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ראפארעט אינדארםירט ל. אװ פ. א.
 עקזעקױ דעם פון סיטינג רעש אױף

 םעדע־ אמעריקאן די פון קאונסיל עיװ
 װ#ו די איז װאס לײבאר, אװ רײשאן

 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

 שפעטער נאביען. זײן אין צײטונגס־לײט
 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,
 צוױי רי געגען איז יײבאר אװ רייש$ן

 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
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 •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

 אי״עו. פאי^יט״עע א ארס געװאיט װארט
אצײ1אינט; אן װעגען ׳איז פונקט דער  מ

 ם. א. דער םון פירורער םראגע. אנאי״ער
 ארױס־ זאר לאםאי*עט אז װירען, ר. אװ
 !יין אין נײיצאנס. אװ ייג רער םאר גען

 אוד םאכען װעגען דף רעדט פי^אטפארם
 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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 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 vw vm\ ארכײט^ר םילע 

 סי•״ ?ײן ג»ט ױינען װעלכע פיהרער,
 ?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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סמעריסא.
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ר ע נ א צי ק א ע ־ ;ר טי א ר ק א מ ע  ד
ע ש, — ש טי רי ק א פ ט הי נ א  ז

י ע. ד ײ אן ר א ל ק ע ד
 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.
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באנק אן ױני

t

ע ט פ נ י ױ פ נ ע װ ן ע ו 2 א ע1 ט ט י ר ט ס

נאנק אזנזער
ט א ע ה ל ען1 א ג נ טו כ י ר נ ײ ר א א ע פ ל ע א ר ע ײ ^ א נ א . ב ען מ ײ ח נ ע ג ן ן ל ע ג נ  א

ט ל ה א ט * צ נ ע צ א ר ט פ ס ע ר ע ט ט און אי ל ײ י ט ע{ ד ט מי א ר ט ® י ע ט ר ה  אי

^ ר א ט ױ א פ ע ד

ט ק ר שי ע י י ר א ל ע ך ג א פ נ א ר י צו ױ ע ד ט ס נ לי י • ב ען מ ױ §

ר א י ם ען 6 ד ט א נ א ן מ ר פו ע ז נ ץ או נ ע ט ס ד ק ט ע ה ע ט ש א ט ב צ ע ר י ע ז נ  או

ען ג ע מ ר א מ ם .$2,500,000.00 ני

דאלעה טדזענה הונדערט m םילאן צוױי
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ארנײפ וער נאאװ דזשאינט
קראוק
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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־ ־א̂י
 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 * ^ ו נ ד <a

38 נוםער גערעכםעק^ט/ם

 אין יעכזנן םוז נײעס פארש-ירענזג 2 ייפ1
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
̂וננ) אי״עעז םינסטערע רי איז .7 זייפ גיאזטאן ב - (ערצעח
 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
ײ און 2שא אין רעכטע יײערע פאר  זיײ ז
 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־
ײ <ןער,  סעמםען, צו ענטשלאסען זײנען ז
 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
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ם ײ ן ז ו י פ ע ד ט ש ר ן ע י ע ז פ ^ ש ו צ נ ײ . * ? 
. א ® ע ק י ז פ

סטרײה. דעם םון צייט רי דורך בײט

 אן פיהרען באלטיטאר פון קלאוקמאכער
רעכםעז זײערע פאר m ניטערען א

נ^סעסעלט, שוין הסכען סירםען אײניגע
■rיוניאן. דער סון רוננען

פאדע נעי־עבטע די כנעכענדינ

 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

ס ױ ש ף ( ױ ט א ײ .2 ז »2 זייט אריף <ש<וס)

 צוט לאקאלס די חפט אינטערנעשאנאל
 פואגועסיזוע פאר קאנפערעמ

אלציאן פאלטישע



UlfUVI&lf
 ױנקאןטםאנמריזייזמומלממדס אױפכעליתט קאסיטע נעמואל־סםוײק

נאממםיס ך מים אגרסענםס ארכײט רער כײ צוױק כאארד חשאינט
D וױ n*yovi limvi m  ov י1 »ין 

i ״נערעכטמח״ט׳'  «1 o*n״ivo c©d i* p j 
u* #20* ייניאן, p, ט  *מיס״ ןווריון ל*מ ד

ײ ד» צו אױםם^דערונג אן גע׳^קפ  נ**
o פון בר/יס n ,באג״ון צו פ»ך o n טויײד 

o אויסמגאנגמו איו װ#ס אגרמ^ענט, n 
.1924 תיפול״, טען1

 דאס נאײכטען, צו אומ פרי־יט עס
 דעס נאנייען צו געיוננען איז 20 ל*ק*ל

 טרײד אין כתים בעי׳י די ריט אנריכיעגט
*ן די און אופן, םרידדיכען א אױןי  װעט ױד

 איהר סיט אנגעהן וױיטער קאנען איצט
*ן1 כער,4;עװעחני ד  אומגע־ טעטעקײט ו
 אוטמא־)נל,11 די ה#ט נא־ ניט יעטערט.

כייט אנרימענטס די באנ״ם ױניאן כעי
כייט פ#נוםעקט״ן»ורער, ריעקאוט ysH די

 אץ נעװען ׳פױן סריהער איז ד װעיכע
oy זאנדערען, פארבינדוגגען, יזאנטראקט״

ט ק י ר ט ס י ד ד ״ די ל ט סי נ או ן ק ו  פ
ױ ר, נ אר ש י י ג ר ע נ ײ ע  ב

ר ע ט ד ײ ב ד א

)1 !ײס •ון (*לוה
 דער אין האנט * נעהאט אויך ‘קאװסײ

 די וװױ?וען אגרימענטס די pc באנייאונג
 די און 20 6יאקאי ידניאן רײנקאוטםאכער

 װערט עס וױ מאניםעקט׳עורער, רײנקאוט
 נײעס 'ז&טיקעל כאזונדעד א אין כאריכטעט

צײטונג. דער אין
o די iyp ip, העטסטיט- און סייטערט 
o iy r ,אױך אי? װ*ס ,41 יאסאל ױגיאן 

 ניט ה#ט קאונסיי*, oyi צו *מומיאסען
 עק־ אן 1פא װאוזלען געהאט צוריק י־אמ

 באאסטע. יאק*ל סאר און נארד זעקוטיװ
 אינ- די ס*רגעקומען איז װ#ך י*עצטע

 וױיס און בטראף סעקרעטאר סט#לי״עאן.
;עהאל- האנען יעםקאוױטיע מרעדדענט

o די טעז n n  |iflr "* to o rn, װעילכע 
 װארײ סיט נעװ^רען אױםנענומען ז״ייבען

 אנװעזענדע די pc אפלאדיסטעגטען טע
םיםגיידעה

 דיסטריקט דער װ*דט, אײן טיט
i איז טרײדס-קאוגסיי r n v ;v דער בײ 

 י*ר אילע די פון זײן װאױיל פאר׳ן ארנײט,
̂ס  ^נגע^אסעז, איהם צו זײנען װאס קאי

 נעהמען דך ער װעט אימיכען גאר *ח
^jnn צו ארכײט, הױ»ט דער םאר frw p 

מ די םון ארבײטער איע די  םא^ידענ
 אינ- גארמענט יײדיס דער אין פאכען

 איע די װעלען נ^ה אזוי און דוסטריע,
 ווערען, נע^םארקט לאקאילס אײנצעינע

 *מאניזאציאנס- קאיעקטײועז א דורך
קאטפײן.

האמי 8 ®יהרהו»ו כאלםיםאר פון זלאוהםאמד
דמכםען rirt פאר

ouri ז״ס פח I.(

tit* dpi״װ״רז א־ן העכערוננ דייםענדע

מ׳ןן חור ft)וי«ו*«ר איז *ova >י י
« מיט י׳ןן נ נ nrr'f •fit n מ w i 

r •ריו״ור o  ft/movm tn ייז׳ר «r ייג? 
j ד׳ןז^טווט ד«ר פ*רנעדו«׳ון, נ« «m 

o f i די If 'JV ״o f ד « ײ י  •י״ני^קמף י
Wi"Hmr *יהר אזנטזןר נןן i .־*׳!•׳)ר

oftt י»י* י)״ו גײי׳וז ניי• פריחער ויינען 
if סירס«ס א״ניגע ;׳פעפער Oftt יײנ׳ןן 

v f״jjg l u געדי«ן rn f jn p נ«׳»סירס 
מ »נען »ון i די מעי f ' j v ה*ט DNW 

,, *.o*p ביטערען יז פ-הרען
0 ‘•gpf‘■איז צ J J f׳»Bin t« i»Of*it 

 p־tf> נױ |ts סריידס״קאמסיי ד־סטר־קט
ro? כרודער און 'i i f  pty, ר1מןנעדו״ חןר» 
י ofn קאונםיי, דעם םרן ifo 1י fj דןד פון 

v 'y fv j f r t f נ** ײני איו נ*טײיינט ויר 
on׳’ttv *גו־ידענטס די םרן נייאוננ  |ve 

פסך. דעס םון נת־ם נעאי די און

ל א נ א ש ע נ ר ע ט נ ט אי « ו ע ר ל  א
ס ל א ק א ם ר װ ן ז ד ע ר ע ע נ א v ק i 
נ א ־ ע ם ש טי לי א אן ■ צ' ד, ' א

(I ©ײ? fit א?וס)

 ױמוסם^ טען20 דעס טיטװאך פאר יארק,
סס» סע6 איסט 210 האי, נעטהאװען אין

^ ע י ײ ״ איז  איממר״ אונזער ®יז י
 אן כסקיטען געװיס האט גײ״צאנ#יל

^ן דער *ו יאדונג מ ס אנו  T" ײח ק
ro דאס ׳מ»כען אױםמערסואם אײך  of 

 םארעחד אהין ׳עיסאן זאלט איהר נױטיג
•m אמזער no אײער םון טער

n גוס דין דארס זאי מערנײ^אנאל m 
טראטען.

מ ארכײטעי די ^ו אוו  ®אד• די פח נ
 » אן איצט נעהכיס ׳עטאטעז אײגינטע

v•ראג o nאויף *עטעיונג .וע o n 
 יינסעתײישאנא^ אונזמד געכיט. טי׳צען
 m ױניאן װאיריןערס גארסענט לײדיס
fo איז גע״טםאנעז איטער en n ^ o  i n 
ערערסוז רײהע  באװענענ יראנרעסײו*ר '

 »י¥- אויך דאדסען מיר אדן אטקריקא, איז
חינסעד״אמל״נ* כילײכעז ניט טער

nyo’i װערט ״איחר n ו געכעסען* 
אי יאקא? אײער *ז ׳זעהן  גוספאד- דין ו

ודורס װאס דער אױף טראםען
rm אײנגעמסען in p\ ,סו סוי o פון סי n 
ronpo;op מ סאר מ ^וו ד אנ ר ״ • ס י ^  ו

.lO’VPO ijr r
נרוס, נרידערליכען סים

אכרד״ם
י» װ, נ. י. א. .rrno'PPD גע;עראיל

.)1 «״פ •ון (י»לוס
 געד׳ו װעדען זײ ביז לײסעאום, מאנהעטען
 נעםעטעלטע גרעסערע, די אין ארבײטען

iv׳ b v j. סאדאוױ ר. סון ארבײטער די 
 און ביװער און רײזכיאן ראטטא;, פון ׳סיד
 אינדעיעג• גרויסע די םון אזעיכע נאך

 יוגיאן די ;,ותיכ ;ענען ׳טעפער, דענט
 א;־ דועלען זײ ביז קאכיףי א פיהרען װעט

:pvi iv^v ,זיך געפיגען טרײד־אגרימנט 
 װעיען הטדײקער רי האר. כריי^נט אין

 יױ ■;ר ו י,ן :^יײק־בעגעםיט יאחוטען
ע ז-י און ניאן,  צױיי־׳הד*, ;יט זיך ,װ̂ע

r ביז אי־בײט, רער צו r i ײע־ פידדען 
;־,ר טי,ב נ^^־ע; צי ,׳יליגינ,: אי יען

̂ן• י.־ני

י ט ד ע ק ע פי ט מי א ט ק ע ײ װ ױ  ו
ר ע . מ ען ר גי א צי ר, נ פו

ר ה. ;;ט’וױיכ־פרעזײ <ד;  י־אט וו
א־ בארינט־;ט  pc קאד־ט•;, פיקעט די :

“<ד איז ער :׳;־1װ־;י
ד בר״בט קאדיטזי פיהעט די ט ײ  װ

 איצ־ איז קאטיטע דער פאי עקזיפטירען.
ir דא טער a aזי װי ארבײט טעהר :אך ־ 
 װעט קאטיטע די יעצט. ביז געהאט האט

 *צע־ די אויפדכט איהר אונטער האבען
 אין ;אך 1יבעי4בי װ#כ פירטען, פון בער

 אננעסען ניט װירען זײ װײי סטדײק»
 :ע־ ;;־.אפען איז װ^כ אגריטענט דעפ

 טיט •טאסקעס, קי־ייגע די אױך און װארען,
 ניט װיי און ׳:יט תאן ױגיאז די װעיכע

 די נאכיזוטען ניט קאנעז זײ וױיל םעטלען,
 ׳1̂ז זײ װען !4אפיי סטאנדארדס, יעיאן

 ד#זי;ע די אײע טאן. װעיען עס י*;,
 דער פון אויג אונטער׳ן זײז װעלען פער

 רעגעיטע״ װזד״;, זײ קאכײטע. פייזעכ
̂ם רויאם װעדעז, ;;*פיקעט סיג  גאנצעז י־

 זיך װעט דאס אויב סזיאץ, קומענדען
 קא־ םיקעט די נויטינ. פאר ארױסװײזען

 אונטער׳ן ארונטער ׳אי*זא ג/ןהט, מיטע
men װעט זי און באא־ד, דדטאינט פון 

 װעט דאס י־אנ: װי םונקציאגידען, וױיטער
זײז. נױטיג

אפנעגע־ אויך זײנען באריכטעז קורצע
iy < סעקרעטער םון געװארען במז ::K s׳ 
 טרעז״שורער, פיז ; קאסיטע לאא די פאר

 ;קאמיטע פינאנץ דעד פא- פי*ט, רזש.
 ; קאםיטע רעריעף דער פאר לױואי, ל. סח
 דיסט־ בראנזוױי פון העסטיז, .trn פון

 ברוקליז דעם םון לעחיז, פיז ;ריקט
 דעם pc ♦טעכםער, נ. םון און דיסטריתט

 אלע די מיס און דיםםריהט. הארלעם
 פארענדיגט פאקטייט ^יר האם באריכטעז

 קא־ םטרײק ‘גענעראי דער פון ארבײט די
 געטאז װײםער דארף וואס דאס דיסמ.

 נט דדשא װערצז נעטאז וועט װעד;ז,
 ^ויז װי האב<ן, װעט וועלכער בא^יוד,

 דא־ דקם םיטיננ ivotriy זײן באטערקם,
 דאס אויף נעניען זיך װעט אח נער^ןמאנ

ײ . ארבייט. זעד צו ;

ט נ ע ד ד ע ר ס פ ך א מ ג ס ד לו  ש
• ע ד ע ר

 סרעזײ ה^ט ליטינג דעם פון סוח צום •
 י־עי־ע. לעגנערע א געהאלטען זינטאץ דענט

 ; ױגיאן די װאס אנגעוױזען האט ער
 נע־ רעארגאנידייטאז דעם דורך געװאונצז

 נע־ דארףי עס װאס אוץ סטרײק, נעראל
 ־־.אט ױניאז די .־ואס ראם אז װערען, כאז

 '\ץ װעױעז דורבנעפיהרט זאל געװאונען
 מיסגילײ גרויסער דער םון לטובה לעבעז,

o o ««n n גע־ איז דאס ױניאן. דער פון 
 אלע אין רעדע קאנסםרוהטױוע א חמז

העזיכמען.
 די אױו* אנגעװיזעז כל קודם האט ער

 דצם פו; געײינסען באדײםענדסטע צוױי
אר־ דץר :נעמלץ־ םעםלביענט, לעצטעז

 יעד י א בעג־עפיט <;ס אינש.ו בײטסראזען
 צװײ זײנעז ״דאס לײבעל. כאגיטארי

 ער האם — ײניאז אונזער איז נײמסעז
 איצטער נאך װערעז װאס — געזאנמ,

 מען װײל אפגע״טאצמ, נענוג נים אם״טר
o ניט נאך פאר״שסעהט n ײערם נרױסען 

 ריכטינ נעװיס אבער וחןם דאס 4דערפי
 דער װען ישפעטער, װערען אפנע״»אצט

 אננעפאנ־ װעם בענעםיט ארבײססלאזער
i װען און װערעז, אויסגמצאהלט געז n 

 די אויף זײן *שוין װעט לײבעל םאנימארי
 װע־ דעםאלט נארםענטס״. ״ױניאךםײד

 א םאר װאס אײנזעהעז, אלע שייז יעז
םאר האבען וחוט דאם באדיימוננ גרויסע

 אי| ארבײטער ״רי םאר און ױניאן דער
איגדופטריע׳/ דער

ד ע אז ל ס ט ײ ב ר ״ א ס נ ע ר שו נ  אי
ד נ א ן פ י ױ ן א ט אי פ א ר ם ק ע  ד

ען4 ט, ט ס נו או
 ‘גע כאיןאנט ער האט גי־ײכצײטיג

 דער איז אויגוסט טען4 דעם דאפ ניאכט,
 ארײן פאנד איגישורענס ארב״טסלאזען

o טאנטאג, דאס און קיאפט, אין n 
 די אנפאנגעז דך װעיען אייגוסט טען1א

i האט ער פאנד. דעם צו צאהרוגנען n״ 
 פון װיכטיגקי־יט די באטאנט ״שטארי• בײ

 די אויסגעדריקט האט און אױםטו דעם
 *,4טיטגי צאחי ויסע1ג די אפ1 האפנוגנ,

 פסתעניגען טיט װעט ױניאן דעי פיז דער
 זײערע םון ®ראצעגט אײן דעם צאהי־ען

 צו נעבען דארםען זײ װאס פארדינכטען,
 אן גלײר יטוין פאנ;ט װעיכער ׳פא:ד דעס

פונרציאנירען.
 דעם װעגען אי־געטײן אין ױעדענדיג

 סעטל־ דעם איז סטדײיי רעארגאניזײיטאן
 קײג־ נאך דאס ;עזאנט, ער האט ׳;נטיט

 דער pc גע״&יכטע דער אין םריהער ‘:•אי
 מיט אכט1נעב סעטיטעגט א האט ױגיאן

 אז» טענליכקײטען, גדױסע אזעיכע זיך
 ;,ריכט ױניאן דער פון װעט עס גאל װען

 גע״ אי*ע די זא^ען װערען, אויפנעפאכט
 אױסײנען, ניט זאי*ען זײ בלײבען, וױגסען

 טאן זאי״ ױניאן די עלירט,5א יאט ער און
 זאל דאס אז טאכט, איהר אין איז װאס
 זאי*ען געװינסען אי*ע די אז אזוי, זײן

 װערען באפעססיגט זאלען זײ און בלײבעז
*טפעטער. פאר און איצט פאר

ב די ע ק ען ס ר טו ג ע ג ען א ב א  ה
ען ױז עו ג ס ױ ר ײ אז א ען ז נ ײ  ז

ט. א ר לן אנ ב
^ny םון םאלדױף אין  i n האט me״ 
 די םון טכה רי בארירט זיגפאן זיל^ט

vo)v :x~zvpd .האט ילר ן ::*v r v v,] 
y נעװיסע דאס i ' i y i ' j דער פון ברואים 

 האבען iyo3y־»;3ypD po אונטעלװעיס
 פון קאפיטאל זיך פאל *טיאגען דלפמפט

^ סטרײק, דעם ניט זײ זיך האט דאס אב
fyoy;y;j''N.
אױז• אנגעװיזען iy האט רסyבאזוגד

 מײשט״נס״ די ׳jyo:y;K־oypo ״רויטע״ די
 א;' האב^ װאס ״קאדוגיסטען׳/ געזאגטע
 םאײ צו טיטעל געסײנסטע די גילװענדם

 סםדײקעו/ די צװ״טעז ליגצנס ״טפדײטען
3'i:yo»*o סארלױטתנגען נידצריגסםע די 

o אױוי c o n y i i ’B i n םון o n .סםײיק 
iy 1 סאנכע רוי אננעװיזען האם pcי 

 1-ע’סםי,תאםונ דעל פון *טרײב־קנעכט
 הא- ײאס ,ivoyiop-inyc רי ̂לyטyבל

jyo צכידה סאריטײדענצ ;עלינט ״כיוין 
 צר מלאנען1צ1 «יך האכען זיי ביז זרה׳ס,

i n מםיש זײגען האליטצ, ^תיטעל״ :y- 
i אכעז1ל« n  pc סו* א אגצוסאבען הויט 

i אין טעל  n״iy.i אץ סםרײקער די םון 
 אסעז1געס האבען ױי אבעל האלס, די

iy מיט׳ן ) r e ך האס 1קײנע הינזעל, איז  ד
jy 1זײצ צוגצהצרט. ניט זײ צו i 'o r 

 ^נישטאיד 1זײע אין אױס טאנ אײן, כאנ
i םיז פיחרער די נענען בלעטעל n ױ־ 

 וױ קוננ1.ווי דיזעלכע געהאט האט ניאן
 גע• הינט מאנכע סון בילען לאס האם עס
i גמז n .לבנה לי און בילצז הינם די לבנה 

 האט iy און גאננ!... איהר זיך נעהט
 מאכמר ?לאו? ,i דאס ׳ענדיגט1פא
 באװאוססזי־ ?ײער מיט ען1אטולי1נ ײך

i מיט ניגתײס, y %n םארי״שסעהן םימעז 
v זײנעז עס װער w «וואס סקמב-אנמנטעז 

 פון סאסקע א 1אונטע געזוכם האבעז
 ױניאן, די עכעז1ב צו ררררעײאלוציאניזם

 ה'ניקעס1חב תיםע יענע האבען זײ און
 אױם* סמע1מינ רי אפילו נע״טעגקט ניט
קזאמקי'ט.1כ־ע

סקעב־אגעגטען, אלמ ׳ט1ײא אײז מים
 -1אונטערװעלכדפא רי וױ ״רײםע״ י1

i נעזוכם האבמן וואס שוינעז, n יתיאז 
 ‘נע־ האבען ארבײנ^ דער איז ״ג״טערעז צו

 הא־ זײ אז אט,1באנק זיינעז זײ אז וױזען,
 ע1זײצ אלמ כדט אױםטאן ניט1נא נעז

 צרטטעתננס-אר- טײװעלשער pc פלענער
 צוריקגעמזסויסען y^ זײנעז זײ בײס.
i ען1נעווא n  pc םאבט 1איינינטע1םא 

 ציעל״באװאוסטזן און קלאם־ ע1אונזע פיז
 כיענען 1?לאוסמאמז די און קלאוקמאכער,

o כײט קליך1וײ זיך n מן.1גראםולי

 אױך האבצן זײ סינסטען. ע1ע1אנ נאך
o אנגענוסעז y i אינ״שו- כײססלאזען1א 

o :n «לוים פאנד o n אין סעםעילמענם 
^ נױ א  אר־ oyi םון אססי1ם אלס י

 גע־ אויסנע?ליבעז איז 1פאנ בייססלאזעז
 די םון אימעד מאזעס, ס. מר. װאיעז

 כאלםימאר» ®ח כיתעו־ יראדמענםסטע
 האבען צדדים אלע וועמעז צו טעניש ״א

o n ;אז צזסדויען» פולע i n וועם םאנד 
ען.1ווע פאתואלםעם T^iny און יכטינ1

ר ע ם ײ ב ר מ א ע ® ט ל ע ט ע ם ע  נ
ר ע פ ע ען ש פ ל ע . ה ען מ ע ק פי

מ ר*בזן ארבייסען קעררט ס אי ײנ׳ א
ipof . מן «ו o העי n ססרייס

trtm ויי ; «|jfP זיי o*n איץ מ-ם
OKti i די tpopp•' אסיילו העלםען m r

i'K i יי־נען f t ,ססר״ק on o n  fin  h*
מ "

, בטרײק.
 |M ipsKoptf^p סט׳־״סענדע די

ip זי'נ«ז נאיט־רןור o firo jp ו u ז » p 
ips ו ביז» m 1 «נד, ז־נר״כ«ןP3M וײ 

 k^ און פינאנזיעלע אין ויך נויט־נעז
ע אי . זיי הילף. ד^־ מז נ ז ײ אז ד  וו׳ד ז

 אינםאױ־ די tie באקוס«ן נעװיס עס יקן
ל א ^נ ע  און לאנד איבער׳ן לאשאים נ

 jtou אינםערנדשאנאל אונוער ps אייןי
r ״t דאם האפקן, יר לאנ t|»> 01באא|* 

ײ נויםינע די » אין הי *•י
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 נעסענתלמ די םון או־בײםעד די
iv s y r צח-יקגע־ דןי האכען מאס

ט י י ק נ י ס כ ע ר ע ג

8 איז ער זאנס. נממסיסא פון וועזירענט ךיןןו
ארכײפפר די פװ !ױינד

Np-wo^c ׳ ?איאס עייאפy i^ נײ״ 
o לןחלס^ד j n t y i i %פון ,p p ’Dpvo 

o כאווכט n םון טיטימ ipytry״ 
y פון חאונסי< iyc  iNPnpoN n*

״ אװ *u p חאט און oiy^piy,
 1כ״טע1א רי ״ארויסנעחטען oyv iy ןן

oyv און "iyoN*pr פון כעקסי?א
w 'v w v v n* א אױוי pc iyi*o

טי ^י iy מיט ג*״כח״ט אח ..ןן i 
Jttoft 1JW"

 pc מיטינ: צום (yoipy; איז ?איאס
 צוױי אכט1כ1סא חאט און יארפ ^

iy i^ בױס o iycoc: o in o y ic און
imnרע pc m '* io *o .סאונסיי iv 

innNcvicN i | n n  v נןון צוריס 
pi יארק pc װאנען iv איז pvvn אויןי

y א r n אפא1אײ אינער
iy ראט ynpט1סי oyi עהזעהוטיװ 

 ער־ איז iy אז Diiy^piy און חאעסיי
 אויסרײקלײ Dyi וירiy 1״^ŷ װעחיט

iKsiy ארבייט^ די פיז ויייען כעז i 
 פא• זײן אננעסאננען האט רy זײט װאס
o 's,׳iyc ,חאט תאטפיץ iy ריס״1אײס 
 די נאר oiKiny iy אז ony*piy יליר
 םער* ער אז און iyo״oiN יpc yD 1חיל

 iyu:yoy*y yiy:H'Vppyi ײ אז לאנגט
ונאים זיינע כלײכען זאאעז א״הם און ̂׳

.|ycoypp3
איז קאספיץ סון זײט אײז ״אויף  

ינ1ײ.ענ1טײ1םא ראגראם !  i y i  נyװyז 
קלאסען 1בײטע1א רי םון . yDoyi n  

גע״ איז זײט צװײט^  i v i ״אױוי 

 רעאתציא־ רי P& פיאגיאם רעיי װע?
yj׳״lF. ד׳אכ איך ortyi וױ״ ױעם תיר 

Wאר י1 פון לען  קאיאס האט -- ׳3
i םײן אח — /ז^גטyג J i r iy i פאײ איז 

oyo:r*c זײ צו pc װעס iycsv.i זיי 
̂לען װעל אין װי לאננ אוױ  םײנע ערם

cליכטy.ז
i? גא:ץ זײן Djyp 1״איה y r איך אז 

 lyoynpc סײן דין גיט s#orT װעל
un םײן אז און ^ y i טענ- נײע י1 מיט 

ivvjyi וקטױו.1חאנסט זעהר זײן װעט
:o y^״אי  אננע- |yiyii ןyטאט y״

iviyii oyijyii ב1םא ציyסyרyלא־ די ן 
y.סם,1ררyאונט n פון נע

 אי־ יזע1 אז איכערצײגט ביז ״איו
iy ^ y i אויסנ 1נא ניט זיינעןpyריצט 

ly די אין v iy i יטרן n ,1:א בעאמטע 
 ײ1אםע י1 סון כ^גםכערס yאל םון אויך
m קאן v c״i^tr ״1לײבא איו.

 ״py oyi iyic*y3i''K האט חאיאס
איײ• י1 כײצואװאױנען האונסייל זעסוטיװ

/
 ?ײן אין Diyi’tyic פרן פיהיתנג

 אײ;* די pא ׳iyooyvyi tyounv רעם
 גע״ גוטעןyאנג אײניצטיםיג איז *נג1לא

װארען.

ץ ר. א. ל א ד אנ ער מ ט ם ע ק אר
 א האכען צו אײך זיך ייט1ג ניאױס

sk i ;ho׳i פאי ארהעסטער :pNDDpy וױנ״ 
 Oiyp 1טעcyק1א מאנראיין א טעי.
 פון טעסבער יערער און ט1ארגאניזי איצט

 אנױ זיך הען :יא־ק אין יננ1 1ארכײטע
jyo'^r נואיק די איהם. אזiy 1yױקײ״ 
 1פלענע אײס ארבייט yקאמ•ט ׳׳ןאנאי״
 םי״ בר^טיש י1 ןyמאכ צו 1וױנטע םאר׳ן

iy* טיננען iyאינס און 3׳yרy.זיי סאנט 
 מי״ ענכרש1ב די בײ האבען צו ®רמנעװען

 יסקוסי־1 און זyט1yvא:p רײכסע טינגעז
 את־1 לאקאייע רי jyTip?:*ic זײ אנען.

 אי־ ס1לע?ט^י סע״יע א נעכען צי ים1טיי
y jy 'i 'i iy3 מעדיצינייפע עי־ע1א; און 

אגען•1פ

אמיסעמ ר״וי•® קא *טעי־יקווףאשספרעס

יוראפ אין הײם אלטער דער או3
ם ען דא ק שי ר ע ב רי סט א א הר ק ע ג. ז לי בי

ט כ  אץ ױם־טובים קוםענדע די אויף גליקליך הײם אלטער דער אין פרײנט און קרובים אײערע א
 אםעריקאן דער ד־רך ראדיא, בײ דאלערם אםעריקאנער אין חילף אײער זײ שיקט

קאםפאניע. עקםפרעם
 דאלארס אטעריקאנער אריבערצושיקען אזױ װי װעג, בילעגערער און שנעלערער « איז דאם

קײבעל. דורך וױ ביליגער, פ»םט,.און דורך שנעלער,װי איז װעג דיזער הײם. אלטער דער נאך

ם ף א ל א ען ד ר ע ט װ צ ט אי ק שי ע ג ר ע ב פ אי ױ ע א ד נ ע ג ל א ען פ ג ע :װ

דאדיא ארער סײנעל דירעסטען דורך ־אדיא דורך
ר ע ז ד י י ד ן • ו ן א • ע ז ײ װ ל ײ ש ® ז ר ע ס ע ם ־ א י ד א ז ר י י א ע נ ד ש י ו . ד ל ע ב ײ ס ה א ם װ ר ע ך װ י ל נ ה ע װ ע ט ג ר ע ו ױ ר ע ו ד ר צ ע , ד ן א ז ר ע פ

פאםט דורר
ך ר ו ן ר י « ד נ ע ל ס י ו ן9» ג ע נ ו ז י ױ ו נ א ־ ר ל ע ן ג י ע ר ^ פ ) 
י נ א l ס y i i f( * ר ע ס װ א ז ד ס ל ע ® ג ל ח א צ ע ג ס י  ױ

י ו ז ל * ע נ י ש ן װ י « 3 . ן ע כ א װ

ע ט ל א ה ר ע ד ױ ם ו ער ר צו ארד ע ב ל ע רז ע : ר אן רז ע פ
ן י ל א מ ר ? ה י ט א ק י ן ש א ל נ א ם כ א ל ע ו ג ר צ ע ר ד ע ב ^ ע ן ז א ז ר ע ך פ ר י ר ד ע  י

ן א ק י ר ע ם ס א ע ר פ ם ק י ע נ א פ מ א ז ק י ר א ע ז ד ײ ר ר פ ע ל פ ע ב ײ ר ק ח ע . ז ג י ר ע ד י נ

J ,ך1ת נעשיקט עלט iy i ם׳איז רועלכען אויױ הא. עקספרעס יקאן1אמע
i אק אויסגעצאלט ט1װע ׳װענ אױכענחנרם^נטען y i 8 אין היים אלטער ̂ I ^ D S^ ^  D ׳

רעסיט׳ קאםפ^ני עקםפרעס אמעריקאן אן קריגען זאלט איהר אז ׳זעהט

ס א ר איז ד ע ײ ען ג נ ו ר ע כ י ז ר א פ א ג ע ט. ג ס לו ר א פ
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ע נ י נ ײ אן א ק רי ע מ ם א ע ר פ ם ק ם ע םע םי ע אין א ר ע ד נ : א ט ד ע ט ש
 בילדיננ, םק׳גלאון־באועז נ»< אט^אנם•,

ע 47 רגי  ©םרים מי
 םם. מעיעם וז. M2 םד., באלםיפאו,

 םט סנטןן נארד 4 «לא., רסיגגח^ כ
 סט װאשינגטאו 888 סאסס, כאסנו•!,

מיזזיאן/  סםרים סםע איסט g,. §204 י
ד % נו םםריט סאוט 1M8 רי

ט י ^י ^י ד ע  <** םעריריאו ם ״ אעד א
סם םה׳ני lias ס»., סיםי״ ק׳גנויןם

 סט אליװ ט 7צ4 סאי., אנרזשעיעס, יאס
 עװע םאיסװעם 8« ׳םיע םיניא§*יים,
?'ob־ nci קענערע, םאנטרעאמ 'd •מײ

 ברארװײ 3ec זויטס״ םייװאקי,
 , טט נרײװיער ססדדסד רא״ ארלינ^ נױ

 ביידיננ. האטעל טשארים
םם םשעםטגאם noe ^רארעיםיא,

םם סאום װ. 26 ױםא, סיםי, לײק םאילם ̂ ^עוו ע£םיר M1 **•׳ •יםטנורנ׳
** ר 1̂® עם וואו שטערטעל, און שטארט יאראר  t*a ntmi ■nme*’« 30*80 '« ™  .W M ״ , י י  ho w ,  U w *

•םמריהאו די דורך חײם אלםמר orttopy ק»םאאגי

 סטס אוק אוז vvx\ ארעגאז, פארםי־אנר,
 עװ רריםע־ mm װאשיננםאו, םיאםעי, סטס י*אקוסט אח (*טע . םא ױאיס, םט טע2 נעב^ סט םארהעם םראנציםקא, םאו

װעםט ,סט םארט 25 םיש״ רעםראי̂נ סם קאםערם 1»ס» טעהסעס, דאיראס, • םםס רײם אח םערטע , » סינסינעטי, עװ װאנאש :ארט חנ אירל., שיסאנא, םטס אירי אח םעיז ׳י. נ. באםאיא, װ נ סס ״רזשי״ ixn . P ר װאשיננםאן.
רער נאר נעים שיהעו איחר קאנט צאר\, םאיאו אויר איז רארם סטיישא!, רעילװײ א
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פאליםים אװ טאקטיקס די א־בער קורם א
ױניאניזם טר״יד פון

1*ז213 םון ס־ז*ן אין קי׳אסען אינטערניייעאנאל ר־ ;,א (נעדאיטען

פינקעלשט־י;. ל. סין א־דיש -- םאפאם. י. דיױױד־ פין

.3 לעסאן
סיסטעם. איצטיגען דעם ענדעדען צו *ארזוכעז עקאנאמישע

l. .די איז סטרײק דער דאם באחויפטעט, ריכטיג ניט װערמ עס א 
געכים. עקאנאםישען אויפ׳ן אקציאן דירעקטע פון פארט א״נצינע
אק־ פאליטישער פון געגענער דינען װאס ראדיקאלע; יענע כ.

 דאס איז נענעראל־סטרייק דער אז דעריבער, םראפאגאנדירע;, ציאן,
געזעלשאפט. קאפיטאליסטישע די אלסצונייטען םיטעל א־יינצינע

אונז. דעחנעחלט באװעגוננ ארבייטער דעי־ סון געשיכטע די א. ןן.
אנ־ םיט באנוצט אפט זיך חאט ארבײטערשאפט ארגאגיזירטע די דאס

קאם̂ן דעם אין אקציאן עקאנאםישער און דירעקטער פון םיטעל דערע
:ױידזש־סישטעס. דעם גענען

ארכ״טער־בא־וע־ ד• װי אלט אזױ ױינען מיטעל אנדערע די ב.
צ'ים. צו צ״ט פון באנוצם װערען און נופא, נ־ננ

m. .עיע־ אײנפלוםר״כער געוױםער א װען צייט, א געײען איז עם א 
אידעאל־ דער דאם געגלויבט, האט ארב״םער־כאווענונג דער אין טענט
צוריקקעה־ זיך זאל םעז ווען דאן, נאר געװען װאלם סיםטעם םטער

 זיר יאל םעז ;לעבען חײםישען עקאגאםישען אמאליגען דעם צו רען
 אגריקולטור די אװעקשטעלען וױדער און נאטור דער צד אוםקעהרען

אינדוםםריע. דער אינער
 דיזע האט ארבײטער־כאװעגונג דער פון געשינטע דער אין ב.
 געהאט צײטען. פארשידענע ,צ. און פארםען, םארשידענע אין אידייע,

באװעגונג. דער אדיף װירקונג א
;, V ו א ט ר ע כ א ר האט יאהרען דרייםיגער די אין ג.

־אלא־ ־ארםאניע ״נױ די נעגרינדעט נאכפאלגער, דינע פון געשםיצם
אגריקול״ אויף געווען באזירט איז װעלכע םטײט, אינדיאנא אין ניע״
 דער פון יםודות קאפיםאליסטישע די איגנארירם האם קאלאניע די םור.

נעזעלשאפם.
 ט ר ע ב ל « האט יאהרען, פופצי־גער און פערציגער די דורך ה

כא־ איז װאס בריםביץ, ארטור פון פאטער דער ,ז י י ב ם י ר ב
 געפרעדיגט שאציאליסט, אםןזריקאנישער ערשטער דער אלם קאנט

געגרינ־ זיך האכען קאלאױעש אגריקולםורנע פילע און ״םױםשוריזם״,
אנשויאונגען. ״פױטשוריסטישע״ פון נאזים א־יפ׳ן לאנד, איבער׳ן דעט

אויפ־ וױדער כאװעגוננ די האם יאהרען נ״נציגער די דורך ה.
גע־ זיך האבע; סאוםה די און װעסם לער פון םאציאליםטעז געלענם.

 עקזיסטירעז זײ פון טאנבע און קאלאניעס, אזעלכע ארגאניזירע; נומען
הײנט. נאך

 א צוזאםענצונעחםק באװיזען האכען קאלאנ״עס דיזע כאטש ו.
 אינדוסטריעלען, דעם פארלאזען האבען װאם מענשען צאל געװיםע

 לעכען אנריקולטורעלען אן פיהרען נענוםען און לעבןןן שטאדםישען
א״כער- װירקונג קנאפע א געהאט ככלל אבער, עם, האט לאנד, אוים׳ן

סיסםעם. קאפיטאליסטישע די צובײטען ׳
IV. .צו־ פריםיםױוען א אין געװען נאך איז אינדוסטריע די ווען א

 אין נאך געפונען זיך האט סיסמעם קאפיטאליםטישער דער און שטאנד,
 ארבײטער־ דער אין םענשען געפונען זיך האבען קינדער־יאהרען, די

קאנטראלי־ קענען װאלטען זײ אז געדענקם, האבען װעלכע באװעגוננ.
 איינ־ זיך צוױשען רועלען *,ז װאס דעם דו־רך קאפיטאליזט דעט רען

מאאפעראציע. פיהרען
נע־ דינען פראדוקםען די דוען פעריאד אץ נןןװען איז דאם ב.
 געארבײט האם םלאכה בעל יעדער װען ;האנט מיט׳ן געװארען שאםמ

געצײג. א״נען זיין םיט הויז, אין זיך ביי
 אפצוזעצען װי געװען, איז ארבײכער יענעם םון פראבלעש דער ג.

 דעם און איהם צװישען געשאפען. האט ער װאס פראדוקט דעם
 חאט װעלכער םווזר, אדער םיםעלטאן, דער געשםאנען איז פארברױכער
פראפיט, םיט׳ן איהם םיט טײלען צו זיך ארבייםער דעם נזןצװאונגען

םראדוקםען. אדיסנעארבייטע די' פארקויפען צו פריװילעגיע די פאר
 ער אח לאגע, זעלכער דער אץ איצט נאך איז פארםטר דער ד.

 םאר־ .קאאפעראמױוער אין פאראינםערעסירם אליז נאך דעריבער איז
אײזענבאה־ די איכעתעהמען זאל רעניחננ די אז דעם, אין קעטיננ״,

 אהן פראדוקטען זײנע פארקויפען קאנען זאל ער װערהײזער, די און «ען
םיטעלמאן. אדער סוחר, דעם פון זיך אריינםישען דעם

ty .האנםאר־ די פון םלאין דעם פארנוםען האם פאנריק די װען א
 גענונ געהאט ניט מלאבה בעל אײנצעלנער דער חאם םראדוקציע. בײם

 נויטינע דאם נעהאם ניט האט פראדוקציע. די אנצוהאלטען קאפיםאל
םאשינערי. די גים אױך און רוי־םאטעריאל

 קאפיטאליזם דער אז אײנגעזעהןן. האכען יארבײםער ווען־ד ב.
אײנשטע־ פון םראכםען גענוםען זײ האבען ווערען, אפגעשאפם דארן*

 םאשינערי די אז יםוז־; קאאפעראטױוען א אויף •ראדוקציע די לען
 פון אײגענםום קאלעקםױוע דאם ווערען זאלען פראדוקציאנם־םיםעל און
שא^ אין ארבײטער די

j געגלויבט האבען װאם די פון אידעאל דער נעווען איז דאם 
 װע- וואם ארבײטער די פון אייגענטוס דאס זיץ דארף שאפ -יעדער דאס
׳־ באשעפםיגם. שאם דעבו אין רען

VI. .חאט כאװענוגנ ארבײטער דער אין עלעםענם צווײםער א א 
 אױפגעטאן בלויז האם קאאפעראציאן פון פארם די אט אז געדעגקם,

 קא־ קלימע ארבײטער אײנצעלנע די טון נעםאכט האט עם וואם 1דאנ
,פיםאליאםלאר־

J זאלען שעפער קאאפעראםױוע די דאם אניםירם, מאבען זײ 
 וײ און אינדוםםריע, דער םון ארבײםער אלע «ז נעחערעז ליבערשט

̂ן  ימיאנם די הייםט, דאם ױניאנם. די ײרן װעוקן פארזזאלטעט ?אל
רעם אוםבײםמ• גאך אזוי און שעםער יװעאאטעראטק גדמדען זאלןןן

r.«־ . . .. קאפיטאלימ^
j קויח־ א אפגעקויפם זוירקליך האם לײבאר* אײ די,נײטם

 אכער ויר האט דאם אױ«ן. חןס אויף באםריבען oy און לןןךסיגע
!װי־ גדסנומרעםענתיסע ענםמםמנען׳ זימעץ עס געהאלםעץ. נימ מנג

חיזףסינןן רי 1א־ טעטנערשי■ די און •יחרער די שען אויפגע- איו קױ
געװארען. גענען

 ״גילד״ םאדערנעס דעם פץ פארלויפער דער איז אידײע די ד.
סאציאליזם״.

VII. .גע׳• חאט נאװ/ינוננ ארכ״מער דער א*ן גר,*•;־ אגדער אן א 
 די קאנטראלירען םארקעטס, די קאנטראלירען ױאפ די דאש טענח׳ט,

 אױכ און סיסטעס. קאפיטאליםיטישען דעם באהערשען און פראהקציע
 די פארכאפען אפריחער מען דאר־ געיע־שאפט, די פארכאפען װיל םען

םארקעטס.
פארנרוי• פון פונקציע די דאס נאחױפטעט, א•',־ האכען די כ.

 אץ פראדוצירען פון פונקציע די װי םענשען ב״ש :ױכטיגער איז כ־ען
 ככלל נעזעלשאפט די א*ן לעכען א־נה־סטריעלע דאס -אן דעריבער

מארקעטם. די כאחערשען ד־רכ׳ן •־ערען קאנטראל־רט אסבעשטעז
 דעת אט פון געשיכטע דער אין :״שפיל קלאשישער־ דער ג.

 זיך חאנען ױי ענגלאנד. פון קאאפעראטלדען ד• ז״נען באװעג־נג,
איצ־ אדן קאנםױםערם פון פארא״נען קאאועראטױוע פ*ט אננעהױכען

 אץ דאר,ז־שיפען פלאגטאציעש, םאכריקען, א״גענע ז״ םארסאגען טער
װ״טער. אד־

ill \ .ארכײטערשאפם די אז )א,־יך דעגקט װאש גרופע, א נאך א 
אונםער״ שטרײכען אקציאן, עקאנאםישער דורך באפרײען דך ,דעט
קאפיטאליזם. םאדערנעם דעם קאנטראלירט ־רעדיט דער ־אש

 דאם נר־נט, דעם אױף געדאנק דעס באײרט עלעםענט דער כ.
כיזנעם־ײעלם, די כאחערשען פינאנסיחןן גרויסע די און באנקען ־*

וױיל, כאנקען. אײגענע גרינדען רארןז ארנ״טערשאפט די דאש א-ן
 קאנ־ צו איכערגעחן אויך זײ װעלען קרעד״ט דעש קאנטראלידע; דלרך

םארקעםם. די און פראדוקציאן די טראלירען
באנקען, ארב״טער און קרעדיט־קאנטראל םון איד״ע די ג.

 דעםאלס שױן יאחרען. פערצעער די אץ נאך כארויזען זיך דזאט
כאנקען, ארכייטער עםענעז צ־ םארדכען נעװארען נעםאבם ד־נןין
ערפאלנ. אהן אבער

 עלעםענם ראדיקאלער דער האט א־רזאכען, נערױסע צוליב ד.
םעטיג• דער אם םון צוריקנעחאלטען זיך באװעגדנג ארבי־טער דער אין

 םארכאפען צו םארזוך א םיט כלויז פארנרסען זיך האבעז און קײט
. םאר־עטש. די םיט פראדוקציע די

 װידער זיך כאװענוננ ארכ״טער ד־ האט צ־יט לעצטע די ה.
 ארכײטער־ קרעדים־קאנםראל. א,ץ ארבײטער־באנקען כ*ם פארנוםען

לאנד. גאנצען איכער׳ן געגדינדעם איצט װערען נאנ־ע;
 אסא׳ און ״סאסאנס :זעהט א־ינצעיה״סעז טעמ־ פא־ :באטער־־ננ

 םעו1 אסעריקא״, אין נאװענוננ א־ב־יטער דע־ פו; ״נע״.-נטע ס־א״־עאנס״,
טייל. טעי1 :אנד,

 גיט דעפארטמענט עדױקײשאנאל דער
הױז ױניםי אץ לעקטשזרס

 פון דע#איטטע:ט עדױמײ״מ^גאר ־ער
 באלעיענדע ניט א'ינטערגע*עאגאא אונזער

 םון איםעגיע ױ:יטי דער אין לעקכדעורס
 אין דרעסדאנער, און וױיסט אונזעיע
 זײנען יעקטיעורס רי און ®ארק, טאיעסט

הינדכטען. איע אין :6ערפאי גרױסער א
 אוג־ גענעבען װערען לעסט^ורס די
 ײאלד, םיטען אין הימעל. סרײען טער׳ן

איז בויםער, *ײן הױכע הינטער
 פלאטםאדם, א געװארען אױסגזדעטעלט

 ראננע נעװארעז אויסגעשטעאם זײנעז עס
 באצויכע־ דעם אין דאיטען, און בענק,

 און קיהל איז עס װאו «לאץ, רענדעז
 פאר־ וזיצען, גרױסע אין אםילו לוםטיג

 הע־ צו ביענישען 400 איכער זץי קלייבעז
 צו זיד הערמן זײ און יעסט״שורס, די דען
 יעדע נאך אויםמ^רקזאםקײט. נרויס מיט

 און פראגען געשטעלט ײערען לעקטשור
 די דיסלווסיעס. םאר אויד סומען עס

באגײסטע- פון קװאל א זײנען לעקבדצזורס

 «י1ו נום אזוי לעקטיעורער, סאר,די רונכ
צוהערער. די פאר

 ;מ*שיקם װערעז װאס לעקטמורקר די
 וױג• האכעז װאס זעלנינע די דינמז אהין
 אינמערנע^א־ די איז נעלעת^ררם םער
יארק. נױ אין סלאסען נאי

 פערזאנען כאװאוסםע םאילנענדע די
 -py^v: דארט זומער ״דעם שוין האבעז
:םשורט

 אילעקסאנדער לױועם, •ראפעסאר
 נירינג, סקאם ■ראםעסןור םיטישהאנדלער,

 עפ^םײז הערםאן נינער, ש. ילעװין, מאחס
 װערען לעקםמורם די אנדערע. גאר און

 נענעבען ר*ורט ײעלעז זײ םארטגעזעצט.
 די *אנג װי ׳סיזאן גאנצען דעם װערען
אםען. זײן וועט אימעניע ױניםי

 יעקטיפורם די םון טעמעס די װעגען
 באצת אין זאכען אנדערע נאןי וועגען און

 מא• באלזאנט כײר ען5װע לעקטשודס ,ד
.4כיאי צװײטען א בען

io 8 אץ ארױס פעפעוסאו איז וועכעד םויזענד
סםױיס נענעראל

 אלע זײנעז פריה דער אין דינסטאג
 נױ פעטערסאן, טון וחנבער כראאד־סילק

 דארטיגע אאע םון ארונטער דזשוירזי,
 די סםרײק. נענעראל א איז כילק־יטעפער

 אײ דערגרײכען וחןט סטריײןערס צאהל
 8—7 פין ארבײטער טויזענט, צעהן בער

 עס װעלכע צװי^ען נאציאנאליטעטעז,
 אר־ אידישע צאהל גרויםע א םאראן איז

 צענ־ הויפט דער איז •עטערסאן בײסער.
 אין סילידאינדוסטריע דער םון טער

 נאנצען איז איצט וחגרט װעלכע לאנד,
פאראליזירט.

 פע־ םון ארבײטער װעבער סילק די
 ניט ^ויז האבעז דדשױרזי, נױ טערסאן,
 ^ווע־ רעם אריבערטראנען מעהר געקענט

 ארבײטס־קאנ־ ישלעכטע די םוץ לאסט רעז
 הא- באםעס דארטיגע די װאס דיציאנען,

 אײננע־ יאהר צװײ לעצםע די אין בען
 דער הויסטזעכליד שעפער, אין.די םיהרם

 וועצ־ בײ סיסטעם, לום 4 און 3 שװערער
 קאטארנע. רענעלע א איז ארבײט די כער

o אױסער n ר דער ראט ע ט כ  סיםטעם ^
 ארבײטסלאזינ- נרױסע א טאראורזאכם

 זיך האבעז זײדעךבאסעס די און קייס
 איבײםער די װאס דעם, מיט באנוצט

 זײ איז ארנאניזירט געויען ניט זײנען
 ארביײ דעם ארונסערנעמניטעז האבען
װײדושעס. סער׳ס
דינם־ האם ימיאן ארבײמער סילין די

 צו קאםיטקס ארױםממיסט טריה מאג
 װעא- יעמערסאן, פח ?ײדעז־מאימר אלע
 rt םאנייאםם א אױסנאסי^ס ר*נ*ן כי

נאײך •עטקרסאן םון ארבײימר pyo איע

 מאד• צו איז עעפער די םארלאזען צו
 האל^ מיטינג פארשידענע די אין שירעז

נערשם , ע.דב־ח ב־שלויזרנסםיבחאר

אן ש ײ ק א ץ װ י א װ ד ר נ ע ק ר א  י
ב. ר ג א נ . רי ן ע ל שו

 היי• אױןי אזוי יאייר, יעיעז דװ אזוי
 אויוי צונעמאכט שולען די װערען יאהר,
 לעהחןר די געבען צו כדי װאכען, צײײ

 נעלענענהײם א שולען ריננ ארבײטער פון
 שולען די צונרײםען און אויסצורוהען זיןי

ארבײט. יאהר נײמם דעם פאר
צוזא־ זיך קוםען אויגוסם טעז25 דעם

 פאר־ אום אלע איז קינדער די מעז
 אנ־ װערען עס לערנען. זײער צוזעצען
 עלטעד *ון יאהר 7 ׳סון קינדער גענומען

 נױ אלע אין הלאסען פארשידענע פאר
שולען. רעג ארבײםער יארקער

סט.; טע145 א. 462 — בראנקם
 — הארלעם ;םםריט טע172 איסט 500
 איטם 143 און סםריט טמ113 א. 114
j 134 — מאזן ראון ;סטריט טע103 t 

 גראדװײ; אמאו 204 און סטריט. טע7
w 61 — װיליאםסבורג n rv ,אוחננמ 

 ססג גראנר 319 אח סס. יןאסקיאסהא 284
 םםריט; םעקסאן 229 — בראנזוױל

 :םםי'ט סא43 1373 — ■ארס בארא
 וואן 218 — יארח נמ איסט

םױו% 3109 — ווײיאגו־ קוני ;עווענױ

םםרים. ױיאסהא

פון לענען מם אץ פאסירונגעו זױכטיגע
װעסט נאהענטערnsn׳אז ױניאז אונזער

קארעסיאנדענט. סיעוױעיען אונוער פון
ץ W*שיק »

 שיקאגא׳ער דער אין פיאב^עמען
 םאר- צו ניט ז״נ*ן, vnooקלאוס־אינרו

 ״אינסײד־ גענוג. רא ךגדיגען,
 דושאבערס, שאיס׳/ ״אױטס״ד /,שאפס

 געװעחגליכע וייבען דאס״ סװעט־שאפס,
 אינדוססטריע קלאוק דער םון *יאכ^עםען

 אויך זעלכסטםארשטענדליך און לאנד םון
 אלנע־ די אױסער אנער שיקאגא. םון

 איצט •חאט קלאוק־פראכלעמען סילנע
 און •ראכלעם, םסעציע^ע א שיקאנא

 ביליגער דער װאס דערפאר איז דאס
 שיקא־ םון פארשװאמדען איז גארםענט

 ניט שיקאגא אין םעהר װערט און נא
 ‘PivsP שיקאגא׳ער די מאנופעקטשורט.

 צװי־ ליניע שארםע א חאט אינדוסטריע
 װאס ארנײם נראדען פארשידענע די יעען

געטאכט. דארט װערען
 רער איז װעיבע ׳סטריט מארסעט

 בעסערע רי טאכט קי*אוק*דיסטריקמ הויפט
 סײד, נארט־װעסט די ארבײט. לײן

 כילײ די םאכט עװענױ, כײלװאקי ארער
 סײד װעסט די און ארכייט, לײן גערע
 כיאכען װעלכע tiy%vv סװעט די האט

 סטריט מארקעט פאר ארבײם ביסלאך צי
עװענױ. מייװאקי און

 ארביײ װעסט־סײד׳ער די כאטש און
 אלנעמײנער דער צו אלע באלאננען טער

 זיך זײ האכען םונדעסטװעגען ױניאן,
 די מיט םארבאנד שטילען א אויך דארט

 דיזען אין נאך מ׳האט און ׳באסעס
 װאר־ארבײט אז אנערקענס ניט ־געגענר

 דער אין געװארען אײגגעםיהרט שוין איז
 פאר לעצטע די םאד קלאוק־אינדוסטריע

 שטיק־ רארטען נ^ר ם׳ארבײט איז יאהר׳
ט ײ ב שסעהט. װעלט די װאס אויוי אר

 א ארבײטען װעסט־סײד דער אויױ
 קע־ װעלכע ארבייטער, תלאס ספעציערער

 גע־ אנדערע רי אין ארבײטען נים נען
 קאאס א איז עס שטאדט. פון נענדעז

 בעלי־ חצי זי״נען װעלכע ארבײטער,
 םען אז און םענשעז, עלטערע מלאכות,

 מוזען ׳שא•, איין םון ארונטער זײ׳ נעמט
 שא« צוױיטען א אין ארכײםען נעוזן די
 װײטער ?ײ ארבײטען גענענד. דיזען םון

שטיק*ארבײט. מטי^נרהײם
 לײדט װאס געגענד, *ױײםער דער

 •אר אעצטע די םאר שטארקםטען אם
 דעם, םיט עװענױ םילװאסי איז ,יאהר

ר ע ד ^ א  אין איז גארמענט בילינער װ
מן אנ  םון געװארעז סארשװאונדען ג

 ארבײמ עווענױ׳ס םילװאקי שיק&א.
 נאר־ כיאמערען דעם םון באשםאנען איז

 סאר־ אױו• ארבײטעז װאס די מענם.
רו אױך לײדען סמרים קעט  וואם דעם דו

 מאמזעט אויח קורצזנ, זײנען סעזאנען די
 שטיקלאך דא םארם זײנען אבער, םטרים

ײ עווענױ מילװאקי *ויף וױיל סעזאנס,  זי
 אר־ דער םים צוזאסען סעזאנס רי נען

טארשװאונדען. אינגאנצעז בײט
 האט קאאױדטרײד שייזאגא׳ער דער

 דורכשניט איז נעליטען אלעגצזײן איז
 דעם, צוליב שטערט אנדערע װי סעהר
 אלס באװאוסט געווען איז שישאנא װײל

 םארשװינדען דעם םיט סענטער. סוט א
 םאר לעצטע די איז סטעציעל סוט, פונ׳ם

 זײנען סוםס קײן װען װינטער־סעואנם/
 הא־ נעװארען, נעמאכט ניט איננאנצעז

 םאנוםעקטשירערם שיהאגא׳ער די בען
 סריגען «ו דזשאב, שוחןרען גאנץ א נעהאט

 קאומ־ אלם טרײד איז ״סטענדיננ״ א
מאנופעסטשורקרם.

 סםארקי&ער דורכשניטליכער דער
 םון סוטס יןױםען צו אײגגעװאוינט איז

 אנדער אן םון קאוטס און פאאץ אײז
סאמדהויז. א פון ׳פלאץ

 יעצט דערום האט סםריט םארתעט
 קײן װאם דעם צוליב סעזאנס קורצע
ניטא. יינען1 סוטס

 בילינע די װאו עוועניו, כײלײאקי
 װערט װערען, געמאכט טלעגען קאוטס

 םארשװאונדען, איננאנצען ביסלעכװײז
קראוק־דיםטריקט. אלס

 שיקאגא אין װערען קאוטם בילינע
 קאאוה־ די םאנוםעקטשורם. נימ מעהר

 אויף נעארבײט האבען װאט מאכער,
 םעהרסםע די קלאוסםאכער, קאוטס, דיזע

 טרײד אין שױן זײנען וועאכע ׳ױי סון
 ארום געהען םערטעא־י^הרהונרערט, א

 טירעז די איז קלאטען און פארשמאכטע
 ניט צס פענעז און 6דזשאב ?וכענריג
געםינען.

 דזשאבערס די װאס קאנקוראנץ, די
 חאכען שע«ער אויטסײד זײערע מיט

 האוםם בילינע די אין ארײמעבראכט
א םארטריבאן האט  םיז ארבײם לײן ױ

שיסאנא.
 חאבין וואס םאנופ^עםשודמרס די

מ כ ^ חי ג  אתי«, ?יעאןישוין קאוסס ר
ביזנאם. סון ארוי© אי«ט umya אדאר

 אין לאנא אלנממיינע די וחמ אפיײ
ײי ר אפאנאפישא אלנאםייני די או? ט

 אזוי נעװען ניט װאאם לאנד אין לאגע
 םון פראגע די װאלט ,איז זי וױ ׳שי*עכט

 צוריק ארבײט לײן דיזע צוריקכרענגען
 םארפלאנ* א געװען אױך שימאגא קיץ

 •ראכלעם דיזע איז סיעציעל טערטע.
 נאנצע דאס װען איצט, אנגעוױיטאנטע אן
 עסאנאמײ שטילען א דורך מאכט אנד4’

 אנגעװײ־ אן אױך איז מס קרידס. שען
 גאי־ ביליגען דעם װעגען פראגע טאגטע
 םון באארד דזשאינט דער און מענט

 פארענט־ צו דאס זייך דאטערט שיקאגא
 דאס אזוי װי זיך װאונרערט און םערען

װערען. םאיענטםערט חען

טאײדא.׳ אין
 ר.י,נ קאמפײגעװען ■ טאלידא אין

 Tt געםינם װאס שטאדט א טאלירא,
 םון ליניע אײזענכאהן הויפט רער אױף
 און ריילראוד, סענסראל יארק נױ דער
 שיקאגא פון רײזע שטונדען פאר א איז
 נױ םון רײזע :אכט א און קליװלאנד, און

 באטראכט טען װען םונדעסטװעגען ׳יארק
 םאר* טרײד קלאוק אין לאגע די דא

 טען20 אין לעבען מיר או גאר רען געסט
 דעם אין לאגע די װארים יאהיהונדערט,

 איז זי װי פונקט איז טרײד קלאוק היגען
 ערגסטע די אין יארק ניו אין געװען

צוריק. יאהר דרײסיג מיט צייטען,
 אר־ אפגעװארט מיר האבען געכטען

 מיר ׳טאפ. געוױסען א פון כײטאר
 דער אין פארנעמען געװאלט זײ האבען
 צוגעקוטעז זײנען מיר מיטינג. א צו פריה
 םריה, דער אין אזײגער 5 שאפ צום

 און געארבײם. אלע שויץ זײ האבען
 מאשײ די נערוישט האבען סערקוױרדיג

 םריה־ םונ׳ם שטילקײט דער אין נען
 שױן מיר זײנעז םריה דער אין מארגען,
 זײ אויו* מיר האבען צו־שפעט, געקומען
 א# אזײגער 7 כיז םארנאכט, געװארט
 געארבײט. אלע האבען זײ אבער אװענט,

 געקענט ניט זײ אויף זיך האבען מיר
דערװארטען.

 שוין םיר זײנען טאג נעקסטען דעם
 געגאנגען זײנען מיר און קלוג געװען
 בײם געװען זײנען מיר און שלאםען םריה
 שוין זײנען םריה, דער אין 4.30 שאפ

 שאפ אין נעװען ארבײטער םעהרסםע די
 פאנגען װען געארבײם. שיין האבעז און
 דאס קענען סיר ארבײטען? צו אן זײ

 זײ סײדען אויסגעםינען, ניט אוםן בשום
שאפ. םון שוועל אוגם׳ן שאאםען
 א געװען אםאל איז טאלידא אין

 פרע־ א געהאט האט ױניאז די ױניאן.
 גע־ האט פרמזידענט דיזער און זידענט
 האכמן 1922 יאהר אין באיטץ. הײסען

 בליטץ װאו שאפ דעם םון ארבײטער די
 און םםרײק א ערקאמרם געארבײם ד.אם
 הויפט־םיהרער דער נעװארעז איז ץ6באי
 סטרײק פוץ צײט דער דורך םטרײק. םון

 ארויכד מאנוםעקמשורעד דער האט
 אלע געגען אינדזשאנקשאז אן גצנומען

 געגען אויך און ױניאן דער םון אםיסערם
בליטצ׳ען.
 םאב־ א כאס. א בליטץ איז איצט

 געכען םירמע דער םאר םאנוםעקםשורער
 געװען דאן איז סטרײה דער װעלכער

 ארגאנײ אונזער װען איצט, געריכטעט.
 גאננ, פולען אין איז זאציאנס־סאםפײן

 בא־ םאנופעסטשורערס היגע די האבען
 אינתשאנפ״ אלטען דיזען םיט זיר נוצם
ארבײטער. די אנצרשרעקען שאן

 זעהן םען קעז םארנאכט אלע און
 צו מײלענריג בלײכען, א באיטצ׳עז,

 אינ־ דעם םח קאפיעס קאטיטעם אונזעחנ
 ארויסגענומען יאיז װאם דזשאנקשאן,

 נא־ זײן װאו און איהם געמנן ג^ווארען
 פאםיטעס אונזערע און זיך נעםינט מען

|yvf אויגען די אין נלײך איהם סוסען
 שסימעל ראזינע רי דודך םיהרט עד

ארבײט.
 מא־ חינע די האבעז מיטעל א נאך

 ״םײמען״ צו אויסגעפונען נוםעקטשורערם
 רי מיט זיר באנוצעז ׳זײ — ױניאן רער

 זײנען װעלכע ליפלעטם, און צײטונגען
 טרײד דער םון נעװאיען ארויםנעגעבעז

יג•5 עדױקײשאנאל ױניאן
 די האבען צוריק ײאכעז פאר א מיט

 צחאמענגערוםען מאנוםצפםשורצרם היגע
 םארנע־ זײ םאר און ארבײטער זײערע
 ײניאן טרײר רער פון אױסשנימעז לצזצז

̂נ פדױפײשאנאל י  זײ צו איז צײטוננעז ל
אײער װאס ועהט, ״איהר :נעזאנט
 םיהרער אײערע װער און איז ױניאן
?״ זײנפז

 מאנױ היגע די האבעז ײאר לעצטע
 וײערפ צוזאספמפרוםפן םעפמשורארס

 א םארנעלפופן ויי *אר און ארבײטפר
 פריד ײניאן טר״ר די וואם סירמולאר,
 װאבען פאר א םיט האט לע סימזאנאל

 אח יאימ נױ אין אתיםגאנאמנן צודיפ
יארס נױ אין םפמפלםפנט דעם אםאהירט

 דער םון ייחןרס די אױםגעפאדערט ייין
רפזיגגירפן. צו װגיאן

 סא- די ראס חאבעז סירקולאר דיזען
 n פאר םאמעלעזען נוםעקטשורערס

 זעהט, איחר גפואגט, זיי און ארכײטער,
 איז אײערע ױניאן קארופסע א פאר װאס

 ראס זײנען. פיהרער די קארופם וױ און
 הומען װעלכע מענשען, דיזעלבע זײנען
פארםידרען. צו אײך טאלידא קײן איצט

 ניט ארכײטער, די םון איינער ווען
 בא־ א געמאכט האט ױניאךמאן, קײן

 רי אין סטײטמענטס די אז סערקוננ
 איהם האט ׳םאלש זײנען סירקולארסס

 אז געענטסעי־ט, באסעס די םיז אײנער
זי׳- סירקולארס די םון ארױסגעכער די

 םפן אמ מענשען ארענטליכסטע די נען
גלויכען. זײ קען

 טאנוסעק״ רי צ* צו ׳ ^זטעלט װער
 ליטעיאטורל ריזע טשורערס

♦ * י״
 צוױנגען זאלען םרױען אירישע אז
 װערען נים און סקעבען צו כיענער דיערע

 נײע גאנץ א איז דאס ױניאדלייט קײן
 איצט ראס האט פאסירט און ערשײנונג

טאלידא. אין
 באס איצטיגער רער נאלרםאן, מר.

 םרירלאנ־ האהען, םירםע קי׳אוק דער םון
 א ערםונרען האט כיאיטין, און רער

בײ רארף אײנער װען :״סקים״ נײעם
ײ« ווויןי (׳■לום .)10 ז

*

 —וױסעו דארח איר
ן לדכערער חברים

 םיגארעטם אנדערע שרוכיר איך מעהר *וואם
ו אלם ח ע  אז איבערצייגט איך כין ט

ם ר א מ ל ע  אײנקויןן כעםםער דער זיינען ה
 איך װען קװאליטעט קען איך נעלד. מײן םאר

 איך נלײך טאקע דערםאר און עם םארזוך
ס בעםער ר א מ ל ע  בי־ אנדערע די אנשטאט ה

 קװאנטי־ גיבען װאם כרענדם נעםישטע ליגע
נארנישט״. םעהר און םעט

ם ר א מ ל ע  גע־ װערען און באװאוםט זײנען ה
 ווען צײם. יאהר פופצעהן איבער רויכערט

ם קױפם איהר ר א מ ל ע  כלױז איהר קרינט ה
 ̂יםם איחר װען טאכאק. טערקישע ,עכטע

 בי« א איהר רויכערם םינארעםם נעװעהנליכע .
טאבאק. קװאליםי ליגע

ם ר א מ ל ע  נע־ זוערעו און אםת עכם זײנען ה
 זײ פארהיטען צו באקםעס קארדאן אין פאקם

צובראכען. װערען פון

ױ ױ אז ע, ו ר ע ד נ ט א ע ו ת אוד»ר ו א ע  ד
ען ב א ן םוץ ה ר ע ד נ ע. צו ע ש י ן ג ר ע ט
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 דמו פה מאוה עקז. פוז סיטינגען צודי
י יזניאן, דרעסמאכער

 םון 11באא עחזעקוטמו םון דצוננ »
im איו ,22 לאיזאל ױניאן, דרעסמאכער 

טען  ׳אװענט ײנסטאג נעװ^רען ^•נעהא̂י
29 o nדער םדן אםיס אין יױ׳י, טען v* 

 דעם אונטער סט., טע21 װעסט 16 ניאן,
נייוסט״ן. כי. ברודער םון סארויץ

 נע- זיך האבצן ״עעיער פון קאסיטעט
 און םאריאנגען םאר׳פײדענע מיט מענדעט

i v i פאריאג• די האט נאארד עקזעחוטױו 
:v\ איכער און אסבאטראכט אין גענומען 

געהאנדעיט. ?ײ
 ארײנגע״ האט ראז*ן םערי שװעסטער

 מיטגליד א איס רעזיננאציע איחר שיקט
 קאנענדיג ניט און באארד ;־קזעיווטױו פו,־

 דעי אין באטײרינען אלזטױו ?יך רעהר
 *PP דעם זי האט jipav דער םון ארנײט

 איז ערםאי״נ נעװא-ניעען נאארד זעקוטמו
אױםטואוננען. וױיטערדינע ז״נע

 גע־ אנגענומען איז P'PNaa'fPi איהר
 בא־ איו עס און כאדױעיעז כייט װארען

lyo ip r א דעם װענען האנע; צו נעװארען 
aaailpo די אח ״גערזןנטיגחײט״ דער אין 
 נאכיען אין איהר זאל קאכייטע םעאנץ

 ■רעזענטירען אניזאציע3אל אונזער סון
 סאר אנערלןענוננ ס4אי אגדענק אן כײמ

ארכײט. איהר
 נעװארען עעמאכט זײנעז נאכדעם

 גריװעגס דער צו םעטבער א םאי װאהלען
 ■יא״?, ראזענ׳ם יעװעסטער אויןי קאכייטע

נעװארעז. עױױילט איז קיײן ברודער און
 האט פארטיי״ 1לייבא ״אמעריחאן די

 עקזע־ איהר אז םעלרוננ, p ארײנגע^יקט
 גרויען, די םיט צוזאמען באארד, הוםיװ

 דאזיגער דער סיט סיכיפאטיזירען װאס
 שטאדנד א אײנבארוסען האכען ■ארטײ,

n נױ םון קאנװענשאז r אוסנעגענט און 
 אוײ טעז11 דעם אװענט, מאנטאג םאר

 רעגד אין אױדיטארױם דעבס איז גוסט,
ססול.

ppaap i n װעט קאנװענ״שאז דעױ םון 
 װוזי־ איץ יאםאלעט ראםיפיצירען צו ?״?
 װײס־ירעזײ און ■רעזידענם םאר יער

 יארק נױ אונזער אינדארסירעז דענט;
 קאנדידאטען נאמעירעז ;טיקעם סטײט

 אסעמב״ איז סענאט סטײט קאננרעס, סאר
עז אננעמעז און יי ^  אנצױ אזױ װי כי

 ערסאי*נרײכעז און וױרקןארעז א םיהרעז
 *רינ״ און קאנדידאטעז דײ םאר פאםיײן

 ארכײטער אטעריקאנער דער םח ציאעז
*ארטײ.
 באארד עיןזעקוטױו אוגזצר וױ אזױ

 אײננע• צורײן װאכען עטלאכע מימ האם
 ״אמערײ דער אן אנצומליסען ?יך עםיסט

 לעצ־ ,ד פארלאננט •ארמיי/ ל^באר פאן
 אױןי פארטיאםעז זײז זאלען מיר אז םצ,
 דעלענאטען, צװײ דויד קאנוחןנמאז דצר

 כא־ איז יוניאז לאקאל יעדער וחנלכע צו
האפטיגט.

 װאהלען נעװארען נעסאכם זײגעז צס
 ער־ זײנעז חענם און קי״ז ברי^ר רי און

 אונזער םארםרעטעז צו גצװארצן ודייט
קאנװענמאז. דער אױף ארנאגיזאציא

“דעמאפרא אמדוסטדיעלע גואר לינ רי
 אױסגעדריקט כריעף א אין חאם םיצ

 םאר באארד עקזעקוטיװ צום דאנפ איחר
 םאיםתד d*k וױידבערנ ברודער

 איהר צו יתיאז דדעסםאכער דער םון טאר
pאנfiצnנr.

 האם בריעןי דעם םיט פארבינדוננ אין
 באריכט א אפנעגעבעז וױיצכערנ ברידער

 האט יזאנםערענץ דצרמאנמע רי וואס
 דער םיז צוחןפ הויפט דער אױםנעטאז.
 זיך באקענעז צו נעווען אי? האנווענמאז

 און דעלעגאטעז רי סון אידעען די םיט
 די ואיכע לויט ■לעגער אויםארבײמען

 ^ננעםיהרט זאל מעטמיןײט *וקונםטיגצ
 אויםנעצײכענטע םוט ליג זײ װאחנן.
 םאר־ איז גרייעז ארנאגיזירענדינ ארנײט

 צוחגס מיט׳ז אוגיװערסיט^טעז אזײחננע
 אר- די םימ סטודענםעז רי באקענעז ןװ

אםעריהא. םיז •ראבלעםען בײםער
 גונד און אננענומעז איז באדיכם דצר

געװארצז. נעחײםעז
געװא־ ערװייים איז װאס סאםיטע, די

 צו אזוי װי ענער5•• באםראכטעז צו רעז
 א אונטער דרעס״אינדיסטדיע די מםעיעז

 אויסנעםײ און קאנםראל יוניאז בעסערען
 לײזען צו אזױ וױ מיטלעז איז וחגנעז נעז
 האט טרײד, אונטןר םיז •ראבאעםעז די

באריכט. איהר אדײננעבראכם
 מײ לעצטעז נאכ׳ז מארנען אױא נלײך

 האמ באארד, עפזאפוםיװ אונזער םח מינג
 און בצאםטע די מיט צוזאםעז סאםיטצ די

 וועל־ אױױ ז״צוננ, א נעחאט םמנעתמערס
 די געװארעז אויםנענומעז איז עס כאר

 ׳ןועיער. ארגאניזירט^ ניס זײ סון נוראגע
 דא־ די אז געװאריז, םא^םאנען אי? אס

 א•־ גימ םינוט א אויח םאר ארביים וינע
 ״די םח םאב-סאמיםע % וחנרצן. נצליעט
 חאראװיץ םריזאםט, אאױעחאלץ, ברידאר

 צד געייארעז אױסגזנקליבעז איז אאמץ איז
t » iw t ̂ם  צו כזײ ט״נמגרנ ב^ודער ם

 ויױ אראגדדאעםצנםס נויםינע די מאכצז
ארבײנ^ דאדנא די אגצואיהרעז אזױ

מײנ״ בחדור מים באראםונג נטךותר
 םאס־ א פאר .*יאם אויא און אוױ וױ בארנ

,trim גמיוורט זאל ארבײם די מטאב
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 נרױ אריגצן צי צצלומצן קאטיטצ דצר אי?
in נוזטאן ip ײ^ד *m h v v\ 

 ארנאדזא־ דער ipyn פיחרצר׳אאפט די
איגדוטטריצ. אונ?צו אין ציאנס־ארכײט

 נוטגצ־ א^ו נאײכט חאמיטצס ר«ר
‘IPipvpj הײבען
 דאדנען חוס כיט פארנעדומ אין

 צחזעקוטיװ pyj«n ראכ^ן באויכט,
 ~Ht< די א? ׳יזען אמעי טצםנצרס נאארד

 אױפ־ אן גאך דך פאר ועחאט חאט סיטצ
 אוױ וױ דעס װעגזןן איו דאס און ׳נאבע

 די אין סגסעטע^ט װעיעז פרײזען די
׳עעפער.

 נע״ דינען פאד״צלאגצן םאר״צײדענצ
 די אדפצוחויבצן אזױ וױ געװאי-ע; כ׳אכט

א^ז אירײטער די אז אזױ, ■רײזען  יןא׳ ז
פארדינעז״ סעחר נעז

 װעײ אין דענאטע, י׳צננערע א נאך
 װאס נצװארען אננצוױזען איז עס כער
 אױיי און <עכרױכען צו ען4טי,ט א םאר
 אײנ־ און כעטלצן צו אוםן אן פאר װאס

 *,s5jroivi זאלען װאס פרײזען יצטערען
 כעסער א טאכען צו ארנײטער רי כען

 פאר״ דער צו געקזכיגז םען איז לעבען
 אײדו^וענטס ביזנעס די אז 'צטענדינונג,

 נעאײנ״ זאלען און קאנען װאס די זײנען
 צו ארכײטער די ערדוטיגעז און פי*וסען

 זאי*ען ױי א? אזו/ דרעסעס די כעטי*ען
 לעכען צי אױף גענו; םארדיגעז קאנען

אנ״^טענדיג.
געװא־ כאיציאסעז סווי צום עס־איז

 איז זא^ען א״דז׳פצנטס ביזנעס די אז ׳רען
 געבען, אכטומ סעזאן יעדען פון אגהויכ

ען די אז  נצסעטעיט ריכטיג זאלען ידײז
 דיססרײןט די טיט צוזאסצן ךי און װערעז

 סאד״עיײ די ^וליכסעז זאיען מענעד^ערס
ivM די אין סבסוכים פרײז *דעגע vr.

 אנװע- איז װעלכער גוזםאן, ברודער
 באריכ- האט מיטימ, כײם נצװען זענד
 אר״ דעם פון טעטיניןײט רער װענען טעט

 האט iv ומט רעפארט^זנט נאניזאציאנס
 אײ האט ער איכערגענוסען. ארבײט די

 כאראקטצריסטי^ן אײנינע בערנענעכעז
 סטרי^צנדצ װעגצז אײנצזןלהײטען

 וד אגנעװיזען אויר האם ער ■ער.
 איצט װעדט אדנײט ארגאניזאציאנס די

אמעםידט.
 נע״ גוטגעדױיסעז איז באריכט זײן
װארען.
 װעמצז #פאמיטע ארגאגיזאציאגס די

 אױםצױ גצײארעז איבערנענעכען איז עס
 א סאר קאנדידאט •אסענדען א ?וכעז

אץ אױפ׳ן אײדזמצנט, כיונעס  איײ פיז יי
 ׳אםיט דעם פארלאזצן האט װאס געם

 זונען לאמען א נאך אז כאדיכםעם, האמ
 כרױ אױף וױרקען צו געיוגגען איחר איו
ijn ,אונזער םון םעטגער א גרינכערנ 

o זאל ער אז באארד, עקזצקוטױו n אסט 
 אז דעריבער, רעקאסענײרט זי אננעמען.

 אנשטע- זײן זאל כאאח• עקזצחוטיװ דער
נוטהײסען. לונ;

 גוטמד איז באריכט יןאמיטעס מןזי
געווארעז• הײסעז

A
 פון באארד עקזעחוטיװ םון זיצונג א

 איז 22 לאתאל #ױמאן דרעסםאכער רעד
 אװענט, דינסםאנ געװאחןן אפנעהאלטעז

 דער םיז אםיס זיא אױגוסט, טעז5 דעם
 אונטער סטריט, טע21 װעסט 16 ױניאן,

בלוסםײז. «. ברודער םון םארזיץ דעם
 געוועריד אירפע םאראײניגטע די

 עיןזזך אונזער אײנגעלאיען האט מאפטען
 גי״ וײ וואס באנקעט, צום כאארד יווטיװ

 רעזמ- וזאט װעילכצר #פײן מאקס פאר מנז
 געװעריד די םיז סעקחוםער אלס נירט

 געחאל״ חאט ער װאס אםט אן עאםטען,
 כאנ״ דער יאהחנ?. םון כדפך א םאר כתז
 אוי״ IPD29 דעם םרייםאנ, זײז װעט קעם

 יכאארד- רעסטאראן, שאיירא׳ם אין ׳גוסט
 קוני״ עווצנױ, סםיללװצי סאתער וואק,

 אנגענומעז איו גJאײגלאדו די אײלאנד.
 קא• איז עטקינד ברידן• די און נעװארעז

 צו דארט געװארעז ערוױילט זײנען נצל
זײז״

 לײנאר און טריידס ״סענםראל די
 ארײננעעיקמ האט יארק נױ םון קאנסיל״״

 דעם אװענט, דאנעחשמאג אז םעלדוננ, א
 בעטהא- אין ךײ װעלעז אוינוםט, טעז21

 א■: סטרים, טע5 איםמ •10 #האל וועז
 װעט עס װצלבען אויף סיםינג, א חאלמעז

 אר־ םיז םראנע די ײארען אדיםנענוםעז
 אר* דער אזוי וױ *יז בילדװנ בײמער
 קקר־ דאזמער דער סח סאלעדזע בײטער

 םיכד זײ דינעז אםבעםטען האז פער^אםם
 אתאניױר־ יארקער גײ דעד םון נלידזגר

 אז פארלאמען, זײ ארנײטעדמאפם. םער
 פארםע״ נים זאיעז מלאגאםאז אתזערע

 אויך לאדעו ויי אח סיטינג צום קומעז יעז
 לאקאל, אמועד ®ח םעםבפרס די אײז

 ארבײםצד םים זיר אינטערעסירעז װעלכע
טמדננ. mi*nrron בײ ױי\ it בילדונג,

 דצם באאוסצן האם ױניאז אונועד
 יןא- עקזמוטיװ די וואס ׳רזא קאגווענמאן

 פיז אפסיילתנ ארנײטער דער «ון כדטע
w דאם ru rtxp ימד פראנמסײחנ פאר
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tw"1 <!ל"\ W P w w  1PI דארט ^װאד^ן 
צו

 פון fjntfufj נאמוטצן איו חוי • ג*ד
fiB r דז דאד ^ o  n r 

r i n i o w  o n 0»(׳* פאר i^oni -א• 
 סו(פט1!אטצ1צ די טצטינסײט,

o פאראוטון װצט n אין אױווסט טצן1ס 
 אין #חאי ל״נאד אװ ס^רײ״צאן דעס

o פון צװצח דעי / נ אי״נאג/ n קאד 
r װצט פערענץ f ד איגדארסידצן צו, 

f• פאד לאפאל*ט פון (אטידי׳צאן n-» 
i פאר װ^לצד און דצגט M n ' i n r w "n 

 סטײט יאמו דו ןיפ, צצטצל א נאטידרצן
o• פאר עיעקטאיס j/ v tn ערװיײען ן 

 יןאט״ דעס אנצופידרען ?אטיטצ סטײט א
a• פארץ פײן i m n דעס אין טיסעט 

 די פאי״סאס פאמלצסעיצן און •צטאאט
 דאק יזאריט^ דעד פון ארכאניזאציע

P0 עז די סיט גלןי*י;גז,א אין איז  דע̂ג
 סיז חאטיטצ אינטעמי^אנאל די װאס
 ■א- •ראנרצסײוע פאד קאנפערענץ דעם

אנגעגומען. האט טעטמקײט
דעי״ע• א״ן צו כאדצכטינט דיענדיג

w חןר חאט נאט, mצר״ נאארד וטיװ 
 אוד פאיטרעטעז n קלײן כרודער וױייט

אמאדזאציע. זער
 װאחייען ;עװאדצז געסאכט דינען עס

 קאמיםצ אפיל דעי צו רעםנער א םאר
 נדױ און •יאץ, פארנצר׳ס נרזדער אױזי
נעװארען. ערװײייג״ איז נו״צקין דעד

 די נעװאיצז אויפגוגוגמנן איו עס
 לאסיל אמזצד אין װאחיצן װעגען םראגע

i אין n נאמיא״ חאט נאארד עיןזצקוטױו 
vo,\ זאי אמאניזאאיאנס״קאפױטע רי אז 

 צים וױ רעסאמענדיי״פאנס, אױסארכײטעז
י ^י ײ  •ארסד זאיצן ױאח*ען ד• וואן נ

 צר- זאיאן ov נעא^״טצ » פאר װאס ׳טען
i װײיט n n איעצעלחײ- אגדערצ און 

סאמי׳ ךי װאוילצן״. n צו נאצת את םעז

f t א מן « ײו ד ײוו ר מ י ו י jw י * « n• 
i<«m« ■װ» tp««3 iw o m i

».u * r
ר •יו נײרימו׳ון ו♦ f• ת m r •ק«וסי

«11■ y ײ t m n , it iro v׳ t)Hny> own
p|1M i»al5 ayi ן v׳>( iw טען6 ד«ם

i״ijroDyiriM im, נײר ײון « 
y j'iyn ri ,ווםמח״סען נאטיאגטומ yii

 אױפנ׳ד וױדער אין סיסימ ד«ס יף1»
ivou אל• די ««וו«ר«ו דיסקוסירס »ין 

yj״ »y j ווינדוסםריע, אונו׳ןר אין ואנע 
iv ארע גמ«ם im p iw v מיסניי• נ<וארד 

ly i דיס• דןר אין נאסײיינם ויף ח*נ«ן 
y<9ip יואס גפחאט ה»ט יעחןר און « 
 »זױ ויי סיםיען םאמפ׳איאג^ און ו»ען

 פארנ׳|ספח(ן, «ו יאגע ד
 ארוםנ«ר«דט נריגדליר איז פדאנ¥ רי

 איז עם אז )«זױ נעװארען נאטראנט און
עמן פאר  פאר״ איז ?יאר געװאי¥| אי

r ^ jy a r סיסיפן א םאר װ*ס ov •דאר 
 טפעטער דארפפן װעיען און איפט פען

 אין איניזפז איפ די װערפז א;נפנוד׳»ז
אפיוטאםפז. אינדוסטריפ אונזפר
 האם דעבפםז דער פון פאריױף איז
 ov אז א־ױסנענראנט״ (יזניאן נױוחור
ען ראםזאס געװען ױאיט  נ«ף אנ*ו׳»ט̂י

a אמאנײאזיאנס-רע- דעם אין מענ׳פען 
 זיך ספע«יפ< זאי װעיכער פארםספנט,

 ניי• אין פר״זעז םעטיפו סיט אפגענפן
aדגאניזירטy .זאר אױםנאנע «״ן מעפער 

 נאילענאטים די װאם פרייזפן, וײ אז זיין,
 אונ־ חאנען זײ איידער גפ«אחיט חאנעז

 יױ דער םיט אנרימענם יז טערנעשרינעו
 אי• אויםזיכט זײן או;טער יא<עז ניאז׳

 ארכיי• די איידעד װערמו נערנעסעטעלם
אדבייט. רןד *ו ארויןי «וריק נעחעז טער

 ארנאניזא־ אונזער חעיסען װעט דאס
n ױניאז נעסערפ אנפוחאיטען vnvv• 
r זײ אינער וזאנען אין  aטaרnypון 

האנטראי.
נעװא־ אננפנוספן איז פאו״פיאנ «ײן

 נא* חאם נ*«רד עקזעקום־װ דער pw דען
ta ivoav ןױזאנמן סענעדז׳פפרם כײדע 

 יד,8בא עסזפקוםױו םון ט׳פערסאן סים׳ן
 נוזםא גרידער און יאחא< פון סעפדענמר

 ספנ׳מ פאםענדען א נאכזוכעז יאיען
o פאר n ראס האבען און אסט p sn 

אנזװמםפיעז. איחט
>t>yb ?מןחנהאח, י.
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ט ר סי ר ו ו ד נ י אי ־ ד ט ע ל א מ א ל
ר טו א ד ־ ד ג א ל

אוספאסענ־ און אלזייםינפר a נאר
 פאיליםישער יפר פרן נאםראכטמנ ד«ר

האמי״ מגםראי דפר איז נד,8י »יז יאנ״
 איז ״aiaa *יון פמיי דפר פון טעם

י נעקורקז אכעריקא איכערןו״נוננ, חןד ז
פראגרפסי־ איז םיז סיינם די איז ov »ו
 ייה פפראיינינקז n גד8י םון נחיח ײע
*pan וופ?סמנדע די אפ^וה»יטפן כדי

 אױם׳ן *ױרי? »דעריתא נר״ננקן און ציע,
פראגרקס. און פרײחײט פיז חענ

םא״ און ארנ״םןר o>a *יין פועיי די
 *ו ?וטרענם ווזיכע ״,oiaa צ־אי־סם״זע

ר ען םון ם.י״אוננ8כ דן ^  דורך פ*ילל אי
 איז חיים אונזפר םח וױדפר״אויםנױ דער
עקאנאפױ׳פער, דקר nr און ימראי ארץ

מסע־ פאליםימער און חײםורפלןר, נייי
גאנ״ חור אין םאםפן איױ׳פע די פו; רוננ
 twatnr שעמסם ותלכע און װעלם, צער
 08סי דנ״סער8 פלנפםייגפם דעכ פ*ם
עםאנ*יפפ*ימ, פאיזוםענדינער ם»ר

 רנייםעזnr 8 ווונ איחר פאר עס חפלם
 דער םח טיזיתנג8דעמאפר דער ספר

 נעסט אח אינחססריע, דער און סלוכד
o אץ אנטייל אסטיװען אז n אליטי׳פקן■ 
,1נלויכ« אוגוער איז עס יאגד. םין «י8י>

 זימרען קאז םט8טער׳*’רבי8 די נאר אז
מיינחײם, איז םרײחײט םון יםודות יענע

o י8ם נויםינ זײניז דעלכע n און יענפו 
 אילן איז םאליו אונזער םון ענםװיקלוננ

ער־ ענתילםינפן תם םאר איז יפנדפר
 <יסי׳*ער8גי«יאנ*^פ אונזזױ״ פון סאינ

ארנײ־ די נאר ta א״י, איז ײידערנענורט
 ■אליםי״ פילע די זיכערען תאן מעדמאםט

w דער פח נאפר״אוננ עהאנאםישע און 
 אונזזןר איז האסנוננ אונזער מנ׳טהייט.
 אין דעריבער לינט אדנײם פאליטי׳עע

 זפלכסטמטענדינער » סון ריכטוננ דער
אויםנזן׳פפדא־ אז און פארםיי *)־בייםער

•*ייםיק. פא*י*ליסםי*פע כענע
 יאנד יעי״ז םיז לעכ«ז דעם איז

סא־ םאר אבער סוםפז ?,,aD יייז
 זעהט ארנייטמר׳פאםם די ײעז ג־ענטע[

 און ׳פם־מ זוכפן nr נעצויאוננען ז־ך
 םון םײייז אנדקרע *ײי׳פען פארכינדעםע

 אינטפחןסען וחומנס נעועלמאפם, דעד
‘«i עס ae אינםערעסעז די םיט *וזאמען 
 נענקן האסוי דעם א'ן ארבײםער די םון

r*p»jn, ,און מיליםאריזט, דעספאםיזם 
 און ק»פיםאל נרויס םיז הער׳שאפט דער

o איז מ־םרת׳ם. זײנע n ײעז מאמנט 
נע־ איז ׳פט׳ןילס פאפיםאי כארביםפנפר

 פון עקזיםטעמ די און פרידפן דעם פאר
 זיך באנוזענינ םר״ה״נמן, ערײארנענפ

 *שײאכפײם חנלפסיױער דפר סים חןרנײ
«וסיי• רזר איז IPoao ארנ״טקר די פון

פאלק, סין כוזות ליבקראיז די פון לתנ
קאאיירפן ייד םאייאליזפ דפי סוז »רױם«ף*ײ»).ייז האס כמםינק״ם ליסי׳פפ

 פליר םארטנןדפריםפנע ותנינער ד• סיט
 oypaoa געם״נזפןמ םיט כדי ניקנטע;,

o n .iy ja ?n vaa םח אננריוי p an  •an־־ 
 פאלפם־םריר פון פעסםוננפן די אויא «יז

איגםעחןםען. פאלקס און ח״ט
 ה* פון osacnjnn'c רער אונםפר גונג באוחד yivorwr* r«׳ די וד חױת

tnaoatvs אזד װחילמר אח לאפאלעם• 
 rm 1אי לינפראלע אלע זיד ana אײנינם
 Bpymtaa אין לאנד פון כחו.ת ב״םער

 fauna און y'ypan די אפאוהאלטען
 na'noM פון ײענעז די אויא לאנר דאס

 «ױאלעד80 אזן חןםאקר«םיע פאליטי׳מר
 hno:yt nn oa הפלם ט,pײpכטינaרaנ

 םאייאליס״ א־רימער רער פון פאםיםעם
 9aa צױן פועלי פפרםיי ארנייטער םי׳מר

 ממדידא• די אינדארסיר׳ה *ו םליכם ז״ן
 לאםאלפט ראבפרט סענאטאר pa םוחזן
j און פרעזידענם פאר  naoajyo וויזילפר 
 pnt'br «ו אח ajnnna וױ־ס פפר

נאוופנוגג סױועnנaפר איצטינע
 פאליטיעעזן בא׳פטקחענ^ דער אין

vpb־p פארס^ *ױן פועלי די נליינט 
ט pa אויטאנאם ^ ע י אין ta װ  לאפא* ו

 פריםןרױנ^ א״נזנעם איחר װאהלען לז
 פאנדר אזעלכפ נ*ר pnror וועלען סיר

דאטען,
 םאוד פיינע ניט האנעז װעיכע )1

דעסאקראטען, Jina ■waP’Jaian די סיט כינדומפן
ר םולעז אין tarn וחזלכע )2  איי
 קלױר דער pa פראנראם דער םיט פלאנכ

n לאנחזי' n a a w ״־ פארtanvorua 
און la'YPK יאליטי־פער

 אונזן• nr חפנט8נ זיינעז ײעלכע )3
n אנויכטען. אידייע־םאציאליסםי׳פע

 pn oan? פארטײ *יח פועלי די
 איח̂ח און ייימוננ צענטראלער איחר

ע באטײלינען זיך םאראיינען  *a< »לק *
h און האנםפחממן םינאציעס n trvC  מטאנר־ איחד דורכצוםיחרען ׳שטרעבעז

 fomraM קאנדידאטעז, די בנמע פונלם
 ביתעד אידייטפ ײאו דיפםריקםעז די איז

 ךי פ«פסאר. וואחל װיכסינפר * זײנעז
 ת 1אי באטיילינען אױך זיך װעט פ»דםײ

 ל*•8י רaםיװnגaפר םאר קאנםןרענצען
 ̂*anaiaa ױעלעז וחזלמ אפציאז םי׳״יי

 taoaov anrven«B די איז ייערעז םיז
 $>(* ערפ^נריימ די םארזיכזרען *ו כדי

.p׳ao*p דעם םין פיהרוננ
 באםיילינוננ אקטײתר pn םאר
 פאםא <nan ח»ם pa פארםיי אונזער

 אױסנפוד. קאניטפם צענטראי חזי
 חנרים די םיז קאםימע ■אליםי׳פע א

אי| םיניל ל. זאר, י• העסייז, א. ביאון,
םים pnaiaa ייד ײעלכעיײעיפז םינ? ר•
nסי* ארבייט אונזער פת אנםיהתננ ר 
נאנ*ע| איבעח T»' ײי ״•a’ נײ איז

י»נד•
אכטמנ* םים

אידיאאוי .חןר *ח קאבױכמם ‘צצנםרא׳  פאר̂ס י •רגײסאר • סאציאליסטימער
ן ״ פוךאםצוײקוג׳ ייון •י״יי

m ®ױיצואנ, i  w r m  nm ic

 א אין זיך געפינען איעען ראזיגע רי
מר ױסטעארטעז, גרויםען עי  פארנעסט װ

 אױסגעהאקט וױ ׳איו װאס םאיל, חןם
 » פון נרעג נאמיגען ברײטען djh אין

 דער ררום־רוסיאנד. אין טײך גרױסען
 זײסען דרײ פון אײגגע׳צלאסען איז טאי
 קוס״ און נױסער מיט הינ׳צע, גאנץ רורך
 טײך דעם און בעמ, באװאקסע^ טצס
ארויסזעהען. גארני׳צט איחם פון םען קאן
 גאר־ ריוען פון נאזרכער מםםיגע םיי־ע ד

 נימט און פארגעסען גאר סי־ענצן טען
 פוס הינרצרט ■אר א או פאידעכטינען,

 באת, זײט יצנצר אױף וײ, םון וױיס דט
 דעם פאר דך פיס ׳עטעים װמלכער

 פון וואגט חױכצ און גרענצץ צפונ׳ריגען
ר m אין פ^םם )מאר רז ') i n כריײ 
ה i^jnjrr ארן נמר עי מײ מיט׳ן מי  תי
:לקכען 1ךוואסע#אויפ האכינעז און נון
 סען פי״עגם סאי, פון׳ם איגװײניג, פון

םיהלען. נייצט און ועהן קאנען גייצט אװזם
׳ױיט ום׳דיגצר11 טצר,1םע רע־ פון

 שטארט צום אפען נעוחנן םאי• רער איז
פל דא, א אט ארױס. אי  גאר- סיט׳ן סר

 באמ העם־װײט געצױנען זיך האט ׳טען
 אריססאקרא־ און רײנע ,90בר" א איויױ

Dטייע־לײ in ^ p j r ^  p n .דער גאס 
 פוכישע שוױיצא״ישע מיט ביײםער
 האט כתק, נעסיאסטעמזע־, שטײנעי

i» נעיױכסען דך n  r יאנ־ א וױ זיה 
ipa םעל• הײסע צוױשצן שאסצי כיײטער 

D’i רער. i־palpanf אויף אטוארען1ט 
 גאט. רי איגעזױמט ןpהאכ ױיטען בײרע

 ־pa און צן3געצוי זיר זpהאב כײס^ אין
 רעל״ pשטאלענ רי זון m איו בלאנקם

ip פון סזז i װא־ די ייםיױײי*יגיע.1ט 
op^a ויך חאכאן paםראגpאון ארױױ ן 
 אױם־ ,anaprr.n און ושומענרינ ׳אראפ

כצן » מיט 3י1כייצענ ױייי  םאספאר־ נ
 אין איז רעלסען׳ די אויף אונםצז, יאנץ3

 Pיש10PPלP PD"n רי ביי הויך, רער
ח־אטען.

 » און ע3לײוײ א iinapa איז אס3 די
 פוסטקײט, איז ליידיגסײט paps ׳®וסםע

 רײכעל גרויסעמ א אוי^ זץי ם׳יהימ וואס
 אין נאס רpםאדטישcrרױס3 שײנער אח

 די ירעז ,3נאככדטא וומערדינעז הײסען א
 םיט׳ן מויעלען הויכע און גרײא־בײכינצ

 װי ?ײנען בתת Dpaאסםאלטע גר<יליכען
 אין דורשס םון שםאכםען און םאר׳חלשט

n*> היץ. 1ע3כרענענדי 
ט אט נאר •׳-.’ א  איײ oaplo נצסיהל ד
 איזנקסאנ^ײ ריחנר אמף חאמז נאר׳ ־

 אױס־ נישס און כ״םאג כלויו נ״»מ נאס
 וױ י*ס*ל,9 ככחנט נאר זוסאר, שליטליך
n אויוי ארײנסאיען סלאגם נאר־־אר n 

jm f די נדם panjrr אוײסטאקראםישע 
 אנ־ פון׳ם *ױינער אפנעגדייט ,vnvםוי -

p n  i n n* ארס־3 '־מאנמגדימ3יוםגד
סײעדען שוחורען, סיס ברײםע, זײ נאר.
 1םיענע פאנסטעה צשסציסזנ3ײנ1א נלאז

 תרישסאי־ זיין אין יױכםאן און לאנמן3
 טײך< א פון אויכמרפלאך וצי רורכ׳וייכםיג,

 שאסאן, אין ערגעץ ויך געפינט מאס
 ען3םלע ייעז ועלםעז .3כאו־ א אוגםאר

 םענמליכצ צייגען םענססאר די אין זיך
PD>«orpa,? און פרויצז ױננע סייםטצנס 

 אין ע3עסאנמ3ר"ר־*ג אזעלכא מ^יײאה
pomypyv p>n .םל;מ^ זײ אל״וזװי 

 iPooaPD, די רורך טאן תיפ א אכיסער
לן רי םים 3י1םאנאנרערנעםעג ^  אי

 ׳ארדינען3 ענע1זײ pשװער רי פינגער
 קעפ pip"t האלטען װײלע א םלענען

 pנnיrארD די און סpװאואנ n ײוישען
 רערנ*ר םלענ«ן און םלאנצען, יקזאטישצ

 הא״ ?ײ אינװײנינ. םארשײי^ן צוריה
o נעםאכט כען n פאר״ םיז אײנדרוס 

 נפפינען רועלכע כת־םלממ, כשופ׳םצ
 *1פאלא רויבערשע אין עשפארט3אײג זיך
rt,\ םיט זיך באנוצען און w נול 

 ארויםצוקו• כרי אגחײם,3נעלע בענשטעל
ipp ^גאט׳ט אוי iy a " r װעלם. כרײטאר

 נישם מעהר האט איכעריגענ^ אזוי,
 אױ רpלכpױ אײנער, פיהלאן אנטppנ

 רע־Dn 3 פון עזוארען3 םארביאגמשעט
 ״צי1אהע שםאדט, טייל אריםאן סערען,

i אין n ,און ער3ציכטי שטילער ipa'nn 
w צכענר.3 in אויך ער האט נאך pa״ 

 סענ־ פײנסיהלענדיגעו/ א דין צו כרויכט
 pm װײל םעגש. ױננער טימענטאלער

 ״pa אםרו׳ען חןר אין וײנען כח־סלכות
 טעכ־ גענעראלסתע װי מעהר, נישט יירען
 גױיבער, ישא1אפיצע ײכע1 און •סער

 וועלען ישט3 אײנםאך fpaplD ויעלכק
p d p w ik dאדיםטאסראטישסײם וײער ן 

װך׳ן  םיט׳ן 3באריהתנ אין צוםיל הומען י
^לם. יײנפאכען

m אס^pp איז ^ipvpa *i^apa 
 אוםכאדײ^ז^ר נאג* א איז טײל, •

w ®״י iv i, זעהר א םון ipo'na און pa* 
1^ כ 1pלכpװ װאלד, א opdo #;po*^a י

*pd םון ipa'wpa ?'ף האט d אוגטעז 
i וואו דארטאן אטאדט, ׳ ׳ n •^בער״ חוי 
ך האסמ api5 גיגער ;  אין אפ 3לונ1«יו ד

^ כמעט א לי סו אגדי מ  און - וואסא פן
dp^ 'O מז נאנץ א  געצױ־ תהום. םיפלי

)V] האט i p ודבזת םאד יויד nmlbp

 און טײך, !אזא נאמ־ארױםצו, וױארסט
paכילp1פון׳ם קאם א קרױן, שײנע א ט 

 pa• אזוי זיך האט כאמ, פעלדג^ הױכען
oap^r סטע:־1וױא 1פא װײט־וױיט, נאך 

 יענער אױף #ארױס ט1שטא אוס׳ן לאנג
 ׳כען1קי און קאטערהולען פעסטוגג, דיט
 אױף איכ^מאס אן אין זיך נעטיגען װאס
ip i 1 סזרח׳דיגנ rayia נאר ט.1שטא סון 

 סים׳ן זpאס3patאױ זיך ip האט טען1א1
ipa’aipo ,האט און װאלד on נאסען 

װארען.paא; *גאוטעז״
 גא:ץ ׳םען1גא דער ׳ip איז געררעז

 ־pa קויטמױרט, אין ט,כי1אpכ וױיגיג
 DDHpa ipiipa איעמן, דױיניג גאנמ האט
 אורענט, איז רערהױפט פינסםעײאך, און

 pjpo^p? ^רpt די םון שיין ipa^p כײם
 ]piipa ^יבער1 איז ip ס.pרנpםטiל

ip i אר־ אײנזאמע פון ליבלינגס־ילאץ® 
i אין ,poipai יאך, p mi טארק^pלעי־ ר 

 זיך פלעגען אײנזאסקײט, נאך צעניש
 טוגקעל־ ,poDPO’ni די אין קלײב^1םא

 דאיטען גאיטען. םודם וױנח^אך סםע
®ipapl צוטוליע; ווערען, זונקען1פא ױי 

 אנשוױ״ אזױ און ןpדערaא צום אײנס זיך
jnp)i IPa. רעױ אין paplD ipooa'D; 

 בױסעיאך שװארצע װי אױסזעהען ?ײ
 ־pםי• לען3אווענט־סױ י1 ס.pוסםp 1P1א

iva זײ ארום ipaa'itroaip, זײ פאר און 
 pa* ?ײנען זײ װײל שרעק^, יט3גאי זיך
בוימעלאך. וױ שטיי, אזוי ןpװ

 עס ! pa'i םון כח רp̂ איז רױס3 װי
 װע־ עגומען3 אםכאטראכט אין דאך םוז

 *kb ײי ׳ארטען3 טײיל ריזער אט אז רען,
 הרpמ אך3 אוז — באסוועם און 3םענדי

 סאר זעןpעװ3 נים איז ער — כאקװעם װי
 זיך־ליכענ־ רי pוועלכ צוליב \,vvvw די

pan 3 ױינע; פאדלאך w ip .i p׳עקוםען 
 עװען3 ראר3 היבשען אנץ3 א אין אך1 איז

T^ipcpa rapa• כאזױ כראװע די איז 
 בא־ גאנץ ׳dp הײסס ױך, jpapic רpכ

 װי״ ײען1ם כדם׳ן סpכס און 3י3וראוםזי
 FPPnr די אונטער זPD1אmpאדנם ׳יען
 םלע־ װעלכע ̂ןpײםpםייכpנpaאוםאנ או?
pa| א דא זײ  ־pa איז זאך די ^1^וו

^ pm אט אין :אזױ ווען ט ס אין פינ
 גאנץ נעפינען ויך ?apiD זppאל אײנזאסע

^ #«ען1אויסײאו םילע א סי א  pap^pp ב
 זא- צו אזוי #און סתם״כוליגאנ^ נבים,3

 םון גימנאזיסם^ ד3ענדי1כוליגאניזי ׳גען
̂ aP־noD paav און לאסעזP pהעכער די

ipomp o םון לאך n ^די קור np^וט 
 ®■ײ ipanaptr^ באלד רער םחםת
 די ויר םון אראפװארסען אם1 און היים

 וײםציפלין יםנאז*םטישעPD 3םארדואס
o און n באליבט 3װײני די םון יאךp 

 פרישינקע די לעצטע׳ n אח לסודים,
i צדליב סם^גםעלאך, n אהארשט־כא־ 

pמpaptאוסא•ח םרײחײט, רpנביp3ײט 
 גןך זיר ה*בען ,d^panaporDD^pr און

 עלא־30ארוי שםאל םון otnp וױ םיהלט
papi ,3רואכ ס^נרדיאך fpנײ סיט *בתיום 

 npann זיך ipגpםל ,iJPaa’ און p̂בpל
 מיט ןyהאלט ?אמיאניע און אױספאר^

Dני ךײערע r■־aלײכpאון נס Dלpאײנ־ געז 
ם^י יn! 1רא^יזיpט םאך ש  באוױ ע3אנ

.Jpגארט טײל |ptn םוץ רpכ
 pדיז אט #ניט זײ 1םלעגע שרײען און
ת*.. ע3י1אוםשול  i ו<אס צוליב ^נו

 איז פאליצייםאן ארער iPDDpaa p'p או
 אםילו ארום געםינען צו עווען3 נישט
 שוין זײ םלעגען רםואה̂. א אויף טא?י
ppma א םימ און צוםממח זײן םוזען 

 אוםר כשר׳ע וױ ׳?ײם3אפפערװילי סין
 די צו איבערגעב^ טײבעילאך, ע3שולדי

 קןך/ jnp״t באזוך םרײען םאר אנםאלער
 םאנכעכר און, פארט־מאנעס און שענמס

n״i אויך ׳מאל p ?ניט שוין הים, און רע 
 ״באװעגליכע״ אזעלכע יורעגען 3רײדעגדי

̂ נסpppשטrצירKeש לםשל, ״װי יטער,3
 pהנליכy און ענשירםם3רע פאראםאלען,

 און IPP3B1 שוין ןpםלעג זײ אביע?טען.
o ילויבעז n באש אלמעכטימחpםp,װאס ר 

 און זײ םון חסד זײן עטאן3אפ ניט האם
 עהסםרא־ י1 זpבpנגענזארי נישט האט

^ן ט א  רועילען צו מחשבה בײזע די פרי
jp r r w און טײערסטעז וײער םון זײ 

p...ליבטpa pip''T̂—אוצר שעצבארסטען
i איז רױם3 ׳יא n ליבע םון כח!
jpap̂ עס D פארסומד אויך רא 
^pod םעהר p ונ*1פאסי ערע3װיכםי און 

ipa. די פון מאנכע O’naa-paptrpp איז 
 צוױשען ינעז1צוס זיך נעזpפל סpכולינאנ

dvbv iv זיןי t h א פון חלו?ה א n'lipa־ 
 א עפעס איבער צי ;.papsiw טען

 אוז 1Pנוסענpאפנ א; װענען פרײוחנ
*ipoTnpappai אד נעיןיבנמגpסתם ר 

 נטpפל aa»a ־אין יון —־ שכור׳ערהיים
עןנע iPa א ווערען ^ן 'I אין
rארםp״הײס^ א <1ב^-סעסע ר 

 במר רpישaםי א #ד»אל3הי בלישצענד?ר
ט סלענט פיםםאלעט א ס?ר... כ ^וי  ג
tnpii /טחםת זעל^»י o n ^ א ת  א

iPo.ipa יואס טוםמל׳ מן1שםא צו אין 
TPBtngD baplc ip װאס צוליב אח 

n «אל  i n n r  ipd ,ררזבזלענ- שסילזנ 
pm אים־ אח נארםצז םונ״ם תחמחײט

שװארצינקע די באאונררליגען זיסט
זיף ipap^c yr^pv׳ ׳ע״אף3אנט־פוי3

 פאר־ רי צו אכטײע;ער3 אױף הל״ייבען
 טא* ) ipscph די אױוי אריאף6 ליבטע

?׳.״ װאס צוליכ קע
 £א* cpa^D א םארסאגט ןpהאכ זײ

pט'שpאט נע^הל, ן n אויס״ ע3ראזי 
p o iw i; פון pa ip iשא‘זעיcט !

paװpך,הנטל dp oapsD ^פארקוט
:אזױ

Bap כ״נאכט צײעלזי״א״נס ארוש ĉ 
 און ניש1סטע3פי רp^יכטpa m אין זיר

in שטיי״^יט p u p i אױס־ אן *׳וצלוכג 
irpa”, אזא • ^ ױ  םאיצווײשעיט^- ו

 rapo א ןpלכpװ ׳^־3י1װעהטאג און
 העיס־ איז שױן ארױס i^aiprpa לאזט
 ,3יײכעגדי3רער שױן װמלזטאג, 1גרא טען

 ײידןןן פון ס־פונקט3אציא3לולטי cpר
 •pa קײן װעיכען נאך ׳;p;au'a^9 און
PD״y װpטאג^pקײן און ז aרעסpרp 

jp:pp ipmrpaonp און זיין, יט3 שױן 
 אין ארײן נעװעהנייר פאיט כיעגש דעי

 -pa אזא ,D^iapDPaipD םאי?אטע^
Mi r האבענ־ עוױ:ערין,3 א ארױס יאזם 

an אויסpרס־שװpרp /,נעבורטם׳װעהע 
 מאנ^נט tpr’Dnp ןpצטpל אילם שױן
 רעמןןך 3ארײנסאיש:די ,aananoap םון
— חישות. אין

anapipmpn פין אזא pnrpa 
n  oar'c אין cארשירpvp*'B papזי־ ־ 

panayv, אריאך,9 ע3רי3ע3לי אדעי 
i»D״oonpc ,צו םאל^3אײ יט3 אר3 זץ־ 

d הילף רpלpשנ ipapa לױפען p i .קרבן 
זײ ןpapלE רpגטpנעה :נענענטײז אס
 ־pםל ,ipipia* צום רpaאײ צוטולען זיך
ya; אנ־ דאס אין ס3אײ נימןן3ארײ זיך 

p̂ -pi, 3פארלאנ אײז בלויז עד.אט3 און: 
 צױ און בארpרyבאכיi|״pa,:pװ װאס זײן

 אויפטערקזאמ־ ipa'apia װאס צ׳יהעז
 בלאמי־ רםארpד זײ opv. ip^ קײט...

ip i...? די 'pa'ap זיך האבעז װאס pa־ 
pa ipaacהpגםpס־3רונ>פאסי דעם צו ר 

 pa D»npa- ליר3װאהרשײ האבעז פלאץ,
d ip i א ip io po כיענשלי־ א פון פאל 

ipnpp ipd ד אזpר np,א ־ apvrpiD־ 
 האר־ dpd א{ ןpשארב פונ׳ם קלאי דיגעז

ipd אסםאלטpנpריס א שסאציר־ורע^ ם 
 די 1א נ^ינp»pארטשD זיןי ?ליידער, פון

 און בוימער... םון ipa^w און ?וסטעס
1 nשםילע ערנאך1 — נאר «,i» ip a r* 

ip אמאל װאס םענע, d * w ע3ווע;יענדי 
n p,אל רראנען ביז כצעזpצוריק איז ס 

^ אנםשוױגען א װ ע  עװאושן3 און נ
 ry3רp נישט inpo .ip.mD װי שטיל,

ip אין i טונPPלpארוםמד האט לוםט ר 
 רpaנדיpב1א•שטא אן אלײז דזשעט3בלא

 .mtppa ^3י1®לוצלונ םולם ג3אי?לא
i איז Dpnaipa אווי האם n ,װי לוםט 
 *iPDi'P פון ipaa'ip ע3פארגעהענדי דאס

ppd אזוי «זאט לא?עז,3 ’>poOo ,נעזוםעט 
 וױדער איזי *לעט וו«נען ביז נעװכץם,
irwiapa .שםיל . ~r :
n אױױ p־ipa האט IP'D ארטי־ די אין 

ipaanrw pa, ״ רובריק רער איןpa־ 
i^ a p n p r" *רוקט1ם pרpaא אין ץ 

 ?לײנעם ra»a איץ עדרוקט3 און ^ppוױנ
 נא־ א זpזpרלpאיב ?וים oapppa פעםיט,

 ציײ באקאנטען םpר אין iPD'^ya טיץ
:ס־כראניק־םטיל3םונ

 na'D אום פריה, רpד אין .^הײנם
*ppaMt אויף איז <nינpזײטיגע די םון ר 

 זpםונyב ןp•גארט ןpליכaניpק םון׳ם זypאל
umpa־ip םויט אpק רpרps.ר i p i ים3פ 

 שוין מיט קטpבאד כעררען איהם כײ איז
Dארaלױוערטpשארב אויפ׳ן בלום. רpז 

 װאונד. pנpאפ אן ipaapa איהם בײ איז
 עקױ3אנ גיך אויױ רpד פון דאקםאר דpר
 האט הילח״ ipd'3״ פון ppטJnנר־קאpמ

 Dpapoappa לpשנ א סטאטירט3תא בלױז
 פון׳ם aנaאנטבלויז דער ־pai מוים

jpoona ד עהירן.3 טײלpאיז טרופ ר 
inaapaw אנאטאםישען אין״ם כעװאר־ען 

 אוניװערסי־ ער—נ דער בײ רpאטpט
טעט״.

:אדער
פינו* אום פריה, רpד אין ״הײנט

 די פון איעער אין איז ער,3זײ דער
 ליכען3ק^י פוןם אלעען םאתוארפענע

 קעי־ טויטער א נעװארען נעפונען 1ארטע3
iv b. ר דער ס ש ^ א  אביסל ׳וף3 טײל פ

 איז ברוסכד?אסטעז, םוז׳ם ער3נירערי
ipaapa אaיpaDדאס כמעט און ^ענט1ט 

 ארױסנ?פאיען. איז איננ^וײר אנצע3
 רוהען מיט׳ן ipaplpa איז קדבן רער

 די פוץ ם3שײ dp ,aa האם, זaא ארױןי,
IPB דבעםע און ועפסטע צוכראכפנע 'i, 

njm מיט׳ן נעורצוזרט זיך po הײן pa* 
rm Dpaa נעםמ גישסpז i n  .ip-^aapa 
n פיז דאפטאר n אונע^םזד יך3 אויוי 
w  ipa־ia© pd p •האט הילף״ ״גיכפז pa- 

d פתעז ip  o n? א איז i#Doaa. בא־ 
aaאוסDלאזpן v*  D»ao i n  .napDrap

 פאיעטהע רי אײוער אך3 אננעסופיאן
 פלעיפ. pרגישaכי^ די DDma-vi האם

dp .אין dto ko o m ip נצויאדצן D’ac

 רpר כלוט־םאילוסט. ipan^aaa א רורך
 אין׳פ iPavripi םאר ױך ca’cva טרו•

;אכםיטאנ׳/ 5■ 6 פין אפען טױטען־הױז,
 ־Dial אפיױ םי*עגט עס ווער זעי־טע;

נײעס. שטיקי־אך דאזיגע די אט ןyענ,י‘י
 papfi^aaiPD ya-o’'! n אין דא,
 װערען אפיעשמי״ט אױך lyay^D אי־עען,

yan י־עצטע די yn c ^שטילע םון אקט 
cynpapio און Pc־yavo“,HiPD ררא־ 

 און נעyוטראגv די yDsyv ivapaa ׳טעס
 נרוי־ דער פון רyאײנװאוי: פארנוטעגע

 װאי־טען טײך ביי־עב בײם שטאדט טעי
 ניט ipaa ׳עי.אט3 נישט אהגונג קײן ‘גא
 ייטpרקזאסyאױםכי זײער טsגװא טיט רי

panaynwap איבע־ םינמיען. בי״וטתע 
o:yanדיערע םי׳ענען ׳ KD־.ydEdyo 
lyanya דאזי: ריy ;אנץ3 ען3פאסירו 

 זײ lyay'D און iyov:D״iK לײכנײטיג3
rapa *אווצק־ דורני־ײענ^, נאנ׳ן שנעי 

 אי*ץ ארן ןv^v^phz גא:ץ םyר אין שיק^
lyanapopaa’nn פון ״תהום ayDya^HD־ 

הייט״.
v א:ץ3 א i'o y y ראייy רי אט אין 
 שפי־ lyap^D Dy'ipaKno שטיי^ ע3ראזי
 שװצכצל־ און קארבאי־זוי^שטאוי לצן
 רי אט פון רyברויכya די •טאף.Jיר־yזױ

ly ןyאסט"סס זײן lyay'D שטאפ^ 'nc. 
oaylc ,,Diyi דאס DD'nDya vw ~v 

 ראס ;כייטקל פאסיװער אלס װערען
 םי־ אקטיװער אי*ס ׳ןyגyדאג צוױיטע,

yo,־' yi^D לן  און אײן anayi^n םיט̂י
tyaPDjn** ראס : ענרציל Iyaיכיyסזyר

 עליבגאגy 3רישpיהרDםאר די מיט זיך
 ־yaיבער“א רא*ף פון ^״שט ׳yaav א

y:yoipאון 3אומשולרי נאאױו, שיהס^ ׳ 
 א איס זיך *נטcya ׳ברוט הײס טיט

 ןyפוצםyaאױס ,ipd״i א אין הויױדינסט
: אױף הויז " *vאדיס־ שעהנהטע די פון ̂־ 
 גרויסער רyד פון גאסען yראטישpטא

 רי פון יםנאזיסט3 א זון, דער שטאדט.
^yכyרycNsD y*א ׳ >anyDy ,םיט ױננ 

ip״ya אױםשפרא־ ערשט און װאנסעלאך 
lyanayv בא־ םולע די אויף פוך װייכען 

ippבאתווע־ א אויױ אויס :אר װארט ׳ 
y אין ארײן זיך כאפט ,DapDpd םען v 

*rpany i n א אין y^ypaac; ,סארידאר 
 איהר, סושט שיקסע, די ארום עטט3

 אביסעל, שפעםצר ײ. א. א. איהר האלזט
־r סון רױינעץ אן הױבט זי אז ^y און 

 הארץ יטנאזיסט׳ס3 דעם װערם חיטה,
 העכסםע רי און רדוסנות ם*ט עםילט3אנ

a yD^rayoעפיהיP.איהר הויבט ער ז 
p^ אן ip d;  ענטליך3אײ איז עס אז #?p״
 און רייכצ צװישען גיטא חי׳וק ?ײז אר3

 ׳זyנשpס דיזעלבע זיײנעז yאל אז ארימע,
ארי־ רי צװישען :פארקעדט פונ?ט אז
 אםת׳ע די iya^ya ערשמ מען לאן מע

 הזןױ מענשליכע און yטיגDאויםרי טיטע,
 דער שוין זיך םיהלט דשינאברשס צער.

 האם און װאויי און וטnnyt 3 אזיסט3יס3
̂ומות yr'D 'פײז ים3 שוין  אנצצ3 רי חי

r. נאכט•
 הויבם שפצטער םאגאטעז פאר א כױט

,jpa*' אז איהר ער 'p-\V2 אםת אץ כױט 
 נערוןזר־ אוא םים איז טאז עז3אויפריפםי

 אז אלײן, דאך זעהט *זי tp שטים, טער
 ליקליך3 הײן זײן ניט ?אן זײ צװישען

iPDpiapoKnp, אזרי דאך זײנען זײ װײי 
 לויט 'pd אנרערן, פון׳ם אײנער וױיט
 זועט זי אז ׳'np 'pp און aרציהונy זײער

 ?an איהפ^ מיט גלימלאך פיהלצן יט3 זיך
 ^פיהל א םיט םענש א dsp ׳ריבערyר

 שריב^ *לע אין ױשר און אחרױת פון
 (ycoyia סיט׳ן ער םוז נעכיט, iy װאט

 נדיגpרpDאויםאפ האדצע;, איז 3װײטא
 צו ליבע פרן ןysפיהya yaya"P זײנע
 פארבינרען צו םון ;yaynpaa זי איהר,

 אײנפאך איז עס וױיל איהם׳ מיס זיך
 און םען...yרyאינם אײנענע איהדע אין

 ךא איז איהם בײ זעהסמו, װײטער. אזוי
 בשתיקה האט רy ײאס רובעל, הונדערט א

 לייר3 שוין איהר זײ ער ביט גע?ראנעז,
p איהר װעט ער און ׳אװעט sp  jppapiap־ 

הארצע;״... אין טראגען מאל
oa'iay ipa'iap ראם :אזוי דאס ױך

 זוםער־ שײנעם, א אויס הלײבט טײרעי
 באדט האריזאנט דער װען אווענם, ען3רי

yD'sG שטילען, אין״ם זיך 'n; פון שײן 
 אויפשטײגענ־ און זוז פארנעהנדיגער דער

 איהרע 1א םום אװענט־שטמיע;, דינען
 סלײ־ וױיסעסטע און yr>D:m שענסטע,

 אײנ־ אן אין עינצ״ו זיך פאר?לײבט דער,
 זעצס־זיך נארמעז, אין אי״עע זאייער
ppaap א אויױ ny:iy^s'n אונסער באנק 

 אהינמער, ?אפ דצם פארװארםט יבױם א
 ריעע, א טינום. עטלאכע אזוי זיצט אוץ

 שכײיכעיזט ארן שטילצ, אזא אוץ װײסע א
sאמspיכyp רוים ,דע־ צוyפארנעהענ־ ׳י 

 אײע זי מדינקט דעדנאך און זוץ... ר3די
̂יץ ̂עשעי״ע pnp א כ ־ םyד פי  קארבא̂י

זױצרעטאזי...
 דער־ װײמע; פון גארנישט. אוץ

 הײ ראס פי־יהער, וױ אמ זיך. ט3םרא
 אזינ־ דער און םראמװײען די פון זשעז

 פין נערױש מײבליכער נעהא^מענצי,
3 i nשםאדט. רױסצר

:אדעי
 היט־ גרויס־שמאםישצ אפנענארמע אן

 ipoppl חנר■ לויט אננעםא; ■וצערין,
 הוט באםצ^מצ?׳ רויסען3 םים״ן םאדזג
pd ' dp> ווויס־ סנים דאס ״זײט דער *ײױ 

d פאריוער שענסםצן כױם׳ן נצשסירט p ip
f.16 ויי• *וי% *לוס1

I
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 יולאול־ םו^די איבערבױ רעם דורך
 פאר* ליאוק־באסעס םילע האבען שעפער
 ום ר< ן1יו<-/ סיר פ־נסה. דיער לארען
 יהאב*ן ןאראיבעי־ שטארל ניט זיי אױןי
 װען ; ריארם *טטיקעי! א סאכען זיי װען
 ן זײ האט װאס ױניאן, די שילט*<ן זיי

זײ װען ;ברױט זײער סון בארויכט
 ו דעד צו װענדען צו זיך בדעה האבען

 ! םון װעט אםצר נאװערנאר־קאפיסיע,
 דלר י״עועה. רי זיי פאר קוניען איהר

 באסעכ קרײנע די םון געיעריי דאזינער
 ע י y י י ז pc *צטאנדפוגלט פין איז,

 אינטערעסע•, קי״יינע כאטש אינטעיעסען,
 פאי כיאכען צו אום אבער, בארעכטינט.

 אוכי־ דעם איבערצוטי־אנען לײכטעד זיי
 אונטער־ זיך און ,,שילזאי םארמײריייכעז

 אז זאגעז, זיי כייר װילען איהם, װארםען
 אינדוסטריע* דעי םון געיטיכטע דער אין
 ער־ די ניט זײ זיינעז אנטוױקלונג י־ער

 כייט זײ, קרבנות. יעצטע רי און *טטע
in□ זײער םון ״.•יקזאי־ אומםארמײדייכעז 

 היב־ גאנץ א צו געהערען אונטערגאנג,
 אנדערע אץ ניט כיעהר לאמפאניע. ^ער

 פאינע־ פריהער ראס איז אינדוסטריען
 קיאוק־אינדוהט* אונזער אין אח לוסעז,

 פארטשע־ ‘אגיסעי זיך האט װעלכע ריע,
 עס קוטט אנטװיללונג, איהי אין טינט
 סאדערוננעז די וױבאיר און פאר. איצט

 דאס אזעיכע, זײגען אינדוסטריע דער םון
 קא:־ כיעהר און מעהר איץ זיך 1זאי זי

 אין יטעפער, נרויסע אין #צענםרירען
 קײן ניט הערםט םעהטאריס, גרויסע
 דאס אוכיזיסט ;וױינען ליץ איז קלאנעז
 םײסםער קײינער דער ; קברים רייסעז

*♦*אונםערנעהן. םוז
 קיאוררבאסעס, אװזערע וױיסען זיכער

א:; ניט גאר נאך דאס  זײנען צוריק י
 האבען װאם ^נײדער-םײסטערס, געײען

ים, איינינע בא^עםטיגט  נע־ אין פוע̂י
 אזעי־ און, ;לעבען א װײעם־איז מאכט

 יעדער אין זײנעןינעװען מײסטערס כע
סטאליארעס, לוכידעז, :אינדוסטריע

 יטוסטער, םאשאנדמיקעס, שלאסערס,
 האבען װעלכע ״װ. אז. און עגאות, בעל'

 און װערקשטאטען הלײנע זײערע נעהאט
 אומ־ זעלבםטשטעגדיגע, נעװען .זײנען

 ענםוױקלוגג די ברױם. ,בעל אאהענגיגע
 אויפקוכיען דאס םאשינעריע, דער x םון

 עי־עק־ פון נאכהער .היילעז, סיז צוערשט
 דאס טרײב־קראםט, אלס ^יציטעט,

 קוואנטיםעםען גדיויסמ אין פראדוצירען
 עק־ זייער צו סווי א באלד נעכיאכט האט

 בעל' םרײזצרדיגע - אלטע ׳די זיםםענץ.
 איםרעטען געמזזט האבען בתיס׳לאך

 םעקטארי, גרויסער דער צו •לאץ זײער
 געהאם ניט האבצן זײ װעלכער םיס

 קאנקורײ צו סעגלינסייט סינרעםםע די
 פאר זײנע םיט עגלה\ בעל דער חון.

 געסאנם לאננ ניט האט .קליאטשעס
ײן בײ באײבען  נע• האט ער םרײד, ז
 דעם סאנקורענםען אלס זיך נעגען ליראנען

 םליה־ די אײזענבאוזז, די אויםאםאביל,
םאמין.

v
 ארונטער לאגנ שוין זײנען אלע זײ

 זײן, משער זיך קען םען סצענע. דער םון
םאראיכעל אודאי האכען די אז

 םסתםא צײטען, נײע די אויף גאהאם
 אין ארײננעשאםעז קללות גענוג זײ האמנז

 אבער מאשינען, די און ׳םעסםאריס, די
 די נעהאלסען. װײנע־וואס זײ האט דאס

 מעהר און םעהר אלץ רי םוץ מאד^רונגעז
 האבעץ כוחות אינרוםםרימלע װאקס^נדע

 אײ- געשרײען. זײערע אלע םארטוסמלט
 סיםפאטיזײ #ערזענליך געמעגט האם נער
 קרבנות רי געײען זײנען זײ זײ, םים חנן
 עלע־ אוט׳ברחכינות׳ריגער בלינדער א םון

 סיםיאםיע די אבער מאכט. םענמארצר
 זײ־ סיוי כל סווי נענוצט. גארניס זײ האם

 םון םאסםארמז אלס פארשװאונדעז זײ נען
 װאלטען זײ װי אזױ אינדוסטריע, דער

געװען. ניט סײנסאל
V

 אזוי פאסירם עס האט נאר ניט אוץ
 סעלע םילע אין נאר מײסטער, די מים
 בעלײ לי מים ®אסירם דאסזעלבע האם

 זיײ מלאכות פארשידענע נאר םלאכות.
 םון אנםוױקלװנ דער םון גאנג דעם אין נאן

 די און םארשוו#ונרצז, אינדוםםריא דער
 ויד האבעז לעבען, צו אום בעלי-םלאכות,

 נאא סרײוס. אנחגרע צו נעםעז געםיזס
ך ײי t םאר דאס #םי n r טלאכה בעל 

w p v in מ רוי  איגענעבעז ;םראנאדיע נ
 א אויסצולערנעז זיד אום יאהר איל ^וױ

jnnnr םיםען אח »ח םיאכה׳ בכבוד׳ע

 אן ךיז יערן. און זוך און געה דערינען
 אם־ער און טויזענטער ארבײט. אגרער

 גע־ צובראכען זײנען י*עבע;ס טיליאגען
 טאשי־ פון ענטװיקרוננ דעי דורך װארען
 כאזוגרערס און טרײנ־קיאפט און געריע
 װאס ארבײט, דער פוז ונ;^טײ דעי דורך
 װערכע״עס־איז איבעייג געטאכט האט

 געוױסער א פון קענטגיש גרינדייכ^
 אר־ די האבען נאט-ר^יך, און, כ״יאכה.
 ליא• געװאלדיגע געטאכט אױך בײטער
 )צײט א זאנאי געװען א*ז עס רעדס.

 אין געגוטען זיך האבען ארבײטער די װען
ײעי  די צונרעכען צו סארצוױיפלוגג ז

 זײעד געםאכט האכען װעלכע םאשעען,
 ארויס־ זײ און א׳יבעריג ארבײט־קענטגיש

 ראס אבער גאס, אין ברױטלאז ;עװארםען
 “געהאי גארגיט ארכ״טער די האט אלין
 קיאםט, עלעקטרישע די ;,,נ׳א•;: די פען.

 םון טײלונג רי גרױס־פראדוקצ־ע, די
 ארױסגעוױזען זיך האבען איבײט דער

 זייערע מיט זײ פאי ״:טא־קעי זײן צו
 ל״דען אדת׳ע זײעדע נ״־ט ̂,פ־אטעפטע

 אדער םריהער און קעי*ט, ארן הונגעד פון
 אונטע־' ;עכיוזט זיך זײ האבע; *:פעטעי
 זיך און אופפארסײליכע, דאס װארםען

 די צו ^עבעז, יזאנען צו אום ציפאסען,
אנטוױקלונג די װאס או^ישטעגרען, נייע
, *• ׳נעבראכט. זיך פיט האט

 אײבעך דאס פון השכל פוסר דער
 װאס אלץ, קלאר. ׳א^זא איז, ;עיאגטע
 געוױסער א pc אנטוױקלונג דער *צטערט

 אין װערעז. נאזײטינט כיוז אינדוסטדיע,
 איז מענ״״׳ןעז נאטור, םדן ל,עבען דעם

 פאר פלאץ קיין ניטא איז אינסםיטוציעס
 זעהר זײן געקאנם אטאל האט װאס דאס,

 האט װאס אבער, ;וצלץ־, און וױכטינ
 I אומ־צטענדען, אנטוױקעלטע נײע די דורך

גוצליכקײט, זײן גאנצען אין םארלארען
 לעבענס־םעדדג* זײן אויך דערםיט און

̂ע, קייט.  ח־ות, םארשידענע פילע םי
 גרויסען א םארניפיעז אטאל האכען װאס
 טעהר איצט זיײנען ערד, אונזעל פון שטח

 :אר טעז געםינט נעכײן זייער און :יטא,
 גיט האנען זיי וױיל מוזעאוטס, רי אין

 נײע די צו צו^אסעז זיך מעהר נעסאנט
̂״ דאס נאט*ר. דער אין אומשםעגדעז זמי

 םאר־ אונזערע כי־ט םאי* דע־ או־ך א-ו בע
 נעהערען כע4װע אינסטיטוציעס, שידענע

 דער צו געשיכטע, דער צו שוין איצט
 'יועם דאסזעי׳בע און םארגאגגענהײט.

 לעבט װאס oys,c כייט פאסירען געװיס
אפשטאר־ בייזען װעט װאס איצט, :אך
 העכערע צו פלאץ זײן אוםרעטען און בעז

 דער איז דאס אנטוױקלוגגסס־טיפעז.
 ראס אנטוױקלוגגי. םון געזעץ אײזערגער

 ניט ווען םארטשריט. םון געזעץ דער איז
מעג־ גארניט םארטשריט קײז װאלס דאס,
געװען. ליך

V
 זיי צי קלאוק־באסעס, סלײנע די נון,
ק״נים, צי עס, וױיסען ײנ  שטארקע א ז

 דער םון אנטװיקלוננ דעך צו שטערוגג
 באשול״ נאטירליך, קלאױדאיגדוסטריע.

 אבזיכמליכען אן זיא גיט זײ סיר דינען
 אנטוױקלוננ די םארוזאלםען צו װאוגש

 דאס אבער קלאוס־אינדוסםריע. דער פון
 דער פאר שעדליכקײט זײער נים מאכם

 וײ זיי, קלענער.. האר א אויף אינרוסטריע
 אײננע* עס האבען באסעלאך, קלײגע
שא■״, ״סאשעל זאגעגאנםען דעם פיהרם

 זײגען װעלכע ארײשאז-שא•,9קאר רעם
סקעב־נעסטע?. און סװעט־שע*ער אמת׳ע

 דער אז דערצו, געבראכט עס האבען זײ
מא* קוים קוים, קענען זאל סלאוסמאכער

 האבען אלײן זײ כאטש לעבען, א כען
נענאסעז, וױיניג נאנץ רמם םון אױך
ױיי  עקס־ דער םון לײבעךטײל דעם ו

 צונענומען האט ארבײם םון פלואטאציע
 גרויסער דער און רזשאבער נרויסער דער

 דאבען זײ ײעםען םאר םאנוםעקטשורער,
 זאגענאנםער זײער דורך זײ, געארבײט.
 גאנצע די ;עבראכט האבען באםערײ,

רואינע. םון ברעג צום קלאוק־אינדוסטריע
 םאר אננענאגגען אזוי װא^ט דאם װען
 גאנצע די װאלם צייט, שטיקעל א נאך

 עס ארונםערגעזונקען. קלאוק־אינדוסטריע
 וױײ »ווי געחן געיןאנם נים דערום האט
 בוושיצען צו אום קלאוסמאכער, די .טער.
 גע״ ויי האם װאם נעפאהר, דער םון זיך

 דער צו ארונםארצוזינקען סטראשעם
 דײ אױך און םװעט־ארבײםער סח «דרנה4

י ציזמח ?ײ וועלכער ®וז אמדוסמריע, י  ו
 ^אמנן צו בא״שלאסען האבען חױנה, ער
 װאס כאסא< קלײנאם דעם צו סיוי א

חץנח די »ח ״יתח דיז ןױחען נעסוזם ה*ם

 פון ירבײט חור סון פאפױיי* ?ײן פון
 ו״| סוז כאס אזא אפערײט^רס, ■אר א

ר א גאר צי עקכפרואטאטאה ׳פרעקלי̂כ
ט JVP גאס אזא דט. צי עס, וױל ער  ד

 אמו/׳ען אן האנ^ און ׳?ענען א טאכען
ואל ער כדי נאס, אזא ױניאדשאפ.
 ,1איערל אעװ^גנדען טוז עלזזיסטױע;,

 וד^|/1 די אפצונאר^ן טיטלען ׳ציעכטע
 ו פון יעיאךנעוױסען am דעמאראײזירען

 צו אופ ׳מוז נאב אזא ארנײטע־. די
 ו *VJ ,ד אנװענדען קאנקורירען, תע;ען

 אזױ און טרײד, אין טרילוס סײנסטע
 גאגצען דעם דעטאראליוירען ארום

 אוסגײק אן געװען איז נאס אזא טרײר.
 םא^ און ארבײטער זײנע םאר זיך, םאר
, דאפ איגדוסט״יע. גאנצער דער ז י  װאס י

 דעם פון יציקזאר דעם םארדגעלט האט
 דט זאל ער װאס און באס. קײינעם

 דין העיםען. ניט איהם עס װעט טאן,
 דאס סאר העכסס״גױטיג איז אינטערגאמ

 כיעג- טױועגט 50 םון יעכען איז נעדײהען
 , קלאומ״ דער אין ארבײטען װאס שען,

 ן דער סאר גױטיג איז ד א־נדוסטריע;
̂ס איגדוסטייע  נאטש און גאגצע. אי

 צו חאנען גארניט סיר טענען ך£,פערזעגי
v דעם j ,,sp□ פעײ כאטש ; ידאױדנאס 

 איײז ער אז גלױנען, טיי טע:עז זעגיייך
 כי*י;דע א א וױ כיעהר, ניט ג^װען איז

 גרױסע די םון העגט רי אין װערקצײג
 וױי״ מיי כאטש און ;עקספי־ואטאטארס

 דורך דינען באסעס קי׳ײגע םיי׳ע אז סען,
 איגדוסטריע דעי סין איכעדכויאונג דער

 שװערער ?עהר א אין אװעקגע־צטעי־ט
 איהר ערפ^ען כיוז ײניאן די אכער יאגע,

 אוכי- דאכעז טיסיאז, היסטארישע גיױסע
 ו אזוי און ׳באס קלי־ינעם דעם טעגריך
 ארױסרײסען און אוכיכיענלץ־, טאכען
 יאט װאס סװעטערײ, די װארצעל טיט׳ן

ך םאישפײיטעז אײן אין נעהאלטען  ד
קי־אולראיגדוסטייע. דער אין

V
 כייר און אוטשטעגדען, די אונטער
באסעי־אך, םארשידענע די פארזיכערען

 ראטען זײ, סיט נוט עס פײנען מיר אז
 אוטזיסטע פארשװענדען צו ניט זײ מיר

 װאס עטװאס, געגען קאטוי איז ענערניע
 אוכיױס- זײער זײן. ניט אנדערש ליעז

אי זיי װעט קאטף טער  און סעהר אלץ נ
 װערעז װעי״עז ױי און אפשװאכעז, כיעחר

 צו זיר אומפעהיג מעחר און מעהר אלץ
 איז עס אנדערש. עטײאס צו געטען
 אכער זײ, אױף רחדנות גרױסער א טאקע
 עס איז ניטא איז צײט אונזער אין דאד
•ונלוט זיי, פאר rns9 קײן זײז ניט לזעז

»ץ ק״ן (ים$ו »יז oy וד ר «י  חװת פי
אן יאטיר סנול. םאר׳ן םון  אסאל נ

 גיס טאחר טארפן די װארוס \\,פרקיפח
 !ןקזיסי וײפר אגחאלט^ן םון טראכסען

ײדו אלס טענץ ע ס א  װאד פר׳פטעגס, נ
ט וײ לען  ארנײטעד. נױסינוו די חאנען ד
 ימיאן־ארניי• די #ארכ^םמר נעסטע די

ט דין װ*לצן טער, טיג ם ^ע  דעד אין נ
 װעלכע אויױ ׳פעפער, צאחל נאשטיפטער

 איחד ארױםגעיײגם האט װניאן די
נרױסע רי װעי״ען צװ״טעגס, :רזסכםה

 סעהר ראגופעקטשורערס און דדעאבערס
ט  ארכײט דיער מאכען יאזען קענען ד
ע אין עי  םריחער, וױ שאפקעס, די
 ניט םארםיייכטעט זיך האכען אלײן די
 אין גאר וױ #ארכײם דיער געבען צו

ע דריטענס, ױגיאן-״פעאער. ריכטינע  או
 ארבײם ביםעי א קריגען צו האםען וײ
 run מיט וזאבען װאס דזשאכערס, די םון

 נוףאלא• ניט אגרימענט פײן נאך ױניאן
 םאר װאס םון #וױסען דאך זײ םוזען סען,

 דער דינען דאס באדײטונג קלײגער א
ײ מיר קענעז דאן און דזשאבערס, סארט  ן

 װעלען גיכעז אין גאר אז םארזיכערען,
 װערען געכראכט דזשאכערס רי אױך

 לעצטע זײער װעט דערמיט און ״לײן אין
װערען. צורוגען האםגונג

v
ײן דעױם כיוז עס  יעדען םאר קלאר ז

ײן איז עס נוצלאז וױ לי״אוק־באסעלע,  ז
 אוכיזזטענדען* נײע די געגען װעחרען־זיר

 םארשטעלט, איחם פאר זײנען װעגען אלע
 העלםען. גארניט איהם לען לײגער און

 קלאוק״ די װאס #קלמסטע דאס דערום
 ניסנר װאס איז #םאן סענען באסעלאר

 אום םטלטליז, זײערע אױספארלויםען
 דעך םיז ראטעװען צו עטװאס כאטש

 pap ניט זײנען זײ אויכ אח, ;״שרםה״
 סרינען לייכט קענען װאס קלאולמאכער,

 פעמבערס אי*ס זיך אנשליסעגדיג פיאץ, א
 באציי- זוכ;ס ךײ זאלען ױניאן, דער םון

 בא׳צעפ״ אנדערע װעלכע אירנעגד טענס
 מיר .fy3ys א סאכעז צו אום טיגוגג,

yרקלyרyנים םיוזלעז מיר אמאל, נאך ז 
yD• קײן ^jyny סלײ• צום פ״נדשאםט 

:av ,כיעחר־ די אין אז וױיסעז; מיר כאס 
y?yo yoo קרכ| א געווען אלײז ער איז

 r^אצoסספלואy שענדליכער רער םון
 גוט־ממן וױרקליך עס fyr'o מיר און

עצו/ yדאזינ די נעבענדיג איהם איחם,
 װײסען עצה, אונזער פאלגען װעט ער צי

 םיר זיעען זאך אײן אין רyאב נים, טיר
y r t^ ד איןyר pלאוp״אינדוDטריy איז 

ניטא. פיי׳אץ ק״ז איחם םאר סעחר

̂ר דער רסמ<וגס88ליגס?דע פון ױרעהס
 / אײנםיהרונג די איז עס וױ ^איכטינ

 װאס װגיאךלײב/ױל, סאניטארי דעם םון
 הויפם-םאדע־ די פון *ײנע געירען איז

 םיל oyii װעלכע ױניאן, דער פון רוגנ^
 גאנצער דער אין אז דערצו, העלםען

 אמת׳ע חערשען ז y’־אינדוסטרpקראו
 אז װיכסיג, איז אזױ ױניאךתאנדישאגס,

 די ןyהאכ זאל לײבעל-דע»ארטםעגט דער
i אז ;םארוואלטונג ריכטיגע jn לײכעל 

 און Myipii טיסנרױכט קענען גיט זאל
 אינ־ די |y3y; |y-,yu אויסנענוצט זאנאר

 מץמבערש'*, רyנא;צ רער פון זyסyרyס
 םאנכע איז פאסירט לײדער האט דאס וױ

 דעם םון שפיצע רyד אז ;ױניאגס
 וחד מענש, א inyoir זאל דק^ארםסמנט

yהרענהאDטp rײD אינער זײן זאל 
 םאכען ואל װאס סענש, א צוױיםעל; ימדען

 אוץ אדבײטער די םון אינטערעסען רי
ן פאר ױגיאן גאנצער דער םון נ ײ  ו

 אױם־ זאל װאם מענש, א ;איגימערעסען
 רער אז אויגעז, סױזאג«ן סיט פאספז
 אז װערען, סיסברויכט ניט ?אל לײבעל

 פון ווערעז כא;וצט קא;ע/ ניט זאל ער
 װעלכער קלאול׳םאנושןמםשורער, לײז

 יוניאך אלע נאך פינקסי׳יר ניט לומט
 כדינומ, רyאונז לויט און, ז,yרוננyםאד
y נעלאנם גיס וױרקליך האט ^ o y 3| 

 דער וױ אױסװאהל, רyרyסyכ לײן
 ק*y^ר אלס מאסלאוױטש, הענרי דר. םון

לײכעל-רעפארטמ^ם. דעם סון םאר
So

 ליין ניט איז מאסלאוױטש הענרי דר.
 כםרט יתיאז My?:w אין חדשות פנים

 ככלל. לזנבען iyD^D:yDy דעם אין און
c טאן צו ואר.דא איז oy װאו ^ y א 

 כלל־ נוצליכע זעהר אכער שטיל^ א
 lyj'cy; זיכער איהר װעם דארט ארבײט,

 ײאס אלץ, איז סאסקאװיטש. הענרי דר.
 נים כעסט זײן ער םרייט טום, ער

 ײם.pרזענליכyפ זײן זין, ןyלyםrארויסצו
 אין רy כלײבס םמלע yמעהרסם די אין

unnyorn,אויםסײדיגער דער און ־ 
ײvלסyז האט מענש  וױםיל ידיעה, א זyד

 מאסיןא־ דר. פון y^nyjy און ארבײט
y אין שטעלט וױטש i□ .אויםטו oy 

 ודרקזאמלײם yo^n; זײן אז זײן, סעז
 ניט האלט מר ײאס דעם, פון םאלמ לומט

 ײעבען גלאפעז הויכע די איז הליננען פח
 כיל־אונטער- םילע איז ארבײם םײל זײז

 צדריק- זיר דארום וועיעז םיר ;נמסונגען
 סאר״פי״ די אויף אנװײזען םון חאלםען

 אספ חאס פר וועאמ איז ®אלין, דענפ
vm נפסרײ און .איבעת^בצן אזױ m 
פ איע ע ר כוזזות זי ואך^ טסאו njn «ו

 נוון מאסלאװיםש דר. איז דעם חױז א
 נרױסעך דער מים באשעגקם גאםור דער

 צוױמען םרײנד זיך מאכעז צו םתגה
 •ערזענליס^ זײן ללאסמן. אלערלײ

 איבערצײנונגס-קראטמ^ זײן םאגנעטיזם,
ײך צייט דערזמלכער איז און ר ז םי  או

 עך ווזים ארבײם, אן אין םידליכקײט
 אנערקענאנדין נענוסען, זיר אױף האט
 םוזאן ארױס, רוסען נויםיג, סאר איהר

 אגעריואנתנ• אלנעמײנע די ארױסרופען
 אוינד די אז סיר, גלויכעז רםארyד און

 it איו םאסקאװיםש דר. םון װאהל
y:jR^yrDODyn. \בעס <זײyרy 8קענ 

מ &יר םארשטעלעז. ניט זיר םיר  זי
 לײבפל־דע^וו־פד דער אז איבערצײגם,

 איי««וניי אח םיהרוננ זײן אונטעד סענט
 pnm הפהסטע די ברעננעז װעט ׳םוגג
jm' איז אינדוסטריע דער ױניאן, דער r 

שאפ. אין ללאוקסאכער

 וטיאד אײנכ»ל ניט שױן ןyהאכ סיר
 עס האיטפן מיר און #געמאכט סערלזאס

חןןך צו אמאל נאר דא נױטיג םאר  װי
 םון באשלוסקן כעסטע די אז האלען,

ײ כדי ױגיאן, דער  דורכנעםיחרט זאלען ז
ך די ברעננען און לעבעז, אין וחןרען  נז

 אי| זיך נויטינען רעזולטאטען, ײיגשסע
 ז*לע| אלײן ארכײטער די אז דעם,

 זײאך אהן דורכםיהרונג. רyזײ אין הע<םען
 באשלוסוןן בעסטע די םוזען םיםװירחונג

 ?עלבון דאס בוכשםאבען. םױטע בלייבען
i לײבעל. דעם ײעגען ריכטיג אויך איז n. 

 #םאד ברכה גרעםטע די װערעז לען לייבעל
 £זי װירקליך זאל ער װען ױניאן, רyד
 ױניאךארגײו ר y ט ו נ פון סיםן רyד

 אונטעל, צושטענדזג סאניטארע y׳r^ םון
 1דא ;געמאכם איז ארבײט די וועלכמ

. vp\ קורצעך א אין גאר אז פאסירען, עס 
 לײבע^ דעם אהן גארמענט א זאל צײט

, pw סארקויםט ^ןעבען נארנים ) v w *אל 
 באסצלאה סלײגע די םון אנשטרעננוננעז

 כחווןי ^וסיאךםײנדליכע yרyאנד און
 פאנען דעם איז אוםזיסט. זײז ײעלעז

 אייץ םון .,העלס^ םיל םיל, ארכײטפר די
 מ אז אױספאסמז, די ײעלעז זײם

y^m אױוי נארכיענמס i אך דער תי  י
|1!אל ד#, אמ לײכעל סאניטארי

ט ר ע ו  דפנן זיך אוי^ םראנען צו זײן ד
 וונדערעד דער םון ׳און ;לײבעל
ײ יועאפז  וואפ ״שלחער אז אױםפאסען, ז

i^ n i i io ד״אבען צו גים r i ^  iO nי| 
מדי• ט%4 איהם זאיען לייבעל סאניסארי

י^ד ײנ^דא^ןד^נם יולע גמ נען״

X

✓

רעפאראציע-קאנפערענז לאנדאנער ד
T

נעייין.
 װצלען שורות yיגtדא די אט װען

 עױן זײ װעלען ^yiŷ די יכעןזמרyך
y וױסען גראןיyטעי דורכ׳ן רסתכיא i□ 
PציHפאיyר דער םון אױכיאז 'yאנםyיyנv. 

y פון i□ קאנפערעדדרעזויטאט D):yn 
 מען ײי ׳רעהר אוכיענרליר רעהר, או

 דורכ־ א סאר. געװעחנ^ך דך יצטע^ט
 אין ןyרyװ jyp קאנםערענץ דשר םון 4פאי
 פא־ גראד lyooDyn אין נאציהוננען אי־ע
 אויב אייראפא. םון יצילזאל פאי׳ן טא״

lyoלכyװ ממכה־לעפ, צװײ רי 'jy) v 
yj i םאיטרויעז זyכסטyו̂ רעם y i  pc- 

yרy,,ז סון רyװאיט•ג
־ipyo אויב ׳לער ^  די ^,lyn ארן ^

 און גגיאנדy םון ןyנטy?ידyר־■רyכ•יניסט
 צונויפ־ iy:fp ניט זץיי זאדען פראנלרײך,

jyi^n ג אוןyא םאר םאיכיוי א םינעז 
 jyo זאל lyoyii םון טא סארשט^דיגונג,

 די אויס זיך לאזט }ןyרװארטy דאס
^ly םyד אױף סאגסער^ז רyיאנרא: y i

 װאס ̂זyvנyרyאנםp vw' װי רyצסײגי
 בא־ דזשארדזש, לאיד האבען זיי אויוי
 זײט אײן םון כארדװיז רyאד יאא, נאר
y און ^ p ^ is ד םוןyאנד רyרyזײט ר 

^ yo^״y די נעשפילט ד  -yM םוז טא סי
 בלויז ניט םארצוױיפי^ן וועלט די נ*אי*ט

 די לילוױדירען צו כמגגליכלײט רyד אין
 ־yר די מיחמה, רyד םון ירושה yרyשװ

 דע־ רyד אין אױך נאר פאיאצי^םראג^
 “Pjpd סײ ^y:yo בײרע זyד כיאלראטיע.

V סײ אוך דאנאלד i" i ^ ,nyn] זײע־ םון 
 װא-yנ דערהױבעז פיוצלוננ רyp‘יvפ yר

 כא־ פארהעלטניסכיעסיג ly^r םון רען
f״y:yi''L□ ג דשר אין ■לאץyזyאון לשאםט 
 םדן ש#יץ רyד אױזי ןyװארyנ לטyשםyנ

ע8אײרא yסטrכטyס די ש  מלוכות ^
 נט*yםאר צו מאנדאט בםירר&׳ן דעם כייט

 איז װאס רעפאראציע־פראגע, די ןyרyם
 אײרא־ םון yזאלס־םראנpשי א נעװארען

 שלום אײראפעאימעז ®ונ׳ם yראנD א ׳פא
u רyרוד^ג רyד םון אוז tfP 'vo w איז 

 דע־ רyד םון זyטאדyמ די כייט אײראפא,
 דעמא־ די אױך רyאב |yp טאקראט^[.

pראטיy נ ניטyםון אױסװעג לײז םינעז 
iא לאנע רyרטyפארפלאנט רyד v i הא־ 

jy3 װ םעגער, ידיyלכy רעפרylyנטירעז 
n: נים ,yראטיpםאyד די :v גמרזז צו םוט 

 דעם זyאיננאריר צו איז ײעגעז נײע איז
v 4םו געשרײ ײילדען w, זיינען װמלכע 

 איצםיגער חןר םאר פאראנםװארםליך
 םון רypלyס די זyחאב װאם טא לאגע,

ד אנ ל  אױסנעביטעז? ®ראנסרײך און ^
 am יאנג, אוען םון םיינתנ דער לו^ן

 מאכען װיל מען וועמען אמזזריקאנער,
 ישפאראציע־ די איז נורר םח א ,פאר

 דורכ־ א <חנט צוסונםט, דער פון סכםוכים
 קאנםערענץ רyלאנדאנ חנר םון ■ פאל,

לאטא־ אײראפ^״טע אז .פאראורזאכעז

 yגדyסyבאטר די אין ,הערשען לען
 מאסקא• הענרי דר. ovn געװים שעו(ער.
w זy;אגצ זײן טיט אלײן וױס^. d o, 

ץ רyאונט ארבײטען . qyn װאס  זי
 אין <וחות זײינע אלע אנװענדעז השגןןה,

^ ריכטוגנ, ד^ר ב  |y:yp זאל ער כדי א
 אױם־ גרויסע זײן עיםילעז רyםyב ײאס

\virn איחם ארבײםער די םוזען גאב^

ע א ג א ר ז ®ון ® ע נ ע ט א־ז ל ױ  ט
ר1{ ר א ע ר ד ע ש אי ע פ א ר י ־  א

ע םי א ר ק א מ ן ד

י,איעס«א:דע:ט אײראיעאי״עעז אונזעל סוז
כאזמגאוױםע. לעאן

ט, y^טראם ײ ^  ערײט:׳ די װאס ד
 און פיאנל סראגצויז״ציער רyד דאדל,
?i םו;ט רyד אםימ w]] ״ערנכט

DyoiyiiD:y״ V*w.] :אyדורכ־ די;ר י 
 כיוז באדאטונג ראנראגעי רyד םון פאי

 בלױז :יט ŷםfאטאסטרp א ארויסרלםען
 װע;י- ניט גאר ׳זy•:yד'סיסטsנע די פאר
 ;עדאנקעךכיכטעב ayi פאד אויך נער
 אײ־ די אין iyays יאליטיש^ פאר׳ן איז

^ ;onyאישyואפ y ijy ?  y יאנ־ די זיך 
nŷ ^M א:ד^ לא;פע.^גץ  גאר־ מיט פא:
 באנל־ ytH,DP®D א דאס כײיגט טא נישט,

 אי־yfiאײרא דער סון ראט-ערלי־עהרונג
i y r ^ג האט װאס דעטאלראטיyזארט 

m״ivw v V"2 ^ y ^ o אינטע- רי אין 
 די 3n:ypyDK• זŷבאציהונג yנאציא:אי

 םון פלאץ אויפ׳ן טyער'סאלידאריטpיyם
 נאציאנאיע; ״הײליגען ברוטאלען םyר
yלא;־ די םון דורכפאל אוים׳ן .״גאאיזם 

 רפא־yר לולעז םארהאנדלונגען רyדאנ
 רyםליכcנשאyלײד א מיט אױס
 םון yראטיpדעמא רyד פון םײנד די דולד

 יאאוױ־ yנאציאנאל די לינלס, און כטסyר
 און םראנקרײך םין באזוגדערס ניסטען

 הבדלות אלןי להבדיל — ארן דײטשלאנד,
 ̂רyנדyל אלע םון באלשעוױל^מ די —

y' ^נדיגyהאם iy איהר אויף פארטײ 
iv r 'o v, כי,װאר צוyבײ הענד די ז » 

םיאקער. אישעזyאײראפ נײעם
 דעםאלראטיע yyאײראפעאי די וױםיל

 מיסערפאלג רyאד יםאיגy אז דורך לען
 געװינען נץyרycקאנ רyלאגדאג דשר םון
 3i:y; קלאר |yo זעהט םארלירען, רyאד
 אין עגטװיללונג פאליטישער דער םון

 שורה א pK איטאליעך דײטשלאנד,
pלענyל רעyנדyד זײם רyםאי, טען11 ם 

Din װעלבער װאהל־טאנ, םראנצױזישקז 
 דער פאר טאג שװארצער א געװארען איז

־Pסאyד דער .y^P8in אשיערyאײראפ
 אין ײאהל־נצחיז רysrליסטי8םיש־סאצי8ר

 ־yלנ8 רyד לויט האט, װאס םראנלרײך
iy2''o ,סײנוננ ;y98sry| אױסזיכט די 

 ־89yi דער p# נדיגו:נyטrר8ם א אויף
 ״yDyn די po יסוד אוים׳ן ראצי^־־אגע

r  mותDדינ^ותy אינטyרyדי םון סעז 
 לילװידא־ א אויף דזןרםיט איז רypלyם

 איז קרינס״פסיכאלאגיע, דער pc ציע
 קאפ איבער׳ז זעץ מםארקער א נעײעז

לאנםר־ר^ואלוצײ שאוױניסטישע די םון

 דאן רשסy ;ל^אפעראציע םולסטע רyזײ
 ערםאלג. רyגרױס א זײן לײב^ דער וועט
 אז איבערצײגם, זײגען מיר האם^ םיר

 לץ,8 ס־ט װעיפן ללאוקסאכער אונזעמ!
 נריyה דר. זyהעלפ נאר, iyiyp זײ װאס

 זײ:ע םון רםילונגy רyד אין מאםקאװיטש
y: האט ער װאם ז,yליכטD :ײע w y| 
זיך. אויף

 ארנאניײ שאנאלyרנyאינט yרyאונז
 Dyjpyo און-סיס |8האכס ברורער זערם,

yiD] צװײ די אין ארביים נוטע Diyoir 
 yiy:yp. אין םאראנטא^ p8 סאנטרעאל

^fy^P o r iy אויםנע־ אביסעל זיי 
 מוחות די p8 o:vo^w די טרייסעלט

 אזױ, ;וםא, ללאולמאכער אונזערע םון
n דאס סימנים, זיך lyi'Mi Dy דאס jy 
 אויםצױ זיך אן זײ הויבען ^דליך ליך,

 #fyo''^8D צו אן הויבען און םשוכעז,
 גע״ האבען זײ ריש8נ P8 כטyשל וױ

 ׳יוניאז, רyזײ נדיגyארלאזD לם,1האנח
'^y iy ' :njyDyit| לעםםען צו פארזוך 

yiyj| חוצפד^דיג זײערעy ־8עלספלואס 
 ױניאן די אז סברא, א איז ov םארס;

םוגעז זיך האט ײאס סאנטרעאל, איז  ̂נ
 צושםאנד, זyם^םאר׳חלש שטארק א איז
 א צו זyרyװ אויםגעםינטערם כאלד זאל

J״oy לyבy^ז Dy העכ״ די וױרלליר איז 
 ווארים ,inyryi זאל דאס אז צייט, סםע
im פאסיחס, לײכט \w עס  m דאזינyר 

 זיך זאל םאר׳חלמטלײט pd צושטאנד
 וױרסליר איז דאז און טױט. מיט פנדינפן

 די וױ ^rtya Dm ב״ שוידערען צו
 מאנוםעקםשורערם * קלאוח סאנסרעאלער

אין מחלאםען. זייערע באהאנדלען ײפלפז
 ןוי^ ט< א אק יתיאן די איז סאראגמא׳
 וױיזט עט װי יאבאד צד״צטאנד, מסזנרפז

D^nK Tt, זור ימיאן די ניט ד*ר טוט^

ר פאר ארבײט, ־ ע ^  |.yc8^K3 איז זי װ
 ארבײ־ סאראנטא אין דאס םאלט, רער

nyiyo |yo אהן רוםס אין םרויען איז 
ivvoivi, אונטyי ר> jiTyrai8 oODyn־ 

 רyטDpר8טr רyד איז ̂זyנדyטKאוכד טע
 איז סאראנםא איז ױניאז די אז באװײז,

 צראטאנד. iyDDy3 איהר אין נים אױך
 ארגא־ שאנאלyינטערנK די האבען איצט

 ־pyo מיס און האכםאן אוגזער^ רסyנײז
 yiy:yp םון שאנדש די געבראכם געב,
טpנםליכyפy ד^ר אין  *o:yDy דער און ^'י
 אױםנעטרײ־ שטארק איז זyװיסyג רyליכ
yDגעװאר לםy.פרא־ םארשידשנע רי ז 
 םאר־ צו זיך פארזוך א מאכען זyנצyמינ

yנסyDרyזײ כאטש ̂ז V3yp| םאר־ נים 
 די איצט אט איז םאלט^ די ןyנypלײ

y3'DD'n אונז פאר צײטyמאנטרעא־ רע 
 צו ללאולמאכער טאראנטער אין רyל

'8 דאס שםידעז 'yt| װי לאננ, אזוי oy 
 אײנ־ וױדער עס לאזעץ ניט הײס; איז

 אר־ צו ב^שער װאט זעהן נאר דחגמלעז,
m גאניזירען y” T ,ײ דאס אזוי, כוחות  ז

 דיסטי־ צו זײן שםאנד איז באלד זאלעז
pn בעלײ זײעחז צו באדיננוננען זײערע 

בתיס.
&

 םוזען inyayp pd קלאופטאמןר רי
 האט oy יואם ff אײנעזעחן, איצט דאך

j ל״הני<םינקיימ,1 זײער נעפיחרט r

 ויאכ דײטשײאגד, אין פאיטײען אגע־ע
!’’y* ,טי־יכל־ דײטשען אײפ׳; השפעד 

 דאב װי גיעכע״, כך א איז אפא־אט
 דײט־צע די באלא;ט. איגעניײן איז

 דאכ װי װ״ט אזוי אױיי איז, רעפוכײיל,
 ליאכע;, נאי־עבאטישע די צו יצײך איז

 און פאךלעגענהײט םין בא־טעםעניש א
 בורזשואזיע דײטשע די פארצוױיסלוגג.

 pc טױט פי*וציפדי;ען uvi ;אך האט
 ן אױפ אװעל איז yװעלכ ׳טא;איכיע ל*יד

 “עגטויײי דאנ? א גיט הארת עוי־□
בא־ אינע-ליכען םולכ לוגג

 ;אר םארל, דײט־צען םו;׳ם .װאוסטדין
 פון טעיגלס און הארטאט^ די רורך

 *y; ;יט פצוט ארטײען, אליאירטע רי
 ליידי; אויפ׳ן שטעלען צו װאס װאוסט

:ay;yiK iiy האט און פלאץ iv iy i כײם 
 פאררארען כרחסה־צוזאנעב־וך גרױסען

 גרױסע די איז הארצען אין לאפ. דעם
״ז או? בורדצואזע די pc טאיאױיטעט  לי
 ־y; דײטשי־אנד אין קלאסען בורזיעדאזע

 ‘םאנאר וױיניגער *דער טעהר יל־יעז
 רyאנpפובליyר אטת׳דינע • "•פטי־צ

 ארבײט^ללאס פוג□ ר-הען די טחױל
pM אין דײםישאאנד אין זײנען אידען די 

 די איז דאס ניטא. צאהל קעגטיגער א
 1אי עױעײנוגגעז סך א pc ערללערונג

 IJ/P1P װאס דײטשלאגד, אין ׳יאסירוגג^
 װילד װעלט רyד pc אױגען די pn סאוי
 בא־ סאנארכיסטעז אוסבאגרײםליך. אוז

 אין נאר ניט םלוכה־מא^יז די הערשען
 אלע אי] זיצעז סאגאוניסטען נײעיז,
 גידעריג־ די ביז העכסטע די םון עטטער

 DJ'cyi D:yn טאנארכיסטישע אין yטס
 געוועלטי* סאנארכיסטעז ארמײ, די זיך
 אח םיסברויכעז יוסטיץ, רyד אין גען

 די באשיצעז איהר, פראסטיטואידען
 רyד פון םיינד אקםױוע yסארביסענסם

 רעװ^וציאגעיע לאנםר די p̂פובליyר
 פארדרעהע;־ כלזרדער, און מאנארכיסטעז

 געזעצעז, די םון זין ללארען דעם ניד
 yד,רליכy ךי טויט צום lyi'j^B אח

 םרײחײטס-לעספער. און רyא:pיsובByר
i ציהט הזיפט־יגיקדי זייז in דײטשyר 

 נאציא־ דײטשלאנד׳ס פון טאגארכיוס
 װאס ראל^ רyד pc שװאכלייט, נאי׳ער

 Din זײט שפילם םאלל דײטשע דאס
 I יראצעטאריאט אלס שלום רyרסאילyװ

 oy װען נדיג^yשט נאציעס. די צווישען
 דײטשלאנר אז האםנונג, די אױף נליצט

 גלײכבא״ אלס נטypרyאנ ווערען װעס
 דער זיך לטypםארדונ נאציע, yDכטינyר

iv שטערז v o " i  oin pc .מאנארכיזס 
yo גאך l Din| דײטשע די האבעז סאי 
 דעם טיוי אראפגעלאזם זyרכיסט8סאנ
 מיט זײנען אנעיpפובליyר די בעתי לאפ

 םוטיג. שטארל, זיך בײ נמװארען אסאל
צייט לאננער א זײט מאל ערשטע; צום

 געי ױניאז״ ױיער צו אוםטרײהיים זייער
yjyY,r די םון מיר זוײסען װיס ^ D 

 אין 'אנגענעבען. imini װאס תירוציס
p >k י ארייי״ מען װארםט ®אל מיג י נ  ו

 ללאול־ סראנצויזישען דעס אויף שולדי
 וזײזט םאל צװײםען א pn םאכער;

yo''D װאס מײדלאך, די אויף אן מעז iii| 
 רי דעז זײנען אבער שעפער. די אין
 ־y&r די אין םיידלאך די pN זyנצויזKםר

fyriyo קײן נים פער  ,\vrim מיט 
y נשמות, מים מענשען ״מוחות r :yo,| 

 ־yp סוז pro און קען |y0 װעמען אױןי
 זyמיליאנ pn זײגען ? ןעװירל נען
 ־y: ארנאניזירט :ים רyארבײט yלכyאז

 זאל װארוס טו יוניאנס? אץ װארען
? לענעדש אין זײן מעגליך ניט דאס

yנyבyגyאגנ די חוץ א
 יער זyבyנyאנג אויך װערט תירוציט

 *yp אין ^yry: yנyפארשיד םון תירוץ
lyjy אבער, נעך^ ic ײעלכמז איז מיר׳ 
 צייט א מיט pnw ניט pn זײנען לאנד

 איר־ |y3y: ןyצyזy; yננyשטר די םריהעד
 >' ארבײט^םאראײניגוננ װעלמר געגד

 ארבײטער די דאס האט זyגyסטװyד םון
 אפ־ נים צײטען yרדינyריד,D די פון

 .זי האבעז ^yryj ŷא טדאץ געשראקען.
 זײ ביז ycoyp yo’m זײעו^ אגנעפירט
y l y ^ iװ טו נעזינט, נדליךyלכo;y y 
רyדyנyp די סאר זיין |yp שולדיגונג
 מיט זyטyטר אזוי לאזען זיך ארבײםער

 באהאנדלעז, זיך שענדליך אזוי םים, רי
y װײל :'n oy| דא :v iw o c yo'ny

 צו ײילעז רyליכrנyמ דער ? זyצyזyג
רyp^טאר אימלזר געװען איז פרײה״ט

 אין האבעז מוזען דאס נעזעצען. yאל םון
זאלען ר.yםאכpלאוp די דנען

 נאי רע̂זyDגטyארc זיך אױםהעחנז זײ
y?״ אויםמיען צוריל iy ,װח^ר ױניאנס 

 ,DDm yרyזײ פאר לאמןי א אויסנעהכמן
 1אא םאר אײנמאל און ^רבײמער א^ם
 צױ שענדליכע די צו סוןי א םאכפן מאל

n j y o r מלאוק-אינדוםסריע דער• אץ
inyjyp• איז

 רצױד געװאיען אפגעחאלטען זײגען
אין ov 1אי פאניםעסטאציעס ײלאג״צע

 אפײ די געװאיעז טלאגעזyג ״צטאלץ טיט
*V די טיט פי־אנ ט־־וכה ע c־^iy3 סון 

ד רטyװ פיאג, יע:ע ־׳׳!פלבי־יק, ל
 װעי׳ םאר ׳צטים׳חינר א וױ באלאנ״ע/ט

vz וױי־ ארויס וױיזען כייניסטארען ויאפ 
 y^oiycy ױערט װעיבע אייו, י״ר נ :

 באשפיען. און אױסגעיאכט זעי־טען גיט
 נעחערט |yo האט ט<>־. עריצטען צוכ

 װי<מצי,םר םון נריגדװנ דער ױענען
jNP,?3isy^,׳y2 םארם^דײ םילים^שע 

 po רײחצן די אין טגנס־אמאגיזאצי^ס
n\n .כאזו בירנ^יטוםJדyאיז רס m- 

 צו נעװארען באנוצט ־אהרצייט ט<;או׳ס
רעפוכליקאנישען דעם טאג־פעכטירען
 רערםחזחענדע דאזיגע די סארחס־וױרעז.

 נעשטיצט שטארק ווערט אגטװיללונג
 -yn אפגעהאלט מאל8 מיט לען אבעי

^l רyלאנדאנ רyד דורך רען y c ^ p— 
אױסי-אז^. זיר Dyii זי װי װעדייג
 אויםנןםריײ םיף אזוי האט װאס און

 אזא אנגעװארפען און jy,s8D^ ס^ט
 דילםאטאר פא׳ציסטי־צען זײן אױף פחד

 רyד סחם ;yvyi עס איז ? טוסאריני
 דעפו־ סטייצ^״ סאציאי א וואס פאלט,

פט איז טאט  א אין נעװארען פאר־צ̂י
 Y ןyקומyנpצורי ריגyכyל גיט און װאלד

 ןyארדo און הםינים מכי ןyטpראר־אyט
iy האט i םאשיזם :iuy נע- זיץ אױף 
 אזוי האם טויט אטי׳סyם8מ ז.yוױס

 סא- n איז איטאייעז *^עשפױרץמט
 אפאזײ ye״D83y>N3 איז ציאליססישע

V"i, םריה האט וועלכעyנמוואגט ניט ר 
 אין נעםאכם םוםינ אזוי ןŷםyאם צו

 פאשיססײ דער in^ypDiN לאמוי איהר
 םת׳ם באגדיטען די ווייל ריקםאםור, רyש

 באנאנג^ מארד □in האבעז םאשיזס
*P דעמאקראטישער דער ױען צײט, א 

 םון טאזyנ כלאז 8 האט װאס װינט,
i^ 3 jy אויך האם פראנהרײך, אוז 
 איםאליעני־ om DרישDyגDאוי שטאי״ל

^y| םאללס־נײסט *yo'ni p םײלעז 
 ןיי־ וחזלכע םאלת, ןyנישyלי8איט םונ׳ס

 םאשיס־ םונ׳ס סאר׳שכור׳ט נעוחזן נעז
 די איז inyiyi iy38n און אפױם טען

 ץ■ ״שװארצע ,ד פון □,yipyn מעשיס
l״ pc אויסדרוק אן באשלעס״ y i ’N־ 

y רyציא:אי8נ לאכ^ינער 'nyiy,ד,א- ״ 
 דער צו לyקy זyטיפ א jyoiPNa כען

DאשיDOיy rר Dארברyכy.^די ר'םארא 
 םםשלה פאשיסטישער דער pd זײלען
 נעצנ־ רyדאזיג דער סחםת זיך האבעז

 אננמחועצן פאללס־שטימוננ דערטער
 װאלס וואס ׳דאם טרײםלסן. שטארק
lyn'iD ארויסנ ניטyרוםyבא- קי*| ן 
 איצט האם D"po8ip־iyoo'i«t זונרערע

 ®אלקנד אוסנעהוי^ן אן םאראורזאכט
yפאליטי דער םאר אויך יטטורם. rר 

 און •וילעז איטאליעז, איז ענטװיסלונג
 סך; א אפ Dijyn רyנדyל yרyנyלP םילע

 לאנדאנצר די ײאס מיט דערםיז סך א
pאנyDרyענדינען. זיר וױזט נץ

 n אז כמז, נלױבם אײראפא אין
 דער םון כאטײלינונג ypi8Dî םאלטיש

 נאך און אםיציעל ^נירוננln םעריקאנער8
̂נם מעהר  ניט וואט ז,yDוליp די ■ רyר
j ציס זyלםyסיםה וױעיג f ^ y די ®ון 

 דמנלם מען ן.y:דלונג8ארהD רyלאנדאנ
 רעפא־ דער פיז ירוננ‘גויyר די ז8 דא,

y'V8i״rtivu  yi8iD פון פייאן חןם yi□ 
iDpy,דעם טראנמ װאס ערםערבאריכט 
 דעס דאאס, לראyנyנ Dyר פון גאסען

 וויים- פאר האנדידאט זyאנײ&pפובליyר
 וױכ״ א זײם אייז םיז איז נט,yזירyפר

 אקאנא־ אמעריקאס םאר yiNio טיגע
 אנדע־ דער םיז איז זyםyרyאינם מישט

i־iyראנא וױכםינע באזונדערס א זײמ ־• 
 רעפובלילא- ®יז פתזסםיזש םאר׳ז
 נא- די בײ װעם yD^mi פארטײ, נישער
yo:yn װאהלעז vivv\ צולם: צום זאגעז
^ijn  ,onyr פרזד דעםאלראםימער 

ר yראB רyד D̂נyז' tדי וױלםאן, סאר 
 ראטישערpםאyד רyד םון םארקצרפ^־ץננ
o "P i,nyDOi8 היפאלריםסטווע, און 

 1װצלם םון תורה א פראקלאסירט האט
 מצהר פיר פיט פונהטעז, 14 מיט שלוט,

 בארנ אױם׳ז באקוכשן האט םשה װי
̂ Kny:a8 ניט איהם האט דאס און סיני,

 ly^Ncnyr. צלם *טותף א זyיyײ צו ןyט
 סאנלציאני־ די פאר שטעיט װאס שלום,

 |yo"p״':j־-;:y:ois רyטויזע:ט םון רוננ
 פ-ל * אז פון קװאל דילר ןyװארyנ איז איז

 יד.יע-־ט רעי ps ט־אבעל און צרות
 רע־ ט־וקענע כלרכיישט די אבער, כייר

 צו טבע די :יט האבעל כייר פובלילאג^*,
 ׳|ys^3'n0 yאבסמרארוט זyאמירcיpפרא
^y הייסט אונז פאר ynריידען, ניט ׳ 
 נלח׳ישע אהז ivz^ מיר טאן. נאר

 רyניי 8 פלז ובדקיה קויות אהז דרשות,
 אײיאפא. אין שלום מאכטyנ חורה מתן

 אונזער באװיזען מיר זyהאב דערםים
 Diyp רםארyד און זyגירyר צו טאלאנט

ן צװײפלען ניט איהר ז ^  onvnyi Dy װ
ty אײער 'n o ^ t. ̂ל  אכמןרילא, םיז םא
 יאהרען םיר םאר אונז האסם דו או»ב

 םעח־ וױ^סאנ׳ס צוליב םעהר נעומןהלט
 וועהלצן הײנט אונז מוזטו טא לערען,
 נלענ־ yinrw lyrMno אונזער צוליב

• ®ארדינסםעז״. צענדע
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*ory;

 װענען כ־ױז רײחןן גים דא װע• *יך
 אי| דך נעפ׳גע; װעינע קריטיקעי, .די

̂נן עאר װעיט, ליטערארישצר רער  װעג
lyp'pnp רי• ר. אלגעםיין. אין 

 האכען װאס טענשען, כדן יענעם
 ווערס װאס oyi קייטיהירען צי

זײ. דורך ניט אנדעיץ דורך םען
v איעענטלױ w\ אין גים גאר די 

 זײ־ שאפעז: אליץ סm ט נ י.אר וױ^נן
קײטייןירען אין *מס* י כח גא:צע- עי־

אנדערע.
 רי אז כייר, דך דזכט צײםעגוױיז

 אירי־ lyirm (באזונסןרס וו/לט נא;צע
 חי־ק-פ: צוױי אױף דך טײי־ט װזנרט) שע

jyrjyo ײאס כי׳נגיעעז איז שאשען װאש 
̂ן. קריט-חײ

 גרײס איז קריט-קער רי םון םחנה רי
 ױ שאפ כין סהנוז סיײנא רי האיט און
 יערענםא׳ס כיורא, טע.ר־;ער1י* אין

‘אכי,ו ) , ב ״ ״ . ברענכט
פא־צוױיפלונג. צו אױך

מריטי׳ םין דער אז דך, פארשטע־וט
 סיעפחה, *ײן םון טאטקן1*• די הכם קער,

 סארט^ז״ םאלשיירעגע אין זיך טײיט
 איעענ* סםעצ^דש yiy?*• חאנען װעי־כע

 ;,א דרכים כאודנדע־־ע זייערע שאפטוגן,
קריטיק־דקן. pc ארכײם רער

זעה־ דך כאגענעגט װאס סא-־ט דער
וחןר־ אהן תריסיהער ״דעי : איז אםט

iy אס טער״ i איז פאדשוין !אױנער 
 וועי״כק נאז, א כײס גאט פון געכעגשט

< א אנשסאט איהם כײ רינם  דעהט סו
̂סעי־־ם איהם װאס ,oysy ער  נ-ט ניט, ג
 דאש אײב נאו.. רער ם*ט דרעה א ער
 דע־ כייט סאך א עי ניט װייניג, איז

r* נאך איז עס אױכ און האנט... s ניט 
 ביטוי״־ א ביײי״ פון ארױס ער זאנט נענוג

̂ורט  ־־,n אין ״<ט״ א נאר ארעי װ
ױצא... ער איז םיט

 ם^עלט װאט סןודט. ערכעיעי פיר א
קרי־ .דער :איז זעי״טען, ניט אײך זיך

 וױי־ א״ע װערטעי׳/ םיי* סיט טילןער
;d םיט ײעאכמל מקניש, רעי א( ׳סען bp 

 4פיי ניט אוסט ^יין און צײם יזײן ה*ט
 קרי־ דעד אי? אכער דערפאר רײדען. צו

 ותט ער װערסע-. אויף קארג נים טיממר
 אוז כארײרען אוז רײדעז נעסען אײך

 וועס ער ;זײטען אלע אויוי ארוסרײדצן
 גע־ און ערקלערען און .אויסוױיוען אײך
 דארױ זאך א אזוי וױ מאדשםינהן, «ץ בען

 ראס נים טײג וואס םאר וחנ^ן, נעםןו?
ד m וואש ניסאן, חאט יאנער װאס  גז
 אהן װ. אז. אח שעדייך איז װאס אה ייר

םיױ. *ן
.רער :פאיאן r* סאיפ א נאר

 איהר יעדס ?*.m מהרייכאד א'ינצינאר
זו־ אײך *י־ וחזי• ײי־יטיחסד, אזא

̂ז אז איבערצײנעז, צו לען  נע־ ריעים א־
זײנאן אי״ע אז אײנאננרץ, צוייב טאן

̂ןר  ניטא איז עס אז םא^יע, און ״•״•װינר
 איהר װעלנען ׳מעג^ עהרליכער אײן קײן

 גאטיר״ ׳אײסער ׳ראנט די נעכען נ־עגט
 דצייבער ארן ?ע־,יט1<ן* רעס ׳איהם ׳י*יך
 רוכ (דאס •עטיכיסטי^ אזוי ער ^יז

 ג*־ פעסינייסטען) דיגען הײטיקעי
 עדװארטען רען קאן װאס 4וױיי •.טיטע

pc ̂־ט א  ״עב רורכאױט איז װאש װע
״ אין 1 נדן

 קרײ ס^רט א פא־אן איז וױיטמי
 כאסנים. םורא׳ריגע זײגען װעיכצ טיהער,

 װארט אײן הײן ר״דען גיט טאבען וײ
 ערײ־ די נ$ר ׳ניט ריי־רען ױי געי־אסען.

 רי קאנעז גיימצארן גרױם פון און ען.
 איהר די. םא׳-יאנגען ײאס זאנען, ניט

 אוא װאס וױסען, ניט ,קײגכמוי חאגט
 העיט איהר זאנע;. וױר הר-טי? כי^ש׳דיגע

הולות. גא־ װע־טער, מײן נ*ט
 סארט א ריר פארםאגען וױדער און

מ כײ ק־יםילער, עי  נח נאנצער דעי װ
̂־טען וײ אירןוניע. דיער אין איז  דך הא

 וױ־ און שאיםדניג און קױג זעהר פאר
 גאנצעי רער אױף סיתען זײ און ׳צ*ג

 זײ און עםײכעי, חוזק א טיט װערט
 אזן אײץ םון םיגוט יערע גרײט ,זײנע,

 אײן טיט תי א מאכען אי*עםען םון
װארט. צעןיאיױא;י
 פייאזאפ^ער א םאראן איז נאך און
 רער אםיצד איז דאס ,n קריטיקער. סארט

 קרי׳ דאדגער דער אט !סא־ט ע־גםטער
 פילא־ טיט קעיצענעס םויע האט טיקער

 פארװאדפט ער און געראנקען זאםייבע
״ ט ני m ׳ארבײט יעבמדינע יערע ז v 

jy יעדען יעבען, יג-טיה דעאלע m c גע״ 
 דיגע מים אמה אז <<ו װארםט ער פיהל.

 עס וועלכע יוים חקירות, פילאזאםייטע
 איז צוױי מןול צוױי אז ׳אויש הוטט
כינזי.

 קרי־ מחנה ,ד איז *אוזי אין גרױש
 איז 4ארםיקעי סירמז א אי; !טיס^ר

 ביױז אױסצורעמננעז אפייו אופדעג^ך
 כא״ א נמכען «ו נאר ניט נעסען, ז-יע-ע

 די באזונרער. יערען פון ר:.קטעריסטיק
 ^אפער pc מחנה דעי צוױ״ט*! ימבען

 דינען ד♦ אז אײנדרדק, דעם סאכען און
״ הנם כרואים נזצי״ימן נים. נאר טומז ז
פארדרוס, םיט זײ אױױ קוקט סקן

ך אויסנעדעגט מעז ווערט אטא̂י י  זי/ חי
 טיט א& זײ כתז םדײבט זעי״טצן נ־ט
כא• צי ױי מיכלס;, זוכם דצז או; יעס

ײ זײ. p® זיר באיזאלטען |  אסת, זײגעז, ז
 די Jir.yor די אבעד נענתהרייה ניט

 ב^נגצז ױי דתנעדװירעז. יי, אדכײט,
נערוי״ד. ps ארױס

 םארנל״מןן דרײסט די תאנם איהד
-p פי״ינען, די בי♦ (אויך ז*~?-־?י*י;;ד
 אלעדיײ םאראן 1דינע בא^אנט, וױ

 דאי ׳סיעור). א אהן סארטזה. אזן ר־־נים
נים טיט פליג ׳עטובינע א פדן ב-ש

 וױ- דאך ודיסט איחר נאר װעח, ׳צטארס
 תן א-וורעיי״ אין יײדצן רעדעען םיל
 פליגען, וייממ דאדגע די אט פון טאג

ט איחר  א סיס מוונש א דין מג
 םייג א װ*ן נא^ נעײיד, כײ*אכא״ען

 ׳*מוי! אױפ׳ן אװןמ אײך דך וצצט
 ‘נא Duly פיט דיט איהר וחנן (כפרס

orocyr,( וחמ איחי טרײנט איחר• 
 דרימןן א פא^ צרױיטצן א מאל, אײן
 םווט ראן ,n ודד^ס מוסט ױ און ׳מאל

. די פאריירצן איהר ד ^  דןרחױיא ג
jy די^ר פיס פיעצן די ןyoyרyד » r״ 

נם דיגען  דאפ a ושומ^ פאנאטא̂ג
ד י סאכ*ן w פאן אראנמ י ושומזן » 

im נ*זמס* סיט אפילו עען f j. אין — 
עון וײ — פיעצן אױף תיציא א  W פי

« איו דאס אז וױס ^y .םודמ
 צי םמות גרױסצד א זיץ װעט דאך
 מעים א^ו פון קריטיס^ר n או תנגקען,

 אר״ n םאר נוציאז אימאנצאן זײנמז
 ןא*ר פיעצן רי וױ אזױ כײטס-פמנ״צען

 H אױך צי דעם, אין דכצר ניט כין
ײנון פי־יגען נוציאז)״ גאר ז
 איך nyt קײטימאר n פון נדצ*ן די

o ניס יאזאן ,ד װאס ׳ojn אין n ד  מ
jyr מיםמ װאס #ארכײט וואט W,® 
 אר װאס חנס סיט צופדידען ביײכען צו

^ן און אהנעטאן וזאט ה פ n אוי o r  n* 
 די ארנײמ. דין פארפא^ואפענמן צו כעז

 גיט א^וןf,i 1 אומצחןכט וױ קריטיקער,
עז ;יט זאי^ן ?״ וױ ׳דין ײנ ^ר כ  אי
w צוױנסנן קריטיק, דיער םיס  o n 
yDנדyץ צו מגמצז ז  אנ- װאכואס, ד

ץ אױוי נעכצן צו םונג  אױס״ #ארכײס ד
פעחי^חןן. ס״דען

ד צויינ אז ,oono אפט גאנץ  מ
ד דער נממט קריםיס ר מג }וי  יונ״ סצנ״צ ׳

ץ טערזוכען ץ ירכײס ד o; י rcy אין 
i נמו ̂̂וnאנ נאר ivopycn איהר : r 
 אג* חאכפז תדיגדמדס די ודעיכצ אױוי

 צו *ר פדסט ארוס אאי און נצוױו*ן,
p« דין צו נעהזנסאר ri.
 א פאר ױנר גרעססז n סין אײנצ
 ופיכסס״ די — אי? כימנשאן שאםמנדען

 חי אין pnr איגט oy צופרי^חײם.
 אלײנ־ חאביז ױציכא מענשען, פון גאטזד

ט ^ג r« וײער זאך א אין ג r y, דיאר 
 םײנןן, צו ד״סט, לאנצמן ?ײער ׳?דאפט

 פאי״ איו די דודך y3yc»ry( דאס אז
o קײן אחן ?אס, ir ,איץ אחן פיחימר 
̂יפה, עדם  כיסאר גאר פאן oy או?.. פ
ז״ן. נים

yדא? חןר סח אם rפאדחעמן דנר ר 
n רעם  ;y r ;n  in:ycm r

y ;n^ טי^ ארכײס״ סון כשנש דעי 
 iyr3W די ,nyp^o^ די פאראכטען

 oyty איײן •רזכםyג ניט ^וכעז װאס
נ ;יצאפען כאחײפטזנן, און יאימז רy מ

yjŷ ײאס אן ניס גאד ooya איהס אז

m  i trrp 'Bnp ניי וײו «ר r f י׳*
H j p i v a( די w h i p ״ י־י^יו ר ײי

a* ׳וס |im »ור<«ר«ג» *ון־מי־ו rt ניט 
i «ו ויו •)•׳;*ײז׳|י<| r t  —  " f ו״ט 

«r* )דג«ר r»  t וױגיײוי » א־ן «׳ף lie 
 ם»ר »וסנ*װאוסט *ireM ,nor; «»ין

p יענט ט־חם, h  im״‘׳  קרי־ חןר פון *
p*b.. טר־ »ן «ו «ו טחןט <ר װ׳ןן טון 

 טיקיטמ, ivr»»n Dn «ר ה«יט נ״ט
 ויין ט»מו iv איו׳ס טר״נט װ«יר«ר
»«יט<יס׳ננער. )׳>ו«י׳נ«ר נ«ס«ר, ארנ׳יט
 י גיי ג׳ני׳נועו «רנ«ץ ר«נ טיך

 פײי׳ויוט״ ו״טטרייב׳נן םר»נ^יוי׳«ען
*(pi רטס im ניטט, i ק מיי  טינ״ סון טו

ן וו«יג« ײ׳ל׳ט, ו«ר י ײ י  פטיקטם ;•« כ
פייו  סיז«ן איס־סיסטןן peeru די ;י

e< דטן r >נ«ספ ),1>װג«נ T f ,חןדסון 
v* װ»פ im v v u ח*ט וײניט, די 
 גע־ טיהר קריטיפ^־״״ פ״ן טנ«הי דט

opim נינ׳וי ד«ר »*ן דטו: wn ער״ 
 ייכ־ די |y»«rii3 ער ת*ס ט»נ ׳פט׳ןן

ײיייז e«n ער *ון טיגפיים  —סוכ״ ״כי נ
i טיו גוט- טיי <פ »ו r ' J מיספר *ון 

u«n י» ivdhvm i — |וױיפןר י*י — 
 pre*r*3 «ר ח»ט ד«רג*ך טונ״. *3״

 im — «דינ«3תרי פיינפן, יע׳׳פננען,
rw טונ״. י3, — וױחזר f DM ײטט 

r <ר o  im) irr:po  o n  m a r ts
ײ יו»ס יפר, וױיטיו  פפודלערימיפספ י פ

,«-ו ד»ט י׳»ה3 ( ץ סון ! א׳חם, ח*ט »'
Pbpip o n,י : אויסנעוױזפן ׳־» .3

<ז»וד״.
»,r רי »ױם זעחט »זױ »ט « *

nnjm ר«ד ma אמ־סנפקומען טיי ױיופ
.הייט־סער סון . . !

u ig B a n B e e g a a g a e a״ 1..*»■■ ״ n, , ■

ל א נ א ש ע נ ר ע ט נ ס אי ױ ײ ר־ ל א  נ

ט נ ע ס מ ר ע ק ר אי אן װ י נ ם װ י  ד נ

ע ט ש ד i,o ע o o.$ ר א ־ « ז מ׳ אר ״

 אגגאקוכמז איז וראס הייפס״רזז•, רעי
 אײדא״ אין רט*-*'נסס'סחויזס9!0 די פון
prwny o מדן חאס ■# n  ryjiDra א«־ 

^ ד• צוויעען ילאנג אצ אניז  וואס ארנ
oi'oyiyoa’n וײנ?ן w אין i n ארם׳׳־, 

ארנײם.
 גאר״ יײריס איגט^מײמאנאי רי
ס y ד׳אם ײגיאן וראירקארס מג r ’in־ 

w די ״ארט״ אין טראנאן n y רא־ סססנ 
̂וכון אױפ׳ן לאר i ח n  no ,וואס מםיצע 

פאדמסראמט, חאס וי
 ניײאותן אפנמיקט איז נ<לס ראס

ײ[ ט^לינדאסיע i אח אייראפא, ז n 
 1C0 ״ארמ״, •מריאאנפד סון אס״ס
א! עװ״ ■י־־א  אנ־ n »ייר ײי ,0™ו
n r תייז ארגאניזאציעס ^ז ו אב o נ n 

i בײש*'ל n  po ח ודנסאדגײסאגאי  י
*i f r r y ' i די yo n y פאר נזלחנר o n 

̂ם ״ארס״־ ײײדאמא^אנ די סח אױסחאי
omnonaorw

> ̂י>ס׳> י י>ס0י״״י<מ>  *<»WOWOO<K»<fiO«0OeCK0Ĉ

1r
שארןפ «ון ן

ג. ב. י. פק
^OKWBOr<»C»K««»CWeC^®K8DK8CWW^

 * cm נעװעז, זוכה י« שוין ח«כעו םיר »?
 ז1וחני ו«ל נעשיעכס שעדעעם פוו ױגיפדפעסבער
 ?ריײיןנדפר םיז •רעזירפגס «רם אײסערוחנחרם

 יעד םוז .מןרעכסיגקײט״ יזעד נ#*רר רזשײנם
 שוין ה*ם .מרעכםינקײם״ רי »ז »ח ווןור)״ סער
 דד^ יחדמר ׳ק«רעסיאנחנגם םפקוויזןלען » יפ
 נײעס, עסימי םזגנגמזיטנעײע » איו ראם «ז

 או;ז ה*ט ער ר*ס jdp הומס וזי ,V* םר*ג
o נעכיאכט באלאנם נים r  O'O מ * ג v פח ו 
vjn- ̂ר  נאארר רזשויגט » סון נדצערלײרי ערשם
 אויכ V ױ. ז. אוז ררעססאכמר, סלטוסמכער. םון

 *רייסוגב אין ■יק^ור איהר נעבען נים מוי«
 מאיװאס נרגנר, קײז ®נז נים װיים איך (כאם׳ע
 א;רענ̂כ1יא.־;ס ספעציעלער נזלו״ אבע־, •נים♦״

? גאסעז איהר םאד׳שװײנעז װארום

 רע*רו*סז;ר*ג נעהאם. ה;אח א־ר האב אנכ
 ■־עזירענט נערוא־ע; איז כרוי רי ראס זיר,

 תא;ר-דאםע; ו <ץ .אםת׳זן׳' ,רי וױײ ׳רעם ןווליב
 סאליטילס־• נעשפי-ט האכקז *רעזירענט םז«ר

 '־עסא?, א האכעז ז״ זאיען ז״. י1אײ םצוה א
 אי־ דו־י, נעםעהרל-כ־; א איז פאי״יטיקס *ז

 ײאגרבט ײאס ,,םרו א ר* איז dp װען נעיחײפס
וזע־ v> אי־••; נעי״ענעגהײט א אויף לאיערט או;
*רעזידענם רען

 חאכעז ײגת נ*י *ז ׳נעז»גט עס ה«ם וחןר
 לײען אס ? וואיזםמז r« ■דיװילעגיע נרוימע די
«v מוחד אוגזעי *ו בריוולטו נ*ס«ץ.~פנס 

 אוז חיל׳סטז, •ר יײנ»ר. «װ מנטרפמײ וענעם
«v ױנ גאספערס. טעמחױ סר. ,אז וימר נין 

 ט א. דעי no •דעזידענם ־יאמדינער74 ז«י
* ססר ת»ט ודאחסעז אײן »י! תסלם ל., סיו

 זי*מ ®וו םיסמיס oy םײסר יומנדליכצר
ססד־ nrw« 00 סר מס̂ד יח r*.v װי ^דיאו׳ .

v» נ»ס so רזכאסיאם. זײן כײס »מ
נעײצזנגזןר סרײנד, םײזנחןד זײו ססססץל 1סײ

 די rg נמנה׳ם, וױיסאז, לײבאד »װ סעהיעטעדי
 נעפיהלט איכיער ה«ס ■«רטײ רעסארראטישמ

 נים איז עט און )\ײנ«ר״ וװ פרײגרליר זיו
 רמר םון ijmypig זיד זאל .לייכאר׳* tg רעכם,

 ענס־ .uס׳זr'gcgל ויי •אדטיי דעס^־^׳טזןר
רע*וכלילא;ער רי נ#םפערס: רעם או-ף סערט

 םארישטע־ איהד »לס געהאם. :go• ד»ט «רט״1
 װעלכזןר ,rg?J’? ogngn2’’g געװיםע; א הער.
cgn נעגער־ רי םון כאםרײאוננ רער געהאלפען 

pcĝ pr.; .גו nrgi יטטיםעז איםער ראױם סיר 
̂וב״יפאגי־בעי רער פאר  זי כטטיצ גארטײ״ רע
 קוליד* רי הערpר-.•םgc איהרע ארס אי*ט ר-טס

cp:-t, ד ריg.םא־״י־־ס רי ר#נהערטיס, ר• וזעס ? 
? אלטעי רעי א־ױ געפעיט װי א״ו״ א*ר םיענ

•י« ראש או ז«גען סיר איהר װעם *דזןר,
 רעם־ אין לריינט ער װען א-םלײם, םוז סיםז א

רי אי ,1 נער«;לע רארפען .םיר : כייױ זעינעז
 «װ מירינ בין אױ או; םס־־איבער, איז דיחדי.

p̂ ר• אז פאינעמז g האגריונגען, אוו םקהלערען 
cgn מ־י• » ®וז רעזולטאט דעד נמײעו ז״י:עז 

 סיחסה״. םון זו״ט njn אין ״בירע;הײט“:ו;נס־פאי
 עדס1ג»ס *ז נןגלויכם, נים כנאסנית o'gr א*ך
 שקהנעם gig «ו אויסררול נצנ*ן ילקגע; ז«י
ו און נ י ו ו נ ן נ ו ײיז נ*ד•:?, ן ױ י י

פ

מייס או•* ׳טװארץ גן־יײענמ נים ®ס װסים

 «»כם עי גנדרה » סאר רוסס םיט הייגם
im אל^ריײ גאדמים •ז עס jirm דעי ײזוגזןז 
gינת־־טרי♦:דליכקיים .־ב• nt דסססק־סםי• רעם 

HCB Jirr־oo-rxgrig3 !סז מ רזשסה װי  ױי
w עי־ ^ in r i איחם .o r e e ■ויהי סרס *la r 

 סס־ יוסמו. «ו סורי »ז גיס חויסס ®ר ד?י״.
 <־ײוײס .הסנסרייבל״ װי• om זזלילזז סקד,
 ומשר ממס ײ־ no סײססד*ועה*ס ױאד?ו רסר

irovifi son קר טיכה א אײז• םיז דסחסס;
pm ם^gסים גר :orJgeg, ױז obo0p י9ס

 jpigi vo חר#א װעט העלריש אדת איהם
 t:foov:vr\ ,wwmת גיט irp‘ jgo איסער $ן אז

? סוט אוז נײסט איו

p'g סןרדריסם זאר ngj, ער ריס c:gn 
r̂ g igJ איבער׳חזר׳ען, אײז אין ig סים ojn 
H רM ר, ig. o א רער םון כאשיוס ir in g 

 נײעס P'P רgנ סיז ׳יאפ^«ט*ניװוןגונג רזןר •;
 דזןר כלויז איז עס רען.gװpנ אויםגעם^ ניט

 •• igPOWJgJ *>jro:g ר1י םח ogoרעזול
 {*ז• דער איז אסת׳ןן ועד ייו כיאדש ריטיק

 כאסת און ׳יוגענײיר ניי, הממט אויפסו ̂ער
ל. סװ ם. א די םא>" רp;gיvױgװpר

pg *רעם אײ jyr’Dgipgoin ימזירענם־• 
 ev ײד װי רחסנות. g כססת pg קאנריראט

 וױןנען לאסי״דלינענס אלערלײ צושאסע; ױערעז
 pg ער rg נעהײסעז, op ogn ̂וערשס ן איהם

 מסהער no ר*בס םרן oopgivm רער נעױען
o;grn אוו רעכם לונדןן npnogo דזש^ס 
 D’:ngj ?p:pp וײ אז ערײערוננ״ jg סיט אױויס

 אוינען די pg ?♦ינדאיי איהם האכען )ראז רעם
נער חןר •יויט קוסס ראז געזעדז ניט  נעית̂ו

ו rg סעייעםלרי נן ״  זר rg ,nvrvo םים י
r* ?re,gnpa Dgn ̂נ דער  רזןס פון כאשאפי

 9נ ivy שזנאי אױף ^ogיכ עלס״ ״דייסו;
 rgDf>CMg ogn ogg nprrgn דעי ײסס ואנם.
 ער* אוו נסססזזיס יזוסם איב״יטערו, ד• םאר

 ;jne יקר ויא דוביס ייא rg ?ס אז ?יערם.
 אזא אויןי יזזסגות p»p ;ים איז אייר, איר

חו ודעסקב סרקזידמנס־גאנדידאס,  *rregr נן:
oryvrvi -g:pTrg ;און נ?שטײגמנז ניס םי 

nrryo ? נעפײינזננזן :י׳ס

̂ר איגטןרעסאנסאא דאס  *n רןר אין אכ
pg jrovr, ויױױס סר דסס pg כא־ שײז 

 tg ןדקלסרונג, ig סיט ;povpxrng ורײנמנס
pg p חוי»ס־סיסו די îog? on pg הרליכ־!. 

 irogT«foin די ?g זסנסן, «ו סײנם *ר “קײם
rjrpjm ̂ר די כסמסמז  אוױ סןסובליקסנ

־  nga װסס !קהרלימײט no סיססססרס וו
ngyppjnr g ^אנרו^ nnf. or» no 

ד• סח ידיגנס ער מילד ססינצ וזי לימײם״

 א. mgrn :p3’^g;gn .־yr;ig סדן ייסען
I רײוײמ

.TY r ’DOOOigD 1Y DM lg3 Pg Of רסל־®
ifo ̂ר װענזז  סלס ,om*g> pd :ngro’ig ד

r לסגג ניס ©on ■ר*ײדזןנס״, m
gגסססקרע. ױנגק^לטער ונזןר nin ,?>im 

 יסוור מסלימ סים pg שורות די סח שרײכסי
go nyw’g•̂ר נסםיסרס ׳  סײסררענ gig ,סכ

 ig ניס, נלויבס ער נים. ער חסס 0*100:00
:DFPgtg קען ojnjnnpDMg ,1סי סנער״ װערנו 

pg ,opnruoor pm ײססיואד^וססײו רזןר 
f הזזכסכדוױכטיג װיבםיג, t  ngt ng fg,. וױ 

 יסליטסyob סיטוןר ׳״n סססל נזזסנם מסט
p'05r:np3 : נסיומגומ די po >̂ייל דסר סיס

וײכםינקײם. סינדעיער g פון סיז

pg סלסיידס WMgeyuo vr Dgn סםי־ ס
 סעטר*ט#ד דסי נוננ.1באײ אגטיסעסיםישע ל?ר
 ־Ft .do סיז קססקרס rg סשעסכער ojn פוז

x ערקלערס, ogn m^g**t סערסכורנ,  ig* 
ooppiy ד סון סס העגגס ■זסערסבורנ סווFד 

 ״,rY אידסז״ אח םאיאײנערם no אײסשייסוגג
F̂ 0רoגעײ po gר*רgם'* pg iirrg רי nr׳

jpngotr טט״פד^ װי סהיסה׳ g סFFרgorםי< ר 
 O'w* 102P) ip:rt•< יסר ק#סערס rg רFבoFמ^

 iF3g נעוסגק -אונ^ריקסגישןו״ g»g *ײ ררול
P'o »g: ,םײנוננ odm r»g מסם זיו IF30P iy• 

Dgr ,or** א*רעז רי pg פלgרירvgn g״«<o 
inyt ,אויסםיהרקן rg ,r'g גסנווסד דער TDPro 
 םים nn םעקרעםסד pm סים מססערם, rg בעי

vi pm־nFoc*g3 :gr .D:FvtF.־urrg no l. װוד 
 ״vn:g3 ־vri oogô אוי^ מײזט op ױי ייס׳
 יפ1ד ויעסו ײcon 1 דעפ״ םוז iyvg *וױ נעס

pngor n>3onFOF• PR י urmnoB 19*ד ס*ס 
p עססײם׳ביזגע^ r  Dgr jp g pr .*נויםי 

 •נםיסיםיםיזס ינם <y vo g ססכעו iy אים
F• PRםFרoנורtFtHJcnYOMnR J סםלימ רי 

ביד רי א*ן ססרבלימו נסי ifpm ײספ ניי^
BF3 ־׳•* •

n* ראם •רסמם wwlrwn הסביננמ־ 
 מ־ סח כסבסר־נסהםוןד. סלם ססײ. סיניססיד

דסחענ♦׳ סון סיניזר׳ןר ׳םסננסמו1»יי די נעז

• •

ע1 ל א ען ע עב ער אץ ל  ױניטי אונז
פארעםט1־ אין ־מעניע

 אג־ איר חאכ סײןעל1א פארמען אין
jyo אינעסײגע אין עןןעודז n o r י1אוי 
ח•^ yaiyr ואס y אין jyoy< אי iר ׳־  י
yאו םון איםעדע דסי !Jרy און װײסט 

n אין ססאכערyדר « a  Doyigo. אי״
 ס?יסש עס ׳פעחן וױ אגגעװיזען, הסנ

 אין ;|yoy? פט^יכער•r^ytyi דער דארט
 באזוכער די ב*נוש וזארםאני^ רyפוי

jy;; װאס rc טעל ארט1 ויך^yא צונדף ן 
jp נאנץ o r'M און n « o״iya^ ioan 

o m v iv
צױ״ ער1 נא׳פטעחט װאס אין רyאב

 געוע^אםטיינ^ײט רy^אמת דער ם,ן רyך
 װעללע יאנד^׳ ױגיטי *ין העחפט װאס

 חער- די אז וױרקט, װאס ,oy איז קראםס
 װ^ס מעג׳צען, פון געמי׳צ רעם סון צער

 יויט קיאפען זאילען ט,1דא דך געםיגט
׳ און ױדטי םון טאקט אײן דע□ ^iy 

}'סרײנד״עאסט
אײף, אויכען םיז ייגט ענטםער דער

i איז דאס — n בתד^ליכ־ םון גײסט 
»: די היגטער יעטעהט װאכ קײט :yy אע־ 

va iy ryo.;: 1 עױן'oy: iv i^ אלײן 
 אן קומט מגן ײמז כאקומט סעז װאס
 איז yניyאיס y?ynj«ia רי ^ט *ז אהין,

 ארכײטער אן איז חיים, רy»רכײט אן
 פין גײסט םון jyowrya אינסטיטוציע,

 זומער־הײם א ;ארבײטער״איינמקיים
 ארכ׳־י סון נעװארען iyc«^y: איז װאס
 פון רײהעז n אין ארבײטע! םאר טער
 ןלס שוין — כאװעגונג, ארבײטער דער

 אנגענעהםע זעהר א ארויס רוםמ צליין
 באגײסטע־ מיט םול יפטימונג א ׳טטימומ,

y^ דער םאר רוננ n ארבײטעײ פון 
אײניגק״ט. ארכײט^ןר אי{ יאםף

iy &ול אגכליק דער ביויז i אי־ ױניטי 
 ^ר• װאס םיהילעז, אילעמען מאכט טעניע

 פאר און זיך פאר אויםטאן קאנען בײםער
«y iy n פון ?’’iy װ קילאסyזײנען זײ ן 

 גױ־ וױ םאריטטעהעז וײ װען ט,1אמאגיזי
 ארגאניזאציע, אן זײ םאר איז עס טמ

nאינם כאמיצען !אי װאס yסעז
 m אין זײ מאכט װאס און *•,r איז

 םאילידארימעך סאר רײף צײם ^לביגער
 אנ־ םיל איז האנדלונג בדימר^ימר איז

סים.1י דערע
^ר  ״ױניםײ ׳ די אויוי קומם ov ו

^נדינ םוז נראונדר״ יױ״ ניט װי
 cv וואלם ״װי :טאן אבט1ט א לענדינ
 עקספלוא־ אריכמ, די 1םא נעוחגן מענליך
yo vo ׳און וױיסט w g o o m כיד צו 
מן י  רײכע אזא אוצז־, נאםיחליכעז אזא ז
 •1א געװען נים װאלטען זײ זyײ ŷניyאים

« זײ ײעז י?ירט^1וא אי  ןyװyנ ניט ז1ײ
 װאי־ ?ײ וועז ױניאן, א איז פאראײנױס

 םאר־ א םאת^וםעלט ניט זיך םיט םען
מאכט?" אײגיגםע

ײ און in נ y n’ איז 1 y ק«םט װאס 
i אין n ג*ײכ- ?יר באקוםט הויז מניטי 

i צײםינ n גyדאנp: ת דער 1םא א
 װאס א!בייטע!-אײנינקײט םו? טאכט

 וועל־ מאכעז חתב אויר און בויען ליאז
סעז!״״.
 ױניטי דער איז באזוכע! 1ע1יע און
 געפינט םעז אז סיחלעז, אז גלײך כאנגט

 הײם, 1זוסע א גלאט עפעס אין גיט ױך
 אין •^אץ/ *רןאנטוײ געװײג^יכעז א אין

 קוםם מעז װאוהין עסארניע,1פ 1זומע א
 סוגטזאך יאר א “״צוצונעמען צונױוי זיך

םארעי^נע ען1אויס^ און לײש1

ns כרײבקו pm typyor .סנקעל םיםעז ovo 
ogn די סעחר נים yi*o*u ססר־ איחר ססנ̂ד 

onyoo, איז p r  tyvigj בסשסיסס tjrtorya 
 דאלאד. םױוצנם רםyחונד «ר»^ס on ססר
 חסם קסגגרעס חר .pyrg n?yj דסס מײו י*ז

dy»r װאקײשסז, ?ײן p Dirriyi■ pmולידזס 
vt typ סום• nyy p*p נים *ivov, װאו yר 

im  ogi jyî np >gi, װײמר סום iportio 
uyi in ^ ס  ־0נ iyr זיר nn'g װסים •ר

 i?*tg opgr vr וווסנליק? grg אױןי ריכם
n»y tg lyayi trgpyi ונז«yר^ירונג: ר fgo־־ 

Dgr נים to yfrgo tngo םינ• גיי חלוסח׳מ 
iyiy?P׳ pr װסרום **pyiyj dm on סיס Tro 
!grpiMR tg oyoy igi סױריםי,  װסלט דסז ?

nyT רסצעס■ v9nyrt ojgpyi װײסעי inyug. 
g oon v»נyר oyr igpcngo p»o tg ,gyio

 r^םיpgונ■רM own DPg ,tyongingc קולידזש
...typngr די ם#ר איז oy iyr *ינערהײסם

אײנורוקען אײגיגע

טינקעלעטײן. י. םון

 I זוז סלמער «ןר *ו איחר ogr ogrאוז
 y»g* כײם י#זין וי חסלם tnrog זיןי, ד¥כם
 אונז, |yi*ryj m ©on 101 אוז ׳רעזyr אזזים
 גסר נים װסך. ry©w ד*ר p« avo וי ווסס
n יסר^ נױ »*! יס׳ *יהי ru o  P« no נדוי־

 דער ווסו ממ^ די pg ססילו נסר jo^nv מ
 חסנ 4אימ V? opoyi tn«t ךי no סרײנער

*pn'tyi V© ז׳ סססרק סזױ חסיסח איהר» 
 סווייײזנז *ו irannyH© !יריזייוי הסב 1סי

 •ססל װצם זון ךי fg זמתרח, jnrigi די »יז
 ryrno סים סמז n• pg װירצו, סויסמיסיזןן

m סססל ©yr ײסנסםון יסנ«ער yr סםיק ס ׳ — יייז1 ✓ • ■
tyno tnm יונזעיע יסיױ  ryooMiooD
ייאים אסײפייספ ♦ton ג*ס tyi ig צוממז,

̂ים, דנױם yפKיyג פוסטע רי בטי lכyםון ן 
h װאס נעסט, !!אב־בײכיגע חכ דאס 

yט םען lפלע״ יעגע אין געװײנטייה ^םט 
iyv, און iyo פארגװעט ג^ױאוגגען איז 

%•*<״ אין בקיאות ע1זײע םון ווערען צו
D נאך און עסםײט״ 'l'iy y^yig, װאם 

 אפילו ניט עס יכט1ק מענמען א ען1אונזע
 אז זיך, םיהלט עס פאח... לינקע די אין
 זומעי־• nvmvv # איז בלױז גיט איז עמנן

 אי־ א אין זיר םי;טyג מען אז 1נא «לאץ,
 •1א פון טעמפעיל א אין מלוכח, בײט^
 ג^אםען איז װאס אײניגקײט, כײט^

 א- י1 םון איגטעחגסען רי אין געװאחגן
^ ט ײ iy םון און נ i זאך. 1בײטע1א
 עד1באזונ א זיך באקומט oy און

iy 1םא 1הכבו יראת i י־ער םון מאכט 
 1פא ;כײטערשאפט1א 1םע1גאגיזי1א

 אתאגיזירטע י1 םון *ואםונגס״כח חןם
 איז־ײש וםט1 אס1 און מאסען 1כײטע1א
 טיםע א און ׳טטימונג וזײיליגע כמעט א

 $נ־ ׳ן1םא ענטוזימזם אן ;באנײסטעחנג
 לעבעז, ׳צעתנעם א און נײעם א םון קוטען

 ױניטי־אימעגיע, דער אױף 1זומע 1נא ניט
! מטאט אין װינטער אויך זא:דע!עז

iy איז אס1 i וואט יך1שט הויפם 
 ציי־ איז אםט1ק באזונד^ א םימ קט1־װי

i איז יטאםעז צו כער n שעהנע די *וניטי 
 נעשט אלע י1 בײ שטימוננ ע»^ע1אי און

ו־וא־ 1זײע ברײנגען1סא אהיז קוםעז װאס

 גע־ י1 גופא, ילעבען אס1 הוםט דאז
 באציהו:; גאנצע די זע^טאםטליכיזײט,

 םאתוײ־ די אויר און מענש, צו triyn פון
 ־ײ געגעכעז. ם1א1 װעחגן װאס ילונגען

 ילוש״ סון קײם אײן זײנען םאתוײלוננען
 װאס אנגענעהם, מאכט װאס עפיל טיגען

1 D iyayngoאם ̂iv iy אויף האלט און 
ך' באסוםט זואס שטיםוננ, נוטע די י  יז0ז

o n איײ 1בייטע1א די 1םא עגטוויאזם 
i ?זסעהט װאס ניגסײט y i  ly o i ' i *אונ 

חמונג.yמyט
A

 ױגענמ, די דא איז עס װאו ט1א1
 yךyלטy סחןחליכקײט. די א1 איז ט1דא

מא־ חלארnם אםאל זיך חאנ^ מענשעז
i סים — כעז, n ױגyאיז נט ov נא־ א 

i אין און טירליכע n ױנ־טי

 לטyפ^ו^L־״ ׳פא!ק סטyםאר אין אימעדע,
 כײם און ײלאכקײט.1ם און ױגענט טים
 י.־גגע י1 םון ױגגװאמ, אס1 םון זײט

y j.iyr יױ די םאיחילכען װאס לאך1רײ 
 און ״טטיפערי^ען זײער םים לוםם ניטי

ע!, רײצענדען ם כ ^  ל•0 י1 אויך iyiyn ג
y n y o  yiyD|איגנער, ׳ט1א1 זײנען װאס ׳ 

iy rn oאון1ע1םונסע ׳  י1 .1ײלאכע1פ י
jiH^Diyjp i m r  v iv & v םון םרימקייט 

ו חאט װאס ױנענם״^װאל גתיסזןץ חגם  זי
 ׳עםט1׳צטו װאס און ׳ט1מי1םא דאו־ט
 גחב... ?מסעל א װי גרױזט און קאכט
אײען מיט פע?לאך גאנצע  זיך |y*p״p י

 צױ אין אקסיעז, עלטערע י1 םון אחנטע!
i םיט זאמענסי^ y i !לוסטיגע v m v ! 

 Dy געמיט^, י1 לײכםע! ען1װע עס
 עס ׳צען1הא אוים׳ז םחגהלאכע! ט1װע

 מען און ױ/יתז נ^םח י1 זיך צואװארימט
 ױגי־ עם1 1םא התפעלות גתיס באקומט

 ־אײניג?ײט1בײטע1א םון טעמפעל טי
ly איז 'noK ױניאן י1 װאס ׳ײנחעאםם1ם 
 גע• האט 1עססאכע11 ארן װײסט די םון

 אונ־ פון ^טאלץ און 1כבו צום ^אפען,
 י1 םון און ױניאן אינםעתײשאנאל זער

בײטעד־באװעגוננ.1א גאגצע
. i y i םון געםיהיל געזעלשאםטליכער 

i אין הוםט האלטוננ1אונטע y i ױניטי 
 גע־ סאציאלעז דעם־ צו נע?סט"״ ניעyאימ

o צו פיהל, n רעם םון קומט װאס געפיהל 
 א אין זיך געםינט מען אז באװאוסטזײן,
־אײ•1בײםע1א םון ׳אחתת םון

 ױגיטי איז זyה»^טונגlyאונט די ניגקײט.
iy מיט אײנקלאננ אין וב1 דאס זייגען i 

D װאס ע1אטמאסםע גײסטיגע! ^ iy i 
 ׳טטי־ ע1בעסע א גאך שאםט עס און ט1א1

םונג.
 ען1װע אװענט, ען1יע איז טאג ען1יע

y iy i:»  tyiyaya װאס האלטוננען1אונטע 
 אםוזאנט, און אינטצדעסאנט זײנעז

 םון אם1אג1פ י1 ט1װע רוב ראס און
 צונױםמדטטעלם האלםונגען1אונטע י1

 םיז ,ivocyip אײגענע םיז כאקע
yiyi"H ,נעםינען װאס טאלאנטען 

 ip• װאס באזוכע! י1 צװי׳טען זיר
 עס און װאהײ^אז. זײעי 1םא אהיז םען

 אויוי טאלאנטען א1 1איםע ט1דא זײנען
 זאל װאס אם1אנ1פ א צוכױסצרפט^ען

אנטצי־ און ונג1נאגײסטע ארויםתםעז
j i i p

im חמ - p  o n אתים אהין אםט אויד 
םפע־ הומען װאס יארה, נױ םון ?ינפטלע!

פריהערז קוםט וואם
ש(י\ וױיסען 1םי אז םײגט 1איח אױב

im װאס צתת v*ל םח p וועלם דאי אויוי 
״, םון אויסחי^ן ויך ?אגען און  םאכט ז
 אםאל םאיט סענמ א טזוות. א 1איה

 אײנ־ אן טיט ט,1װא «^וט א םים יין1א
 אפקאסטען אים סאן װאס סראזע, 1םאכע

nנאנצ זײן y n * p  y. הא־ אומזיסט נימ 
החײם געזאגם: חכםים אונזעחג נען

 לעבען אז חײסט, דאס הל׳פון, ביד והםות
ם םוים און ^ i םון אפ ח n ,םון צונג o y i

 ?ײנ• w>av no רוסלסנד *וויסעו v»oo דצר
 סכקר זŷרoװyג נעברסכם סםסני צו גים םסל

̂ום yryrm דסס םים סײנס  ס צו׳םסז. נים ו
 ער בלײבם קס«יםאל סוז 'yp<» » ■•ררעםוןר,

 גע• זײ iyr ער װסלם נים, iyn חסריס״ ססרם.
*tyiDfor ו» lyiom נסצסח̂ל «ו ny^t 

 סרינצי■? ny*M tyiyi po רסס װסם חונות,
o^gr ry ring זײ rg 4y«m ©Dooyj זײ 

iy?yr נתחר ניט ilogo ססוניס©̂* קײן© 
yrjgagggno סין niOPiiy די סיז דסס װסם 

no ysgiong yogo דעם •f DProgp lycron 
 iyo iyp ogr ,?n Dgr נסר, נים. אודאי

g ,tyn^gigipyD 0 no ty©:grny סון זײל 
נורזשוסזיוןז רyך

 *ו נעהאם דס םיר חסבעז מענ ססר g םאר
 •Myרo :yiop'Dpy© tyoJnyrrr'M םyד נ*סם

Dgr ?yjyr ,oy'gp אונזyרiyii)0"Y y 
iW o n y i tynon נויםמ iy .*ב^כמע ry 

 nyr no lyrgryi בסנריסם vpnyn זסחר איו
 Dy*gp oiyviyno Dgr סױו• ״«Yy©**ogi?g©o״

מז g ־•myt ©p'ryi איחר חסם iyeo ^רצלי ;y 
vm אױב נים, נלױב ogi איז oryi tgoyi- 
t r« םים no lyoni oyr דזשענעראי־סע?־ דעם 

 grg pg רyיכyװ ,nyaDg:^ yogjyi מטסר,
ײ רײותר׳ װסרים, .BD'rymga רyםרײyנ  יי

tg m דער, npny oy'gp ©on ר ̂יז ס  נים א
 מזןן וױיס rrpogD איו no ,©©*rye^gn קײז

ov no on ?yiyr איז goסונםענליי םיר ר ?v 
 סײנ• זסי iryaog?© 000m fg ססר*ראאמז,
g nr tytror בסנריסוננ חערזלימנר rjn  no 
 נים סיז ©or ״oyp*o *ו .•םסלגסםײמד

 רy אויב 4»װײמלכ nn>yr no בסל׳ממי^
ײ rn סויס ותם מז ryiyp מיס• no 01ר סזו  נ
v io ,מיין רוסלסנר v*\ י ־סױב !װײסעלס״ tyo 

י.30ל חי־ילימ דסס סיז iytr»f*ng סיחנו ©yr י

l מעז או חלילה, ׳ט1װא אײן לש^ nט 
 ?אן זײן, צו באדאחי עס װי נים אױס זיך
^ |y^ion*D מען ײ וועלטען. ב

 ,yt«iD אײן אין ם,1װא אײן .־איבעו•
D 1אוגזזג װאס im iy is ז^1סולי ?אלװין 
 מלים׳מול- א אין ט1אויסנערע זיך האט
 אפ?אס״ איצט איהם ?אן נ̂טyז.םאמyדיג
 םאמינ• און זײנע. מרוין גאנצע די טען

 י-1א1 די בײ נים איצט זיך עו־ חאט יגט1
 די בײ 1נא ארבײטער, די ביי ניט ?אלען,

 און גלחים yכטיגlגאםסםא וםע1ם
̂»1טשוי  ?לוים־ אלע אין און םעםבע^ ט
oiyo די ׳טלאך1שטע סלײנע אלע םון 
 טײ,1פא קולידזשצם םון סעסטונגען הויפט
 יםצאח1ג גתיס םיט געחנדט איצט װעו־ט
o ותגען n שלינדםזא׳זײגע! פוחגזידענט׳ס 

אזע«1פ
ryny י1 םון אינגאאך האבעז װאו 

 ?אנװענשאן. א געהאט ם?אוטס״ ״באי
 אנשי?ע־ אן 1נא װאו געװײנלין־/ װי און
 ענט.1פחןזי בײם אנקלאפען עס דאחי ניש

y א זײ iy שיסכז in — טע־ תמנ׳ז 
ײ זאגט iy און לעםאן  ואל^ זײ אז אן ז

 זyהאב אגן איגגלאך װאוילע און גוטע זײן
d:v :זאכען ײ11 1םא ארץ ך11 d v iv, 

 און ryiy: פאר צװײטענם, ;1נאטו םאר
גאט. 1םא יטענס,1ד

i װי n !דאך מען האט איז, שטייגע 
oyn ס ^ ד י עז ר y פ i n 1באל yiHD־ 

yDאיהר — און צײםונ^ן, י1 אין נטליכט 
ly. 1 1גא שױן זאלט a y ic ^ 'iגלחים י 
 סטײטש, ״ביזי״ תיכף געװאיעז זײנען

yװאyנ Diynya דאס איז װאו lבײ אז ז 
i הזyשט נאט זאל פושויחןנט א y i ^  ל

iyo ? זאל 1ווע yiiya Dy| אז !יכטעז זיר 
 רyאנpובליByl א ־— ענט1^1& א בײ

 זאל — חלילה יסאל,1א1 סײ\ ניט ׳נאך
ײן נאטור x נאט? װי iy^׳rn ז vm 
 א ט1םא זין, א ג^זאם ״1אםש נאך, װאלט

 — !נונג"1א און געזעץ# אץ גלויבע!
 שוין אךDpyotr 1 אס1 י1נאטו אב^

םות...1אפי^ םיט
iy און i ,איז, טבע זיין װי פחןױחזנט 

 ענטםע־ זיי iy קאן וואס װײל שװײגט.
 נעמײנמ oyBy דען iy האט נים אז ? רען

n n¥  סון כא•טyנoויlא ויך האט Dy ״
י1 ס׳סאז פארפא^צן, און rurm א מויל

ô״ n  iv t p d * >y .ם ט^וי און ױגי
iyיױנ רי אױך sDD עך-1 ניט אוזין קומען 
נן אויס נאר וײ, יננט1ם׳ וױיל םאר  לי

i צו n די און זאה ym osHniyDJiK| 
l ןײנען y in y i צמער,1הא סך א oy 
 שטד ינע1ױם'טוב׳ inyo א אחיס מפט
כ^ א ארױס רוםט עס װי סוגנ ױינלי עו  נ

iy sy^iyoi^P טן״ ט1וחן װאס קאנצ^יט 
 ד< אויר מטכ^.. די צוי״יכ כי״ױז געבען

 צונױןי זיך גיסען קיגסטלער ענעlםאחyצװ
 VD3V י1 כייט ׳פובלי?ום ױגיסי םיט׳ן

 יכשאםםן‘’ א פליסט עס און ױניסא!יער,
די1ם װאריכיע א נ  עולם oyi םון כ?ײט,״
iy צו i ,םון און ניהנע y :.i 'i i y i צום 

 פובי״יקום מיט׳ן קיגסטהל^ י1 צולם.
 H אויך און פאראײניגם גײסטיג װערען

yjyin#cyny !ינסטלע? iyiyn עכטע 
 םיל װי אויכ ניט מאכט עס יער,1ױניטא

iy 1 זײ צײט ; i ' ' i i iH c.ארט
iy’ אייזא, iy און טאנ 'iy iy ,אװענט

jyװע i געבעבען :»y iy i אונטyרהאיt'טוג 
םא־־שײדע״ א םון און גען

 ••oyp״ קאנצ^טעז, װי כאיאקט^, געם
ל״ נייטס״, לyנטyיlא̂, םײערס׳/ ײ  נ

y״מינםם נייטס׳/ lלD</ ״nyii^n,״>' 
 גײטס/ ״שפאניש שאו׳/ װעסט ״װײלר

tMn ״נריגװיטש y l'n ״סא״ און נײטס״ 
!ענסינל/ 1שעי

ym נאנצע א קוטט דאז n אוג״ פון 
 נימנאם״ װי טאג, כ׳ן1דו טערהאיטונגען

 די לערענט מען װאו ןyטאנידקלאס ׳טיקס
 בא• דאס םעגץ. ענע1שײ1םא באזוכער

yר*yװאונר אילם זיף דען rהנy״ױנײ ם 
 די און ײסינל'1״שוױם־ י1 און לײק׳/ טי

 װע״ װאס םארשטעלונגעז ״לײף־סײװינל׳
נענעבען. ען1

 צו ״היײוס״ רי זײנען װאו הײנט
y נאך און םאלם״ ״בושקיל iyu  שעהנע 8
?ijyay; יענעם אין פלעצ^
im 1 יאן p״באל ענע1שײ1םא י 
 טy״באסק ״טעניס׳/ װי גײםס״/

וױיםער. אזױ און באל״ בײס״
 אפ זיך ניט מזןן אז ניט, מײנם 1אבע

 און זyוױילוננlפא ליכע1ק^פע םיט כלויז
. oy גייסטיגע אס1 ly ^ y a o '^  Diyn 

yiyn| ג אױךyגyבyידד1ם ליטערארישע ז 
 און אוחגנטען, ישע1א1ליטע און נסyגlטא

yאינט אויך lyסאנyD און n iny> H3 
^oy'vpy, ר און גײסטיגע די אט און  אי
 שפיל^ iyiiiD>«.nyD:iH yלyםוpyלyט
 n װי אליעyiyiy^p i 1״p ניט ט1א1
»1 .iya in ’tiD» y iy i iאיז אס iy i ' 'K 

 אידיא• oyi סון זyטײל yDDi.iyr די פון
i אין ןyבyל \0ל y i ױניםי y'jyo 'H און 

yD| ניט עס ?אן ^iDB׳y| אר א סיט» 
.lyD iyn

i 1מי y D ^ o « i  oy jy^yn קר אין 
y iiyo| 1א^ ק טי

pntt אפ^ ניט  נע- גערוען iy װאלט כ
n * אין נאגבען n  ly r ' i 'K און imiya 

 פינטלאד, שװאוצע רי אין באהאו,^נט
ײ iy וואלט ya אנםpyג גלחים, די ׳ז o M 

y i| צו גאט װאם, :בה1ואד אדדבה
 $ אך1 איו עס !געװיס נו, ? צםyל

 חביג, אחמן ואחתן :pio« בםיתש׳ע!
iy i !באליבטםטע ddip ל צוy.די צט 

n גלחים iy iy .n y i װאלםצן ענםםע! אזא 
 װאלםען זײ 1נא באמהינג^ זיך 1נא ניט

lynryao 'iK גמיס^ן א 1םא װאס 
o ?לונען און iy i'ty iB האב 1מיy...איצ^ ז 
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ז מרש״גוגג, גונדבאסאגטע א ס׳איז .  י
 אוסגעלערנטע די םון טײ< גרעסטער ץער

 אדער ?װאליםיצירטע (ניט ארבייטע-
 װײדזשעס, יןריגען װארהערס? *נס?ילר

 יע־ קענעז צו אױף קרײן צו דינען װעיכע
p בארינגונגען. טענשליכע pH נען ir 
 דאס װען הריג, דעם םאר צייט דער אין

 וױ טייער, אזױ ;עװען גיט איז לעבען
 8 וױיניגסטענס געװען גױטיג איז ויינט,
 אוױי ארכײטערין אן םאר װאך א דאיאר

 םיזישע גענוג האכען און געזונט p*t צו
 םארזינקען צו ניט סרעםטען גייסטיגע און
o איו n אבעו־ זוטפ. גו־ויסשטאדטישען 
 םארשיידענע אין א^װעסטיגיישאנס די

 האבען 15*15 אין אמעריקא םון טײיען
 ארביי״ רי םון פראצעגט 75 אז נאוױזען,

װ/, טענדע  װעניגער םאררינט האנען ס
 ■ראצענט 50 װאך, א ד>:י.אר 8 וױ

 פראצענט 15 און דאראר, 5 יױ װעניגער
 דעם חוץ ראי:אר. 4 אונטער ו4אפיי —
 120 קרוב אז רעכענען, אױך טעז טוז

 וױיד־ די םון אראפנע־ן דארף פראצענצ
 ארנייטסלאזיגהייט דער עוריב זשעס,

 ‘PJKip דורך צײטםאריוסט, סתפ און
 *r די איז בעסעי םיל ניט וכדוםח. הײט

 אמעריקאנער טי<יאן )3 טעגער. די פון גע
 סינגללייט, און םארהייראטע ארבײטער,

 װי װעניגער, םארדינט 1912 אין האבען
װאך״ א דאראר 12

 נא* האט בארינגונגען אזעיכע ביי
 פראגע די ארױםשוױםען געטוזט טיריץ־
 מיניניוס־וױידזשעס, געזעצליכע וועגען

 קינדער. און םרױען םאר װענעסטענם
 אײני־ האבען צוריה יאהר 40 מיט עוין

 אנ:ע• שטאטען נארד־אסעריקאנישע גע
 די װעלכע דורך פאברײדגעזעצען, צוםען
 באדײטענד איז ארבײטעל רי םר <אגע

 סטענ־ םינימום געװארען. ננארבעסערט
 נע־ סײםטי און סאניטיישאן פון חגרדס

 םון רעגולירוננ אױך װי עחסידענטס, (?0
 דורכגעםיהרט זײנען ארבײטס־צייט, דער

 געזעצגעבעדישען רעם אױף נעװארען
 לעדזשיסלײט־ סטײט רי דורך ד,. ר. װעג,

 אפגערופען גוט זיך האבען און שורס,
 דאס ארבײטער. די םון געזונט דעב אויף

 רעגולירונג דער סיט נעשעהן איז ^ײכען
 װאס פעיסענטס, װעכענטליכע די נוון
 צו טעגליכקײט די ארבײטער רעם גיט

 דער אין װײדזשעס םולע *ײנע קרינען
 אז קלאר, ס׳איז אבער צײט. דיכטיגער

 בא־ גוטע בײ םארסומען סען ארבײט רי
 דויערען נים סאניטײשאן, םון דיננוננע*.

n קענען צאילונגען די שטונדען, לאנגיע 
 רעגעלמעסינע, און ■ראםפטע זײן אױך
 קלײן צו זײנען װײדזשעס די אויב נאר

 געזונט דאס װעט לעבען, א מאכען צו
 זעיבע די לײדען. טוזעז םער ארבי ניון

 גע־ האבען וועלנע ׳אלזא מאטױוען,
 לעדזשיסאײטשורס סטײט די *װאונ;ען

 אויך האבען םאבריק־ג^עצען, אנצונעטעז
 ארבײ־ דעם ם׳ןאל דערצו, םירען געםוזט

וױידזשעם. ליײנע צו םיז בא״*.*יצען םער
 א אײנצופירען לאנר ערשטע דאס

 געװען איז םיניםום-װײדזש, װענען געוען
 30 מיט נאף האט װעלכע זעעיאנר, גױ

 אין פארװירקליכט געהאט צוריק יאהר
 סאציאיע װיכמינע דאזינע די <עבען

 איע האבען דעם גאך באלד חנםארם.
 אײנגע־ זיך בײ ססײטס אױסטראלישע

 1909 אין ערשט רעםארם.' די םיהרם
 בײשפיל דפם נאכגעטאן עננלאנד האם

 דאסאניאנס, אינעלעגענסמע איהרע פון
 זין סאציאלען אין אבער זײנקן וועלכע

 םון לענדער םאו־טנעשריטענע סארש די
 מאי ערשטען צום האס און וחגיט, ךער
 נעזעצליכע די אײננעםיהרט אײראפא אין

 ^םרײד דעם דורך מיניסום־װײדזשעס
 לענ־ אנדערע אין אויר אמם״. כאורדס

 סװיטצער־ נארװענעז, (פראנקרײך, דמר
 ךײ אײננעםיהרט איצט שױן אײ *^אנד)

ש כױנימום ת ײי  םיט און געזעצנעבונג, ו
 נעזעץ ענייכער אן איז צידיק יאדי־ 6־5

ארגענםינא. אין נעווארען אננענוטען
ז האם אמעריקא אין  אין *רשט מ

 םרויען םון רעכט דאס אנערקענט 1912
 נע־ איז דאס וױידזש. מינימום א אויוי
 ס׳איז װאו םאםאמשוזעמס, אין שעהן

 ומנגען געזזנץ חגד געווארען אנגענוטען
ש ,.םינים*•□  יאהר א אין האבדשאן-. װײרז

 אנגע־ געזעץ ענאימנן אן חאבען דעב נאד
 װיסקאג־ :םטײםס םאלגענדע די נוםען

 װאשיננמאן, ארינאן, קאליםארני*, סין,
 נעב־ און מ״נעסאםא יומאה, לאלאראדא,

או ?ײגעז שימסער, ראסקא,  צונעסוםען: נ
 קא־ אוו דיכטריקם אראאנואם, סריואנא,
 סאוטה און נארםה האנזאס, יצאםבי^

0 rnoopmאלזא, ס׳זעהם, ריסא. ארטא 
ח ײ םים םטײםס, איסטי  וי

נמ װי אינדוםםריע,
 זאמוטס גרױסא די

אנםװיקאלססגאנר
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פראנק. הערםאן דר. מון

 נאר געכייבען געזעץ רער איז סטײטס
פאפיר. אױם׳ן

:װיכטיגסטע דאש שיוס צום און
 ױנייטעד רער האט 1923 אפריל 9 יעם

 דע־ א אנגענוטען קאורט סופרים סטײטט
 טינימום־ * ענען י געזעץ דער אז סיזשאן,
 קאנסטיטױ ניט איז םרויען פאר וױירזש
 איז גרונט ראזיגען רעם אט אויף ציאנעי.

 דיס־ אין געזעץ דער געװארען בטי. שױן
 באשא־ האט ראס קאיאטביא. אװ טריקט

 װעט רעםארם גאנצע רי אז געםאר, א פען
 װע־ םארניכטעט שפעטער אדער פייהעי

 באציי־ ראטעװען ניט ט׳װעט אויב ׳רען
טיטיען. גרינטייכע דורך י*אגע די טענס

 רער םון זײט יזאגסטיטוציאנע^ע די
 שטעהט געזעצגעבונג װײדזש טיניטום

 נערופע* ^וי רער טיט צוזאט^נהאנג אין
 םון פאוער) סי4(פאי טאכט פאריס נער
 פון פרינציפ דעם אונטער שטאט. ועם

 בא־ די טען םארשטעהט פאי*יס־טאכט
 קאנט־ םון םרײהייט רער פון גרענצוג:

 בירגערליכע די םון אי־גע איז װאס ראקט
 אנשטענ־ םון אינטערעסען די אין יעכט,

 זי־ עםענטייכע און סאניטײישאן ריגהײט,
 גע־ אטעריקאנישע די רוה. און רערקײט
 אנערתענט טאל סך א שוין האבען י־ינטען

 זיך ס׳האט װען פרינציפ, ד^זיגען דעם
 ארבײםס־באדענגוג־ װענען ו.עהאנדעלכי

 לע־ דאס געפאר אין שטעלען װעי:כל גען,
 גאר ארבײטער. די פון געזונט אדער בען

 יױ דער האט צוריק צײט קורצער טיט.א
 באשטע־ קאורט ס.ישדים סטײטס נײטעט

 סטײט, יארק נױ פון געזעץ דעם ט־גט
 ארביײ די הא^טען צי פא.-באט *ועלכער
 10 נאןי רעדטאראנט די אין טעדינען
 האט עםפלאיער דער־ ביינאפט. אדיגער

 געזעץ דער אז אנגעײ־זען, אפיל ױין א־ו
 האם ער און קאנסטיט״עיאגער, ניט איז
םאריאיען. קײס רי

 רעד־ אז ׳איז טערקװירדינער נאך
 קאורט, סופרים םון ריכטער זעלבער

 האט װעילכער םודהערלאנר, דזשאסטיכ
 פטײט םון רעכט ראס אנערקענט איצט

 פאליס־םאכט דער טיט זיך באגוצען צו
 מיט האט פרויען, ארבײטעגדע די טובת4י

 אויסגעא^ דעם כאר ־,יאה פערטעל ־ילײ
 ;עזעץ דעם געגען ארנוטענטאציע די בײט

 אין םרויען פאר װײדזש טיניטום םון
 זיך האט ער קאלאמביא. אװ ״יסטריקט

 צו אמעגדםענט טען14 דעם אויף באזירט
 לויט ׳קאנסטיטת:אן אמעריקאנער דער

 רעכם דאס ניט האם סטײט ״קײן װעלכען
 לעבען, דאס םערזאן א בײ אװעקצונעטען

 אױ:י סיידען אײנענטום, אדער םרײהײט
 א ניט טאר אויך ;וועג געזמצליכען דעם

 ס׳;ע־ װער אײנעם יעיען אפזאנען סטײם
 pn ױריסדיקציע, זײן אונטער זיך פינט
געזעץ״. םון שוץ גלײכען דעם

 די אױםטײטשען רועלעז ניט מ׳זאל וױ
 נאראנטיע, האנסטיטוציאנעלע דאזיגע

 צום יױדערשפריר קײז איהר pn טען װעט
 געפי־ ניט װײדזש מיניםום נעזעצליכען

 בא־ אזא ס׳איז שוואד װי פיהלענדיג נען.
אלײן קאורט סופרים דער האט גרינדוגג,

 כא* לאגישען טעחר אנדערעה אן געזוכט
 םון ױיט ױרירישער דער צו האט און דען,
 — צוױיטע א צוגעסנבען נאך םראגע דער

 ער ארגוםענטען. עקאנאמישע רײחע »
 םיניטופ דער אז כײשפיל, צום זא;ט,

 אײג־ דער לויט כאשםיטט װערט װיידזש
 ?ײן ניט האט און בארד װיידזש םון זעהן

 פון ארבײט רי װאס ׳דעם צו כאציהונג
י  װירקליכקײט י־ער אין איז םרױ ר;

 שװאןי װי זעוזן באלר װעלען טיר ױעי־ט.
זיינען. ארגומענטען עקאנאטישע די

 װײרזש מיגימום וועגלן געזעצע, אילע
 םארקו״ ס׳דארפען וױ דוקא כאשטיטען

 מיני״ די אין אינװעסטיגײשאגס די טען
 װעיכע םון קאמישאנס, װײדזש מום

 נאר״ װײרזש סינימום רי ארויס ס'ק*טען
 ס׳װע״ באזונדער. טרײד יעדער םאר טעס
 קאיעקטױו צו דעם דורך צוגעצויגען רען

 װעיכע עלעמענטען, אזעלכע נארגײנינג
 קײגםאי אופן אנדער אן אויף װאלטען

 צ. װי ארגאניזאציע, אן צו געקוטען ניט
 סאכעירשעל די םון קיינערקעס די ב.

 פאב־ געהאלטען װערען עם ;ביי*דינגס
 אויסגעהערט ס׳װערען און היריננס ייק

 מ׳איז צדדים. בײדע םון עקספערטען
 מינימום דעם אז יױשר, טעהר יעדענפאלכ

 פער־ עטליכע באשטיטען זאלען ױײרזש
 אײדער אוסםארטױאיש, זײנען װאס זאן,
 י־יתש ס׳איז װי באס, דער — מעניט אײן
 י1נעזעצלימ סײן ס׳איז װען ׳םאי דער

 טרייד, יערער ניטא• טיניטום־ווײדזש
 אפ ארבײט װעלכע םרוי, א וױדמנן אין

 ליװינג קײן ניט קריגט טאנ, גאנצען רעם
 קלענ־ די ניט באמת פארדינט וױירזש,

געזעלשאםט. רער םון אײנזעוסנניש סטע
 אפגע־ אמאל שוין זיך האבען טיר
 ״םרוײ ארטיהעל באזונדער א אין שטעלט

 אױגי נעזעצען״ םאבריק און ארבײט ען
 םיה־ װעלכע באדינגוגגען, באזונדערע די

 קריגען זאלען פרויען די אז #דערצו רען
 רי װי װײדזשעס קלענערע כאדײטענד

 ״גןןרעכטיג־ דער םון לעזער די טענער.
 ארטיקעל, יענעם םון געדענקען קײט״

 אין שולדיג זײנעז אלייז םרויען די אז
 םאר־ דער צוליב לא:ע טרויעריגער זײער

 ױניאךבאװעגונג. דער םון גאכלעסיגוט״
 םארגױ׳ד באסעס, די אויס נוצעז דאם

 זייערע אין םרויען צאהל די כערענדיג
 טלע מיט אראפדריקענדיג און שאפס

 םרויען. די םון װײרזשעס דײ מיטלען
 םאר װיכטיג אומגעהײער אלזא ס׳איז

 גע־ דער אד ארבײטערשאםם, גאנצער דער
 םרויען םאד םינימום־װײדזש זעצליכער

װערען. אפגעשאםט ניט זאל
 אויף אפגערוםען זיך האט אזוי װי

 דער או־בײםער־סלאס דעם םון לאגע דער
 איז וועלכער טאסאטשוזעטס, פון געזעץ
 ראס >' קראםם אין יאהר 10 איבער עויז
 אויז* ׳1םראג אהטועלע און װיכטיגע א איז

 לעצטע די לױם איצם, מ׳קען וועלכער
 קלארע א געבען אינספססיגײשאנס,

תשובה.
 אז באמעו־שען, טעז מוז כל, ראשית

קײן ניט האט געזעץ מאסאטשוזעטם דער

ג נ ו p ני י
mראדוצקי. א. פון

 נאכמ דער שןזטענס און אוים םאג דער זיך ם׳לעשט
 װעכען. זיך פאםעליך נעהםען
 פארטראכט און שטיל אווענט דער צו ם׳פאלט

לעבען. פונ׳ם רעש דעם אײן װיגט און

 גאטור, די װערם שםילער און קיהלער אץ
 הערען. צו ניט איר פון אטעם קיק
 קלאר און לויםער היטעל אין דארט םיןז

שטערען. בלויליכע זיך װײזען

 ארוים, הארצען דעם פון שעהנע לידער וױ
 גראםען חארםאנירענדע װי

 ארוים היטעל פונ׳ם זיך זײ רוקען
םלאםען. די םיט צו זיך וױנקען ,און
 PV און איך זיץ געפאנגען װײטקײם דער פון
 בײנקען, שסערצליכען א פיהל און
 םלת אין װעמעז פון עפעם נאך בײנקען א

דײנקען. דאס םראכטען, דאם אוםזיםם
 װײט, אזױ איז ײאם עםעם, נאך כײנקען א

 פארשוואוסען. םייכען מטראםינע װי
 צײם, גאלדענע די יונענד, די קמדחײם. די
קוםען. ניט שוין צוריק קאנען זײ

r -
puov םײן ױך, בײנקט און זיך בײמןם עס אק

nnm w ך ן ןי י ן ־ --------------ן
 חארץ, רײדעגדע םײן אווץגט, דער סיר ם׳וױגט
MqnyDv ױ כױם 7עםי דן סודעס

■nTVJ

wtn ר חןר^ ט אפ ש אפגו
׳gd דט טאר ער טרימט

 טנ:ט מימ וספיןױער חנס ן1שטראפ
̂ן נאר חנדס און שסראפ*ן  בימלים״ וחנג

 ניט פיחרען װמלכע אוגטערנעטעמ n טען
 טידמוס״יױיחש רער פון onwn n אױס

ן חאט דאס  אדױסגעשטעלט ד
 גרויסען נאנץ » םסר מיפארומ רזר אץ

ער. ס סף » סעי ער אי ספי ר זאגען ע  אש וי
 אױס וױידזש סידסום חנם צאלען «ו םון

 װעלען קאמפעטיטארס זײמרע r» םורא,
o אנ^רקעגען ניט n וועיען און געזעץ 

 זײ םאר כ>ליגער ארגײ^נן קענען אלזא
 א אי? געזעץ רער אז #צו איײן גיבען זײ

אך נױטיגע  אנליגא״ זײן מוז צר אנער ז
אויסנאטען. אחן אלעסען םאר טאריש

 צו םיל גארםעס די זײנען צװײטענס,
pליp אין אומשטענחזן. חיינטיג* די בײ 

 14 נארמע די ןןיז ט-ײר פרויעז״קיײחור
 חאלכ א און 13 לאונדרי װאך, א דאיאר

 םין אױםרעכקנען ב״ם וױיטער. אזוי און
 ארבײטענדע אן םאר ^ױדזשעט־מיגיםום

 ד• אכט pn גענומען ניט װערט פרוי
 ארגאגיזײ־ אינשורענס, םאר עקספענסעס

 עס אנד. און טאלסJyאינס־;ד ׳דױס שאן
 אר־ פרױען אז םארזעהן אינגאנצען ױעדט

 סײ די װאו טרײדס אין דערחויפט כײמען
 אסט זיו כײטען pv;׳d און ביזי םון 1זאנ<
 דרוכשניטלאכער דער םוו דעריבער און

 כא״ די צו װערען צוגלפאסט םארדינסג
w p ניט טאר און דינגוגגען 'l .קלײן
 נעטט װאס געזעץ, דער האט דאך

 א,־;- 5000 אין םרויען טויזענט 80 ארום
 א האכען צו פארסעלט ניט טעינעמונגען,

 א םון מען זעהם דאס װירקונג. גוםע
 א-־* ״דעפארםםעגם דעם םון כטאטיסטיק

 איז װפ^כער אינדוסטריע״, ענד לײכאר
 םארעםענט״ צוריק צײט הורצער א טיט

 ירא• 25 װי װעניגער ניט געװארען. ליכט
 םא״ pH ארבײטערשאםט דער םון צעעט

 דורכיי זײ םרייען. זײנען סאטשוזעטס
 גע״ זײנען םרױעדװײדז׳עעס שניטלאכע

 — מענער םון װאך, א דאלאר 17 װעז
 םרו־• די פון װײדזשעס די דאלאר. 28,53

 מענס דער אין אמנידערי:סט;גן זײנע: עז
 דאילאר. 13.55 מאנופעסטשירינג לראדיננ

 דאי.): 15 איז םינימום געזעצליכער (דער
 חאכען דורכשניט־וױידזשעס העככסע די
 28.66 — טרײד פרינםינ סון פרויען די

 נידעריגסט* די איז םענער כײ דאלאר.
 אין םלײש־םאכריקען וײ אץ נארמע

 די און דאלאר. 23.79 —־ שעכטהײזער
 םאנוםעס״ קלאדינג װימענ׳ס אין העכסטע
 א איז דאס דאלאר. 38.52 — טלזורינג

 דעי• םס װירקונג דער םון באוױיז נײער
̂ג דער אױף אינטערנײשאנאל  די םון לאג

ארבײטער.
 דער אין ארײנטראכטעז זיר ס׳לוױט

 זעלביגן די גראד סטאםיסםיק. דאזיגער
 ד«י בײ גיט װעלכע אעדוסטריע, שנײדער

 װײרושעס״ פון נארםע העכסםע די מענער
 שםוםע ניחנריגסםער דער אויזי שטעהט

 םרױ• די פון װײדזשעס די צו כאצוג אין
 םװײי־ די םון וױידזשעס נידעריגע די ען.
 סםאנדאיד דעם אױר^ארונטער ציהען ען

 נים ס׳מאר *ון מענער־װײדזשעס די םון
 םון חויפם״אוחסכע די אז םארנעםעץ,

 1די:ע ארבײטער־םאםיייעם די אין נויט
 געזעציימד דער װײדזשעס. קלײנע די

 דעי•״ איז םהיען םאר מיגימוידוױידזש
 גאנצעד דער םאר םראגע לעבענס א בער

ארבײטערשאםט.

ל א נ א ש ע נ ר ע ט נ י ר א א ר נ ע ל א ק

םקולטאן. ת פון

דוריק י#חר 12 טיט װאך הײנטינע

iח«ם װ׳נימ ,4« איו איסחאיץ ״ n 
 *רויסצודרצוימ T? אום יאסייין. נאר םופכ

no צרקגזןרם ווערם יתי•!. דער ■ 
 *רונגמרמרי־ האס פירכמ די װ*ס דערםאר

uro רי •וו פואצצגס דרײסינ אוו צחאנפיג 
 אײדואמנם ביונזןס דער ■ו־ייו*!. נצסעםקלםצ

ײ ארצסםירם װערם קאםאני  סארײק דיזעו ג
 דזסײל סאנאס 6 םים נאשסראפס וחןרם און

H הונדערם איצר b nומרס צר עסראזי. ־ 
 פלימ־ נרודצר פוז באפריים מפפםןןר אכןר

 1אײ וואחתו זי♦ װצו ■ערלשמײז. אוז מאז
שםר*:•. רי

* •#*
 לאפאל no באריבם םינאנץ דעם איז
% וײ«ר cm נעסצלדעם װערט אײנס  »ײננ

m ג סנסנ אפריל ורזעז םוז י  «12 דזפװײ נ
 חונדצרא *װײ פון סוסע די כאםראםעז האם

ן דרײסמ מ« םויזצנם םן  יח חזני־צרס וי
י פאר אויסנינע די £ראר. ויבעמחו  ײ

 חתדצימ נאסראפצז האם יצריאדצ זצינעי
 צװאנ־ אמחנרס םיר טויזאנם ויבפז נײנצינ

ײ צו פאיסצח וייצד דאראר. pm צינ ײ  דדי
tfo tn t wn ח סוסצ די נאסראפצז וזאט• 

ס אכט דרײסינ חמחןרם ווװ״י » ו י ױי » » 
מ חמדצים מי םיט דאיאר אכט זװאגז  ו

ספנס זימנזינ איו
« « t

H סאמני רימיזסים r iv גפסס r t גפר־#
o r i  w v i 'o m o  t» n ד9*י פא

w  m זימצז o r *  o r o f o m נײו n o 
j םלסכ̂ז כצי ועגס i  yrtro י׳^ חגי
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שםועפעז יקורצע
שען װי  רעד«קם*ר דעם ז

s: לעזער די און .y

 װארס״נלימײנתז איו לױס — ס~םקי. ם
■ארסי, רינםינ? די מפראפצו ניט איחר ה*ם
• פײנע םוו ניט װײסןן סיר ן ג נ ר א י ר א פ

 אין פאסירעו איעס חאו םװרמססװענעו קרוניס,
 אונז שרײגט איחר 19װ װעײט סאדנןר רןר
no נ*װןן זײנץו װצר און ױםם, איהר וואנעז 

 כ«נס״3ל ?ײער נקװןז איו ײסס עיטקיעז אײערע
נא• גאגץ 1דא א״ו סיר טעז װ, נזדןןפסיגוננ,

 ניז בריף. אײןר אײף ענםם^רעז נ׳ןיןענט מסיםט
קרוניפ, •״ױנע נאר נר״נמו םיר מוזען דוז

,nntro נרױסער דער סרן ס-םנײדןר זיינעו וואס
t און הײט.?m:* הייסס װ»ס i נאנוג?נען 

רןררים

!וג/ג־ חאט איהר װאס נעטאו׳ ניט - D ל.
 װעס פארלאננ א־יער בײװער. אײןר שייזט

לוקרען ע־־ס־יט
אי״ םאראײנינםע סע?רעטער פײנסטא;, 0
 אוי\י איצט זײנען סיר ־־ נעװעריזשאפטעו. ריעע

 אײ*ר ײאוחיו קאנטרי, איז ײאחיישסז אונזעי
 צום אײו אונז יאדס איהר װעי־כען ייז בייף,

ז פײז׳ טאקס גענאסע םאר עהרעדנאגקעט י  אונז י
 אײו דאניןען סיר אוו נעװארעז איבןרגעישיקס

 אײג• רי זונעשיקם אונז האט איהר װאס זעהר.
i פארדראס^ז. זעחר יונז װארט עס יאדוננ p j 

 o׳3M• נ?נאסע ווו אויסגעפעלט װארטעז םער
ינעו סיר װײל .,אזו נים איז גאניזעט,  םים ̂ז

 רע־ «״ז וױיל נאר סרײגר, אלטע נאנז ■ײנ׳עז
 גע• ׳טסיק חיכא » גאר ײו מיט ורעזענסירט

vow אירי דער פװrנאװעגוננ ארנײסער ער 
 אםת׳ע רי נים וײיסזןן סיר יםעריתא. איז

 נױטיג פאר נעחאיטעז .חאט פײן װארום נרינדע,
 םיר אכער רעבענס־ארנײם״ זייו םאריאזעז צו

 1אי נעטאן ניס עס האט ער אז זיכער, זיינעז
װארסימליזי חאט ןנר לײנםזיו: םיו סארקגם א

 סיר טאז. צו דאס נרונד כקסטעו רעם נעדאס
 זײן םארראזעו זײז םים אז ניט, אויר נ*זיגױ

 פארלאזם נ.״ א ״פ. די פוז מקרעםער איס אסם
 עס װאלט ער ארב״טער־נאײענוננ. די אויר ער
ר װעז אםילו, נעקענט נים  ו9ס ײאלם.9נ װאלם ן
 םיט אלץ, סים ספכרענעז לײכם אזױ נים קאז

 פארבונדןן לאננ אזױ 19ײ9< זײס איחר װאס
n דסזי איז דאס אכןר לעבזן?. נאנצע דאס r? א 

9 rrn חא• סיר װסם ׳9רעד אוגזער םיו סײל 
 נאד אױב כסנקצם, אױפ׳ז הארםעז ?וו נדעה כ׳נו
 םככד פארגצסצו נים װעם טאאסטסיסטער דער
 ויי? זסל דארפאד ,עליח״. «ו מיט אונז זייז

o דאס ׳*ו איחי זאנעז סיר אוז נענונ, דערזוײל n 
 אײנער ?ייו זיכער םיר װמלעז אײנוסם יזמאנו

 1939אפנ קוםעז װעלעז װאם חונדערםע, די סיז
 לע• נאנצער זיין סים D9 חאס װאס דעם׳ כבוד

ר *«וי נןנס־ארנײט פארדמס. מ

y ו.9?סג <״ו3 אײו לאסיר—םעלדםאן ?•
 טיס ?930אי*נפארסס ניגץ אוז םוי 19זיינ סיר

vw דאס אײר. o r אויא ?9װארם און לײו »יז 
 סגןד ם.9נ9אננ נים חר9? איז נעתסם ר9אײ
 ,001 ויכזנמ סיר ?9זײנ זײם אנדירצר ר9ד םוז

 אזױ וױ ,39װ#ר9•נסגר 19וו93 װאלס עם אױנ
u 9כרעננ? o n נױם• די «ו ״?י9לי9.ר 193נויםי 

 יסד3י\ די ?9װילם ר,9קלאוססאכ רפטינע9נ»ד
 אכזד איי טסחסא ס«ז.9נ ײכאר עס נעאסםז

 װירקליו, או? װענ• אנדער קײז נעײעז ניס
 קוטען קלאוקםאכער םילע דאס פאר. זיר ׳שםעלט

w ם דערזעלנצר אוו אײו ?,א חיליי  איו ׳די
 אויב ?.9אױסםיתר לאס אנדערש םעו ?9? װי,
 ?יר 19זאל ארנײםער די אז פארלאגנעז, 9ני

 דאס אױספוםײד?? אום לײו. • אױ אויסססעלעז
 1רײסם ל9PיDr א אויר יכיאל איז גיש9א(»פ

םיו אבער זײנעז טיר ^  א״נםארמטאנען נים ל
 •ברצד- • אלס 09י פון אויםפאסינו אײער טיס

 ױסס ץסויסס װירקליר איז □־?ד־לייז א לאי?״.
כעםזגל־גרויס, ז9קרינ 19ס?נס די רינם.9רניד9
 ר9י םים פאל דער tm סגער •?ײ נים נדנח »

י פסי ריליי־לאיז סמ«ד די ר.9לסוסםאכ9 י  קי
9 מר r v? ס װסס דאס  איז 09 וײ. ססם ן
 ניס. נדבח קײז זײ גים קײנער געלם ר9זײ
 דארא װסרום חו,9פארשס גים ?9קענ סיי יײ

סי*^  נאױ «9זײנ ױסם פיסוהםסכער, די םח יי
 דןזם אוי,ף T? 19פיתל ארכײטסראז, רמײל9י

 פא״ די פם9סננא©ר װאס ם.3באיײדי 9סם9םמד
 ױגיאדנסססםע די או זימװ/ םיר 19זײנ ייםי

 ר9אב איז עס ישיקם.93 נים זײ נאוי ?9יכה
 19י9? זײ ײעו יאליס׳ אלם אױפגאבע, ?ישי

r סענסעז סיסע י ?  i r o o i^ o, אוו קוםעו צו 
» ײ ?9 ,9נ?י9ם9פר א 19»  ארדנמנ. 19האלם ז

ו באוואהלם׳ ?ײ װקרעז יירפסר ו  ?עחען םיר י
ױי »9ס? סװסם9 גיס דקם איו י מ  װסס סוו ל
״נ  גוס אוו .193אױפרע ז9דארפ זיר ?אל ר9י

: י י ײ ר9י פו? מונאים די ײ סי• ?9י9ײ 19ײ
ײ  run• 1310 רערססר ירינדפעפקמ. » «ינעז93 °
״ י »1 *•ר ז9אי נינ9ײ י ײ װסס ?  19י9וי ו

 ,19090אױי 19דסרס סיר װסם ײקס׳ ?איי
 •93 נוס93»ײ ר9סונז לויס 19תאנדל *ו ייי

ײ׳ ײ״י״׳ ? סי סיר דסם י  סיר דסם ס^לצו 19ז
מז  •out די סוד310 90093 דאס ם*ז93 י
פ ?.91ײ

ס ק מו 19םרײ סיר — .1 רודי|. ׳
ױו ״ י V י91 וי*ם It 19300 קלאי י j .ג no 

י ל, ״י ס ^ נ עי ס ע  «ףס ססיסגייתחמ ••ו וו
ו - י ח ס9 19300 סיר 3איי י ג

" ־ סר9* יסי״סיפו ײיסנס״ 0 נ ׳

fl9H009lHf• »  19טרײ •סיל ניײי סיר 19ײ
חי 413 פו? יױנס9? ר9ינ93ײ0 ר9י ?9 .0•^( יי
® סי יי ס303ר99ר 191ייי ״ דאס, ?,י 9״יסרײ10יו

 g אץ רײסארפ9אפ 10 ר9•י 8 סססס39 ״וואס
*JN ײ פעף אדער ■יי ?9390 1939•ל 9ײי

״ ג ° ר י’ז ״®׳י  און רײסארס9אי 14 יי*• ^
 גיס חרV ?9* 09י r״W 9 נ90 וױי1 ?9390
 >וg סטר״ק רעם •וו וױגס9נ ר9י .3רינסי

®י ס*יי ^  רי 93ל9װ איז ער.■90 (?000 רי ם•
 זײ 19ל9וי *וספרייס. ?9װ9?.נ9?ײ( ר9ל9וקס9קל
חוג* 18 נלויז איז פסינט99א3 ױין איצס 9ל9
ײ רי םוז ר93אײ י9ד9י 1י? ר׳9*99 רם9י י  נן

אר־ ר9נינ9װ 1939H on ?ינער ס9װ םלאנות
הענסט־ױאהר* און ׳חאט9ג האט ער וױפיל ײט,3

 ר-9 סאסע דער אין וױיל אויפסי, 199(93 דעס 1 פארראסען on קעגם איחר סעהר. םיל סײגלױ
 װאוג-93 װי אױי׳ on עס ארכײט מאןי ״טטעי

 לאסיר ערװארטעו. ו9 נעװע? איז דאס ׳צען.
ו ?9נענ איױ האט איחר :כײמייר איינפאכעו י

רוס־ דרײ איו 03װאוי93 סיר, ?אגען ט׳9אי ?,כ
 אנער )ינלאו9?>כיו ענג^או, נעװעו איז ov קעס.
 האם און צונעװאוינט, 09י ?V 9? חאם איחר
 יענט9נ האט איהר רװז9 אױף ס39י9( דארט
נעװאוסס, חאם איחר ;וייניועלס ?9י9י רארט

גע־ איז ראס װײל זיוי, ס3פי93 ז»ל 9י9י װאו
 האם נו?, הײם אייער ײט9 לאננע א פאר 1װע

מ 9 ■אסירם אינערגע• אײןי חאם איסיןוער :
גע־ האט איהר ארער ירױער., ׳עטיתער V רסיעז

 האם איהר אוז .99ר9'־«ט דקר אין 193?װא
 רוסס ו םון דירה גײע א איז ארױסנעסופס

 רער איז ארײז טופם איוןר װי אז איחר׳ פס39י
ר3  *לע יזי3 אזוי ״טייז איהר ט9ד» וננ,3װאיי ײו

 11» נים v? רוינם עס ? כאקײעסלינקײטעז
ױ ?י װעט ,939איד י9אײ נס9פר י  ײאס ?,9(9? י

r•?« « םאר n  װײ אוז ?,9סום דאס אי? ס9י 93
 זין עם״9״םיעע זי ביז געהסס עס ״ם9 םיל
 ײם9 נעחםם עס .3װאוינונ נ״ער דןר אין א״ז
 רינטיגעז דים אױף י939ם די ?9י9ױ»ט93אײ

 נייע ד«ס אײנוװארדנעז וו״ם נעהםט עס פיאז.
אריכערנע• אײר ה«ט װ«ם ר,9י װײל הוי?,

 םיר םרענעז נו, ארדנוננ. םינדעסטע די «הן מטוכ איז ס9«ל ?9רם9נעװ3י,אר ח«ם םופס,
 װעט איחר װען נערעכם זײן איחר ט9װ א״ו,

אי• ארוסלױפעו אוז ח«ר. די r? אײי רײסיז
 אוז םאררײןס, װי זואומוגנ, ר9ײ3 ד9.אײ ר93

געםיפט? םיר ?939״ װארום ׳.«ח :׳שרײען
i? אונז 09רי װסס r דריי די איז חלס9פ9נ 

o?v^ אוז ניקװעם ?ױ9 ז9ב9ח םיר 9לכ9ײ איז 
 איז אונ? םים װעט איחר בם?״9ל93 חו90

 D9 ?9 ?ײז׳ ?y:»D^»03»m ער3זי ם̂א ם9י
האנדלען. ו9 ^?ױ םסונע װירקליר כסייעז לס9ײ

 «ז ם«ל. ר9אונ? םע?39סר93 םיר9ל ם9אי און
 אין ו^ו«רםעז9 נעװעז איז 93ל9וי ׳דוסטריע3אי
»3XX 903א39?»נ m r^ אײ )וען3נ« איז איז 
 סעחר ט9ד״ ?י ס9י ?וי׳9 ?.9ר9נעײ וים393י93

on ם«ר און on <מעפער 1500 װי םעחר ?939ר; 
 אין o««־״ri9 ארבײםער, טויזענס 40 ארום

00)̂8 jn»o»r^ אין אריכערםוםעז ד«רםען 
 סױ יי1 *בער ?געפער, די םוז לםם9ה 9 קם3פו
 9«ל חאנעז םוזען אוז מעפער רויסע3 ?ײז ?9?
 און ^םעלם3 ה«ם י*ן3ױ די ס9װ ?,933?33«די3

» ױ  ?,9ל9רשט9פ v? איהר 039P פיחרם.9א
 m? 1 ס9י ארכײם 93װ9לד9נװ 9 י9פ 09וי

 דרײ פוז 19וסוס9ר9אריכ װי ר,9ר9סת אבימל
 מריים 19י אוו י ־woo on פיר, איו רוסם

װײל יחרס.99יױסנ סיד ?939״ 09ײ איחר:
fw די יייו r\f איחר ס»גס9נ 390 יסר n?» on 

 איחר ו.9א3װאו9נ 09 חסם איחר װי 09ײ093
433’n r  J איהר on 039P ;איו עס װסרסעז 

 ריכסי^ ריג933הו זײם איחר ס.39סל 9אײ
 ?9וו ?,90”« ד♦ ?9ס9ם«רנ on 193 ?939» םיר

 ?9399 יר0 אח .01933V?9319D3W !939״ יר0
ני̂כ סס9ת9פ ר939 :?9סיםפ«ם״זיר אײד גױס
ogn רחונ-9אונט ר9י ד«ס ׳?93?י ?,א ר90אי 

 רוי־3 « ?יז, ?9נרויס « 09״ ?9י”ל 09י ?.9ר93
 *99ל םוז ל9דים«רי9 ר9?3א? איז יז.9װ9 ?90
ו-9 םיר ?9ח«כ קײם״3םי39ר9ני ר9?ם3 ?90

ח סלערס.  t« ס,3ײ3אינער סם9פ ױימ? סיד י
י39זס9ל9פ ?9יו9נ ?93”? םיר  װען כס,9ר93 3י
 ■ ם«ר ר90”3«ר די םו? נס39פ«רל ?939״ סיר

 קיימ3הי9נס־ם3רו9אױם«פם חר90 ל9יס39 0”«
 ?.9וױו93רױם9 אי«ס יז3 09 ?939״ «יי מי
 װי כ9סים ר9«ינ3איי ר9י 1מירקלי אי? ס9י

 וײ־ םיר םיםואזיע. די ?909״ ?93ק« זײ »זױ
 לי*נתים939i'»ng 93« די ?9 4ר«ײמ9סיב !93

 ות3לײםלא93 די פוז רולד9נ די !9ל9or װילען
 T? בכױז «9ל9װ ”? .9פר«נ ר9ר9מוי 9 1אוי
*91319 1« י39 »”319 191 0י0 !9לס9י<|״119

י39ר3 דעם 193 ן  ױניאז דער םוז אויסס? 19?9י
 ױד9קי די פ?! «T 9לpװיר אי«ס 0339״ 09 אי!

רי ד«ר9 אוימיחרעז !9יתי די ל9? «י ׳19390
oi939rn םו־י־ 19?יל סארם |9003ר9 דעס פון 

 די אי«ס איז אײך, םיר !939פר .19אוםםיר
»”0 19 9,0911 4391 tram !9P391 039 יהרP 
o 039090? איז !939״ יס3 r רבײם, םיל «זוי» 

mm roos די ?9 !.9וױס י93זי 191 סו?ם 
on vm ס”יב0  no Dm ס9י «ח אנסלױפפו׳

״10  19110 0”31א י1 09װ 19D99T 1F10 19י
v« !9סוס o  f i^ o  i װידער• ססאל נ«זי װילסו 

 חאבעז םיר װסס נײספיל, ז9לב9ם?9ד !9ל9״
if*3» סין מבאיהס i 1װ« 9 סים צדיססוײעל 

יר ר9קל«ױזס«כ ךי ,up• 1”א לס9א»ס
סו ”<mo 4 19 ני io o  o om o eon 93װי9נ? 

m די jfifio •  m m m. ח« i9 i ססרײק 
tyoH m m 909300 ס loo.? ײ» 

193 1909019 19300010« n 90״אל930אױ? 
on סויו 09 ?9300 ”? .1009 !90*101 091

0*191 01*0 0900 .1009« 900r י9 !91 9י1א 
סד 339ל *11 ?0390 191 0*0 (90199« 1310

•19 0*1 99 01*4909000 VOI ח ססרלסננם• 
)091 t ?93990 )093 1» loan 0 V3H 1 איי* 

039003*3911 .19ל9 1091 .1091 1*0 *1 .9309
00*0 w o •ײו « ו ר ן י ני. י י יי י י י  ײ־ ײ
דרידi**93» 1 סיר no ,19300 0*3 סיסר ס*ד ?93

 פוז ?״-־עס
די װעז «ז

i *

 ! *in*• פיז אינעריא״־ט אינאגגוגןןחס חעכסס ליו
 ויסס ג־יװיאך. אזעיכע עחנלינע פוז און נריף
t האנען ריר (וייס ימצטע די קרינען סיר i 

 •־,דיס* גיטע, ?יינעז ״•ןייטאכער די «ז סײנם,
 ״:טעיס עב ױגיסז־ל״ט רע;יע;רע לינירטע,

?r ,דיסנעז זײ פון כיסער הינש א «ז ארויס 
 ן «ג*זסיױ; הינות *יז לערגען >װ םיל סיי, ג«ך

ײ דעגק׳;: לאני׳פען נראדעז, איז אוז נםרס,  \ ננ
 ; «;־ װעיע; יר0 ״ .4.3 לאקאל מעטבער

 1 יאנע רי ר«ס נאהױפםיגג, אײער «ז ?,9נעחס
 זעהר זקהר. א וױרקריך איז רס9זיינ9ד די םוז

 ריס אסת גם9«ו9פר הונדערט איז סרױערינע,
 אזוי זיינעז קיינפ«ר נ«ך ,אז אגגעהפעז װעלמז

 װי ל־ירינ, ארוס;עכא;געז ;יט דעז״נע״ס *,,ם
̂קר«- אםאי האנעז וז«ס םעגעעז, אז ;אי«וט  ג

? נען וױיד־ די «ז סעז כ«ט װ«ו, די ראיאר «
אי״ר, דיינט איז ;ו, ראיא-.י <.

פא** געייע; ;יט ױ*לםעז דעזײ;ערס
 «ו בעסע־ זיי װא־״טען ױגיאז, א א*ז א״נינס

 ••«'ט ev ,א זיך, דאכם פאיױאסץ ? נעװעז
״  רע;ט מ«ס טי ערנעי פ־י• •,,פ געײעז ז

7 ױניאז רע־ n ״,;:,ט » סוןר ה«בעז איהר
 ױיא האבעז ױגיאךנאאדםע די m זײז, זאל

 גיט ?939״ זיי װ«ס זאכעז. נעוױסע *װגעזאגט
 .״... יאכייר איז אייד אײספיהרעז געיאנט
 ר א ס כעסער געװען װאיס עס rg אײך, צוגעכעז

 פ*ט אנעי צו נים א־יך זאגען זײ װעז ,י י ז
 ריר V ■« כעסעד נעװען ראז איהד דואים װ«ס

 םוז יאנע רי װארום ויכער, ו• * * I :ים װייסען
ס איז דעזײגערס די  ,ר אין וױ ערנעי-, א̂־

 רעה• פײ ד« זיינעז אפיטר צײטזז. םריהעריגע
 :פאדעיט איגרוסטריע די וײפיל דעדינקרט

 אכער ;אוסגליפ נרויסער א װירק־־־יו ד«ס איז
 אפיצר העיפעו נים ימי*ז רי קען דעם «װ

 כ«• אזא סון איצם קלאוק־אינרוסטריע די *יז
 פארעים רעזיינערס רי םון ״ונסט רי אז ראקםער,

 חעיםען נים אויך קעז דערצו װענינ. זעהר זיד
 אוז ט«?, קעז יוניאז די ײאס איעס, ױניאז. די

ארנ״ם, רעזײגער ̂ װאו דארט, ד«ס איז, טוט,

 ר9ד פיס
ד9§9אינד די (ט9ן

?• n r

«י ״ו «י ן  ־וגיסז־פ•? א ז
 סיס אוז אפס־ז רי״אן

n די ״•ט גופעיזסאורןר r?• ?» אויקסי״ו 
133 ■tspn 198 ?•• ?9 אגריפ^נם, 09י איו? 
 ײי י,9(”ז9ד אנדעי׳ו יוײז בא׳׳״־עםט־גמז ניט

 דז׳ י1 אננאסרעפם 09ײ יװיאדדעי״נ^ר.
̂ו*oי־vראגופ iot נער •y99..•י«מ ד«ר סון ר ̂

״ טא־עז ־•",,ט רןן ;•ט ז גי רי ײ־ ס T די )  i v m 
ףי•ינ א א•? עי װ״ר דע־פאר, גאר ל״;/ג*1ד׳ » 

 «,יא iv”V( כיעגײד א״זא, איז ov װ«ס כ־אז
 49נ*יי«י אויכגעסיהרט איז דעיוױי*, ^ופ־״י^ז

גזז 19 וק 0ד׳« ?93• ל א פא־ װ«ס סו  או| ײ״
r סאנמז ןװ איו קיאנען «װ r 'g e )*כא״ןייד,•! 
 ד«ר, א נים ? ז90י9״ דעז אײד עס יזא? ? גע;
 טא^ ««יז? דעזײגןר די ײ*ס זאד׳ אײנןויג^ די

ר דאנ^ז rr מסא-קער נ«ד איז ן ״ א*, ן  י«י
 9אל סיט ןyארנ״ם םא־א־יגיגען, ײר סעסטער

 אײטק־יד !י9ג *׳.*טעהעו װעיכע די״ אז כי״*ת
 או( •ו;י«דפעסבע*ס װעיען זאיעז ױ:י«ן, דע-
״ז -עט •וגיאן א־־עי ײעז דאז «ם  כאסת ז

09י פיז דע- סיט אי״ר. ױעט יצםאריז.
 נ«• א״ע־ץ דיקטירןז ״עגעז איגםערנ^אנא'־׳.

אריי רי;נוונלמ י אי*ד 0'0 ?9י”י י » י  9י
 או*« נעקאנט איזס אויר װאיט איד,ר ריבורים
 19ײ9נ *ם9ײ י«״אי »»יקר ױען איעס, סיהרען

 דער ארגאגיזירם. נוס וײרריייר
זיעאז ד^ײגערס סײ•; גאר ד«ס א־ז,

19«נ פאײט
איץ «י

 די ov ז״נקו א^ר, אוו ױני•!, דער אױסער
 1אי דעיסאר «ט ר,9דעזייג טינסםע3,װ סאטע
 אד«*# נ«ד א*ז«, ־שװאר אזוי »אזי«ויע א״עי
 ,9פא iyi'Dif«* דעס איז :ױמיג א*ז עס ױ«ס
 09י גענעז קראנעז ס*ט ארוסצוג^״ן :יט איז

i»n יענעם אדןר r3־»»i9oo, 1זי סעבט נאר 
תי סאכאו אוז אינײט רער נעהסעז ,J* א

 . 0 ז«יקו «ס?ס3 די ד«ס יטטארק, אסת3 ני«ז
 4 נ *יז ױ»ס דעזײגער, א נ*ר געםינמז יזעגעז

«?.o*?»nr קײן
O■ 19ײערס «אר ףי סאר דאנ״ א - 4■ײ

אנערפענוננ פיז

װסוענט סאליפאדניא פון סאונסיל סױיד נאדעל
ױארנײפער

טגלירער די צו  גאדעל״ארגא־ די פון סי
!אמעריקא אין גיזאציעס

 קא־ דער אין !ברידער און שװעסטער
שער כערץ פון פרעסע *יטסליסםי  לאנד אי

םס געדרוקט װעףען סענ  םון אדװעדטײז
 די און חאםערס״ אײ ״סשמםכער יעם

טסי שעג  כמונוםעקםשורערס און מוירט
שאן״ אײ סאסי ^ יצ*ס פון פס שעלע  סנרז

םער די װעלכע אין בער׳ן פון ארבײ  אי
קא׳ אין שםעז צו גערוםעז װעי־ען לאנד

 נא־ שעהנער דער פון געניסעז ליפ^רניא,
סור.

װע? דער  א איז באלעבסטים די םון צ
ײ אײנפאכער. גאנץ  ■ארפלײצעז װילען ז
אר? דעם ס ט־ ײ  אר־ רעזערװנע א םים ארב
 ארונטערצױ כדי סרכײםסל^זע, סון מעע

ם די דריקעז שע םער די po װײדז  צו ארכײ
ער דער «ר אזי װאס סדרגה נידעריג נ

 באזײםיגען צו אינגאנצעז און טעגליך,
*ן דעם שאפ. ױגי

ט ארבײטער אלע װארענעז םיר  צו ני
 די צו אויםמערקזאם?ײט קײנע שײנקען
^זינע םס. ד םענ שײן םים אדװערטײז ען־  זונ

ט םען קען װעטער שעהנעם און  צאחלען ני
םענװארג! סויםען ^ודער רענט, קײן  ע
 ארבײטער יעניגע די דעריבער ראטען מיר

ײ ?אליםארניא, אין םאהרען װילען װאס  ז
חער ז^לען ער אפרי ײב  אינפאר־ דער צו שר

^ ױר ב ^ך ש ײ טרײדס״ נאדעל דעם םון ם

 זײ אנדזשעלעס,"אח לאס םון קאונסיל
 אינס^רמו״ נויטינע רי באשמען װעילעז

 אינם^רמײש^ון דערמאהנהםע די ציע.
 ססעציעל געװארען ארגאניזירט איז בױרא

 pc כענעפיט דעם פאר צװעק, דעם פאר
ארבײטער. *רגסניזירטע1 די

״ : צום ^נםראגען די אדרעסירט
N K K D L B  T R A D E S  C O U N C IL 

IMS Vi South Spring Street 
Los Angeles, Col.

ט ם ײ m װ  , y n i
 י אײזענ• •ון יל03ל9ק סיסי קריססליכצר דער

r 9 ר9י 1אוי בזרגענלאנד, ססידס, y irw•ווי 
 03«סע9ל ofn אונגסרן, און עססרײך סען

 1« 9י3לו9רע? # דורגגעיימר• אײנססיםיג
ס •װ ליג ד« בעסע? ײ  עססבליר^ «ו גס9;

ע די ^נ סל ע •יג די׳י • ס 9אי  09אונױוערזי
V׳• יענער אין o ifo ל9ם9 אי? אײזעגססאדם 

 1ע9אידי ר90גרוי איחר «סר ריחסם9ב געזוען
 JT’• »#ר ס1עקזיססי ogn װ*ס •ק^דעםיע,

n n n. 9 9לו«י9רעז דיIM 1933• ogn,! 09ד 
 אײ?עגסםאד• פון קדיםםזןן און אידען די

 19אונם בם9םענגעל9«ו? ססענדיג ?יך חאבען
jn נעססע די ap n g o ig n .א אוס׳יסענמן ״  , װ

 ־ גי• סיגאחןםזןן סעיקיסע חעלםאר rg איחר,
 ־og 39?? ײ■1 191 אין ליסזעס9קײ אײך בען

 1גםיסעס9קײ אײר גיבען סיגארעסען דערע
^ען לי  סער• 19• ז90בי9ג !939״ oi9??oo םי

ײז עם1 אין סוז 09 — םאביק 99קי ? 19 
כע.9א?ר?

 אונזןןרע פון סעהרעסערע די צו
כאארדס דזשאינם און ,לאסאלס

ט ע מ כ
,נערעכמיגקײט׳ די לעזען םעםבערס׳ אונזערע אלע

 כילינער, םאקע און םראקםישער זיץ אײך פאר װעט עם און
 ,“.נערעכטיגקײם דער אין אדװערםײזען װעם איהר ווןת
 םיםינגם, רעגעלע נויםיג אויב און םפעציעלע אײעחן אלע
 כא־ װילט איחר װעלכע םים באשליםע אנדערע אלע און

לאקאל. אייער םון םעםכערם די םאבען קאנם
 אלעם זיך דעחויםען צו םעםבערס די איץ נעווײנם

 חרך םײ צייםתנ, אייגענער זײער חרך װניאן, דער ווענען
 אדװערטייזםענםם, דורך םײ אח כאריכםען סעקרעטעריאלע

אױגען. די אץ םעהר געוועהנלין־ זיך ווארפען וועלכע

“GERECHTIKEIT”
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ר פ ץ ליי נ י ג ג ע ט

 די — כ»נ ח׳עעת יוון טע; נ•*; די
 ם/ןדי־ oviii זיינען — טמיער פ*; D”/׳

r ימדמ קען אי/נמ »ון נער n«״y ^טיידע 
 ײיוקײ׳ש*[. איחר פון פ׳ןדנענינען ה<ונען
 סיסע נרױסע חיין ניט זיך פ^דערט ד^י*ו
v די ה״י געיט, 'm v ii נוי״ װ/וירסימ 

 זוװײ אױף קיויט ס/וסייטי װאמיי׳פ^ן ריפ
 1«' יוינדיען נ־נ אין א׳ינעם — וי־ע/ו׳ד

 אין *נרעיען דעם *ון נעמ ?עטנסיי די
 דער ס#ר ווייו »'יי»נד., ל/וננ נע<««רט,

ױז פין סודע ק־׳״נעי  װ*ף • ד/ויטי 8 ני
 און יאז׳פ• »ראכט*טיע געסט די קי׳גען
 רי םין םטרנעגינ׳ננס »רע »ױך וױ נ/ודר

 ר״זע די זודער־פיע׳ו׳ור. געײינןנע ו*ר
 צעיון זײנ׳יז א־נױען נינ קייז ל/יסטע;
 ני/י׳פ/וים קײן יייז *יריל ײי| ««הי| ר/וריןר

ױ ו^יאר. פ־סי  ס»ײ חייזמי כיירע װי יז
 ורײ• סעפםעסכער טען1 רעם זץ־ טוןכען

n איז /וײט די און ),דע נ*ד ip, די י/ו״ען 
i"P וױיעז װ*ס סייח׳ווו,  inr,»D נעי־ 

 זיף בעינ, <pooyp די אין /ודער פאיט
r דעם אין סארשײינען נאלד ” pvny-» 

 ?ארנמר כראידװײ איסט עלייענם, נ*ר
 דינס־ יעדען נ. סטייט, דזיפזעפערס^ז

 1ני 5 םין *װענט ד«ונע־׳^טא; א*ן טא;
7.30.

ײןיר• ג*יסענפ ״דיס‘1 ««עס*עי‘?* (38
$ י. ; סט״ טע16 װעסמ 3 ?ערס,
s ב. סע?י. ir.
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ס*:ז•

^כער ס ק אז קל
אויפםמרהואם!

ע ל ר א ע ט י י ב ר ס א א ן װ ע נ י ן ד י ו י ש י ר ב ע ־ ד ר  א

ט י י ען ב נ ײ ן ז ע ט ע ב ע ען צו ג ב א ע ה ד ע י אן ד י נ  ױ

ך א ל כ י ג און כ נ קי ד א ס װ ד ד א ט ק . מי ך י ד ז ע ם ד ע נ ז  בי
ט נ ע ש ז ד ײ ט א ע ען װ מ ן קו ע ר י ל א ר ט נ א ר ק ע ײ  א

■ א ן ש ר או ע ס װ ט ע ע ט װ י ען נ ב א ט ה ר מי י ן ז י  ד
אן י נ ך ױ ו ג און ב נ קי ר אי ס װ ד ד א ק ט י ע ט װ פ א ט ם ע  נ

ען ר ע ו ן ו ד פו ע . ד מ ײ ב ר א

ארדער כ״

ט נ י א ש ד ח ר א א ר ב ע כ א מ ק או ל אן. ק י־וני
% 4 •

J7 ,טענעדזשער. שוסטער

פינישערס
ױניאן װ. ל.ג א. ,9 לאקאל

י ר ר ע ד י ל נ ט י ן מ ע נ י ן ד ע ט ע כ ע ן צו ג ע מ ע ץ נ ט, א כ ר אז א ע  ד
ם פי ן א ו ר פ ע ז נ אן או י נ ט ױ נ י פ ע ך ג י ז

הײם, נײער ארנזער אץ
עוועניו לעקסינגטאן 67*69

ן ע ש ױ ע25 צו ן ט ע26 או . ט ט ױ ט ס

גרו̂נ כרידערליכען םי«
ו ױז נ סו ע קז ד ע ר א א ר ב א ק א • װ. J ל. * «ל ..>

* ̂ 40
w חײסמן# •7 n i f i iD♦

• H r «♦*»» I

טדייסאנ■
אן ק ױ ע ם ד. א ע ו ם ר או א ב ײ  ל׳

ט ע ען װ ב א ט א ה ם ־ םון לי אנ  ק
ט י לי ם ע ר ען צו ג ל ה ע װ ר  ע

ו און . צ ען ג י אז ב

 עהזעיזוטיװ דעם םון דעקי»ראציע די
 םעדעריײע^ן אסעריקאן דער פון לאונסיל

 אויםרוף אן מיט זיך ענדיגט יײבאר אװ
 און ארבײטער ארגאניזירטע ysi> צו

 פון םרײנד אלע צו און פרײנד זײערע
 װערען זאל קאטפײן דער אז םרײהײס,

 גע־ קאפף העפםיגער א און ^פעגער אן
 געזאגט, אויף װערט עס רעאקציאן. גען
ליסט א האבען װעט ל. פ. א. די אז
 ער־ העלפען צו װעםען קאגגרעסלײט פון

 באזיגען. העלפען צו װעפען און װעהי־ען
 רעק־ רי זאנט דעם, טיט פארבינדונג אין

 דײ־ װעס ל. אװ פ. א. די אז לאראציע,
̂ס דען  אר־ דער פון פ^ר־שטעהערין די אי

 ארײנגענו־ ה^ט כיען באװעגונג. בײטער
 דעקלאראצ-ע, דער אין ־טטעלע דיזע טען

 פראגרעםידו פאר ״ק^נםערענץ די װײל
 אײזענבאהן די און ,^;׳rpy פאליטיקעל

 אינ־ lysyj צו Di*i:y: iys^i ױניאנס
 ,D''>Dyn:j^P ys:en צו נטהyדארסבי

yiiyi \vנsyװ y%} y] די צו פרײנדליך 
 אין ניט [ycy: ארן ױניאנס אײזענבאהן

 אנדערע צו רעקארד ny''i ^נבאטראבט
 *yipy □yi םון כייטיננ בײם יוני^נס.

 ^־ny: ^נגערויזעז איז גאונסיל קוטױו
v i,\ אז p yr^yi« yr:«oאנגרyס^ײט 

w iyn װא׳שינגטאן אין oyi]$ די טובות 
8'’inH3:yi ד אין און ױניאנסyהײם ר 

y r ' i] ײ  ,oyDtp םון רסyלאי נעווען ז
ya^n yDsyii; אינד^אנק־ פארלאננט 

 פ. א• די ױניאנס. ynyn:« \v:v: עאנס
ז.yטפyבארן זײ װיל ל. אװ

י ע ד ש י ר ר אי טו ל קו רי ג  א
אן ר א ב ) ( ש ר י טי ה ע ײ ם א ם

 אוים־ םיט ס#רםערס צוקונםטיגע »יע העיםט
 אויס־ זיך װי און םארכיערײ װענעז קינםםע
 קויםט איהר װעז שװינדילערס, no צוהיםעז

םארם. אײער
 באראם איהר איירעו׳ דעאאזיטס קײנע ניט

אונז. םיט זיף־
 םרײ. אבסאיוט איז םאט און ראמ אונזער

סערזענריי. קומם ארער שרײבט
̂  ביז « nc — שבת אויםער סעגהיר אםעז

אוהר. 1 ב*ז - ?ונטאנ
JEWISH AGRICULTURAL SOCIETY. INC. 

SOI E. 14«k St.. Now York City

פרעסערם
ן ו ל ם ם ק ק ו א

 ברענד װײער די דאס װיסען זײט
 בע־ און װעאװעט פרעסען צו לאך

 איצט ביו ה^בען םיר װ^ס ליװיע,
 ליי־ צונעפעכמ די מיט געםאכט

 אוי^ צוגע^^געז אדער װענד
 את״ םון גמוז^רען ערק^ערט זײנען

 אום־ םןןר םעקמארי־דאהמ^ר זער
 םו| גערוך רyר |ih ױזען, צו נעזונד

 צופא־ די און ךyפ צואװאריםטע די
 האנ־ צו lyijyns \w האלץ yרעט

.!•̂ סאמם
 פעטענט נײעם אונזער נאר ױזט

 װעאכע אײווענד, הופערנע די מיט
 ד• םח נ^װ^רען אנערקענט אי«
 וואמינג־ אין עלוספערםען סטעyנר

ױי סאניטארי^ע העכסט אלס טאן ו
ברעט^אך. ער

די בײ בפקוםען *ו  ש$6 אטעריסאן
 פרעס־ װעלוחןם און

סאםפאני כאארד
 יארק נײ עווענמ פינפטע 123

inoy^yD 2220 אשאאנד.
 לײטעספ די אויך פארקויפען םיר
 םיפ סטים טרו?ענע סטימערס. סטײל

;#ראגטימ. »
o:»r8t פינקיע אןיך ה^במן םיר

יג8«מיק איז ytops די —
aa.^agsaasassga=sag..s■ »■״ ׳ a jSgag'sgg

ט פ ױ ױ ק ל ם ־ לי ש ם י או

̂אלאםניא
פשאי *װעםאםשני

פחעע מי וזזדם

רינג םער
 ראדיקאלעך שטארקםטער און גרעםםער דער אין

װעלט. דער אױף ארדען ארכײטער אידישער

 $2,500,000.00 — פארטאגט
 83,ססס — מיטגלידער

740 — ברענטשעס

 יע־ *םיצש ריגג *רב. דעד
 גאמי•8עק װיכםיגען דען
iyr און **ipr’a’S מןי8ק

 קול־ דער איז ריגג *רב. דער
 אידי- דער אין צענמער םור
באװעגונג. ארבײטער שער

ר ע ר ד ע ט ײ ב ר ג א נ ז רי ר אי ע ר ד ע ג צי נ ײ ־ א די  אי

ר ע , ש ען ד ד ם א א ט װ א ם אן ה ע ענ ג ײ ־ א ר א ט אני  ס
ר ױם א ע פ נ ײ װ ז טי פ ט א ס נ א . ק ר ע ד י ל ג ט מי

כיז 18 פון עלמער אין ארײנגענומען ווערען מעםבערם
יאהר. 45

ן ג^ײך זיך שליסט םיםנליד, יזײז ניט נאך זײט איהר אויב

ײמנדען: ייד אוים?ינפםע ו8נ

THE WORKMEN’S CIRCLE
175 EAST BROADWAY, NEW YORK, N. T.

s אדער סטרײה 
סטרײק קיץ ניט

 אטענדען צו צײם די איז יעצט
 אײ־ אײער אץ צײן אײערע צו

דעפארםמענט. דענטאל גענעם
 יױ דער פון מיטגליד יעדער

 צו פרױױלעגיע די ריאט נ'אן
 צו און עקזאמינירען זיך לאזען

 געוױםענהאפטסםע די קריגעז
 סרײס מאקס דר. פץ עצית

 גאנצען אץ דענטיסט, משיעף
פרײ.

ל א ט נ ע ט ד נ ע מ ט ד א פ ע  ד
אן ה װני ט ל ע ר ה ע ט נ ע ם

םט. דזטע איםט 131
סיטי. יארק נױ

םריח 10 םון טעני-יר :אםיכ־שטוגדעז
 4 ביז םריה 10 — שבת ,־ א**ע;ם ל כיז

נעשי״אסעז. — זונטאג נאכמיטאנ.

ך ר ו י ד ען ד ט א נ א ־ מ שו  דז
ײ ט און ל ם גו ט או ע ר װ ע  ד

ל א ט נ ע ט ד נ ע מ ט ר א פ ע  ד
ץ י ג ז א ט ײ ר . פ ען ם א ל ש ע ג

אן11 ט ד ל אן און א מ ר ע ב י  ל

ם ר ע אי ל
302 BROADWAY, NEW YORK

Telephone: Worth 5623-5624

ועפאוםםענם ארנאניזײשאן
י. װ. ג. .ל א.

אויפמערקזאם.׳
 װייםטוזו דרעפעם, ססוירםם, םו̂ם פלאוקם, כײ ארכײםןר די

 ארום שעפער די נארםמנםםיפון לידים אנדערע אלע אװ
 דקר דאם נעםאכם, אױפםעױןזאם װערמ יארה נױ

 אינ־ דער פון דעפארםמענפ אתאנידישאן
נהמפהנם םערנזנשאנאלהאט

והייצעהן^&יסעם
םםײמס חשױתי נױ אװ קאנעטיקוט יארק, נ־־ו

מער, די  -,.u.niinr אמ ̂וםטדם וײ >ויז גארמענםס ל׳יידיס בײ מעועפגױגט ז^גזןן וו^ס ארב̂י
^ אינטערנ»^נאל דעם םיטצוהעלפען געבעםען זײנען שטאאטען, דרײ דערםאנטע די אײ  ®ח ל2ארג

n• בריינגעז ויעלעז זיי ײען עם קאנעז זײ פארםםענט. r g w  TOW T w o W
י 1־“ W׳ ״ י ״ ״ ״ « ״<־’»« ײ י־ «ו ײמ«ם r««יעי *■־<׳ י S" ״ S w V W

י ע ד ױ מ מ ר א פ נ י ם א ע ו װ ם צ ע ײנ ט ק י ען נ ב ע נ ע נ ס ױ ר * א

. ען ר ע ס װ ט ע ע ען װ ט ל א ה ע ען ג ר ע ט װ ק רי ט ט. ם א ו ו רי פ
:אפיםעם אוט־אװ־םאון אלע פון ליםם די איז אם

o-^smTiD, ג5ק« 
דזש. j נוארק,

דזש. נ. םיטי, דזשוירזי

 דזש. J ברענטש, לאנג
 דזש. .1 האקענסעק,

א. ל. םיםי. אײלימד לאננ

 דזש. נ. פלײנםיעלד,
 י. j װאלי, ספריגג

 י. j אדאמם.
 קאננ. קאלטשזןםםער,

 קאנג םםאםםאיד,
 י. j װערנא״ סאתס

 בראגזװי^ גײ
עםבאי »ארט

 העדקװארטערם טרײדם םעםאל
 עװענױ אראנחש ם. 68

 םטרםי םאנטגאםערי 103
םטריט מאנטנאמערי 76

U4 בראדזוײ 
םטרים טעץ 7
עװענױ דזשעקםאן' 9

 י. J ײאלע, םפדינג
 י. נ. אדאםם,

226 באקס
 םטרים םטילוואטער 42
 עווענױ סע4 םאוט 36

םםרים דזשארדזש 340

 םמריט מעין 927
 רעיד מר. — 4601 םארקעט

 ברוק — 4507 װײװערלי
 ראזענבערנ — 2883 םאגטגאםעײ
שנײד.

 שנעיד — 2040 ברענטש לאגג
 דוראנדא םר.—־ר1499 האקענםאק
 מיני״ — 0068 םאינם האנטערם

 ארעטצקי שוב, םאשקיל,
 אקאטשיא םערי

 דזשאנםאן עלי׳אבעםה
 בריםמאן םרם.
 םארין העדי
 לאגארדיא אננא

 םאניא ל. — 3796 הילקיןןםט
קעיהםע. ק. טנ

ב א ק ײ ש , רז ץ ד ע פ ל א םענעדזשער ה



T#a 3 91
*ו־נײטעושאס אידישער נאנמר דעד צו

םעױהא8 אץ
‘שול-ארג*ני אידישע צעגט־אי־ע רי

 האט רעפוכליק לי־שעי’ פ רע* אין ע זאצ
 איה•* פוך באריכטען י• אױם;עי־ע^ט

 ארבייטע־ שע — א ר־ צ־ ^ייח
ן .־יי•אכיע

ציש נעױע:

P*
 איו און :•יבאיע־ױטש ־. -
l דעי פון נערירט .-פשען 

 אידיש׳ג ר• װאס באניי״גג, װאר״דער
 ארױס* האבען ;אניזאציעס .ז א־נײםער

 גרױ־ און אי־גערײגעי אי;זע~ צו געױיזען
t צ זאך סער : s ,הונרע־־* רי צו שױל 
 מיר װעלכע -.ט־טוציעס, . יינרע טע~

געשאםען .עדיעזאש איע ה^בען
 נעפרעהט נאזונדער או;ז האט עס

״חילױ אמאניזאציע רעי il ג־יגױוג; רי
אױס־ א־ן אגשטאי־טען

םארטזע* יױיטער עט ־
 םון ראטעװען און ט, ב

יויג* שורען, -וגרערטער
גיטנאדעש, די ־צט־*.־־טע,/

־,V'יעהרער־סעדינא א.*ן
 געװא־ען געש»יםען אז

אר־ אידישען פו; :פש

■ י • לי• -M י•ו

J I

 שול־איגא־ אירישע
 דער £יז גרינדוננ די

אי־ אידישע רי פון
־יי־וא.

 רי ר פ>
 ײ ׳רא:ר״

 י ר די צע;
 אונטערגא;;

 הייניע; דע־
 אינטעדגאט־;

 • אי*־;. דאה
 : רע־ דויך

ידאש. כייטע־
 צעגט־איע רי

 באט־יכט ניזאציע
 ע הירף־ארג^זאצ

־,א: אין בייטער ׳)”(
 די אין פױיען אין דף געפיגע; כיר

 די צייטען. פינאנציעיע שװערסטע
 ארנײטע־ אידישען נרעשעױע; פין שטעט
 אנדע־ און ביאיעסטאק יארז, וױ ישו:,

 אין געװארען ־װאנרערט פ> זיינע• רע
 זיף םיר געפינען גראד שטע־ט. חונגער
 פאי קאכיף םון פיטען סאכיע אין איצט

 א,*ן נזרות שול. אוגזער םין רעבט די
 טי׳ כײר אױף. נישט הערען רעפרעסיעס

 אונזעד ראטעװען צו כ,־י אי-ץ, tp ען
 פיאצענם 50 ביז אינטע״גאנג. פון שור■

 *,,4פי אוגזערע אױף יזי>,א כײר ט-אנען
 ארב״טער איוישער דער טוט ראס צעס.

•ייילזנן. אי; פאיסס־יע״ע•־ און
 גע:ע צום איצט ^בער הענגט עה

 רער חורבן. פון סכ:ה רי יעכסטען
 פאר הײמע; הונדערטער רי פון חורבן

 װ.א:ט ארכײטער־קיגרער, טויזענט ̂:0 רי
 דאס אוטגריק. עםטער ג, רער נעװעז
 פאי סלאפ טויט א בי״רײט אױף װאי־ט

 אוגזע־ע פאד קאמןי פאײט״שען דעם
רעכט. כאצ-אגאיע או, םעג״עריכע

 ן פרײד םיט פוי דעריבער דינען םיר
 ארגאגײ נײער דער םון גריגרוגג רעי פון

 ‘גע זײנען םיר י^נעריקא. אין זאציע
 ארנאניזא״ די װאס ׳רעם פוי םוםיגט

 ארבייטער גרויסע איע ארוט נעכיט ציע
 ארכיײ אידי^ע די פו; יןערפערשאפטען

 אין װאס #דעם פון אדעריקא, אין טעי
 אידי־ ס-עסטער דער יטטעהט טפיץ רער

 און ארבייסער־רינג רער — שער*ארדע,
 ארגאני־ פראפעסיאנעיע ארע איהם םיט

 אין או־בײטער אירייטע רי פון זאציעס
אכיעריחא.

 ארבײטער־ אידישע די רופען טיר
 רער אין העיפעז אכ־עױיקא םון םאסען

 ארגאניזאציע, נײעד דער פון ארבייט
 און װארעם און אוגטער׳עט״צען איהר

 ווענ־ איהרע אויף אפרופען זיף חבר׳יע
 פון ארכײטער אידישער יעדער דונגען.

 דעד םון אז וױסעז, דארוי אפעריקא
 ארנאניזא• דאזיגער רער פון טעטינקײט

 דעד אפהענגיק פורשטענדיג איז ציע
 נע־ איז עס װאס אאעכיען, דעם םון נורי

 דעס פאר נעװארען נעכויט און מאפען
 צענדליג פיססטערען אעצםעז גאנצען

יאהר.
געװא־ געוואחר םיר זיינען אײדער

אלעען פעפטערע די אין
)7 זײ« ®ון <*יו&

 שםעסעדינסטען םיט׳ז באיטפריצם און
 אנטסע־ באנק א אױוי זיצט א״דע־האלאז,

 פאריק־ א םראנם, אויסגעפוצטען אן גען
 אנגע־ הויכעז ^טײםען״ א אין מאכער,

 שווארצינסע םים קראנען, קראכמאילעטען
 װאנסעיאך, םארבױגענע הויך רער אין

 איוזם םון אויס הערט זי םאסאן. אילא
איהר, אנטזאנם ער : װארט לעצטען זײן
גישנז... קען ער

 ארויס ד כאפט בריץ, א וױ ^נעל
 שװעבעי־ םלעשעלע א רידיהאי איהר פון

 בא* צו נישם אפילו ס׳איז ׳?1זױערעטא
 רי ארויס נעמט זי אזױ װי מערקען,
 אויוי, שטעהם ױננערםאן רער פראבהע.

ױי דערעראסענער, א און בלײכער א  ו
 צוגע־ װי איז ׳ניט קעז אין אנטיױפעז

 א — אםאי מיט אי־ס. צום שסידט
 דער אין םייסעסײט דער פון שטראם

 1אי מאז ױננען דעם נאס א און לופט,
 רער אױוי ^וין ריגט עד און — סנים
ײן אין אױםנעצױגען ״ערר  לײנג, גאנצער ז

 משוגע*סאכענדיגע .וױידע, מיט שריים
 זיה סארטשעט און זיך קאטשעט סולות.

ך ווארםט און  ליײ קאנװאולסױוע אין ד
 שרעס־ אזױ איז אויסזעהעז דאם דען...

/ ץ  גי• װאם אײנעם זיך וױלט עס tv י
 ארײנ״ און §לאץ רעם םון אנםלױםען מנר
אריין. םעאםער א איז געח|

 םאריןוםען םלענען זאכען אווינע אט
pr ,אלעען. פינסםערע די אין מור־טאן

r,] ײןרא אמאניואציע דאזיגע די או 
VW איתדא נײ נאיעדפט צוין V 

^ן נ^װאחר וײג^; ר־• שריט. װאי ^ 
*V םון אויפמוי א *  ארנײטער־ליי-^״ו̂!

אז A'1 זא?ט עס װעינ^ן אין נ־יטעע
ד  1MSH שטעלט חא^יטעט ראױגע־ ׳
j או, כאיבינדוננ אין d 'w ־ ■ v 

 א־ן טעט*גח״יט ?ולטײעי־ע טארישע
ען.דפױ

 א*ד*״.־עי רע״ רי4פ רערקרעחנ; פיר
 גאנױ אין ;̂,,קאטענא* וןרנײטערשאפט

 עקויסט*״ אײן קײן נישטא איז פוילען
 ^גדעיוז״ם, שוי, א״בײטעי ענריגע

 עטארישע ו־א vn /ןם נע װע אײן קײן
 דשט א»ז װעי־כע אינבט׳ט-ציע, ■זיגו־ע״

 ׳71 צו דשט געהערט און אגגעשלאסען
 ד»ן עס טעי. אצי^ אמאגי שוי־ איד״צער

 רי גײפ*ײנג. ריכטיננ, איז עס װע^כע
 צײט גאנצע די א*ז א־גאניזאציע ראו״גע

 אױס״ אכ״ע״יײא פון נעװא־ען ;ע׳פטיצס
 א-צט •יוולס-רדיוי. pc ־צליסליך
 ‘פאי אין ארגאגיזאציע רי ניט .־טעיט
 פון נעשט־צט נישט װע־ט אי; :־נדוננ

 *4ג^ע דעי פון אױהעי >נרעיען, ־,״י
 טי• קינדעײא־נשט םאי ״הילו״ ־טאפט
אויסלאנד/ אין עש

 ארב״טעײ אײנציג און אײן לןײן
דיצט האט •וילען אין :־גדע״׳אנשטאיט

 איבײ״ פון גי׳עט באקומט און :אקונ״ען
 הילוי. שוכ הײן האטיטעט הילו״ טער

צו אז איבע־צײגט םעסט זײנען טיר

wrr r«יו תר פון ח><# w ' i t
j׳ r m ד*ו w 4 k ר ^ י נ ד  י

r »ן v  ,u n f f i i ײיו ^,חנר 
fiHf tWHfJ iw פי^נט/ t i 
 פאייח*״ואך גרדפץ אומןר חארצ^ן
^  אױפ״ אחן — פאי-חפ-^ד אונ̂ז

!נאפ
j ר־י r w n אידישע אײף, צו דף 

^ זײט אי1אטעײי פון י י ײ
̂נ פון גורי״ דעי אז ̂נ״  חוגד^יטע״ אונז

אין זץי נעפ*נט זינרע־
 נא^ װא© רא, טוע; טיר ׳חעגט ̂•יע-ע

י ראנען. :
 כא* ארן ןjnyvr א רא פיהרען ריר

שױן איז ן1נצח דע• דיסטע-טען
 ער1,א אײף אילר טיט וױ»ט. ני־־*ט

 גע״ דעי רורן חיי־וי אײער טוט ארכ^ט,
 יזינרעײאינ״ די פאר ״חילו• זע^שאפט

 לאטיר .אין אױי^אנר״ אין שט*טוציעפ
 און נרױסע אוגזער דערפיהיען צוזארען
! iir.itנ גיי׳ן זאי :ײ־-יע

:אונטערשײפטען
 דיכאי־עוױטש, ב. :פאיו-צע״

זרנכל, :*ױצע״פא״דצער
פאט. יעסנ :סעת^עטאי
:עסזעיןוטיװ םון ריטג^רער

 לעשטשינ״ י. ד^כעיפארכ, ר, דר.
t:סאדצ־ ש. ח. ׳קרוח י. דר. #רעװ י. ׳ 

 j גילינסח^ ש. טענדע^סאן, x דא/
א^סוראוױטש. נ. בויןפנױס,

 צענטראיען .•ױינער פרן ורעדדױס
:האריטעט :יי-דונג
שיר. מ. כהן, ב. קאװארססי, דר.

 שול• רזרח״גאליצישער דער פאר
:א״נאדזאציע

 ת. נייסארס, אריה ׳ר*יס א, אינדצ.
שאפירא. א. דר. ליטױוין,

וועסט דעד אץ
ci e**f fit e i v/ ׳

 l^r^r אר דארא ,irrfH א תרימן t»n א
 ח־צאנ ד^• פױױ, דין אױ,״

̂ני או גאיאנט-ר^ן, ראחי •r,e רי  טאן ד
 ‘1א *IHV-W-iP 1"fi װע״ען ג*ט װאט

W א ‘אנע ארבײטענדי; 'H |«שאן א 
,hi*H *ד צ-י אן טאן דןר הױבט

^ן צי דך אן ער געפא; װ א  יו| כ
jyjjnt ̂ןר ראן פט4יו ױנ״אן. רער  סר, ד

 ײמט1̂ און פרוי דער צו ײ״ר כאמיטאן
ני או ד^ילאז^ן צו נ>ט פ*וי דע״  טאן ̂ד
 וײן פאינעס^יען צו כדי טאן עפעפ זאל

י־אגין,

קלדויאנד אין
 סאגו״ ה*גע ,ד סיט אגייטענט דע״

 אין גינען א״ן דך ענדיגט םערט^ודערס
ייאן םארהאנרמגגעז  אד דארםען ויך ו̂ו

אגרירענט, דעם באנײען צו פאנגען
ט כאארד דזשאיגט דער טאק^ ו̂ו

-  Tf צוואטעגצויײדען כיד װעיען ױי
 יאגע דעד װענען מעםבערשיפ חןר ס״ט
 אױסנעסע^נען ד• װעגען אין טרײיר אין

. װעיען. אר״גגעבראכט דארפען װאם
 אארד3 דזשאינט דער האט דע״וױיל

 מעמכעישי• דער כים צוזאמען אונזערע
 «ראכ* אייע אװעחצוליעען כאצלאסען,

 אראגושירמ האכען און דיט א אן י״עפען
 י״עצסען םאר פייןנייז גרױסארטיגען א

 ל"<ז, רײערס •ראכטפוי״ען כײם שכת,
אטודרס טאקע דך האט עילס רער און

אייר. 1

ו

>״־5
1̂ i9רנןזשאנאל ;־■א

באנק ױניאו
םטריג טע21 און עװענױ פינפטע

ב»נק אזנזער
ט א ע ה ל ן א ע ג נ ו ט כ ױ נ ײ ר א א ע פ ל ע א ר ע ײ ק א נ א . ב ען ט ײ ה נ ע נ ע ל ע נ נ  א

ט ל ה א ט ♦ צ נ ע צ א ר ט פ ם ע ד ע ט א אי ט א ל ײ י ט ן ד ע ט פי א ר ט פ י ע מ ר ה  אי

ס. ר א מ ױ א פ ע ד

ט ר, ר שי ע ײ ד א ל ע ך ג א פ נ א ר י צו ױ ע ד ט ס ליג ־ . בי ען מ רי פ

ר א י פ ען 6 ד ט א נ א מ מ ר ® ע ז נ ץ או נ ע ט ס ד ק ט ע ה ע ט ש א ט ב צ ר ^ ע ז נ  או

ען ג ע מ ר א ן ם .$2,600,000.00 פו

ואלעה םױזענר הונדערט נו»יפ מיליאז צודי
ר ען מי ב א ר ה ע ב ם 3ססס, אי ר א ט ד א פ ע ז ד י ט, ב צ ע ן י י או ל ר ה א ר־ צ א  ם

ט ד ע פ ע ר ך נ י ן ז ע ר ע אג. י ט

ט צ ע ז י י אי ט ד ען צו צ״י ר ױ ע ם ם נ ע ר ר ט ע ײ ט. א נ או ק ט א נ נ ע ר ר ב ע ײ  א

ק אנ ל כ ע כ ן בי ר או ען מי ל ע ך װ ײ ל ען ג נ אנ ם ען אנ ל ה א ט. צ נ ע צ א ר פ
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טג פאר לײבעל ױניאן  ע
אונזער אין טרימינגס

C? י

^0.׳’ ׳3,

I־•,

םאניטארי א
און ׳ים .

ד״ ^ ײ '
 געחט לײכעל ױניאן סאניטארי דער

 כארא סעקרעטער ®ון קאנטראי
כאזונדער איז יאקאיס שידענע

 גא־ א אונטעי גײעס, צוױיטער א אין
 װמוןן איבער מיר גיבען קעפעל זונרער

 צוױ־ םאר סוכיען ײאס ?אנפערענצען די
 ױניאן עמכרױדערערס סװ'ס אוגוער שען

 יענעם פון מאנוםעקטשורעיי און 6 לאיןאל
 ויערט עש לײס. און עםכרוידערי סארט
 פוגלןט, אײן אויױ דאס דערצעהלט, דארט
 יױ סאניטארי א םון ױנסט דעם אױױ

 זיך צדדים כײדע האבען דאן-יײבעל,
 געקו״ איז מען דאס אח ׳.נעאײניגט1שױ
 ליײ דער אז X פארשטע^ א צו מעו
 סױ דעם קראםט אין ארײנגעהן זאל בעי

סעפטעםבער. צוױיטען םוגרע,/
̂נן אונז אאזם אבער איצט  יױיס• וױס

 /-חנע״ דעי יעפחאוױטש, ס. יחנדדענט
w n םין סאונסיל דיסטריסם דעם פון 

 יײדיס רער אין לאקאילס םארשידענע די
 *ואס יארס, נױ פון אינדוסטריע נארטענם

 כאארד, דזשועט דעם אױסמר וײגען
 וױיטעד, םך א שוין האלט זאך די דאט
 איז דייכעל ױדאן סאגיסארי דער 1ח)א
1גזנומצ*ע אײגגעשטעלם פאקטיש שױן

 אונםער׳ן זײן װעט און םעיטעםכער טען2 קוםענדען דעם קראפט אץ אריץ
,r פאר־ די פון קאונפיל דיסטריקט דער — לעפקאוױטש. וױיס־פרעזידענט און 

אנגעלעגענהײט. דער אץ טעטיג

לײ\ עסכראיחנרי־ארבײט, אלע
 און העססטיטשענ םאאינג, םאר גי*ט,

 װע־ *ואם כאטאנש, די פאר און •ליטינג,
tr i װאס ױניאן״שעפעד די אין גמסאכט 

fjmjrDr יאהאצ פון סאנטראל אונטער׳ן
•id s

 דיסט״ דעם פון אױםזיכט דער אונטער
 א*גע־ אויר װאר די איז יואוגסיל דיקם

fin האלסעז * iw צװישען קאנפערענץ א 
 א־5 ײניאן, דרעס עסכרויחנרי באגאז די

 םון מאנוםעקטשורער די און ,66 סאל
o n געמוטען זיעען זײ אויר און םאך 

it חגם באצוג אין אײנםארשטענדניש אן 
ײ יצייבעל. ײניאז סאגיטארי  ״.אבען ז

 סאניטא־ דעם אנצונעחסען ווײמעשטיםט
 דעם אין אויך און ליימנל ױניאן רי

 דעם םונקציאנירען אנהויכען ער זאל ®אף
 סעיטעסבער• טע|2 קוסענדען

 פאר• אויר איז מלביגע דאס און ♦
 די ,41 אאקאל צװישען נעװארען עםאנען

 פאיטעיס און טאקערס חעםסשיטשארס,
אייך און באלעבאטיפ, זײעחנ םים *וניאן

 מאנוםעקט־ באטאנמאכער סלאוק די מיט
 ײניאן־ליײ סאניטארי דער און שורער,

 געהט דא, איהם זעהט איחר װי בעל,
 סעפטעם־ טען2 דעם קראפט אין ארײן
 טי־״דס״ ״סיסעליינױס אלע רי םאר כער

 סאי •ראדוקטען טרימינג םארשידענע די
אינדוסטריע. גארםענט לײדיס דער

דער אונטער זיין װעט לײכעיל דער אט

 אב. פון מעגעדזשמענט און אױםזיכט
 אונזעי־ פון סעק.־טרעזשורער באר#וןי,

 ס. װײס־פרעזידענט און אינטערנעשאנאל,
 רעם םון מענעדזשער דער ינעפקאוױסש,

 צונויפגע־ איז װאס דיסטרי?ט־?^וונסיל,
 אינ־ איע רי םון פארטרעטער םון שטעלט

 מיסערע״ רי פון יאקאלס טעתעשאנאל
טריידס. נױם

 סעפ־ סען2 קומענדען דעם םון אלזא,
 װאס ארטיקרען, אלע װעילען אן טעםבער

 די םון שעפעי־ די אין געמאכט װערען
 דער- פריהער חאבען מיר װאס םאכען,
 שאניםארי רעם זיך אויןי האבען םאנט,
̂על. ױגיאז לײ

 האבען װעט לאהאלס די פון יעדער
)2 זיי« אריןי (שלום

 פארעסט אין הױז ױניטי
 ערפארב־ אן האפ פאדק

־ סיזאן רײכען
 א־בער אפען זײן װעט פלאץ דער

השנה. ראש

דערקלערען נאסטאן פה קלאו«ער

□
ס י ט ״ מ « ־ ט י * ה נ ו ו

n
□

M גוםער ,גערעכםיגקײט״

ױניאן. אונמר פון נײעס םארשײרענע .2 ?יים
?ײבאר. אװ רײשאו םעדע* אםעריקאז אין צוריק קמפםײקער .3 ?ײט
שרופזנו. רעפארםםענם. ערױקײשאנאל 4 ?ײט
סטרײס נעגעראי רער .5 ?ײט זיירםאן. סאל. — כאססאו פון אינרוםסריע

םוז טעםינ?י'ם רי .6 ײט1 רעראקםאר צום בריף א קאר^סס^אנט. ספעציעלער א — װעסם רער איו ניןונם

(נע* ים *ום תמש. — אונרונם דער .7 !ייט
SSZ ̂ול ̂כעדיג 1ר

^י8ססט’י, %יירנ״ י » י ^ניע מיי1&?
א^^םיםיננ, — חיססארישער א אבער !ײט^ס̂.

J ב. י. — שארןי און קורץ זעלדיז א. — יאטונ א אויף לאםע א .10 ײט1
יד אומ«ר אין יצבען אירעאלמ דאס .11 ייט1 ל• — «ארק םארעסם איו
 דאר םייער. דוד — «ױלען אין כייםאר •? נאסרײדוננם פון םאראײו דעם ׳אאיסאן מ* חאבעו סאםוניסנתו די *זוי ווי .12 ײט1

ץ¥^ח, {^ ך ^ אױ®• 1וײ אח םיא^
.tmnov jrrnp JS ?ײט
. *דוחנרםײונ״נגסם• אח m\*r וויסןן. *ו mi tiosf .14 דיט

J5 אח אדײארסיסםאנמם m>w.\ 
jv ורוויײווו אגזאריקאו® v7>? וזיסמ

frr) *׳

̂ווקמאכער די  באסטאן םון ױניאן פל
̂וט  גענמראל א רוםען צו ב*של*סזנן ה

 די און דזשאבערס די צװינגען צו םטרײק
 אנרײ דעם באנײען צו האנטראקטארס

 ד־עם פון באזיס זעלכען דעם אויף סענט,
 רע־ די לױט י*רל, גמ אין סעטעלםענט

 סםיטה׳ס גאװערנ^ר םון קאםענדאציעס
קאםיסיע. סיעציעלער

 געםעלדעט געווען שוין איז עס װי
 קלאוק• די האט ״גערעכטיגסײם׳״, די אין

 די נערוםען באסםאז פון ױניאן צמכער
 די אויך און אסאסיאײשאן, דזשאכערס

 קאנםע־ א צו אסס׳ן, סאנטראקטארס
 באגײען צו םארזוך א מאכען צו רענץ,
 אויםגע־ איז װאס אגרימענט טרייד דעם

 די 1924 דזשוליי, טען1 דעם גאנגען
 הא־ באסטאן פון סאנוםעקטשורער קלאוק

 די םאכט זײ םיט אםס״ן, שײן נ*ט כען
אגרימענטם. אינרעיענדעגט ױניאן

 גאנצע א םארגעקוכמז זײנען עס
 האמ ױנ־־אן די האנםערענצען. פון רײהע

 פאחגרונגען זעלבע די ארויםנעשטעלט
 מאנוםעקטשורער און דזשאכערס די וואס

 חרץ א אננענומען, תאבען יארש נױ םון
 דאס מאשינען. 14 סון םאדערונמנן די

 באסטאן םאר םיל צו 1געו* שוין װאלט
 ניט עס באשלאסען חאט ױגיאן די און
 זעסס מים שאפ * װארום םאתגרען. צו

 אנערסענט באםטאן אין װערם מאשינען
שאפ. לערזשיםיםיים א םאר

י איז קאנםערעדז די בײ ױניאן י

 םון האמימע א דורר םארטראטען גערוען
 װײם־ אונזערע מיט באארד, דושאעט

 פרער און זײדסאן סאל. ®רעזידקנסען
 אײגיגע ספאי׳יסםען. די אלס מאנעסאן

 בײגעװאוינט אויך האם קאנפעחנגצען
).2 זײם או̂י (יייוס

 װײסט אונזער פח הויז ױ־ניטי די
 םארעסט אין ױניאן דרעסמאכער או]

 בעסטען דעם יאהר דאס האט פארק,
 דער זינט געהאט, האט זי װאס סיזאז,
 יאהר 5 םיט געװארען געעםענט איז פיאץ

 ױני־ די איז םיזאן גאנצען דעם צוריק..
 און מענשען מיט אנגעםילט הויז טי

 אויפ׳ן דארט זיף אכיוזירט עולם דער
אוםן. בעסטען און שענסטען
 הויז ױניטי די איז יאהרען א פאר

 דעי״. ״לײבאר נאןי ביז אםען געװען
 אביסעל זײן סיזאן דער װעט זומער דעם

 דאס װאס השנה, ראש איבער ליינגער,
 סעפ־ מאנאט נאנצער דער םײנט,

 דעם אויס הוכיט השנה ראש טעפבער.
 דאס און דינסטאג, און ביאנטאג יאהר

 לײטע אונזערע םון סך א. אז מיינט,
 זונטאג, שבת, ארבײטען ניט װעלען

 א גאר איז דאס דינםטאג, און מאנטאנ
 םײן קאן םען און ענד״ ״װיל היבשער

^נד״ אזא און פארברײנגען.  אין ״װי
 פארק פארעסט אין הויז ױניטי רער

 וײן װערט וועס עס סןי, א גאר סײנט
 שוין, קאז עולם אונזער הנקלטע?. כל

 פארמנדײ *ו גרייטען געמעז זיף ״אלוא,
 ױניטי. דער איו זוםז^סיזאן דעם גען

 געװיס וועלעז ^וױק־ענדי׳ יענעם פאר
 סאנ־ פאסענדע װערען פארבארייטעט

 די און אונטערהאלטונגען און צערטען
 זיכער װעלען זײן, דארט װעלען װאס

 טענ. אננענעמע גאנץ עטלאכע האבעז
ארױסםאהרען װעלען װאס די אלזא,

).3 זײם אױזי (שיוס

 צו ניט אױפגעפאדערט קלאוק־ארדטער
D קיץ ארבײטען TO 8

לארק. נװ אץ קלאוק־אינדוסטריע דער פון נײעס אנדערע גאר
 האט סלאוקס בײ םיזאן ביױ דער

 עס אנגעפאנכעז. ניט נאך דערװײל זיך
 אר־ אביסעל בלויז שעיער די אין דא איז

 װײט װי ארבײטער די זיו טײלן^ בײכ^
גלײך. אויזי גלײך םעגליך

 טרײד, אץ אגרימענט נײעם דעם לויט
 פארגרע־ נעםוזט שעפער סר א האבען
 זיײ שעפער יענע אין און װערען, םערם

 װעלכע ארבײטער, נײע צונעסומען נען
 געאר־ נים דארט סטרײק םאר׳ן האבען
 דע־ זײנען ארבייטער ״נײע״ דיזע בײט.

 טײל גלײכען א צו בארעכטיגט ריבער
 איז שאפ אין װאס ארבײט די םון ארבייט,

פון ארבײטער אלטע די מיט גלײך רא,

נאלטימאו אין סטרײק ?לאןקמאכער
געענדיגט כמעט

םטרײק• אין נאך בלײבען שעפער פאר א בלויז

 םטרײס רזשענעראל באלםיםארער דער
 ענר. אן ביי הארט קלאוסםאכןןר די «ון
 נע־ םריהער האנען װאם בעלי־בתים, די

 װירער שוין האנען ױניאן־שעפער, האט
 נאכנעבעג־ ױניאן, דער םיט געםעטעלט

 ױניאן די װאם םאדערוננען אלע דיג
 װע־ םטר״ק אין ארויסנעשםעלט. האט
 שעפער׳ אאר א נלויז בלײנען נאך לען
 האםוי א אן ערשם ןיך םאננט םv און

 װעמעז םים בוזים, בעלי ■אר די לנענען
 םלווטווו. נעהאט אלעםאל חאט ױניאן די

 װעלכע אין שע«ער אאר די זיינ« ראט
 ײאי אמלאםערײ. אםת׳ע אן הערשם «ם

י *ונאבונחמ ןײגאן ארבײגמר ךי4 ייי׳ר י

און
נאר

 ״סעקױריסיס מיט בעלי־בתים רע
 די אין װי לגעכם ר$רט זײנען
צייטען. אלטע

 ארונ־ נעלונגען אפילו איז ױניאן רער
 די שעפער פאר רי םון טערצונעמען

 ניט װעט עם און בעלײמלאכות, בעסמע
 בעלי־בתים םאר רי דאם לאנג, נעםען
 רי אז איבערצײגעז, אויף זיף װעלען
םאריבער. איז שקלאםערײ םון צײט

 םיט באלאגערט ?יינען שעפער דיזע
שלענער• געדונגענע און פאלים

 נײגציג מיט געםעטעלט האבענדינ
יױ די זיך וחנם טרײד, םון פראצענט

).4 זײט אױןי (שלוס

 םארגרעםערט זײנען יואס שעפער, אלע די
 שע־ די םון טשערלײם די און געװארעז.

 tls נעבען, אכםונג שטרענג דארםען פער
 די אין ארבײטער ניײארויםגעסוםענע רי

 עם ווערען, געקריװרעט ניט זאלען שעפער
 די־ ניט האר הײן אױױ זײ געגען זאל

װערען. סקרימינירט
 אויפגע״ וחנרעז צײט דערזעלבער איז

 קלאוה־ אלע םון ארבײמער די םאדערט
 קײן ארבײטען צו נים דערװײל ׳שעםער

 שע־ די םון מאנכע אין אויב אװערטײם.
 דארן* ארבײט, גענונ דא שוין איז םער
 אװער־ ס'ין ארבײטען ניט אויך נאך מען

 אויסנעפילט רארפען אפריהער טײם.
 ;שאפ אין פלעצער לײדיגע אלע װערען

 אפע־ זיצען דארפען מאשינען אלע בײ
 דארס רארפען דאסגלײכען און רײמארם,

 ני־ צאהל נויטיגע רי באשעםטיגט װערען
 אנרערע די און פרעסערס גישערס,
 א מאכען צו נויטיג זײנען װאס קרעפטס,

 און שאפ־טשעדלײט, רי קאמפליט. שאפ
 שע^ער קלאול די םרן גופא ארבײטער די

 אפצוהיטען. דאס אויפנעםאדערט װערען
 אינטערעסען אײגעדע זײערע אין איז עם
 ז־־ין זאלען ללאולמאכער כיעהר װאס אז
 אױמ־ ניט זיך זאל עס שעפער, די אין

 ארמײ, רעזעחונע א גאס אין ררעהען
 רי אין קלאפען ארוםנעהן זאלען װאס

̂ע• ארבײט. פאר פרענען און טירעז  זא
אכמ אין נעהמען ראס קלאולמאכער די

ם א ט ה ך טי י ס ז א בי ד ־ אן י נ  ,ױ
ל ע הךנג די און כ ר אי ר. װ ר א ק
 ‘גענעראל רער פײנבערנ, בתרער װי

 סלוירכד און קלאױן דער םון מענעדזשער
 װערם װיםען, אונז לאזט ױניאן מאכער

אלע איבער קאנטראל א געםאכט איצם
).2 זײם אויןי <*טם


