלפען געכעםען זייגען שםאאםען, דריי דערםאנםע די
 'או^אוױ-יל^5 די TVW* אויםקינפטע ברײננען װעלען זײ װען סאן, עם קאנען זײ #ארםמענט.

םארעםענטליכם דא ייעחזז װאם אסיםעם. בר. די פון אײגעם r» אדעי אפים. דזשענעראל אין שעפער
ע די ־ צי א ט ר א ם נ ט אי ע ו װ ם צ ע נ ײ ט ק י ן נ ע ב ע נ ע ג ם ױ ר  א

ן. ע ר ע ם װ ט ע ע ן װ ע ט ל א ה ע ן נ ע ר ע מ װ ק ױ ט ט. ם א װ רי פ
אפיםעם: אוט־אוױםאון אלע פון ליםם די איז אם

םםרים םעין 927 העדקװארטערם מרײדם םעםאל ̂זפארם, קאננ. כרידז
רעיד םר. — 4501 םארקעט עװענױ אראנחש ם. 68 דזש. נ. נוארק,

 pm — 45)77 וױיװערלי
ראזענבערנ. — 2883 מאנטנאםעיי

KH םםרםי םאנטנאםערי 
םטרים םאנםנאםערי 76 דזש. j סיפױ, דזשױרזי

שנייד.
שנעיד — 2040 ברעגטש לאנג בראדװײ 114 דזש. j ברענטש, לאננ
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 אחזםצגץ שוב, פאשקיל,
 אקאטשיא םערי

דזשאנםאן עליזאבעםה י• נ• װ«לע. םפריננ

■׳>

 דזש. נ. פלײנםיעלד,
י. נ. װאלי, ספרינג

בריםטאן םרע י. J אדאםם, י. ג אדאמם,
סארין הערי 226 כאתם קאננ. קאלטשעסםער,
לאנארדיא אננא סםריט םםילװאםער 42 קאנג סםאםםאײ,

םאגיא ל. — 3796 הילק־־עםט עװעניו םע4 םאוט 35 י. נ. װערנאן, םאונם
p xs .קעיהםע םםרים חשארדזש 340 בראנזוױה, נױ

םענעדושער האלסערץ, דזשײקאב
ייםכאי פארט



MMM itM
ראפארעט אינדארםירט ל. אװ פ. א.

 עקזעקױ דעם פון סיטינג רעש אױף
װ  םעדע־ אמעריקאן די פון קאונסיל עי

#ו די איז װאס לײבאר, אװ רײשאן  װ
 סי־ אטילאנטיק אין געװאדען ןאפגעהאיטען

 געװארען איגרארסירט י־אפ^עט איז טי,
 פאר פרעז.־ר,אנדיראט געװינשטער איס

 גיײכעו ראס שטאטען. פאראײניגטע רי
 געװארען אינדארםירט װהייער אױף איז

פרעזירעגט. וױיס סאר
 בא־ דעם װעגען אנאנססענט רעם

 דער םון קאונסיי עקזעקוטיװ םון שלוס
 פון געװארען געטאנט איז ר., איו ם א.

 דער פון וױיס־פיעזידעגט װאא, מעטױ
 גע־ באשטיםט איז װעלכער םעדעריישאן,

 רי צו ריידען צו גאטפערס׳ן םון װארען
ײן אין צײטונגס־לײט  שפעטער נאביען. ז

 טיט באגענענט זיף אריין גאפיפערס ראט
 איבערגעגעבען און צײטוגגס־לייט רי

 עיד וער וואס רעקיאראציע די ארעכוען
 אנגע״ דעש װעגען האט האונסיל זעקוטײו

#ופען.
נעזאנט, װערזט דעהאאראציע רער אי;

 און יאפאי^עט׳ן איגדארםירעגריג אז
 אינראיס־ א; ניט עס כיײנט װהירער׳ן

 ס׳נייינט און פארטײ, גײער א פאר כיענט
 םערערײשאן אפעריקאן די אז גיט, אױן־

 האנט־ געהן צו אן פאננט לײבאר אװ
 סײ גרופען, ;*4ראריקאי םיט אץ־האנם

 סײ און באװעגונג, ארבײטער דער אין
 עס באװעגונ;. ארבײטער דער אויסער

 רער אין געזאגט קיאהר אבער װערט
 פעדע־ אםעריקאן די אז דעסואראציע,

ײבאר אװ רייש$ן  צוױי רי געגען איז י
 די אז ערסי*עהרענדיג, פארטײען, ארטע

 פון מאשיךפאליטישענס די פון פאיניטיה
 אונ־ אן איז פארטײען טע4אי צװײ די

 ארבײטער די צו פארראט פארשעהכיטער
יאנד. פאר׳ן אוכעלי? אן און

 איטע צװײ די פון קאנדידאטען רי
 עקזעקוטיװ דעם פון װערען פארסײען
 באצײ־ .5* אװ פ א. דער פון יזאונסײ

̂ס כענם ̂ס און רעאסציאנערען אי  ניט אי
 אײד װערען אזוי אױפ־־יכטינע. קיין

 רי פון פלאטפארביעס די כאצײכענט
פארטײען. אי*םע צװײ

 אװ פערערײיעאן אפעריקא; די אז
 אײ־ אן אנצוהויבען זיף גרײט לײבאר
 לאפאלעם׳ן םאר האםפײן גרויסען גענעם

 םע־ װאס פאקט, דעם פון זעהן צו איז
 װײס־פרע־ איהרע פון איינער װאא, טױ

 מיטארבײטעד גאהעגטער און זידעגטען,
 נעװארען בא^טיפט איז גאםפערס׳ז, צו
 די םאר לאנד איבער׳ן טור א םאכען צו

 יא־ װעגען סאנדידאטען. •ראנרעסױוע
 רער אין װערט װהילער׳ן און םאלעט׳ן

 נאנצע זייער אז נעזאנט, חנסלאראציע
 זייער אז וױיזט, קאריערע םא^יטישע

 די פאר און ארבײטער די םאר רע<ןארד
 אונ־ vh אילגעמײן, אין םאלסס־םאסען

 אמת׳ע די זײנען זײ באשטרײטבאר.
 פאד־ אםת׳ע די און םאלקס־םרײנר

 און ארבײטער וועםען אױױ מטעהער
 פענען בכילל, מאסען םאלהם און פארםער

 אנגיע־ אויך װערט אזוי פאריאזען. זיך
 די אז רעיזראראציע, דער אין װיזען

 װהײ און לאפאלעט׳ן פון אלאטפארם
 לער׳•

םיז
t ,פלאטפארם די אײגענטליר, איז 

אין ארבײטער ארגאניזירטע רי

 -*רױס זאל לאפאלעט וױלען,
נײשאנס אװ דג פאר טרעטען

 •לאטפארם רעם אין פונקס אײן אין
 דער זעהט װהילער און ייאםאלעט םון

 אװ ם. א. דער םון קאונסיר עתזעהוטיװ
 װעלכער פונקט דער ניט איז עס אז ל.,
 באױענונג אי-יכײטער אמעריקאנער די

יט״עע א ארס געװאיט װארט  אי״עו. פא̂י
 מאצײ1אינט; אן װעגען ׳איז פונקט דער

 ם. א. דער םון פירורער םראגע. אנאי״ער
 ארױס־ זאר לאםאי*עט אז װירען, ר. אװ
 !יין אין נײיצאנס. אװ ייג רער םאר גען

אטפארם  אוד םאכען װעגען דף רעדט פ̂י
 וחך דף רעדט עס און מלחכיה, געזעצײר

 םרידענס״ װערסאירער דעם ענדערען גען
 װי געזאגט ניט אבער װערט עס אפכיאר.

 םערערײ* די און טאן עס זאר כיען אזוי
 ער* זאל ער אז וױר עקזעקוטױו יפאן

 לינ א קען דעם צו ברעננען אז קיעהרען,
 מײנוננס־םאר־ דיזע אבער ני״טאנס. אװ

 די און לאםארעט׳ן צװײטען מײדענה״ט
 ניט װערט ל. אװ פ. א. דער פון פיהרער
 )עישטענס יטסארס. צו פאר גענוםען

 (אראציע4דעקי דער אין אנגעװיזען װערט
 פרעדרענט א בײ זײנען עטעןלא נאד אז

 אײגענע די הײמײעע, רי ײיכטיג װאהר
 םרא־ הייביײטע די אין און יאנד־ם־אנען,

 װארט־םיהרער רער ראפאיזעט איז גען
 די ײעיכע אין קעטפע יאליטישע די םון

 פאראינטערעסירט. ױינען ארכײטער
מיטיננ צום אננעקוכיען איז צוױיטענס,
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w פערם׳ן m iiN איד די 
ראפאלעטץ פון דארסטענט

 דעם פון מיטיגג רער
 אםערײזאן דער פון קאוגסיל

 ©•g״ Dn אין פאר חוסט לײבאר אץ
 H פון אײנער חאטעל/ באסאדאר

 סיטי, אטל^גטיק אין האטערען גרעסטע
dv דינען v w v m\ ארכײט^ר םילע 

ען װעלכע פיהרער,  סי•״ ?ײן ג»ט ױינ
 ?אוגט^ ו*»װpyipy דעם םון גיידער

̂ד״ ריטימ. דעם בײצואװאויגען  1פו
 ארניײ טרײד כילדיגג די םון ^טעהער

ד געגען דורכאױס געװעו דיגען טער י  י
 טיק*ט. פראגרצסיװען דעם דארסירען

̂נן אבמר איז יעטרײט דער  *ן צו געשוט
 האט גאסוערס וױ נאכדעם גלײך ענד

 11 אינדארסרענט אן. אז ערסלעהרט,
 JPHO װעט װהייעד׳ן און לאםאלעטע׳ן

j* אונטער װערען געגעבען r אור״עטמד 
דען•

 ס*ד עטליכע געױען אויף דיגען עס
 גאס״ רעם. מיט םארבינדונג אין םאציעס

 n םון ״צלוחים צורימעוױוען האט פערס
 אפלעגען זאיל פען TH פארטײען, אלטע

 ניו יאפא^עט׳ן פאר אינדארסמענט די
 האנפערענצען נײע קוכיען װעיען עס

 אװ פ» א. רער םון םיהרער צװי׳עען
דינען עס ®ארטײען. אלטע צוױי די און
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 loyiroeiOP סין סרײגסונ«חן אנטזאגט
 *01 איז (1» די no װסרסן אימסנד דיט
 ׳*יוחיס די סארױאס אױסנעיסנט װסן
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סמעריסא.
 פלאטפארטע רעפובליקאנער

 דעמאקראטי־ ;רעאקציאנער
 זאנט היפאקריטיש, — שע

דעקלאראןײע. די
 יא־ אינדארסירען צו באיעלוס רער
 אין געװארען אנגענוםען איז טאלעט׳ן

 דעם םון גוטודיםונג א רן1נ פארם דער
 תא־ ״נאךפארטיזעז״ דער פון רעפארט

 סא־ דיזע ל. אװ ם. א. דער םון םיטע
 *,פראג־ מיט געװענדעט זיר האם םיטע
 צו סײ םאדערונגעז ארבײםער פון ראם
 סיי איז קאנװענשאז רעפובליקאנער דער

 בײדע בײ דעמאסראטישער. רער צו
 ארבײטער רי םען האם סאנװעדעאנס

 רעפובליקאנער• די איגנארירט. פראנראם
 אםען, געטאן עס האט סאנװענשאן
 ד^מא־ די ;רעאקציאנער חוצ*ה'דיג,
 געטאן עס האט קאנװענשאן קראטמ&ע

 ארויסדרעהענדיג זיף אויפריכטיג, ניט
 בא־ װערט אזוי היפאקריטימ. ׳דעם םון

 ‘קא ״נאךםארטיזעז״ דער פון ריכטעט
 םון קאונסיל עקזעהוטיװ רעם םון םיטע
 האט רעם אויף און פערערײשאן דער
 זײ| געבויט האונסייל עסזעהוטיװ דער

 רעםארט זעלבען דעם אין בא^לוס.
 לאםאלעט׳ם געאויבט נילײכצײטיג װערט

 ענטהטלם װאם פראנראם װהילער׳ס און
 עקא־ און װיכטיגע אלע צו מטעלוננ א

 פארערט עס לאנר. אין ום8איע נאםימע
 פאדערט מם ארבײטער. די םאר רעכםע

 םאדערט עם ױגיאנם. די םאר בןדטיצוננ
 עם אינרז^אנסשאנם. פון ןופשאםונג די

 רײל־ דעם םון אםשאםוננ די םןודערט
 געדריקט האם װאס בארד לײבאר ר»ור

 ,םאדערט עם ױניאנס. אימענבאהן רי
 םין םרײהייט פרעסע״ דער םון םרײהײט

 צד זאל סעז םאדערט 6ע םארואםלונג.
 צו מאורמ סוטרים םון םאכם די טנכאנן
 אונקאנםטימױ גקזצצע ערשלעררען יוצנמן

ןױאגעל.

 אינטערנעשאנאל
באנק אן ױני

t

סטריט טע21 און עװענױ פינפטע

נאנק אזנזער
 אנגעלןןגענחײמען. באנ^ אײערע אלע פאר אײנריכטונגען1 אלע האט

 איהרע טיט ®ראמיטע{ די טײלט און איטערעסט פראצענט * צאהלט
דעפאױטאר^

§ױמען• בילינסטע די צו ױראפ נאך געלר אייער שיקט

 אונזער יעצט באשטעהט עקדסטענץ אונזער פון מאנאטען 6 די םאר
.$2,500,000.00 נימ םארמעגען

דאלעה טדזענה הונדערט m םילאן צוױי
 די און יעצט, ביז דעפאזיטארם 3ססס, איבעך האבען מיר

טאנ. יעדען זיך נרעסערט
םאר־

 אײער כרעננט אקאונט. אײער טרענםפעױרען צו צײט די איז יעצט
פראצענט. צאהלעו אנםאננען נלײך װעלען טיר און ביכעל באנר,

In te r n a tio n a l U n io n  B a n k
F I F T H  A V E N U E  a t  2 1 s t  S T R E E T0 ,

M«mb«r f%4*r*\ RcMrv• System

חחזסמי כצרהחי
̂ה. אר ויא

•) כ׳׳ז, ׳(»ױב
גע־־ענשיג* םײן ױ

ײד ״יר קײט
ײעי יז w י־

?•י*«זעז ני® איחי־

ױניאן וואירקערם נארםענם לײדיס אינטערנעש־־יאל דער פװ ארגאן אפעיעלמר

ק?סיט ספיײק נ?נ<ואל
New York. Kriilav, August 1”■ <)J4 ,0C11VK )/‘ ט5 פר'*טסנ, ו

י ײי ױ ר ר מ ־יי
V«l. VI. No. :W.

שאינט װ דז א א ר נ ע פ ו ײ רנ א
קראוק

 װעט לײבעל םאניטא־י רער אויך — אינשורענס־פאנ־ ארבײטסלאזען דער פונקציאנירען אן םאנגט אױגוםט, ומען8 דעם מאנטוד״
— קאמיטע. סט־ײק גענעראל דער ם,ן מיטינג דעצטען אדרעסירטדעם זיגםאן פרעזידענט — מארקעט. אין דין ס.לר

 אדגאני־ דער אין גײסט צושטערענדען א אדײנצו־ברענגען לױערען װאם םקעב־אגענטורען אלע געגען ױניאן דער ענט וױ•
 ערשטער דער דאנערשטאג — ארגאניזאטאריש. און פינאנציעל באםעפטיגען צו בעםער זיך ױניאן דעד רופט — זא;יע.
באארד. דזשאינט םץ מיטינג

זײן נױםינ זאל דאס אוינ - סיזאן, גאנען דעם נעפיהעם װערען וועלמו שעפער געםעםעלשע ניס אלמ
 ו סטרײק ‘גענעראי רעןיןרנאניױישאז דער

 םארכיעל איז אינדוססריע ־אוק ה רער אין
 טען11 רעם אװענט, ©אנטא; נעענרינט.
 לײסעאום מאנהעטעז אין א־ז אױגוסט״

 םי־ רעצטעי דער געװארען אינעראיטען
 סטרײק- גענעראי גרויסער ״עי פרן מימ

 צונויפגעשטעלט געװען א־ז ויאס מאםיםע.
 לא־ איע םון כאאררס עסועחוטיװ די «ון

 דזשאינט דעם צונויף שטעלען װאס מאלס
 דרעס־ און קלאוק סעכטינע רי םון נאארר
 האט סיטיננ דעם אויןי און ױנ-אן, סאכער

 אםיציעל דך האסיטע סטרײס נעגערא״ יי
אויסנע^י-ט.

 גענוםעז װידער חאס גכײכצייטיג
באארד, דזשאינט דער יאניוען

 אײ סאנםראי דעם
<ן*ר־ חור פאר חױע.

*iv&r ̂ער אײנ־ ־אי
 אדטמע:טם1דע נױטיגע אי״ע :ען

 •ונסטען אלע »ז אויפיאסען זאי*ען וואס
 מיט טרײד־אגריסענט איצטיגעז דעם פון
 אינ־ די מיט אױך א\ן אסאסי>\ישאנס, די

 זא״ םרײד איז כארעבאסים רע«צנדע;ט
 לעכען אין ווערען דודכגעפיהרט לען

 םון סיטגלימןרשאםט גרױסע די לטוכח
 ײעם דאנערשםא; הײנסינען מניאן. דצי
 ער־ זיין איהאלטעז באארד דזשאינט חנר

 באאדד דזשאעם דעי ט-טינכ.• מםען
 אין אױםגעלײזט אױמאמאםיש ױך פאם
 סטריײן גענעראל רי ווען סאכיענט דעס

 אײדער געװארען םארםירט איז קאמיסק
 און נעײארען. דערקלערט איו סםיײק דער
 םונקציאנירען גענוכיען וױדער חאט מך
 קאסיםע סטרײס די װען סאסענט דעם אין

אױפנעלײזם. אםיציעי דך וזאם
 נענעראל דער םון םיטינג יעצםער חןר
אונטער׳ן געװען איז קאכױטע ססרייק

סם ט־ די ־ו » » ם־ ר * ^ נו ד <a

38 נוםער גערעכםעק^ט/ם

פ1  אין יעכזנן םוז נײעס פארש-ירענזג 2 יי
ױניאז. אונוער

 אדװערםײזמענםש און נײעס ג ויים
 םאר־ רעפארטםענם עדױקײש*;אר 4 0!יי

עײדענעס
ס1 " ft םה יעבעז איו ■אסירוננעז וײכטינע 

 ויעסם דער איז ױניאז *ו:«עי
 באארד עקזעקוםיװ פוז םיםיגנען צװײ ». 0ײ1

^ • צױז ■וערי שעהנהאלץ. י. ־ ^ י ̂.cיא, ®אי ̂וי*עם
פ גיאזטאן ב - (ערצעח^וננ) אי״עעז םינסטערע רי איז .7 זיי
 בא־ קיײנע רי םוז נעשרײ װעח דער h וייס

דע«ארם• יײכעל םוו דײ־עיזסאר דער :נמס

 טשער־ די ױנמאן. פרעזידענט פון פארזי״ן
 אפטײלונ־ ^דער קאטיטעס אלע םיז לײט
 קאםי־ סטרײק אלנעםײנער דער פון ;ען
 באריכטען זײערע ^פגענעבען האבען טע
 אלע די באדאנקט סוױ צום האבען און

 רי אין געארבײס האבען װאס כייטנלירער
‘אר איבערגעבעגער זײער םאר ה$סיטעס,

 באל־ אין םטרײק דער-פלאוקטאבער
 ה*־ סלאוהםאכער רי אן. געהט טיםאר

 סאמוי ביטערען א פיהרען צו דארט בען
 זיײ זײ און 2שא אין רעכטע יײערע פאר
 אנצױ קאםןי דעם ענטשלאסען פעסט נען

ענד. זיגרײכען א צו ביז םיהחגן
 סענע* דעד פאלאקאװ, ס. ברודער װי
 קלאוסםאבער באיכיםארער פון דז״צער

 וױסען, אונז יאזט באארד דזשאינה
 נים געםיהרט ד*רט קאטף װער^דער

 ביז האבען װאס םירמעס רי געגעז נאר
 שא^פ/ ״אפען אויפגעהאלטען א'צט

 פירמעס מאנכע נעגען אויף זאגדערען
 א;רײ אן געהאט פריהער יואבען װאכ

 פאד־ ױניאן די ױניאן. דער סיב מענט
 דאם און םארבעסערוננען אײגיגע יאנגט
 דער נאכגעבען. גיט פירמעס די וױלען

 שװערער. גאנץ א דערימגר איז סטרײק
 סטריײ רי אי ניט שרעסט דאס אבעי־
 סעמםען, צו ענטשלאסען זײנען זײ <ןער,
 װעלען םאדערוגגען גערעכטע זײערע ביז

 זיײ סטרײהער די װעחנן. נאכגעגעבען
 עס כאטש ליין, #יקעם דער אויף נען

 ארעס־ אייניגע פארנעסומעז שוין זײנעז
 צו־ זײנען סטרײאער אײגיגע און טעז

פא־ ברוטאלער דער פון נעװארעץ שלאנען

 םון טרײדס־סאונס״ל דיםטריקט רער
 לא־ אינטערנײשאי״ל םארשײדעגע רי

 אנ־ -יט זײנעז װאס יארק, נױ אין קאלס
 םיהרט באארד, רזשאינט צום געשיאסען

 פרע־ װײס ענערגיש. גאנץ ארבײט זײץ אן
 מע־ רער *עםקאוױטש, סעםױעל זירענט

 קאונסיל, ריסטריהט רעם םון נעדזשער
 אלע רי םיט באריהרונג אין כסרר איז

 אנגעשלאסען זײנען װאס ױניאנס לאסאל
 אויס העלסט און סערפערשאפט. דער צו
 לא־ אײנצעלנע רי םון פיחחגרשאםט די

ארגײמען. װיכמיגע זײעחנ אין קאלם
 למשל, װאכען, צוױי לעצגמ די אין

 םון נאםעז אין למפפאװיגדןז, ברוחנר חאט
^•נצהאלטעז טרײתמאונםיל, וױסטדיקט

 דער פײנבערג, י. װײס־פרעזירענט
 ׳קאס*טע סעטלכיעגט דער פון טשערטאן

 קא־ רי װאס אלץ װעגען באריכטעט האט
 פון צײט דער דורך אויפגעטאן האט בייטע
סטרײק. רעארגאניזײשאן דעם

 האט דובינסקי ר. װײס־פרעזידענט
 אױפנעטאן איז װאס אלץ םון באריכטעם

קאסי־ ארנאניזײשאן דער םון נעװארען

 רי װאס לײט געדונגענע רי םון און ליצײ
 שעפער, די ארום האלטען באלעגאטים

 ײערען שולות די װען צייט דער אין
 כיאנופעקטשורערס אכט האבען געשריבען,

 אלע נאכגעקומען און געסעטעים שױן
בא־ א װי ױניאן, דער םון פאדערומען

 1אי וועס אויגוסט טען20 דעם מיטװאך
 סאנײענ־ א ורערען אצגעהאלםען יארס נױ

 סא־ 1אי ױניאנס ארבײטער אלע פון שאן
 באצוג אין ארנאניזאציעס, ציאליסטישע

 פאליטי־ פראגרעסיװער םאר באוועגוננ די
 אינ־ אונזער אסעריקא. אין אהציאן שאר

 אין זיך באסײליגט ױגיאן מערנײשאנאל
סעקרעסאר־טרעזשו־ p» באורענוגג, רער

 אײגענטי־ די כיימ קאנפערענצען אײניגע
 קלאוה־ סטריט דיװיזשאן רי פון כיער

 דעס פון באנײאונג רי באצונ אין סטארס,
 4פיפעי סײלס קלאוק די מיט אגרימענט

 קאנפערענצעז די און ,131 לאקאל ױניאן,
 דער ערפאלנ. םים פארענדיגט זיך האבען

 צװײ כייט געװארעז באנײט איז אגריסעגט
 אינ־ רי אין מאדיפ<ײשאנס. װיכטיגע
 כיימנלײ רי לײט, סײלס די םון מערעםען

.131 לאסאל רעם םון דער
 נאטירלץ־, ׳אי? האנםערענצען רי בײ .

 רעם פון קאםיסע א נעװען אנוחנזענד אויך
לאקאל.
טריירם דיםםריסט רער האט אזוי אח

).2 וײס אויוי (שיוס

 טשער־ רער איז:עװען ער װעיכעד פון ׳טע
 יטװע־ רי געהאט עס האט האםיטע רי דאן.

 געסע־ די אויסצושטאנען אויפגאבע רע
 דער םיט זײ באזארגען צו שעפער, טערטע

 רעם לויט ארבײטער, צאהל נויטיגער
 אנגעזויזען האט ער און אגריטענט, נײעם
 דינען װאם שװעריגסײטע; אלע די אויף

 כיצר אי באלעבאטים, די מצד אי געווען
 ;עקאנט האט דאס אײדער ארבײטער, רי

 אלע באדאנלעגדיג װערען. געטאן ריכטיג
 זײער פאר קאמיטע רער פיז כ־טגלידער
 אויסגעררירמ ער האט ארבײט, טיכטיגער

 ׳פ..וראל,ז נײםהען צו דאנק באזונדער א
 םאר אױדיטאר,' אינטערנײשאנאל דעם
 איכערנע־ ?עתר און ארבײט שוחןרער זײן

 םון ארכײט דער אין םיסוױרהוננ בענער
ארגאני׳ו»ציאנס־קאפ*טע. דער

 דונר בראםלארו, דזש. יײענט1רע1װײס־
 האט קאסיטע, האל דער םין טשערמאן

 האיס םםרימן איע• רי דאס באריכטעם.
 די װי גיייר נעורארען אױפגענעבען זײנען

 נעװארען צוריקגעשיסט זײנצן סטרײקער
 די שעפער. געסמטעלטע רי אין ארבײטען
 שעפער/ ניט־געסעטעיםע םון ארבײטער

 רי װעלכע םיט שאפקעס, קלײנע די םון
אץ זיך געפינען סעטיען, ניט װעט ױניאן

 ארױם־ דעם װעגען האט באראח״ אב. רער
 א יארס נױ אין יאקאלס די צו נעשיסט

 ן%א באטײלינען צו זיך ירוױ אםיציעלען
 כזיטװאך. פוםענדען רעם קאנײעגשאן דער

:פאלנט רוי דך לעזט רוו» דער
םון לאפאלס אנגעשיאסענע אלע ״צו

י. װ. ג. ל. א• רעי
! נענריסט ״זײט
 םראגרעסיװער, פאר האגםערענץ ״דער

 אונזעד װעלכען צו אסציאן פאליטישער
 אננעשרא״ איז ױגיאן אינטערנײשאנאל

 םון קאנװעגשאן א אײנגעױפען האט סעז,
 v: פון ארגאניזאציעס ארבײטער איע

ײט אויף ושלוס '}2 ז

 האד־ איבעױן עקסקױרשאן
םעפטעטב;ײ דטען דעם םאן

 *י:־ רי פון קאונסיי סםורענטס דער
ײ אי־ביי׳םער פון קי־מםען טערנײשאנאל :  »ו

טי און זועיזיטעט  איזי' סענטעיס ױני
ר' אוי^ עקסקוירשאן, אן זשירצ י ר;  ײ

 טע7 רעם זו:=אג םאר ״אננא׳/ װאט־יאכט
םענטעמבער.

 in(. בי־ויז ארויף נעחםט יאכט די
ײן װילען ײאש די און פעיזאן  רי םדן ו

קייבע תונדעימ ך זיך דארםען גיי  אפ גייי
ך ,$1.50 קאסם םיקעט א רופען.  צ זי

 ערױקיישא ‘אינמערנײש^גזז אין װענדען
 סטייט שע10 װעסט 3 דעצוןרםםעגם, נאל
̂רק. :ױ י

ן ערשטע די פון זײם י  ?*.ײנצוש^פע ז
פזיקע®. א

סטרײה. דעם םון צייט רי דורך בײט

 אן פיהרען באלטיטאר פון קלאוקמאכער
רעכםעז זײערע פאר m ניטערען א

נ^סעסעלט, שוין הסכען סירםען אײניגע
פאדע נעי־עבטע די כנעכענדינ■rיוניאן. דער סון רוננען

 יארק נױ פון קאזנסיל םױד דיסטױקט
ארבײט דער גײ שענערױ

 41 לאקאל — אגריםענט. דעם באנ״יט ,131 לאקאל ױניאן, לײט םײלם קדאוק
 װײט־פרע־ און בארא,ז םעקרעטער — בעאםטע. נײע די אינםטאלירט

אינםמםאלײשאן. די דורך םיהרעז לעפקאוױטש זידענט

»2 זייט אריף <ש<וס).2 זײט אױף (שױס

 צוט לאקאלס די חפט אינטערנעשאנאל
 פואגועסיזוע פאר קאנפערעמ

אלציאן פאלטישע


