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 סו לאק. ױניאן האסערס
 ארף ױוס העבערם

so װאו א סמנס
).1 זײס שון דצלוס

 רעזיגנ-רען, ער װעט פא^גליף אין ױם
 ארײנגע^יקט באלד סאקע האט עד און
רעזיגנאציע. זײן

 באלאגט איז גײעה דאזיגע די װען
 די אין קאטערס די צוױישען געװארען

 אױםגעהױבען זיף הץט קל^וק-פעפער,
 זעהר איז דובינסקי ברודער טוטעי. א

 ײיז פון כייטגלידער די צװ״שען באי*יבט
 ר^ורגא־ לעצטען דעם זינט און יאקאי,

 טיטער״ דע־ זײענדיג ניזײשאךסטרײ?,
 קאםיטע, ארגאניזיי״שאז דער פון םאן

 אזא דוו־כצופיהרען נעהאט יאט װאס
 גאף געװארען עי איז ארבייט, ריזיגע
 צאהי* גרױסע די און ׳־־־vsi£«s כיערר

 גע־ הא:ען לאיזאר דעם פון מיטגרידעי
 פיז באשלוס דעי אז פאדעיעז, נוטערען

 רעקאנסידערט זאל אקאי־טיטינג‘' דעם
 רעזיגנאציע דובינסקי׳ס אז און װערען

װערען. אננענופען :יט אופן ב־טום זאי
 םארגעקױ איז אװענד טאנטאג דעם

 ,10 לאקאל פון םיטיננ צוױיטער א מען
 װאס געםאכט נוט האט טיטינג רyד און

 פאר־ האט םיטיגג פריהערדינער דער
 אװענד דעם װאס דעם טראץ נרײזט.

 צו זײנען רעגען, גוס א געכאסען האט
 הוגרעיט צנ ארוט גערןומען טיטיננ רעט

 געײעז איז האי ארלינגטאן פערזאן.
 אײנ־ געיטטאגעז איז כיען איבערפילט,

 געכיוזט ראבען אנדערע און געפרעסט
 האי אין כיעהר איז עס וױיל צודיקזגעהן

געװען. ניט r#sE קײן
 מערקװירדיגער ;רויסער, דער און
 אײנשטי־ כטעט אנגענוכיען, האט מיטיננ

בא׳טלוסען. װיכטינע דרײ םיג,
בא׳שיא־ אײנישסיםיג איז ערשטענס,

 םיז רעזיננאציע די דאס געייארען, סען
צוריהגעװיזען. װערט מענעדזי״טער

 דאס געװארען, באשילאסען איז דאן
 60 צו דױס די העבערען םון פראגע די

 אויםגע־ װידער זאל װאך פער םענט
װערען. נוטען

געײען, איז באיטלוס דריטער דער
װערעז. נעהעכערט *ץאל דױס די דאס

̂ע דיזע  אנגענױ זיעען באישלוסען אי
 ענטו־ אוז אװאציעס מיט געװאיען מען

 זײ־ םיטגלידער די םון אײניגע זיאזם.
 הא־ און פלאטפארם אוים׳ן ארױןי נען
 םאר באנריסוננס־רערעס נעהאלטעז בען

 באארד, עחזעיזוטיװ דעם און דובינסלי׳ן
 גע־ נאכדעם האט דובינססי װעלכע אויף

ענטפערט.
יא־ םוז מיטיגג דער האט אזוי און

 גוטגעםאכט בײנאכט םאנטאנ 10 סאל
 דעם םון םיטינג םריהערדעער רער װאס

 רעזול־ דער פארגרײזט. האט לאקאל
 ױניאז יןאטערס אונזער דאס איז, מאט

 לא״ ערמטער דער איצט איז 10 לאהאי
s»p דער םון באארד דדפאינט דעם אין 

 װאס ױניאן, מאכער דרעס און קלאוס
 אנ־ די דויס. די געהעכערט שוין האט

 דאס טאן געװיס װעלען לאקאלם רערע
זעלבע.

 צו שאדען ניט אם^ר װעט םווי צום
 ״סאםױ יארקער נױ די דאס דערמאנען,
 האט װאס רינשטאס־בלעטעל, ניםטי^ע״

 ראס פאריטםוצען צו אונטערנוטעז ויןי
 םא־ צו געזוכט האט ״םרײוזײט״, װארט

 פויסענדיג ,1Q לאקאל אין העצע א כען
 צו סטראשעט דובינססי אז טאנ, יעדען

 םיי־ יענע ווען צײט דער איז רעזיגנירעז,
 האט ער אז געװאוסט, גוט האבען קערס

 יענע װעלען .װאס רעזיגנירט. װירקליד
זאגעז איצטער בלאפערס
 נאף סענען זײ װײס? װער אבער

 לעצטער רער אז אױסטײטשען, אםשר
 גאר איז 10 לאהאל םון מיטינג נרויסער

 העצע־ םינםטערער זײער םאר ״זיל׳ א
 מעגען זײ ױניאנס!... די אין םאכערײ

 און זיג אזא ״נאף :זאגען אויף אבער
םארלארען״... זײנען סיר

 דרעסמאכער און קראוקמאכער
 ארבײטען ני־ט טארען '

דעי לײבאר
ס לו * ם םון ( ײ ),I ז

 ארבײטער, מיט זײן באזעצט enr אין
 דא איז עס אויב דעמאילט, ערשט און

 װע־ געטאכט סען עם װי אדבײט םעהר
 ארבײטס־צײט, רענעלער דער אין רען
 אבער אװערטײם, ארבײטען מען קעז
םריהער! ניט

 נעהטען דאס קלאוקםאנער די זאלען
 אײגענע זייעדע אין איז עס אכט. אין

 אי־ ריכטינ זאל רול די אז אינטערעסען,
 תלאוסמאיער יעדען םאר װערען. געהים
 אין זאילעז DP בעסעי; סך א זיף לוינט

 אײדער ארבײטסלאזע, סײן זײן ניט נאס
 קלאוסכיא־ '4-ז אװערםײט. ארבײטען צו

 דאס װאס פא^שמעהן ױערען:עיױס כער
 מעהר עס נויטיג ניט איז עס און סיינט

אױםצוױ»ײ«עען.

/ • 7».

 אונזער ם^טע, אונזןר
םשפחה אונזער םאמע,

טשט,$8 ־עדע אױןן אױנען ױ אױס קוקען זײ
 אויןז טױיד פון ציסער 8 םיס ווארטען זײ

 זאיעו זײ זעהס«ז הילף. - און נײמס,
 ױם ױ פאד צײט אין שסיצע אײער סרינמו
 יאחר נײמם ועם ניט זײ צושםערס סונים.

פאדשפמטיגעו און אפלענעו םים
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נאנק ױניאן אינםערנעשאנאל ױ
געלט אײער איבערשיקען װעט

װעלם וער פון פהיילען אלע אין
ל ע נ דש י ל ט ק נ י פ ביליג.

 ■איז נאנה ױניאן - אינסערנעשאנאל די
 צודינען, אײד אום געװארען נעשאפען

 בעוױנען אין נאר פאואינםעועסױם איז און
אייער אפ היםען םיר צוטרױען. אײער
 אװ פארזינםעסײט זעלנער דער םיס נעלם

 אונזער נעװען װאלט עס וױ ראיעלקײם
זעהם און אױין סוטם נעלד.
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GERECHTIGKEIT— (JUSTICE)
 החזקתי בצדקתי

ארפה. ולא
אױב, ; , ז ״ .)0 נ

 געיעכטיג־ םײן אן
 זיך איך המי*ט קײס

 װע־ און עטארק,
זען. נים איהי אס̂י

ױניאן װאדסערס גארמענס לײױס״י ^ אינסער דער פון ארגאן אפיציעלעו
י y סעפטעמבעי' ’yen טרײמופג, New York, Friday, S^י ep te r’Vol. V I. No. 36.

&  ב*' מ»כט ױניאן קלאוקמאבער
דיבעל ױני$• סאניטארי װעגען טשערלײט

 װאם טריםיננם אוו עםכרוידערים אלע אויה זאי-זײן לײכעל דער ?עחן צו אױפנעש^דערט װערען טשעריײמ ד
סעפטעםכער, טען2 דעש דינסטאג, קראפט אין אר״ן איז לי*כעל דער — יגיעסער. י• אין גענ־־־כגי ,־, ״;■

 ?ר<ווס די םון נאארד רז^ואינט תר
 װאך די ה*ט ױני*; ררעססאכעי און

 H פון ט׳צעריײט אאע צו ארויסנעישיהט
mi^p, אץ שעיצר ריפעי און סקױרט 

 •רא־ די סון ט׳עעריײט רי צו סרײד;
 םון טיצעריײט די צו ^עפער׳און נזןקסיװ

 וײ אינדעפענרעגטס, און ארערײזען ד
rאױפ©אר yאלע אז זעחן ואיצן ױי ^נדיג 

 טא״ די ,יייס־ארטיקרען, ^סנדאידעריס
 און •ריטיגג, און העססטיטיןויגנ ימ,0

 גענרױכט ווערען װאס באטאנס, n »ויר
 דארט װערען װאס גארםענטס די םאר

 דעם זיך אויף האכען זאיען ;ןםאכט
 םארישי״ די פון יײכעי ױניאן סאגיטאר^

 גארסענט דײדיס דער אין טרײדם רענע
 קראםט אין ארײן איז װאס אעחסטריע,

 אױן• סעפטעסמנר, טען2 דעם ױ^סטאג,
דעי. י״באר נאר ס^תען
 װערט טמעריײט די צו ברסי די אין

 יעצ־ ®ין ואראגראזי אינעתעדרותט
 װאס כאיענאטים, די םיט אגריסקגט מעז

 די םון סארפייכטוגנ n ®אר מרײבט
 סאניםארי רעם כאצוג אין נאיצניסים

> מ דל* מיי  n*m »4 י
m זײ וואס

 נממנן צו אכטונג אױפגאפאמרט װערעז
 ׳פםמנגנ זאי אגריםענט םון •מפט דער אז

װערען. ןופגעהיט
 די אין ווערט אנדערעס צוױמען

געזאגטד נױוי
 בריף דעם מיט צוזאמען ?ױסען ״מיר

N ױניאן־ סאניטארי דעם םון קאפיע 
 אויף געפינען זיר רארף װאס ןלייבעי,

 העם״ אױף ארכײט, עםכראידערי טלע
 בא״ און פייטימ טאקיננ, סםינסשינג,

שיקט באיעכאם אײער אויכ טאגס.

 םון טײלען אדער גארסענטס, אדױס
 ׳עע«ער עםנראידערי אי; גארםענטס

 dMyi( דאס װען אז ׳זעהן איחר דארםט
 זיך אויף האכען ױי זאיען צוריקגעכראכט

 אונ־ װאס יײבעי ױגיאן סאגיטארי דעם
 אײנ־ האט מניאן אינטערנע״צאנאר וער

 אר״ עמכראידערי דיזע אױב געםיחרט.
 יײבעל, רעם אהן צורײז סוםען ט״קיעז

 ניט־ א אין געװארען געטאכט עס איז
עננד זיך דארפט איהר און ׳עא• ױניאן

 גאר־ v:v' אויױ איכײטעו צו זאגען
 באנאז אויוי זיך באציהט דאס סענטס.

yט * ^זא• איס עםבראידערי. rרכיאן 
 די םאכען אױםמערקזאם איהר דארפם

 און נרעסערס םיגי^ערס, אפערײטארס,
 אז שא■, אין ארבייטער אנדערע איע

 אויף ארבײט^ אן פאנגען זײ אײדער
 זיי זאלען גארמענטס, פון טײיען אזעוןכע
דעד זײ אויױ דא ס׳איז צי זעוזן, םריהער

),2 זיים יעטאיאויא

נאסטאן פוז סטרײק גענעראל קלאוק
געסעםעלט

צו ױגרײך אום זיך קערעז ארכײטער — םאדערונגען. אלע געוױנט ױניאן
ארכײט. ד^ד

 קלאױן־ די פון ססדײס גאגאראא ד*ר
און געענריגט, איז באסםאן אין סאכער

n  p in פטד i jn די פ«י או? ױני^ז 
 געסעטעיט איז סטרײק דער טרכײטער.

 םון באזיס ועלכיגצן אױם׳ן געװ^ודען
 רי לױט נױ אין ס*טעימ*גט דעם

 ספעציעלער דער םון רעס^םענדאציאס
 און סםיטה, ^װערנ^ר םון קןוסי&יע

 די ה^וט כ^סטאן אין אנריטעגט דער
 דער האט עס װי פונתטען, נײע זעיכע

u נױ אין קי^וק״טנרימעגט r־P, א װי 
 ארבײטסל¥?ע! ױני^״לײכעי, סאניםארי

 די פון ?*נטראאירען דאס אינמירענס,
דז׳פאבערס די בימנר, טאנופמסכדשורערס

 אלס כאשטיםט איכגערסאל תסאנד
פח טשערמאן אומפאו־םײאישער

קלאוקטױיר
טשערםאן. פון אויםװאהל דעם םייט צוםרידען אייז ױניאן די

 לעצטמ געמעלדעם געײען איז עס װי
 איז ^גערעכטיגקײט״, די אין וז*ו

 ראס רערויף, כאשטאנען ?יגמאן ויימט
 װ^ס זאל ?אםיטיע גאײערנ^ר׳ס רעם

 אוםפארטײאישען אן♦ כאשטימעז סנר1(
 #קיאו?״איגדוסטריע דער פאר סאעיםאן

 ליכעןpןונגע זץ־ האבען עס וו״ל
 זועלכע אויןי שעפעד, די אין ספסוכים

 ׳ האבען ױניאן דער םון ם^וחשטעקער די,
Tt םןור״ די סיט אײגיגען גע?ענט גיט 

MynyDiJ םױ און אסא&יאײש*נס די םון 
gt אוספארטײאישען צום ריבערגעהןפ 

 נעווען שווער אבער איז עס מערסאן.
 פאר מענשען פאסענדען א קריגען ,*ז

 «־p גאװערנאד׳ס דעם און אםט, רעם
אײנעם בײ גע׳פועל׳ט קוים ה*ט ״יםיע

 זיך עפענען סענטערם יוניטי
סע&טעמבער טען8 סאנטאג,

טאנ, . תז מ«םעסבער מםעז דעם ם̂ו  ײי
 »ונ?*ר סוו סעכםערם ױניטי רי ?סענעו ייי

 אין סתול^ ■ווכייק רי איו »ינםערנקש*נאל,
o ײי וצלנע ד n ס«ר סיז*ו, יעצמןז m

אמ־ i)B םיטניידער די אוו ____
ײ י^י מו זײניו ?פײי m גי t»  n ▼? 

 וואפ סירסנו/ אוו יזלסס׳נו די איו ןמארײמנו
אגמזגרעז וזיײו

a״ wp ייי ir n aw n r
 »ל39ידױקײא wn •ח

*4TTBP TB יייי^ נײ

 לעוד ?וימעל ?אםישאגערס, איד.רע פון
 ער אםם. דעם אננעמםען זאל עז־ #סאן
מן אכער תאט  כלױז אםט דעם אמענו
 מים דאס און צײט, טאנאט אײן םאר
 אויפ־ ניט זאל מען דאס באוײנג, דעם

 םענשצז ריכטינמן דעם זוכען צו חעדען
 אומפארטײאישען שטענריגען א פאר

• םשערטאן.
 גאװער״ דעם ראט פערזאן א(א און
 ער און נעםונען, ׳ןנדליף תאמיסיע נאר׳ס

 אומפאר־ אלס געװארען באשטימט איז
סלאוס־ םאר׳ן טשערםאן טײאישער

).2 וײס אויף (שלוס

 פאר םאראנטװארטליןי םעחל זײן זאלען
אם^^ אדכײט די ײ םווסון וו האנ־ די נ

י1נ ײ |4ג^םטיאץי װ ^ ^ ו ע נ י  אסא־ ^
 דז׳שא־ פון באיעבאטים, פון םיאיישאנס

 םא״ די קאנטראקטארס. םון און כערס
 *סס׳ן, קײן ניט האבען נוםע?טשורערס

o אײנציגװײז האבען זײ און ^ y o y 3 
 סטרײק אײדער־רער נאך ױניאן דער סים
 אייג־ האבען זײ געװארען. גערוםען איז

 םארערונגען אאע נאכנעגעכען ־ ציגוױיו
 רעyזײ אױף אבער ייגיאן. דער פון

 געײאיען, אפגעשטעלט ׳זייטח שעיער
 גאנצע די ארגאױזירען «ו כעסער כדי

 מא- די *ט םון שעפער רי איגדרסטריצ.
 סטרײק אין געװען זײנעז נופע^שורעדס

 זיײ שעפער דיזע ביז פאר א כלויז
 גע״ רעארגאניזירט איז געהערע וױ נען

װארעז•
 נע- ׳אלזא איז, חויפנדסטרײס דער
 דזשאבערס רי געגען געווארען םיחרט

 קיאוק די ?אנטראקםארס. די נעגען און
 אין מוםיג געשטאנען זײנען סאכער
 *cyp צו געװען גרײט זײנען און ?אמף

 לאנג װי ענר, זיגרײכען א צו כיז םען
 רי און גערויערען, רארסען ניט זאל דאס

 ?אנםרא?* די װי נום אזוי דזשאכערם,
 און אײנגעועהן באלר דאס האכען טארס,
 סעטעל־ א אויף אײנגעגאנגען זײנען
טענט.

 א םארגע?ומען איז םרײטאג לעצטען
 םון פארשטעהער צװישען ?אנפערענץ

 און דזשאבערם די םון און יוניאז רער
 די און אסאסיאיישאנס, פאנטראפטארס

 האבען באלעבאטים די פון םארשעטחער
 ױנ־ רי װאס אגריםעגט דצם גענומן1א

 ענטהאלטענדיג פארגעשלאנען, האט יאן
 שוין האבען מיר װאס פונסםען אלע די

 פרעזירענט ־ װײס דערםאנט. םריהער
פון רyט־םיהרBהוי דער. זײדמאן, סאל.

).2 וײט אויזי (שיוס

זונםאנ דמם סאונםיל סםודענטען פון עסםסױרשאן
 םעפטעםבער, 1םע7 דעם זונטאנ, דעם

 רעם םון |t»trmPDpv דער זיין װעם
 און הלאםעו די םןן םפורענטען־?אונםיל

 ארביײ אינטערנע׳פאנאי דעם םון ?ורםען
 םענ־ ױניטי די און טער־אונױוערזיםעט

 “,אננא יאכט־׳שיזי ■רױואט די טערם.
 דער אויח ■יר רעם םו| »«ץר.ן וועט
 דרײוו רױוערםייד אח סטרים טע158

 וועט און פריח חנר אין 9:90 וונסאג
 סראטאן צו האדםאן אינער׳ן םאחרען
 ■DPJ די װעלעז טאכ רורנ׳) ■אינס.

 טאר־ םארמייחמע ומומו טױדמונמאמן
י •«ויי<זגנען.

 חונחװ־ם ביו 4ארוי *עתםט <»אי די ־׳■'
w r M, טו איז «ס און יייס יי .PWW w DWV« 9nJjg הלײמ » m נ

 זיך באלד רארפען מיטפאהרען זוייען
 טיקעט א אהץ ט.yטיה א םיט באזארגען

 ארוים־ ניט שיף אוים׳ן הײנעם טען וועט
 Mys 1.60 * איז רײז6 דער לאזען.

 כאהוטען צו זײנען טיקעטס רי טיקעט.
 פון אדטמענט6רע עדױקײשאנאל אין

 םע16 װעסט 3 אינטערנעשאנאל׳ אונזער
סטריט.
 זיר רארםען עקסתוירשאניסמען רי

 דער אױף טאג. םאר׳ן עםען םיטנעהמען
 רעםרעשםענטס. בלויו דין וועט שיף

 םיט״ זאלען באדען זיף װילען װאס די
 אראנזש־ די םוםם. בײדיננ נעהםאן
 בעסטע, ראם טאז װעם ?אטיםע םענטם

 םון סאנ א ®ארברענגען זאל עולם דער
פאתעגינא!. אסת׳ען

 פאניא װײס־פועדדענס
צוריקנעסומען האהן ט.

פוױוראפ
 רי ׳קאהן מ. םאניא װײכ־פרעזידענט

yקזyס קוטיװyקרyטyעדױקײשא־ םון רי 
 ר״yאי:ט Mynw םון נטyארטסBדע נאל

 צוריק־ כױםװאך ןyצטyל איז נעש^נאל,
 געםאה־ איז זי װאו ,8ױוא פון געקוכיען

 DiypM,^i) Myi פון גאטyלyד איס רען
 אן צו ׳ריקאyאט אװ בױר# ערױקײשאן

 jyjy(( קאנװענשאן רyרנאציאנאלyאינט
ארבײט^בילדונג.

 ־yj ןyהאלטyאפג איז קאנװענשאן די
 רער אין ענ:?$נר, אקספ#רד, אין װארען

 ראסקין־ באװאוסטען םyד םון בילדינג
trTiypsp.

jyc)pyi jy ?אגװעגיט^ן רyד צו r 't 
 26 נדיגyזענטירyרByר ̂זyגאטyלyד 70

לענ־ אזע^כע אײנשליסענדיג
עא, בריטי^ ,jny:yp יאפאן, וױ רער  גרו̂י
 אינריען, אויסםראליען, םאונרילענר, גױ

אלעסטי:א.6 און אםריסא סאוטה
 מד אײנגערוםען איז קאנװענשאן די
 םע־ אינםערנאציאנאלער דער פון ווארעז

 האט זי און ױניאנס םרײד םון יעvראyד
 דער םון אױפםער?זאס?ײט םיר באסוםען

 דער איבער באװעגוננ טרײד׳יוגיאן
 פרע־ דער גאםפערס, סעםיועי וועילט,

 פעדערײשאן אמערימען דער םון זידענט
 בריזי, » צתע^פט ־זזאט לי^באר, אוו

 בײ װארעןyנ םארגעלעזעז איז װעייכער
 די באנריסט האט iy ?אנװענשאן. דער

 בעססע זײנע געשיהט און יזאנויע^אן
 עדיױ רער פון ערםאיג פאר׳ן װאונשען

 ארבײ־ רyד אין טיגקײםyט קײשאנאל
ט^באוועגונג.

 אויך איז ?אנװעניטאן רער אויף
 םון לנראםyקײב א װארעזyג םארגעלעזען
 נרינyבאגריס זיגמאן, כיאריס פרעזידענט

 אינ־ רyד םון נאםעז אין האנװענשאן די
 װאיר־ גארמענם לײדיס ט^מעשאנאל

 איז קײבעלגראם תןר ױניאן. קערס
ענםוזיאזם. מים געװארען אױפגענוטען

 אװעקנע־ איז חאנװענשאן דער אויױ
 אן םאר סונדאכיענט א געװאיען לעגט

 פון ראציעyדyפ אינטערנאציאנאלער
 װאס ?ער^שאפםען׳

 ארבײטער־בילרוננ כײט 6א זיף ניבען
 די באוועגוננ. ױניאן טרײד דער אין

 װע־ סאנװענשאן דער םון אײנ^להײטען
 np רי אין װערעו איבערנענעבעז לען

 ״נערעכטיג״ רער פון נוכיערען טענדע
.)10 זײם אוין» (אלוס

□
aאינהאלט*#אחדיבניס

ס

36 נוםער ,גערעכטיגקײט״

 רער םװ י־עבעז פוז נײעס םארשײרענע .2 (ייט
 רעם עםענעז וװזױער אוז יאפאלעט ױניאז

קאם«ײז.
ט ײ  אר־ רי אנערהענם כאװענוננ ארבײטער .3 ז

ארװערםײזםענטם. אײז םאהס םוז כײם
 םוז םערזנראציע אינטערנאציאנאיע רי• .4 (ייט

 אינםער• אונזער באנריסט היײרער־ארבײטער
לאםסי'ז. יאפאי־עט םוז נײעס א:א'•.rנע

 יאקאל ײניאז, סקוירםםאכער רער אין «־. זייט
 א קאהן ם. םאניא פינהאײםקי. — 23

טײלארס לײריס לאנראנער רי בײ נאםט
 אינטערנעיטאנאל דער םוז קאם«ײז דער n זייט

— קלאוקטאכער טאלירא רי ארנאגיזירעו ןןו
 רער םון ענטפער רער הענםארר. מ

,הסתררות״.
ט ײ  א רײזעז. אברהם - גײסס איהר ר ז

בדכות. ן.—סאניטאיײם רעבארא איז באזוו
 םאי רױס׳העכערוננ װענעו םראנע די .8 זייט

ע — םעםכערשי• אונזער עי טארי  ערי
נאטיצען

ם ײ J א. — נאםם ליבער אונזער ». ( 'l? y i. 
 אינטער־ אדלער. י. — (נעריכם♦ װאונש א

סקולמאן. ה. — האלענר*ר נעשאגאל
 און קורץ עם. על — יוננ אוו אלם .10 ?ײמ

.3 ב י. — ?זארן*
ט ײ ! n דטאן םוז יאחרצײם ןרעהנטעז «ום 

 יון •שונר םיכאלעװיטש ב. — זישארעס
רyרינyלעב דער - (םעליעםאןי ■רינץ

מ ײ  רער אוו •וילעז אין עולעז אירײצע רי .12 (
 דור — אכיעריהא איו ארנײטער אירי׳עער
 םוזעאום נאטור־היסםארײשער דער מײער.
באראדולין. ל - יױםנאבע יו

שטועסען.
שלוסע?. און סרווערםײזםענםס

אײראסא. סט *ורימעלוכתו סרייס
w r t"o n « •

ט ײ  קורןוע ,13 ז
 15 אח ,14 ךיט

סרי דר. .1• 0ײ1
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 ױניאן מאכער דרעס און סקדרט קלאוק,
 שאפ־טשערלײט ך נאקאנט מאכט

דנעל ױניאן סאניטארי װעגפן
)1 ז״ט pc (עיוס

עי. ױ;יאן סאניטארי נ  די אױף אויב ײי
ןי1' דע־ איז ארטײןלען  זאייען ניטא, ײנ/

 א*־ ניט גאי־כיענטכ ;,אזעי־ב אויף זײ
נײטען.

 אי־ױס ׳־:יקט בא״עבאכ אײער ״אױב
 נע־ װערעז זײ איידער ;,,װא־־ מטיקער
 ערב־־אידעיעו ,צו גאיטענטס איז יטניטעז

r• עמבראדעיי טיפפי־י;’ די אץ v svj
 ״:טיקעי די יוען אז זעלזן, איהר דארםט
 יע:ע פיז ציו־יקנעביאכט ײפיען װארע

 דעכ זיך אויף האבען זײ זאיעז ״טעםער
, ױגיא; סאניטארי ד ב ״  יטאפ׳ א^כ י
ט אײעי עס איז מיטערטאן ײ:  א״ם־ פ
 פון האטערס די טא:ען צו כיערקזא□

ך ראס ׳טאפ, ױ ײ  נאי־ די ״*נײדען זײ א
 זײ זאי־ע; װאיעס, ;,אזפי־כ פון מענטס

 דעי זיך נעפינט זײ אויף אויב נאכזעהן,
עי'. ױניאן סאניטארי  דע־ או־כ ײינ

 ױאי־ע די ז*י דאי־פעז ניטא איז ‘יײבעי
״״.זנײדען. ניט

 צו אױםנעצױגען װערעז ״מעדא^אנס
 פאד׳חתכי׳עט און *טטריקעל א אױף 13

ױערען באטאגכ לײבעל. ױניאן א נדט

טפ׳/ די צו א:צו;עיזען עפ גען טענ אי  נ
 ׳עאפ־ט״ןןעריײט די צו בייף דעפ אין
 בוכ״טטאכעז ,ד א;;עגעבען אויך װע־עי

, די pc נוטעיען די און : ד ׳ נ ״ ױאב י
 טי־י־ ;,אי־ די אויוי נעפינען זיך דא־פען

 געבדויכט װערען װאכ ;ןר,טי;ג*ארטיר.
 דעי *עעפער. סקוייט אין קי־אײז ד• אין

^ פון אלנטעױגעיטריבען א*ז בי-ײל א ד  איז
 פין כיענעדז״יער נעני׳ו־־אי' דעי פײנבער;

באא־ד דז־טאינט דעב
נעויא־ אײסנעיזגיקט אױך דינען נריף

 זײ ־.ירער, טאנופעקט קי־אויז די צו דען
 נאב* זא-ען זײ ;ײןזאם,יאויםמ כיאכענדיג

 ײעגען *;ריכיעגט אין פונקט דעט יזוכיען
 אז/דכי* נא־ ;עברױכען אין י־ײבעל דעם

 אין ;עמאכט װערען װאס טדינייגגס
 זיך אױף האבען װאס און ױגיאךיטעפער

 דעם אין לייבעד. ױניאן כאגיטא־י דעם
 אי׳ װערט כיאנופעקט״־ודער רי צו ברזף

 אגריכיענט, פון J5 ארטיקעד כערגעדרוקט
y אין : syv; אינערגעגעבען, װעיט עפ 

 גע־ צו פארפי״כטעט זיך האנען זײ דאס
 יייז עכיביאידעײס סייד ױניאן בלױכען

טריסיננס.

 אץ גראס אײז צו ארײנגעטאן דערװײי
 פארקיעפט װערט בעג דער און בענ, א

 נעבע־ זײט איהר לײבעל. ױניאן א מיט
 פינײ די מאכען צו אױםכיערקזאם טען

 בא־ די און כשדאליאנס די ראס ׳שערס
 פי־ צים װערען געבראכט דארפען טאנס

 םאר׳חתמ׳עט פעקי־אך, אין ני״טער־טי״ט,
 םיגייטערס די אויב לײבעל; ימיאז מיט׳ז

i אזעיכע באהומעז x s?ys אהן טריטינגס 
עגטזא־ זיך זײ זארעז לײבעל ױניאז דעם

 פאני־ דעם 1אטאי נאך דא דרוקען פיר
 אינטער־ אונזער פון רײבעי ױניאן טארי

 אױף זיך״נעפינען רארף װאס 1נעיטאנאי
 הא־ פיר און י.ען טריכייגנ־ארטיי, רי

 ישעפער די פון טיטערלײט די דאפ פען,
 צו אכטוגג פליכט פויע זײער טאן *ועי־ען
אי אז געבען,  װאס טריטיננס, אזעיכע :
 ױניאן םאגיטארי דעם זיך אױף האבען

 געבר^כט •עעפער די אין זאיען יבערי4י
װעיעז.

 אומפאר א?ס נאשטיסס איננעדםאיל רעיםאנ־
סױי־ קלאוק פון טשערםאן סײאישער

.)1 זײט •ון (׳•לום

 אינגערפאל, רעימאנד איז דאס ^רײד. ו
 מע־ א געװען אטאר איז ער לאיער. א •

 יאהר אין און קאורט, אין דזשיםטרײט
 רןאטייטאנער נעװעךפארק ער איז 1917

 םוז אבװעזענהײט דער אין ברוחלין. אין
 אונזער פון סרעזידענמ זיגםאן, םאריס

 קא־ יײבאר דער האט אינטערנע״זאנאל,
 אונ־ דעם װעגען געמע^דעט םי״פאנער

 י. צו אפיציעל טיטעדםאן סארטײאיממז
 פוז טענעדזיטער דז״טענעראל םיינבערג,

 און באארד דדטאינט ^לאולוסאכער .דעם
 אינטערנעשא־ דער םון פרעזידצנט װײם
 םײנ־ נעזאנט דערבײ האט ער ־נאל.

 קאסיסיע גאװערנאר׳ס דעם אז בערג׳ן,
 אויםפארי^וננ נענויע א געמאכט האט

 איז און רעקארד איננערסאל׳ס מר. םון
 דער איז ער אז זיד, בײ איבערצײגט
 םר. אמט. דעם םאר טאן פאםענדער

 פאר־ װעט געזאנט, ער האט איננערסאל׳
 בא־ א האט ער אויםגאבע. זײן מטעהן

 פאר־ דינען הענעז צו נעםיהל זונןחורען
 קענען װעט ער און צדדים, ^ײדענע
ען ט כ  אין םכםוכים םאױשיידענע די ^

 לײבאר־קא־ דער האט אינדוםטריע, דער
ערהלעהרט. מי^אנער

 טישערמאן אומפארםײאישער דער
 טעז15דעם־ אטט זײן אין ארײן וומט

 נע־ ער װעט דאז ביז אוז םעפטעמבער,
iw וי1 i i o r דער אין פראבלעביעז אלע 

קלאוק־אינדוסטר־ע.
 ט״פערמאז, אונםארטײאי«טעז מיט׳ז
 םיטארביײ װעלען איננערסאל, רעימאנד

 נאװער־ דעם פוץ מיםגלידער עטליכע טעז
 ערקלעהרט האט אזוי קאםיסיע. נאי׳ם

 טיטער־ דער באטעל, נארדאז ארדז״ו6סל
האמיסיע. גאװערנאר׳ס דעם םיז מאז

 האם םײנבערנ י. וױים־פרעזידענמ
 םיז נאמעז איז קאםיםיע דער געענטפערט

 איז ײײאז די דאס באארד, דזישאינט
 אוכד דמם פון אויסוואהל מיט׳ז צופרידעז

 אנ־ האט ער טיטערמאן. פארםייאי״שעז
 גרײם אימער איז ױניאז די דאס נעװיזען,

 ארויסהעלםעז אח מיטצוארבײטעז נעװען
 דאס טיטזןרמאן, אומסארטײאי״טעז דעם

 ד• אויסצונלײכעז פאר מא^נעריע וײ
 ארבײטעז זאל שעסער רי א*ן םכםוכים

 גערעכטמ• און ײיפר לױמ בעסער וואם
ט יוניאז רי און נעסרױודפםע. די םאר ^י

 האז דאםזעלבע יתט ער זאגם
איצם ןוויך

 וועיען ײניאז ד^ר פון ,•ארשםעהער
ן / י אינ־ מר. כיט צזנויפקוםען ז

ווענעז זיךדורבריימן

מםיײן דעם עוענןן װזזילער און לאיארעם
או - חד רינ

 רער םלז עטעזsראב9טרײד־ אלע די
 םאר נויקיג איז װאם קלאוק־אינדוםטריע

װיםען. צו איהם

 סםױיס נעבעראל זלאוט
נאסםאןגמםמסמלס פװ

).1 זי־ט שוז (•שייום
׳ ״ < ■ ■׳—ך—

 ספאוקס־ דער געװען איז סטרײק, דעם
 קאגפע־ דעם אויף ױניאן רער פאר טען

 דדטא־ די פון פאר״טעםהער די רענץ.
 האבען האנטראקטארס די םון און בערם

 פאדערו:־ די נאכצוקומען אײגנעװיליגט
 נלײף האבעז און ױניאן דער פון גען

אגריטענט. דעם אונטערגע^ריבען
 פםרײקער צאהל גרויסע די אלזא,

 צױ זץי פריה דער איז דינסטאנ האבען
 ארבײם, דער צו זיגרײך דיקגעקעהרט

 יטטימונג, נעהויבענער גאנץ א אונטע-
 ױניאן־ די מיט צוזאמעז אז פיהלענדי:

 נעװאונעה האבעז זײ װאס פאדערונגען,
 יטטארקערע א געװאונעז אויך זײ האבעז
 גע־ איצט ביז עס האבען זײ װי ױניאן׳
 צו עננדטלאסעז זײנען זײ און האט.

 װײ־ װאם זאל ױניאן זײער אז װירקען,
 מעכ־ איז ישטארקער אלץ װערעז טער

םיגער.
 איז נאך זײנען ״טעפער אײנינע

 א בלויז פארבליבען זײנען עס םםרײק.
 קאנט־אק־ לעדז^יטימײט צאהל קלײנע
 נאנצונעבעז זיר ענטזאנען װעלכע ׳טארס

ױניא;. דער פון פאדערונגען די
 די אין אן נאר געהט םטרײק דער

 ערװארםעט ױגיאן די און עפער1ל פאר
 פאדעדוננען ,ד נעװינען צו *פנעל אויך
קאנטראקטאיס. פאר די בײ

 וראגר/נםײ דע- לאפאי־עט, פענאטאר
 חאט *רעזידענט, םאר קאגרידאט װער

 קאכינײן זײן אמעפאגנען דעי ר״באר
 ‘װעל אין כפיטיצ, דאדיא גרױכען א טיט
 קארפאריײ די אטאקירט חאט ער כען

 “נאהע־ װע^בע טראםטפ, די און יצאגס
 קרי־- ׳:אגד םון לעבען גאנצען דעם ׳עען

 סין אײגפלוס *עעדי־יכען דעם טיקירט
 *,יואפ־טאי־יכט בײדע או־יי פטריט 1װאי
y y ,ען אינ״־  כיסטעם רי פאידאמט נ
 האט ,ױעל:ע )גרעפט אין כאכאי* סון

עי1ױא״ די דודכגעדרונגען א: ט  ‘*ר־ס־ י;ג
־י יכא אז עריןיעיט, אין ;•פטראציע

ךרי•דעפ* די כאי איןאט״צעדי־דעטא
 קענען און גיט האבען פארטײע; קאד־צע

 איביען, די םא־ רפיאית קײ;ע האבען ניט
 פאלהפ־ ברײטע די ײדעןר עפ װעלכע פון

טאסען.
̂עג־ כענאטאר  :ערעדט -אם ״אפאי

 ד״ז־יא דעיזעי־נע* דורך װאלי״ינגטאן פון
 וע־ לאבע; עם װעלכען דורך פיםטעם,

 פריהעי *צטונדען אײנינע נייט ריעדט
 קא:״ פראגרעסיװער װהיילעה פענאטאר

 pw ׳באםטאן אין ׳פרעזידענט פא- דידאט
 דעטאחראט״^ע• דער דײוױס, דז׳עאקן

 װהיליג;, אין פרעדחזנט, םאר קאנדידאט
וױרדזיעיניא. װעסט

 לאפאלעט האט רעדע זײן אין
 בא׳צולדי^ננ, דין נאך־אטאל דערהאלט

y א אז : - sP געי׳ט* םעכטיגע םון גרופעי 
 גאנצע די פארכאפט האבען טאגנאטעז
 געכיאבט און לאנד פון כיאכט פאליט״טע

 ny^r פארטײען איטע בײדע פון
v i .;געצײ yאזו;ד זיך האט ר:yרם 

 טראסטען, גרויםש די אוץי איגע״צטעלט
 י«ױ־ אױו• פרײזען רי באיטטיסען װעלכע

 ,m עלעיןטריק, קליידער, ^יוי־יז, ׳י;)ן
 ברײנמ רי װאם אל״ן און אײדלנבאהנען

 נא־ אין רײדעגדמ געברױכען. זyדאס
 מאסילן, ארבײסעד ברײטע• די םון טען

oyoyii אינטyרyפען yהאט םארטרעט, ר 
אי״ מיליאנע; די צו געװעגדעט זיך ער : 

 ;עהן צו אפײ* ישטארקען א םיט מערס
 *עטאדט-שע די םיט האנט אין האנט

 רועכ אײנצינער ״דער וױיל ארבײטער,
 אויפצוקעטםען וױדער םארמערס םאר

 מיט בונד א איז אוםאפהענגיגקײט ?ײער
 איצט *טטרעקילן װעלכע ארבײטער, רי

 ארכײטער די צו הענט דיערע אוים
דאדןי. פון

 ײאכ סרײזען, די אז ׳זא; איך ״רוען
viפאר צאהלט ?1פאי אםערילןאנער ר 

 אלע און קלײדער ׳ליכט ׳ײז1פי קוידעץ,
 װע־ לעכענס־נויטװענדיגקײטען yרyאנד
 ײי־ טראססם, די םון באקזטימט רען

 יעדעי• װאס זאך, א בלױז אין דערהאל
 װאפ ׳פרױ אדער טאז אינטעליגענטע

 א־ר וױיס. יטטיםע, סײן איצט רטyה
ב^ נלױב  װעט פאלה דאם אױב אז א

 ארײנצונעטען אײננעבען אײנמאל זיך
 י;ער̂יrםא-וננםvרענ די גטyה זי־ינע אין

טטעלעןיצו8א אונז זיך װץט
 םינסטערע pc ״טטראם װאקסעגדען דעם

 —פא צו עקאגאטי״ל זונעז װעלכע כחות,
פאלק״. דאס יטקלאפען

 יעיען ײעגמז באזונדער רײדענדיג
 ליײ עס ײעלכע פון איבעל, װיכטיגעז

רס, און ארבײטער די איצט דעז  סארנ̂׳
 ביז- קלײנע די און פראפעישאנעלס די

̂אפאלעט האט נעס־לײט, ר זיא י •̂yן 
 אין ער װאס אנגעװיזען פאל זyאײנצינ

 אום ׳טאן צו גרײט איז פארטײ זײ;
 עי־ װעט עד אױב באזייטיג^ צו זײ

םרעזירענט. זyרyװ וױיאט
 לא־ האט באװענוננ, פראנרעסיװע די

 פאלק צום קומט פארטגעזעצט, פאלעט
 פון פראגדאם קאנסטרוקטיװע א מיט

y :ns»a רל־ עסאנאמײטע און פאליטי״ןע 
 גע־ אויסנעארבײט זײנען וראס פארמעז,

 ױאס די פיז אינטערעהילז די אין װארען
 סאי ׳ל:טי•־. זײעדע סיט כא' ארבײטען

*T ' מארך. זײער מיט
 די פון פלאטפארטען די פארקערט,
 זײנען דעמאקראטעז איז רעפובאיקאנער
 די פאד פארצוױיםאו;: פון פלאטפארמעז

 פאי האפנונג און טרײסט און כיאסען
סטריט. 6,4װאי

 עד־ די געװען איז yרעד י״אפאלעם׳ס
 סילנא־ װיסיזאנסינער רyד װאס ״פטע,
 אוז רײדיא. דורך ;עהאי׳טעז האט טאר
 בעא־ צו אינמעדעסא;ה נעײעז איז עס

 טא^אנט־ און א^טער רyד װי באכטעז
 נע־ נעװאוינט איז װאס יילדנער, פולעד
זײ־ זיך פאר האבענדינ רײד^ צו װארען
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זי• איצט גערצדט חאט צוהערעס נע
iv& אין דך ניי צענדיג rדי׳רמע• און ־ 

 סון טא׳^ניש קלײניגקער דער אץ דיג
אפארווט. רײדיא דעם
 pr*r,v; געװאוינט איו לאםאלעט ,
 םארזאסיו^גלן, נרױסע םאר ר׳ידען צו
 ארוטײױשען געװארען געװאױגט איז ער

 די מיט טאכען ^אטםארמע^ דער איבער
 pn האר דעע ג^עטען גערװעז ׳הענט

 -Hi אוגטעדצטרײכען ריט צו צײט פון
yj באװענוגיען ®אס׳וגד״ל נײט לוערטער 

 קערפעדי נאנצען ?ײן און הענט די טיט
 גאגץ 'ט’געםיה לאפאלעט זיך ד-אט דאך

 אין ע.י6ראי גײער זײן אין כאקװעמ
 גע״ זיך עי האט yרyר זײן םון אגפאנ;

 ױײ ivnynfY ריליאנען די צו װענדעט
yjטף ניט האט ער נים׳ער3 װעמעס ׳ 

 גלועחן ניט האבען כע4װעי און זעהן,
 ׳עףי״ איהם זאלען וײ פנים, זײן אויך
 נענלי• חאכען וײ װי פערזענליך בען
 |yiy' פארישירעכענדינ ׳רעדע זײן כען

ענטםערען. צו באזוגדער

 •ip ביטער אטאלןרט וװדלער
דאאזץ. און דיױױס׳ן רידזש׳ן,

 א לרכ איצט *עטעהט רירןאyאט̂׳
 דע״ ov צוטײלונג. •אליטײטער ;ײער

 יאר- #אליטיצע גייע אױסנעיעכײדט רען
 ן»טיסס^יבא פארטרעטען י װעלכע טײען,

 פון סאי איגטערעסען עחאנאכײ׳עע
 וואס ׳יד פיז סאי. און ארבײטען, װאס

ארבײם״ םיעמדע פון לעכעז א מאכען
 י21אײ נעװען איז ראס אוסגעםער

 n וועלכע םיט הױפט־געדאנקען, די םון
 -עותן איז װהייער סעגאטאר םון רערע

דורכגשדרונגען.
 ;ערעדם חאט װווילער סענאטאר

 קא- באכטאן אין עולם גרױסען א םאר
 איי• סי1קוליד!ל זידענטyפר אין ׳פא;ס
 אױסגן• האט ער און יטםאדט. גענער
v א פאר רעדע זײז נוצט c in r ני• איז 

 ןר״ און קולידדש׳ען אױוי אטאקע טערע
טי^ר גאנצער דער אין אז קלערט,  •אלי

 ים2 זיך ער קאן אטערייןא םון גע׳שיכטע
 אדטיניסטיזר יײז הײז 1H דערטאגעז

 צופױאס, אזױ נעװען איז װעלכע ׳ציע
ד די םאר *ן»עדליר אזױ קאױיט, אזוי י  י

 יע^ובלי^ד די וױ #פאלק פון טערעסען
 די נוון אדטיגיסטראצ•? ני״שע
יאהר. חאלכ א און דר״י

 • נעװען* איז רעדע גאנצע זײן
 y< באמולדינומם־אקט מײסטערהאםטער

 זאם• גיענצענדע א pn קולידזמ׳ען גען
^•, א »אר ארגומענטען םון לוננ  ני

 ארכײםעגדע םיז !ארטיי ?*םענדיגער
 אויך ער ה?ם יעדע זײן אין מאסעז.

 חןם 9דאא גענעראל ;ע״טאגעװעט ניט
 קו<• וױיס-ירעזיחלנט רעפובליקאניישען

 11נאקעמ* ■ראםעסיאנעאעז אלס דידאט,
 דיי• און ארכײםמה ארנאנידרטע םון

TM■ דעטאקראטי״פעז רעם וױס׳עז rvfin 
 סון װארט־זאנער ׳ דעם אלס קאנדידאט,

באניױרעז. סטריט 4װאל

ן קולידזש און דײוױס חן ע ל ק ר  ע
ך זיך ױ ס א ד אל ײנ ר ם  םח ״

״ ר. ע ט ײ ב ר א
 קאבען דײוױם און קולידדט אויך

 רעדמס דעי לײבאר זײערע אױסנענוצם
 ארבײ• די צו ליבעס־ערקלערונגען אלס

 וסך אין גערעדם האט קולידדט םער.
fo* קלײן א אין רײוױס pא ינ:טאז1ל c 

 םאריסד װירדזשיגיא. װעסט אין טעי
 צד םענעדדזוערס זײנע האבען לידז׳פ׳ען

 2C0 לאנד עקען אלע םיז זאמענגעסיהרס
 V אלס קארדם״ ױניאן ״מיס ,מענ״טען
 דמין ארבײטער אלע נים אז באװײז,

 .גערעי® ה*ש דיױױס און ׳איהם געגען
 םקננד םח ■יקניק ארבײםער אן אױזי
 fm קאינסיל ל^באר און טרײד ראל

ר װירדזמיניא. װעסם ײאלי, אהײא  מ
 דואד ניט ^בער איז אײנלאדוננ װיס׳עס

ן פראטעססעז. אד-ז ;ענאננען ד:  יד אי
 «ח ■ראםעססידט אפיציעל האבען ניאנס

 .^ומ דײוױס װעאכער אויוי כיהנע, דער
 \m און אײנלאדונג זײז גענען נערעדם,

קאונסיל. לײבאר םין וױסעז דעם
 1ז*י אין האט קולידז^ז פרעזירענט

ח, דעם :עיצילדעט דערע ה  “וועי אין ג
 ארי אםעריקאנער די זיך געםינען עט כען

t איבערצײגען/ צו נעזוכט און בײטעי, i 
 דער אונםער איצם, ארבייסער די

 אדםיניסטראציע, פובליקאני^ער
 איבײנמר די פריהער. װי בעסער זיר

 שיםעל םולע א האבעז ׳זאט זײנען
צוסוײדען.... זײז דארםעז און

קאנוײ• דעכ^קאסי״שער דער דײוױס,
 4םאר ?ײן אין אין ■רמדדעגט, םאר דאט
 'כמוי/ ארב די צו שמײכלעז צו זוך

 (in נענעז ■לוצלרננ ארויסנעטראטען
 •אמי♦ איימננאר די? *יז ®יאטםארםע

 im פאר ארבײנמנן צו םא^יראכען און
 ל״י אײזענבאדזן דמר םח *שאםוננ
o םאר באארד. n קאנסטיםוציאנן 

 קמוסייז «ײבאם רועלמד אםענדםעגם,
 ר«מן ראס באגיעגמן ®אר איז ארבײם

מז קאורם םון מװמ  אי:דמאנ< ארױ
ס נ .%ארבי געגען ^ ־ » *'

 עהרען א יס כאװעכונג ארכײטער
פיץ מאקס כרודער באנקעט

 פון באױעגוגג ארכײטער •צע—א יר
 אװענט טאגי>םי "עצטען ־אט נױ

 כאקס גענאסע פון א־בײט ךי איע-ענה
 םון סעהיעטער געװען א*ז ױעיכע•

 נעװערין^־אפ״ אידײעע :איאײניגטע י»
 ע4א איז װעי״כער און יאה-ען y״y'D צזען
 צױ איצט אױך vtf און •עייען ^ען>י

: : ; • ^Dcyvy טעטעקייט יעדער ליט 
 נרודער נאװעגוננ. איבײטער מר ןין

 םון סעיזרעטער אי*ס *עזיגנירט יאט ןײן
 *װעגט סרײט^וג און ג־נױעײי׳צאםטען ד
 -ער *צידס״באניזעט.8א דע״ געױען זאי

 כייט אויסנעצײ:עגט זיר יאט נןנלעט
ע חני׳יצאפט ריט און ^ייניזײט  װ*לו*י

.p■ בר. צו געםיח^ט לאבען *נומוענדע

 ־KL״ א*ן פאי־נעחוכי^ איז כאגקעט דע־
v i׳#d ,באא״רװאת אױם׳ן רעסט^וראגט 
 ג׳;סט 100 איבעי און אי^אנד, יןוגי א־ן

 pc םאריצטעהער אױסער נעװען. זי״געז
 פאר״-־טע־ער געױען אויך דינע; ׳ױדאנס

 ס^וציא^סטײצען םון רינ;, ארנײטער םון
 אנדערע פין און ךזאיאס pc פארכאנה

 איז טייסטער ׳ טאאסט ארגאניזאציעס.
 די pc טיצערטאן דער #גרסקין ר. געװען

 םארנע• איז װעיכער געװערק״צאםטען,
 םײנסטאן כ״ םין געװארען ״צטעיט

 -p%-y: ד* פון סעי־עטער איצטיגע־
 א? עײ^עיט, ^אבען בײדע יעאפטעז.

 געײעי־ק׳צאפטען די םון דעיענאטען די
זא̂י פײן כר. אז) געײאייט דט ראכען

 גע־ ו<ן5ײ«ל אלע אז pn רעדגנירען
^,יפ ני. אז װאי־ט, / * ̂ן ציױית ן  אין זי

: זאט פײן גןןװעיח״צאפטעס ד• *y- 
 l;•' רע־ *,•v עי אז ע־קיעיט, פעסט

 א-ז אזױ א£ ארט אין בעןיבי*י
 :*;• ; א רעדגגירען, 4זאי ער אז ׳דעם צי

אגגעטען. ־עד;נ*י*צ^ן ר• זאי־
צ•“ אנדעיע די נ :.י<ן y( דעען עי

ע^ כ. אד ײ  ״פא־• םון טעגעדדעער ו
 ט׳צ^־־טא• וױיננץר;, דזיצ״ ;װערטס״

 סעח־ סילער, א• נר. ריגג; איכײטער סון
 דדצאינט דy־גאטײטiאייאכ פון רעטער
 אי סון נדעערסאן כעמער, א. ;באאיו־

 :י • םאכאנד סאציאליסטײעען צעז’די
 רז־צ י ;םאריעיס די פין ב־אדעטײן,
 פו; טיגעי, בעחערב; די םון נא-דיעטײן,

צ. פ םון זאר אין ױניאגס, טעאטער די
 ד,רך אננעליניען זיינען באגריסונגען

 ^•עזידענט כערניצטײן, ט־. מון כריעױ א
 PL טעלע^י־ארען תיך ײין הא-אס פין

 ?אי יעמעי לעצטער דע־ פר״נד. ם*יע
דך יענקט ע- ײן.“א פײן ב• נעײען

 •r ארכײטעי רער טיט •עײדען צו גיט
 אט-. ער ע-ק:ערט.; עי ױאט װעדנג,

ין ניט  4י'‘,׳ ער ;;•,װעעי צי *ײודעס י־ י\
 ער ן א ; איצט ־y;:אאניט ”י* 1זי, ניט

o; ז־י געדאניט לאט ry, יא־ אינאנ ״י 
ען’א דעם און צ״עס  *יז־ -yoy-^yc צצ־:

־ געײעיה״עאפטען. די אר .פ־ינכטאן, נ  נ
 אין איהם. צו באצי־ינג חכי׳׳צילי־ רעײ
y iםין צ-יט ־ ?:*:o y לאט ;c s'sy*y 
y*' כ**ז*ק ב<;ר יצעהנער א p —v H y j \ ' t 

אנ.4ק טיודהא־•

______________________ » 8

אז איהד, װייסט
 םיז טעי־קײ אין סקוח״ס אידי«ע די :,י♦

 טער־ײ אין :אר לינדע- די סימ עינעז4• נ־ע;
 r: »ון ׳׳»יייך העניעאי׳ןזעי אין איעי -ע־

 כיו םיעגפ מעי ו־י פ*א:צ־יזיז *ין נ־ע״*
 אין סקוחיס א־־־־לע א־ע א־ז יעינעז איצצ

 סיגאי־עמס נזו־־אד אז א-ר,-, רוײכט V געײיי
 פין רעיס 9׳2פע? טא: די ב־י געמאכצ ײעיען

 ד״ר אין ס־גי־עטס געיקיזע סא״ט חעכסצען
 דעי *ויז יאדיט .׳*אס ױ^־נדע־ לײז ■' װעלט

(* סיגאי־עטס אין r* T2 גיעשטע װעיט׳ס

ארםער יוראפ אין הייםוער פאר
ענ0 א£ ח-י«ט ד,* עלשו־עש יו:־ערילאן

ביליג. זעהר >ע»סט אריכערש״תען דאס
ט ב א  ױם־טובים קוםענדע די אויף גייקליך חײם א־טער דער אין פר״נט און קרוביש אײערע ^

*lad ̂ארם אמעריקאנער *אן הילך. א״ער זײ ש־קמ און  אטעריקאן דער דררך ראדיא, ב*י דא
ק^םםאנ־ע. עקםפרעם
 *אלארם אםעריקאנער אריבערצושיקען. אזוי װי וועג. ביליגערער ארן שנעדערער א איז דאם

קײבןיל. דורך װי ביליגער, און פאםט, דורך װי שנעלער, א׳ז ווענ דיזער הװם. אלטער דער נאך
:װענען פאלגענדע אױה איבערנעשיקט איצט װערען דאראדס

דאדיא א־ער הײנעל דירעסםעו דורו ראדיא דורד
' ײי ״ ״ • ■״ י " " ״ " ״ ■ • י ײ •־«■ ״’ ײ ״ ת״ב־י■ יו m ״יי■ " < « n  t w p w >. י,-.

̂ס סען2ײ צו כעג^ 5 ביז 3 ®ין ס^רלויף אין ג?ף<י?«, װערם געלד דן
 פאד עקס*רי סעגט 23 אריך װןר*, v סענ® 6 נלויו

*iBP»Ofp געװײגלינע די *ון סװרװיס, D־ y r n ^ r.

* פאסט דודר
 (#*רזגױ ג^ד־אנװײווגג ו»ויסלענדי׳«ען אן מרך
 אויסגע**הל® געל® ד^ס װערפ ןןרדער) ם*ני

n tg װ^כען. 8 אין ײי ענעל * *

פעחאן: דעחעלבער צו ^רדערג וױדערהאלטע
רעי• דורך •ערז^ן זעדבער גןך׳ם ני>ד ^יקם איהר פאל אין

ײיז דער איז ק^םפיני «רעססעק אםעריקאן נידעריג זעהד קײבעל «ער •

ד ס׳איי װעאכע[ אייף הא. עקםפ.־עס אםעריקאן דער רך1ד נעשיקם עלט, ך מ ד ו ן י ל י י י מ ל ץ ן D* ן * l t f  S t t 
f אין היים אלטער דער אין אויסנעצ^לט װערם ווענ, אויבענחןרכיןונסען « B / B  I

רעסיט, קאםפאני עקםפרעם אםעריקאן אן קרינען ז«לם איהר אז זעהט,

AMERICAN EXPRESS COMPANYםארלוסט. גענען נ נ ו ר ע כ י ז ר א ם אײער איז דאס
םקװער טשאטהעם 18

נראוײ״. איסם ה«ינ«י
 סם. טע180 און פארק םארים
 םם. טע125 װעםט 1

כראדווײ 2131
אמעױקאן אײנינע

־“ ,K,17 יארה נױ בראדוױי׳ 65
םם. םע15 ײעםם 22 .סט טע41 און עװ. טע3—י. נ. ברוקלין.

ת׳ ײי • נ• ני ״ י 878 - י ״ י «״׳ =
שטעדט: אנדערע אץ אםיםעם עהםפרעם

 כילדינג, סק״נלאח־נאועו , » אטיאנם*,
 םמרי®. 2ירלי2® 47

 .eo Dp'po .vt 122 ׳םד. נ»לסיס*ר,
 4« 9019 נ*רד # §י«., נידסיננחזןס,

to סססס, כ*סם«ו, e irrfB  MB 
 ס סאוט 1448 קוויא, ימגווזןר, סםי BTM SMB .A ?ליװליגר׳

״ יינדי«וניי»?יס, גו 430 מרידיומ JO m יי
opvtr ,490 םיסי/ UM מי ײ

 סס. •יױו ם. 724 מל., *גדזסמלמס״ לסס
 .pyyp סארקװעם »19 סיננ., סיני»**לי^
סיזװ. פיליסס pip:pp, 521 מ^טרעאמ

נראדװײ 8t« װיסק., סילװסקי,
מ^ נױ  #םם. נרײװיער Ywwe יא.. *רי

כילדינכ ח*םעל כדש«רלס
 סס. םסעסמנאם 170» פילאדעלםיא,

 עיו פערנמ 847 פ».. פיםםבוייג,
סס. סאוס װ. סג ,gov סיסי, ײס7 ססלם

 םטם סוה אוז ז»טע סרענ•?, פ»רםל*נר.
 VC2 נמכעו סם םארקעט פר«נייסיזס, ס»ז
 סםש ל*קוםם אוז טע9 ׳ם*. לואיס. סס

 עײ דריםמ 8D4 ײסמיננססו, ׳ל9סי»ט
 װ. נ סס .רז׳פי״׳ 1331 .״P ד. וו«טיגנססן,

 ססס אירי אוו סעיז י., נ. כ«םסי•.
 עױ. װאכאט נסרם 15 אילל., סיקאנס׳

 סםס רי־יס »ח פערנ״נ , 9 *ינסעפס/
סם קפםערס iao« jdpwpo רסליס^

p, 25 רעסיפים, ro ײעסס סם, ם«רט

n ייו כ«נם r-ממנוי/ ו o m ייו n rוו מםסרם נר« 
װ ones ספיס אפסיחןס ײזיײפיו ײ  9רײ ױז 1ײ9י ח

•*נריפיז רי דורו חײם ילנתר

 םייאז ױיר איז רארם םסײססז, חנילמײ ס דס נסר איז op װאו !,
רעי נאר נ׳נים מיימז אמזר ־קסנס צאוזל, אין 804(00 װי םאחר



 פון פעדעראציע אינטערנאציאנאלע ד
 כאגריסט קלידעו־אובײטעו

אינטערנעשאנאל אונזער

 *עדעױישאואוו ססײס יארין ה פון האנװמשאו
לא#א?עסץ אינדאוסױס לײכאו

קאצזא״ן. ילאפאלעט דעם jib נײעסמנדערע נאך

גא־ ־יכויײ׳  איגטערגיײצאגאר דעי צו
:ױניאז װאירקערס פענם

!יןאפעראדעז םייערע
 האנען צױ&ריפט פריהערדמען * אין

 םון א״גיגעס וױהעז געלאזט אײך פיר
 אפנעהאיטען איז װאס קאננרעס אונזער

 אײר מיר וױיען דא וױען. איז :עװארעז
 דער אין בױרא די ביידע, דאס זאנעז,

 :רױס אױסנעדריקם דיאבען קאנגדעס,
 איעאניזא־ אײער pc װאס באדױערען,

 קײנע געװען גים מאי״ דאס זײגען ציע
 דע־ א-ן קאנגדעס. דעם צו פארטרעטער

 רע־ פיגסטעױער דער pc צ״ט הײנטיגער
 אי־ וױ כיעהד נאך נױטיג עס איז אקציע

טד אמאניזירטע די דאס פער, ב״  אי
̂ען אכיעי־יקא און אייראפא םון  זײן זאי

 און פאדאײנינט ברידעײיך זיך צוױשען
 קאאפעראציע איז םאראײנינונג פין אזא
 קלײחנר־ די פאר ;ױטינ באזונדערס איז

 נײער דער און איטער דעי םיז ארבײטער
 װעם דאס t» האפען, םיר pn װעלס.

 אי־ אייעד װאס פאי, לעצטע דאס זײן
 בײ םאיטראטען זײן ניט זאל גאניזאציע

סאנגרעסע!. אינסערנ^ויאנא^ע אונזערע
 דאגקען קאננרעס םונ׳ם נאפעז אין

 איהי װאס קייבעלגראם די פאר אײך מיר
 בעסטע אײערע פױם צונעשיקט האם

 קא:־ דעם םון ערפאמ דעם פאר װאול/יען
נרעס.

 גאגץ צוגענאגגען איז קאגגרעס דער
 װאס רעזאלוציעס, הױפט די װענען נוט.

 איהר האם גצװאמןן אננענוכיען ייינען
 אנדערע אלע געהערם. םריהער שױן

 איבערגעגעבעז װעלען אײנצעיהײטען
 איצ־ װערם װאס רעפארט א אין װערען

 אבער, װילען םיר םארפערטיגם. טער
 ארײנ־ אױך זאלען רעפארט דעם אין דאס
 ארגאגיזא־ אי/ן פון באריכטען רי געהז
 םעדע״ אוגזער צו באלאגנמן װאס ציעס

 דאנקבאר אײן װזןלען מיר און ראציע,
 צושי־ באלד אונז װעט א*ר.ר װען זײן,
 די ענטהאלםעז זאל װאס באריכט אי לןען

 םיז לעבעז איז •אסירוננעז וױכסיגסטע
 לעצטער דער אין ארנאניזאציע אײער
 צוםרידעז זעהר זײן װעלען סיו צײס.

 פון רעסארם אונזער אין אײגצו׳עייסען
 אײער םון באריכט דעם יזאנגרעם דצם

* * *ױניאן•
 האבען פרעסע אפיציעגער אייער פון

 טער17 אײער םון דערװאוסט זיך כיי*
 אויך איז עס װעיכער דורך קאנװענמאן,

 ־יאהריגער25 דע^ געװארען נעפײערט
 איך אדנאניזאציע. אײער פןן ױביילעאום

 פוץ גאםעז אין רעד איך דאס זיכער בין
 אגנע־ זײנעז װאס ארנאניזאציעס, איע

 איו ײעז פעדעראציע, אונזער צו שלאסצן
 הארצליכע, אונזער אויסדריקען װעיל

 גראםולא־ םארשמטיגםע אביסעל כאנמן
 װינ- םיר ױבייעאום. אײער צו ציאז,
 יאהר 25 נעססטע די אין דאס ׳אײך שען
 אונ־ ארונטערצוקרינען געיינגעז אײך זאיל

 ארגאניזאציע אײער םון פאהן דער סער
 װאס םרױען, איז פענער ארבײטער, איע

 גאר״ לײדיס דער איז בא*שעפטיגט זײנעז
אינדוסטריע. פענט

 און אכטרנג גרעסטע די האבען מיר
 איײ םוץ אירבײט דער םאר באװאונדערונג

 יאהר. 25 יעצטע די אין ארנאניזאציע ער
 און כיענער סאי שניידער־ארבײםער, די

 זײנען *ענדער, אלע פון םריימז, סאי
 מענד־ אם און מערסטען אם שטענדיג
 און געװאחוז, עקסילואטירט ליכםטעז

 נאיד אין געייעז אויך איז זעלביגע דאם
 אר־ די םון צאהל גרויסע א אמעריקא.

 געוחצן זײנען פאר דעם אין בײםער
 זײ אח אײננעװאנדערטע, ^פרעסדע׳/

 שוידער״ דער נענעז שוצלאז געווען זײנעז
 באלקבא־ די םון עסספלואטאציע ליכער

 אר־ אײער געסומען איז דעמאלט טים.
 װאיר־ נארםצנט לײדיס די נאניזאצימ,

אױסגעיפסראכען האם און ױניאן, קערס

 ה*ד־ איבער׳ן ער,םקױרשאן
םעפמעמבעד טען7 דעם םאן

 איג* די *ון קאונסיל סנזודענ* דער
 אוני־ ארבײםעי *דן קלאסקז ®^רנײ^זאנאל

אראנ־ גאהפחןדם יt יוני אוץ װןףיזיפזעם
מ ױ  *רי־ דער אויף עקםקויר׳אאן, »ן זי

ו ״אננא^ תאם־יאכט ן  מעןojn 7 זונמאג ו
סזןוםזןםבןר.

 100 בלויו ארויפ aanj: יאכט ךי
 ײ •יז 1זײ ײילזמ ײאס וי *וז •*דואז

 אי־ גלייד «יך דאריעז גליפליבע ואגד^דס
 צי ייד 4150 ?אסס »fp»< א דוסען.

מן חא אי »<ן י ^ ײ ג תי  עדײקיײיז־ ‘א״ני
 םאדינג יח10 וועסם 4 דעפארםמעט^ נ%
■ * יאיק גיז

 ^גקלא־ די צו באםרײאונג פון װארט דאס
 געװי־ זײ האט און נאדעל, דער פון פעז
צוקונפט. בעסערע א צו װעג דעם זען

 װער־ רי אלע !קאמעראדעץ טײערע
 םיר, האבען ײעהר, סך א נאך און ׳טער

 הא:־ לעצטעז אונזער פון דעלענאטען די
 דעלעגא־ רי צו זאנען צו געםיהי*ט גרעס
 זײ װען ארנאניזאציע, אײער פון טען

 איצ־ אונז. םיט געריעץ :אי װאיטען
 ׳טריפט. אין אײך ראס כײר זאנעז טער

 אנ־ װעט איהר דאס האפען, מיר אבער
 אײער צו גראםולאציאן אונזעי נעהביען

 װאלטען טיר װי פונקט ארנאגיזאציע,
םינדייך. זאנעז אײך דאה

* ̂ ★
היגען, דער װאן סעקרמטאר, אונזעי

 אין זיך געםינם און קראגק יײדער איז
 זײענ־ שװײץ. דצי אין סאניטארױם א

 צום דע^עגאם אגס זישענעװא, אין דיג
 קאנםע־ ־ ארבײטע• אינטערנאציאנאלעז

 סא־ איז באזובט איהם איך האב רענץ,
 געבעסערט. פיל זיך האט ער גיטארױם.

 דאקטאר מים׳ן גערעדט אױן האב איך
 געגע- םיר האט ער און םארױם,4סאג םון
 סעקרע־ אונזער אז האםגונגען, נוטע בען

 װערען. גצזונט גאנצען אין וועט טאר
 איז עס *נײעס, גוםע אונז םאי א*ז דאס

 װעם סמיןרעטאר אונזער אז האםקן, צו
 אונ־ רינען קענען וױדער צײט תצר םיט
םמדעראציע. אינסערנאציאנאלע זער

 דער״ <ױל*ן<אייך מיר עפעס. ־נאך
 אונזער פון תאגגרזןם דער דאס דאנען,

 קלײ־ םון פעדעראציע אינטערנאציאנאלע
 אפגעהאלטען איז װאס ארבייטער, דער

 ,1920 איז קאפענהאנעז, אין :עװארעז
 ערך אונזער אין דאס באיציזאסען, האט

 פאישטע־ אײן זײן זאג תאמימע זעקוטױו
 דעלענאציע, אײער •טעריקא. פון הער
 ״דזיטױר־ די םון דעלעגאציצ די אױך און

 צונע^טי האט ױניאז׳/ טײלארס נימען
 טאנ הײגטיגעז ביז אבער דעם. צו

 אםעריסא םון ארנאניזאציעס אײערע בעז
 אננעלעגענ־ דער איז געט^ן ניט גאר נאך

הײט.
 איז חאנגרעס לעצטען אוגזער אויןי

 אויםגענוטעז װידער םראגע די איז וױען,
 בא־ האם עקזעקוטױוע אוגזער מװארען.
 עק־ אונזער איז פלאץ דער דאס יטלאסעז,

א םאר ג^ך א׳יז זעקוטױוע
 פאר־ םיר און אכיעריקא, םון םארטרעטער

 וױסען לאזען אונז ז#לם איהר יאננען
 םאר אױסנעקליבעז האט איהר וועםען

 םאר״ יעדענפאלס זײנען םיר אמט. דעם
 האט איהר װאס הערען צו אינטערעסירט

 דענקען, םיר באי^לאסען. דעם וחןנען
 םאר גרויס״גויכטיגרדים םון איז עפ דאס

 די םון באציהוננען אינטערנאציאנאלזן די
 איבער קלײדער־ארבײטער ארגאניזירטע

 םראםרעטער א אײער דאס ורעלט, דער
 און עקזעקוטיװע אונזער איז זײז זאל

מיטינגען. אונזערע בײװאוינען
 גוטע אײך םיז הערען צו האםענדיג

 לעצ־ די באצוג ןיא באזונדערס און נײעס,
סראנע, טע

אײער, ברידערליך איך םאיײבלײב
 סעק. עקטינג ,ס ר ע פ ו ק .ע

אר״ קלײדער אינמערגאציאנאלע
םעדעראציע. בײטער

 גױ םון קאגװזנג״עאן יעהרליכע רי
 יײבאי* אװ פעדעדײשאן סטײט יארק

 זי־ איהרע אנ איצט האלט װעלכע
 איגדא־ האט סקעגעקמעדי, אין צונמ&
 רי אלס װרױלער׳ז, און לאפאלעט׳ן סירט

 פרעזי־ פאר קאנדידאםען פאסעגדסטע
 א־־ רי פון וױיס־נרעדדעגט און דענט

ארבײטער. גאניזירטע
 בםעט געװען איז איגדארסטענט רער

 םארטרע־ דער בלויז אײניטטיטיגער. אן
 ױניאגס, לאגגיעארםען די פון טער

̂ע־ פאר א גאף און רײהען, דז^ייפפ  יעי
 דעם. געגען נעיעטיטט האבען גאטען,

 איז פלאר אזיפ׳ן אויסערליף אבער אױב
 ישטאר־ א אהן דורכנעגאנגען פראגע די

 רי היגטער דאך איז געננער״שאפט, קער
 ‘קאנ די זינט צייט גאנצע די קוריסען
 אנגענאגנען געעפעגט זיך האט װעגשאן

 דעסאקרא־ רי pc סעםפײז ישטארקעד א
̂עע  אינ״ דעם געגען פאליטי׳&ענס טי

 האגדײ פראנרעסעוע די פון דארסכיעגט
 זײערע און לײט האל טעדעגי דאטען.
 כחות אלע מים ;עזוכט האבען פרײנד

 בא־ רעם ו,tiv: דעלענאטען די אנציהען
 דער וון קאונסיל עקזעקוטיװ םון יטלרס

 און לײבאר אװ פעדערײמאן אײעו־יקעזי
 וחןגען ״אויסירובירמע״ אלטע די םאר
 די םון קאנדידאטעז די י^טיצעז און

 זײ זיך האט דאס פארטײען. “״גרויסע
 האט קאנוועדפאז די אײגגעגעכען. ניט

 נעגען קאמןי גאטפערס׳עס גיטגעהייטען
 און •ארטײעז רעאסציאנערע אלםע די

װהי־ איז לאםאלעט םון גוטהײסונג זײז
יער.

 די צו אפעלירען צו בא^לוס דער
 יארק נױ םון ארבײטער ארגאניזירטע

 פרא* די םאר שטיטעז זאלעז זײ כטײט
 פרעזידענט םאר קאלדידאטעז גרעסיװע

 נע־ אנגעגוםען איז װײס־פרעזידענט און
 אינטערעסאנטעי זעהר א נאך װארען

 שטארקסטע די דעבאטע. הייםער און
 און פארטײעז אלטע די נענען רעדעס

 הא׳ באװעגונג פראגרעסיװער דער •פאד
 די po װהיים, דזשאזעוי געהאלטען בען

 ;ױטיסא אין ארכײטער טעססטיל
 אינדזשײ מארין די פח סאראן, דזשײמס

 אײברזן־ און יארק, נױ םח ױניאז נירס
 דעי פון פיהרער דער לעפקאװיץ, העם

ױניאן. טיטשערס

 נעק־ רעדט ווהילער םענאםאר
יארק. נױ אץ זונטאג םטען

 דער װהילער, װהארטאן סענאטאר
 וױיס־ פאר האנדידאט פראגרעסױחנר

 אד־ זונסאנ קומעגתגז וחןט פרעזידעגט,
 סאציא־ און •ראנרעסױוע די רעסירעז

 א אויף יארה נױ פון בירגער ליסטישע
 די־ אין פיסניק און טאם־םיטינג ריזיגען
 ראוד, באסטאז 4018 פאר?, קערט׳ס

בראנקס•
 װעט סענאםאר באריהמטער דער

 איצ־ דעם םון אישוס די װעגען רײדעז
 און אידעאלעז די װעגען קעמיײן. טיגען

 בא־ פראנרעסױוער דער םון שםיעבוננעז
 רע• רויבערישער דער װענען און װעגוננ

 טע־ פארבחגכערישער אח אקציאנערער
 פאר־ סטריט וואל צוױי די• םון םיגקײם

 און קולידדע׳ז םון פארטײען די טײעז,
דײװים׳ן.

ערװאר־ ווערען םענשען םױז*נדזןר

i ײ«די«»עז ויךדי «ון וײם*

אפ-ערײטארם קלאוק
ס ר ע נ ס ע ץ מ י ם א ק א ם. װ. ג ד. m ,1 י א קז ר ע ם פ ר י א

מיטעגען םעקשאו רעגעלע
ײערען אפנעהאלטעז װעלען

סעפסעםכער גוםעו דעס טאנםאנ,
ר 7.30 ה ד או ענ ב א

. ׳ :»<עמר פא^נענדע די אין
אן ש ק ע אוז ם ם און- סטריט. טע5 איםם 210 האלל, בעמהאװען :ד
אן ש ק ע ם ם ע ל ר א סטרים. םע106 איסם 6צ :ה
אן ש ק ע ם ם ק אנ ר מ 1^1 ׳ימםי קלאב i לאקאל :ב טי ײנ א״ עמ. ײ
אן ש ק ע ל ס ױ ו ז אנ ר םםריגג םעקנהזן 219, לייסעאום לײבאר :ב t

 םראנען אלע וחצחזז ערלײדינם וחןלען מימינגעז סע<מ*ןיז דיזע בײ
ײ געװארעז ימורהאנדעלם ?ײנעז װעלכע  דער םאר באארד עתזקהוםױו דער נ
םםרײי^ םיז צײם נאנצער

םעגדען. צד אוימעמאדערם זײנען םעםבערס אלע

װ ד ב סו ע קז ד ע ר א א ל ב א מ * .1 ל
מוגעדזשער־סק^ #לװוײ ל. , נממורםאז. האראדױפמג ל.

̂נן  ררע?
ד,ע- צו

 זײ װאו ■יקניק, דעם צו טעט
 ג^עגצגהייט זעיטענע די האכען

װאם םאן, דעם רען
 םון דאגערטי׳ן ארױסגעװארפען האט
;קאנינעט
 גאג- די באקענט און עגטרעקט האט

yv םון טאגץ וױידצן פיט׳ן װעלט 
 האכ^ װאס גנבוה, און כאכאר ט,Dyנר
 את Dגyארטסiyר oyi אין רשטyחyג

;רזשאסטיס
nyi ,א?ױ האט װאס םאן iri>yn 

 דאג- פון טראסט ny»ip םyר טDטypנא
v און סטײט טאגא m\ אנעד די װעלנ^ן 

jyo ר םוןyר רyובלי■pאנyהא״ ■*רטײ ר 
 סיאוס״דורנגעמאל*״ oyi פאכטyג

oyj ייז כאשוידיגען צו םארזון DVi 
;גערינט פאגטאגא

oyi ,פים צוזאטעז איז װאס פאן 
 y•ר-טדyבאנ חןר ט׳ןyא<Dלא ס^אטאר

:pc -.y רyזוכם װאס באװ^גג, ר 
y דאס ארויסצורײסמן t rw n y o n סאלק 

pc רי pc sy:yj פאג• סטייט װאל רי 
* גאט^

א^ן ל^ז סיט צוז הי  אויוי ווע^עז װ
jy מיטיגג םyד r n ,יע^רר, דזיפארדזש 

D •ראגרעסױואר דער nn :»p גא• סאר 
 ;אד״ ;ססײט רזשױרזי נױ pc ווערנאר

 םאןױאליסטיש^ רזר םהאמאס, מאז
 דו פיז גאווערנאי - פאר האנדיראט

 סאציא• דער מע?לעוױ׳ דז^אזמף יארס;
^iy ^ ’oo גאלו^אר םאר ?•גדידאט 

 ס$ר דyד יט,yראסװp ; רםpיDpyאנtל םון
yציאליסיט rסטײמ פאר קאנדיראט ר 

nyoyipyo ; ל ע ^  m)\$P פאר — ארר ס
 סאלאפאז ט״פאריס און גרעספאן,

נאוחןרגאר. נאנטyטrל פאר

ר ע נ א ק י ל ב ו עי ר ר ^ ר ה ז םי ע ב  ד
ט אז צו ע ל א פ א ט ל ע  װ

ען. נ װי ע ג
y םעחר אלץ וױיטער װאס iy r| די 
 «אר״ ר^וכליקאנישעד דער םון םיהרער

 באאוסרוהיגט װאשינגםאן אין כדי
pc דyפון װאוקס ביי״דשנעלען ם i r t 

 די pc סיהמןד די לאפאלעט״כאװעגונג.
 אז צונמגעבע;, האנען רעיוכליסאגער

 דגען װמם dpp'D פראגרעסיװער רץר
 געכ• אײאװא, אין — סםייסס 12 אין

 נארד םעעסאסא, װיסקאגסין, ראםקא,•
f^ p * i װאהרש״נלין און פאנםאנא 
רמרפיננםאן. און אײדעהא

 jDsm סטײמס 12 דיזצ אח
 T( םאר פאררעכענס געוועהנייד װערעז

 פאיא• א איז פעסםוננען, ■ונליקאנ^זע
 פ«ר ן,̂טyיאםאל פאר בירנער ריטעט

 װעל״ םון באװענוגג •ראגרעסױוער דער
ד.yנyרDר•yבאנ דער איז ער כקר

 רע״ די םון רyםיהר די צו גיבען אזוי
 אבאד זיך־ ןyטרײסט זײ ר.yאנpפוכלי
ר ערשטענס, :האפנוננען צװײ םיט מ
ב^ ?זי אז ל,yאנשט דעם זײ כען ױי  ג
 אמ וױיץ איז קארז װאס דעם, צוליב אז

 פאר^י׳ם די זyװעי נעװארעז׳ רyרyטײ
 :$ר םעז7 דעם ביז סטײטס דיזע פון

,iiny-uy iV2opv זײyאו| מײנוננ ר 
 צוױיטן זײער קולידזש׳ן. םאר שטימען
ײ װאם דעם, איץ באשטעהט טרײםט ! 

 ױ װעמען pd ŷציגrאי די ניט זײגעז
 די אװצין רײסם באוחןגוננ •ראנרעסױחצ

 ווא• באריכםאן, די לוים פאלקס־םאסען.
 העד• רעפובלימאנישע די אין \n קומעז

 ("ו&ר*ך0 אויף פאריאזמן ?רואדערס׳
 או־בײםאר און םארמער yםאתראטישyד

 לור צו אריכער געהען און •אדטײ זייער
 וײ זײניז בײשפיל צום אזוי, • פאלעט׳ן.

 סאשק חןםאקראטישע די אז ױנקר♦
 באוחד •ראנרעסױחור צוייב װעס
 דזשוירזי נױ אין פארלירען שסאר? גוננ

סאוםי^ די אײץ אין יאריז נױ אין סטײט,
 צוױ• די צװישען װאהל־קאמי ד^־

 ױ| דעכ^וקראטישע די פארםײען, אלטע
• איץ טראגט רעפובליקאנישע,

 שםילאן .םרײנדליכצן, םרידליכען״ זעהר
 םיוד װעלכע אײנציגע, די ר.yטpכאיא

 װאהל־קאםו• םארצװײםעלםמן א א; ־־ען
 אםאקים לײדענשאגוםליכע מאכען און

n אױף v " i) די,לאםאלע<ד זיינמן נעננמר 
טועד.

nyi pc 1• מעז, םעלדעט סאוטה 
 די שםאר? זיך פארשסרײם דארט אויך

ײ םיט אז און באװעגוננ פראנרעסױוע  ד
 פעחר אסעריקען דארטיגמ די po י.ילױ

 ני־ װארעז מניאנס לײבאר אװ יײ״שאז
 םאכין וואלמ לאנואלעם־קאאבס- שאפעז
 ייג ®ארמירימת? p» סי^נרעס נרויס

סאוסח נאנצער דער איבער
באםצסטיני! און ארגאניזיימן צו

| אדימסראמן און באיתגתג דיזצ י  י
 יי װאם ילאנםעסיגפײם, פעהר איהר
 נרזיםי די טין איעק 1%א םעג

T שסידט, > m אח 
trum ערעפעגמ דזשיא,
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װממ«חדןדסקדרסנ«נמרױדאן
י m ת v p ,דאי אײד ייון ׳נגטמר 

־6«נט ^ינ«רנ»״  tv אז א־י, י««ש *
 *ר,6ד«ר גיט און «רוח, נרויס ■יז

jy ר«רב«רש »ת)«ר« װ*ס »<ילה, r 'f 
M מװ«ורען t n i  m vug ^אוניעי 

t 11 רי זיינ׳ון מםנערם w i n  VW1* 
t’» «11» ניי •**וט, נ«ר מװען. i V  t 

 מ־ 111» ה»ט 0V װ»ס )ר«ם סים «רות
»i»B r אומייא »ן »ן1םי ד«ם — IV9 

 ד«ר*־ םמוירטש. סײן ניט «**ום ס»כט
ײח יר,1 פ*ר׳*ט«חט נ׳ןר, J1# סו » |1י

 י1*1#»דנײטסר |1ם ר«מנ«רט אונזערע
 -I1P 0^11 י׳ונ׳(«, די «|1ז״ ר<«ס קיים.

טשו*רט& ׳ןי6י1» י»ר »נחני ?יין «ן
.1ר«כ« ניט

 vכ י < pי לג פיוןנכ׳נ ח«וכ*| מיר
 ארנײטען אױף קענ«ן ofn םעםנערס,

מרי• ויי im ?ס,1#סל אחןר לרעסעם נײ
 •1׳*ט »ו| ד»רט »ד«ר ד» חזואכ » »ן

■iv דעם ם»ר «ייט. ׳*י*׳ננט< רי מרך 
in »*ז p im s c  iv ײט1»יי(י די? im'  ׳
iw ל^?»אט די ib| נ*»רר, דז^^וינט 
nny» וו»ס m יז סנזדם« yכט1רר• 
טרײדס. »נד«ר» די ניי *רניינמן זו

oy ו »םוז, 1»י« o n ם»ל*ס*ז»ן
iyB«n סיי p1״ p«o iיט )p tttinv״l 

yy ij^ iםיי»ן נדען i*« Dy נ¥ר« p״i־ 
i נים ,סזי r w ס ײויי כ  הײנ• וױ ^

ר ם*ז»ן. טינען מ * e«ii װyוגז ט« 
t ר»ס העיפען i  |yi^**p«B< י»ס*ר 
 ז»• פחנמיימת lyiyn ר¥חןן נעםעי

מז•
w'' רyד ה*ט נעםי־ן‘*- »ין ow״ 

vH *חןר םטרייק קי»ושם»כ?ר V tunt 
ylנד»כם y w B ^ iy i) ר¥111» ם»ר 

 וױי »*ך n» י»ח»ל, iyB«a סהוירט
 ס»נ¥ן o«tpiyoB*i« oyT »ו*» ט»?ע

י»?»י. iyi3i« jib Dרyכיכyצז די
״ avi נ»ף :עי־׳טנמנס :By גדײ«

שײ גיט חניח <ya pi«^p » הען םענט
1 י י » iv װי *myo »n*ipo ם»כ¥| לען

 *רנייטער די נײטירליו, ל«ונטר»לט»ר.
i ײעלען r n m 'W  |yt*Hn, >• ט« 

 סטרילט ז*י *נריםענט פון ימלט רער
 ד«רםלן װלט jyo .imvn דויבנעםיחרט

«jyD«BD'i, סלוירטס ײא־די ynip| |*ה* 
 אין |yoip »ון זין ׳טעהםלן ניט או;

tic d*mj ױניאן רער iy3«o jiM • 
״ »וינ האםפ־׳יינט,  i« ,|yi*B3jn*iao ז

 »יקט Dnwwyeuwe סייד דער
 *j«p »יין וױ סלחר «וו סקוירטס םאנען

dyn i אינ״נר איו טיאי,טאר, r i v ט*ז 
 סארס, א*הר »*| װ«ס ,oy'a אבססי׳יט

 oy אױנ ילו6א חןרי׳אז^, iv נ*ט ראס
»•;־ חזם iyi«DOiviH ױין נו־םינ װעט
c »*ו ראם .bkc* ם״ר iyd iny,

 -ya ניט מניאן די חאט צװייטענס,
 ײאס נ»י¥כאטיס, y3**yi» םים סעטעי־ט

ib i‘«< די םאמומען אלײז האנען in v|
 אױ־ מאם חייסט, דאס כעי*־םי«כות, די

p חןר ניי אלײן כיינמן r«o.
 םאר ^V2VW סיר תאבען רר*ט«ס,

iy דזמאנ א םקוירם־סאכער יערען  Jim* 
 ארנייטען, iv 1װא כאאעכאס r ה«ם
 ארנײט. כ־םעל » דא נאר איז עס אוינ

*| fi האנ »יף ײי נאםיײיר, irריהyר 
 איז oy *רוח; iydv»* איו *ננערריזע!,

m נ*טא יעצט y i ,אין )וכער ארנייט 
ניט, ׳*ואר ?יין ױגיא( די האם רעם

מיר : dpbv נאך זאנקן װיל איר
 םלוירט רyד סיט געטעטעי*ם ראכקן

 וואלמו אסאסיאיימא(, קאנםראקטארט
*,Dm*pyo נרויטע א jyoyiyi אונו האט

«i די לאגסראיזטארס, רי lie m y » y o 
 אל׳ן lytio urtvr\ אסאסיאיימאן תר
 סיגאליײנר. אונזעדע נ*ש¥םטיג¥| סאי
 נאזוחוסט רעם סיט האב^ סיר וואס
 העכםט ־;woyBr אחיפװ״תן זיר מ׳וט

iw רעם —• דאר׳שײנרןך opyi ,סיזאן 
 ארבייט, םעחר זײז נ^װיס װקט oy ותן

 ער׳»ט זין לאז8 אוגזער ווקם דעםאיט
«iy3**vo’n ם רינטיכעז אין אי ס מ  נ

 פאר־ iv זיך חאנרעים oy ווי ײיים »ױי
,א סיט סאכקר סשירט יעחןן 1זארנע

*».D«rn
אײנפאר׳סטענ״ אויך ייר 1האכע ס*ר

 סאר אז קאנסראקטארס, די כ־ים רינט
 זײן סקײי דער זאי סיניממרם אלניעיע

 םיר יאר•1 א דאיער 26 ײי װ״נינער ניט
̂ובמו  יאסם חןס *רומ»ת«וטקן יוויןי ד

’jyBPynivo באלאכאטיס, *ונזערע סה iB 
 ווי ארכיים.״ דעל אין םסוירססאכ׳ןר רי
 ײ innypo'ia סלוירסס, רי אימן1טז

 תלײנינסײטקן; זמויגא נאר און כעיטם,
 א סלורטסאכער די געכען װעם װ*ס

 ײאס רy»נ ארנ״ט, מעײחנר כיסעל
 סיר jjm »י*טאר, איץ ראם העיסט

 סי״נן סיר ? סיזאן u»ooy>r pt» מגו
אז׳מ־ די »ונט«ר mops ראס םאכען

 טאח *תריימא( ייד זאלעו מיר ׳שטענרען, .
b 09ומז אוז סיואן. נעקסטען חנס m 

 «ס סיר ואלען נעלמנאנהייס יי לימו
j נאד וחד »יו סארזאםין. ניס r r n 

סאל. ןװיייסאן א ojn ײינעו
im איר y :די סײ ואלאן רארםיס

די־ סיי אוז , ארכייטער .
■ »T און סויי׳ח ניס prone

• •

'«i מ׳אן, ילי ®יו »&יס• im "I jyn■
r׳v׳ י׳(ו אי נ<יי׳ 1י)׳י y ry  o r אמ*ס

oo**ipo ניס (,א p״vwyoyoyi i 
to  Ijr̂ JW AV •ד «nyiyy ys •»א 

”y, סטאיסן. yר itrifopy6ii«o*o«o 
IHP סין יסט‘׳ א לריסנן «ys -ױגיאן 

iy»yv׳ otfi ,ח״שט ib| •ר -«•i m  y 
o«n ,nUTfOPUB ;האנע o - lly o y i 

ט 1 יי 1* minייי ײו *»!׳ jyo*ii iy**vii 
im ייך »ו1י » n  iv אינ״ט. נאר

 *oyo yרyאמז חנרס»̂; װיי א*ו
lvuP«mv«« w |y;i«B t נ״יש׳ o  ojt 

 ס*ט*נ־ pyooyo ^אלאי* y**yir yרyfו(»
lyom y i y i  .jyv »ז״ן ײעט ס*טי 

אנ,1דא ט  nyooyoiyo ivo4 oy,ד ^*
 אין יאלאי, סיט•!! ly'-yiyi oytua »׳!

 סיט־ די זא-ען סטריט, yo!4 א*סט 231
1 יחןד‘!׳  iv iv**vbihb *ט1 23 יאלאי* (0

nr |yoip יי iy)i*o*o אח to ײערען 
tyopn •ד v ;ib %*t*׳iv o

tVT*uvo«iiv o**v נ•«yטר״ר־ די ר 
yi«iB,; דאס him oyn נע״ א נעכעז 

nm v*v i  nno״iyivp«o iv o זיןי iim 
niyov^«B « iv ryoip׳*e 1 עס ויאס  *־1

 װאס oi» טר״ד, רyנז1א א*ן זיו טמס
חר  די םון י׳אנע די lyרyoy»רכD ו0 מ

,oyo«o ס?ו*רט
פי ר

nyiyo ״#ע?יע««י,»
 נקאװסקי

.23 ייסיי י

 ל״ד־ס ױנייסעו ױ כײ נאסס א קאחן ם. ®אניא
י פון■ ױניאן סױד םיילארס

כאריכם) (א

 אײ* טען18 יעם ׳i:yvn פאגטאר
אין גאסם א געהאט ריי ׳נוסט
 ו,nip פ. פעד םרײנדין Aי,גטyכר רyאונז
 שןו*yרגyנטיא רyד pc נטyדדy•ר װ״ס
 ױניאן onypn^n גטyגארפ יײדיס גיוי
 ‘פארטyד אנא^rי1pvדy פון ,ipyo און

 ״yאפ אין יוגייאן רy^כyז רץר םון נטyפ
 אונ* pc אײנלאדומ רyד אויף רילא.

jy י. פר. גאט,yלyד אמאנײזיננ רyז tjp* 
וסט רyחרטyyג רyד האט בערג,  אדר^ ̂ג
^ yרyאונו סירט ב פ ע  ױ yװעלכ pc פ
אויסנאהפע. yפ,װאר א געהי^בען האט

 אונז האט לןאהן פ. ,םע: םרײנדין
*w z v w rv y איהרy איינדריקע pc 

o y i ט,א שאגאר שאנאלyרנyנ  ערױ^י
pאנyDרy(עננלאגד), אהססארר אין נס 

 םארטדא״ ;אטyלyד א jypy; איז ד װאו
lie jyo אפy,ריקא

 פון גרוס א iyay;y;E^ אונז האט זי
 איהר םון טיגקײסyט און רסyפכyפ די

 האט אײנררוק שטארל^ א און ױגיאן,
 פרא- 40 אז סארט,yר איהר פאכטyג

i צענט v " i  pc פyפכyרשיB באשטעהט 
 כײ לײדעי איז װאס זאך, א סרױען, םיז

זמלטענהײט. א לאנדאז אין אוגז
איבער־ אויך אונז האט גאסט רyד

 דעם pc אײגצ^הײטען םיי־ע גענעבען
 אי־ אין ױגיאניזם טדײד רy^אג,רvאם

 אירישע די װאס ׳ysרא די און פײןyג
*i^ ̂’y^'fi־  nyo] אפעריקאנער רער אין

ארכײט^־־כאװעגונג.
 באנריסט איז הןוהן מ. םאניא םרײנדין

 3iy3jy?Hi פ. רפאןŷויט pc געױאדען
y און r t r o ^ i^ .גראדזשינסקי, דזש 
 חאפיטע ברענטש רער pc נאפעז אין
pH פ דיyםבyפון שרײכער םון און ׳רס 

v v i ד םון סעקר. אלס צי^עןyיײב־ ר 
xינטyבר זעלכען סון
 דעם דורף איכערגעגעבען חאב^ מיר

 אונזערע צו גרוס א גאסט געעהרט^
 און בכלל טרײד ז^בער םון.דער חברים

 אפעייהאנער דער pc פיטגלידער די צו
 זיף האבען פיר בסרם. אינטערנעשאגאל

 טיטצו־ םארשפראכ^ ג,נענזײטyנ אויף
 אונזער םון אנדעיע דאס אײנס ט״יען

 װעט עס װען ה^םען זיך און טעטיגקײט
 pc םארבעסעױנג דער איז 1זיי נויטיג
טרײד. אונזער
 האכען שטיפונג הויכענערyג א נײ

גאסט, רעם פיט זיך מיר
(פישא), י, ש ט א ל א ג ם.

סעקױ. קײברערי

ספאסכראוימר זינמרער דער
 אכ• איז ערסאלנ זײן אז סארשטעהס,

 צוטרוי דעם {»חאלטען דעם סון הענגיננ
 פאר־ וועיכע קאסטאסערם זײנע פון

 אינװעםם- פ«ר נעלד זײער איהם טרויען
םענ®.

 םון מאנופעקטשורערם די אויך אזוי
 אנצוהאלטען אום »ז װײסען, מױראד

 םםוקערס מױראד פרן צוטרוי דעם
 דעם אנחאלםען איםערצו זײן כוזען

 ךײנעם 100% ?ון םטאנדארד מױראד
םאכא̂י טערקישען

אלײן!״ דך פאר ״אורטײלט
ד סארנלײכט א ר ױ  םיטאירגענד מ
וועלט. דער אץ םיגארעט װעלכען

 דעאה א^הר װעט אנדערע, װי אזױ
טערקישע. צו ענדערען &וץ האבען

20 ארער no 10 כאתסעם
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 אינטערנעשאנאל דער פון קאמפײן דער
קלאןקמאכער טאלרא ױ ארגאניזירן צו

rהענפארד. מ. פין
 אני ארטיקעי עישטען אי; ראבען נ׳ײ
 באדינ־ כעזאו:ערטיעגי* רי אױף געװיזע;
 טאײדא׳־* די װערכע אוגסער גונגשן,

 ‘אי־ צו געציואונגען זיינען ילאוקטאכער
 םון יאקאל ט>ן?ידא׳ר דער זינט בײטען,

 אונטערגעגאנ״ איז אינטערני״טאנאל דער
 פון קריזיס עקאנאמישען גרױסען אין גען

1020.
טארידא, אין לאגע די פאר״טטעהן צו

 גע־ דער סיט באקאנט זיין אנער ם*; .סו
 ראיף כיען ראקאר, אטאלעען פו• ׳צינטע
ד זיך האט לאיןאל דער אזוי װי װיסען  נ

 אינטערנײ- דער איז עס אזוי װי גרינדעט,
 צײטװיי־ א באקיניען צו געױננען שאגאל

 אינ־ יןלאוהס דער איכער קאגטראי ייגען
 אוסשטענדען די און ־שטאוט פון דוסטרי

 א־ויס־ זיך האט קאנטראי רער אזוי וױ
 כייט אינטערני״טאנאר pyp תןן ;ענייט״ײט

לאקאל. פון אונטערנאננ דעם
 זײנען קיאווקטאכעי טאײדא׳ר די

 ״עסיד דעם דורכגעגאנגען ניט ‘יייגסאי
 קױם׳ א האבען צו ױניאן, א װאס טעסט״

 אינ־ די האט טאלידא כייט דורכגעהן. כ*וז
 יטװעריגרױיײ געהאט איטער טערנײ״טאנאי'

̂ע איז שטאדט די און טען  בא־ כיאי* אי
 ־טאפ סװעט א dsh געװארען טראבט

פעסטונג. שאם אפען אין נעסט
 איגצזערניישאנאל דער איז עס װען

 טאילאדא׳ר די אמאניזירען צו ונגעןלגע
 1קאנטראי א באקוטען און קיאוחםאכער

 פארנעקומען עס איז *צעפער, די איבער
 ארבײ־ די װעלכען רורך קאסף, א אהן
 געװארען םארהארטעװעט װאיטען םער
 אויח שםעהן צו אויסגעלערענט זיך און

 נע־ איז ױניאן דער םיס. איעענע זײערע
 די איבער קאגטראל א באקומעז צו לוננען

 אײנ־ פון טרײהײט דער צוליב שעסער.
 איז װאס טאלידא, אין טיטגלירער צעלנע

 פון געװארעז אױסגענוצם נעהערינ װי
 דער םון פרעזידענט דאטאיסדינען דעם

 און שלעזיננער ב. געג. איגטערגיישאנאל,
 עקזע־ דער סון מיטנלידער איבערינע די

באארד. קוטיװ
הא־ סאנופעהטשורערס טאלידא׳ר די

 דיאבעז און חאםף א אהן נעםעטץלט בעז
 זײערע ױגיאניזירען צו אײנגעװילינט

 צו א׳רבײטער די צװינגענדיג ניט שעס*ר
 װאלם לאגע די װעץ ססרײקס. ערקלעהרען

 ױניאז די און געביטען נים באלד זיך
 אי׳ סאגטראל א אױםאיבע: געקענט װאלט

 ײאיטען ׳צײט יענגערע א שעפער די בער
 צו צוגעװאױגט מאנופעוןט׳טורעיס די זיך
 װארט ארבײטער רי בײ און *צרה״ דער

 אהז גויטװענדיגקײט, א געװארן ױניאן די
 שיק־ דער אויס?וביען. ניט הענען זײ װאס
 זאל אזוי אז נעװאיט, ט1: אבער האם זאל

 םאנופעקטשורערס די אײדער זיין. דאם
 זײ־ צו צוגעװאוינען זיך באוױזען האבען

 אר־ די ביי איז ױניאן די און ״צרות״ ערע
 ד»אט נעװארען, אײננעבירגערט בײטער

 עקאנא־ נרויםער דער אונטערנערוקט זיך
 קריזיט יעדער .1920 פון לריזיס כ־ישער
 אײננעםונדעװע־ אםילו ױניאן. א ־טארעט

 א אין אפגעשװאכט װערען ױניאנס טע
 ארבײטסלאזינקײט דער צוליב קריזיס.

 נײע קײן *רויסשטעלעז ניט ױניאן די קען
 ענטװיסלוגג םיז לאגית די װי פארערונגען,

 ױניאן א איז יזריזיס א איז דאס. פאדערט
 םארבױגען געצװאוננעז מאר מאנכעס

 מען װעלכע נעבען אומנערעכטיגקײטען,
 אויםגעהויבען צײטען בעסערע אין װאלט

 אפם־ םארלירען סריזיס א אין קאםוי. א
 װאס אויםבעסערונגען ארבײםער רי כיאל

 די אין קאסן״ דורך געװאונען האבעז זײ
 װעל־ אבער, ױניאז א אין צײטען. בעסערע

 טעסט״ ״עסיד דעם איז.דורכנענאגגען כע
 נעװאױנט ארבײטער די זײנמן סאמן», םון
 א-ר*אםח אויםנעםען צו צוגעפאסט איז

 כיאנוםעקטשו־ די הבתים. בעלי די מיט
קאםח א װאם מיט אויך וױיסען רערם

אנפאגנען. זיר סורא האבעז און שמע^ט %
גע־ ניט דאס אבער איז טאלידא איז

 האבעץ הבתים בעלי די םאל. דער װען
 צוצױ אויסנענוצט געשיקט קריזיס דעם

 צײמ־ זײ איז דאס און ױניאן די ברעכען -
נעלונגען. װײלינ
םאלי־ אין חלאוהס בײ ארבײטען עח

 איז זיעז פערזאן. הונדערם זעתס ארום דא
 די געװארען אײננעםיהרט איז יארק נױ

 טאלידא האט ארבײט, װאך םון פיסטעש
 אײננעםיהרט האט מען נאכגעפאינט.

 םיז נאראגטי םולער א מימ ארבײם װאך
סיזאז. א װאכעז 20

 די איז דאי4טאי איז םירסא נדעסטע די
 די קאמפ., מארטין און יאהעךגאלדםאן

 מיט אנרימענט אן נעהאם האט םירמע
 פלוצלונג ױ האט 1920 איז ױניאן. ^ןר

 און *שאפ דעם םארמ^בם זי אז עדק^הרט
 נױ־ אין אםיסע^ איהרע אריבער ציהם
 ־m נעמאכט וועם ארבײם די וראו יארק,

v אויטסײד אין רעז w r.^ סאר־ עס 
 גע־ ניט מעהד איז דאס או ,yy •פםעהט

 אר־ די אויסאוהוננערען םיםעל א װי *וען
־ םיז אוזאגעז זיך זײ צוױנגען און :ײטער

 גע װידקײך האט ;,פייט רי ױגיאן. דער
 אינטערגײיטא־ די יאי״ק. ניו הײן כיופט

פיז אבזיכט די פאריטטעהענדיג ׳נאר
 יואכדי' דעם ;;,אויפ^גוני האט םירטא, דער
 טא־ זאי םייטע די אז ך/ןרלאזען ניט און
 דער יארק. נױ אין ארבײט איהי־ע כען

 קאמפאגי טארטיז און קאהען־גאלדטאן
 אינ״ א; ארויסקריגען צו נעי־וגגען ראן איז

 אינטערני״טאנאר דער :עגען דזשאנקיטאן
 אינטערגײישא־• די אז אױסרײד, אונטער׳ן

 צו אוםקערען זיך צװינגען איה־ װיר :אי
ירא.  מא־ 6 פין ״װאנדערונג״ א נאך טא̂י

 א-ין פירכיע די אבעי זיך האט נאטען,
 עטאבי דאט און םאייידא קײן אוטנעקערט

 איי יעדעי *טאפ. אפען סטריקטײ א י־ירט
 א:־ צו־־יק האט פירטע די װעטען בײטער,

 צו יכטעטלפארפ נעיוען איז ועיטטע״ט,
 לײנ־ װעט ער אז אגריטעגם, א; סײנען

 דאס ױניאן. דער צו ;עהערעז ניט ‘נ-אי
 פיר־ דער איז אפ,1׳* אפען פױ אײנפיה-ונג

 בא־ ניעהר רי ײיכט. גאנ*ן אננעייוטען טע
 צופא־רען זײנען איבײטער װאוסטזיניגע

 האט איבעריגע די טיט און טאי־ידא פון
 אי־ די צערעמאנירט. גיט פייכדע דיי זיך
 אײננע־ איז סיסטעם יטאפ כוועט טע

 I וױ־ א אהן ככיעט צוריק, :עװאיען פיהרט
 זײגען כעsװע ארבײטער, די דער״פטאנד.
 צו־ געװען זײנען טאי״ידא, אין פארבליבען

 װאי צו ניוטהיאז, און אויסגעהוננערט 4,ב'
קאניױ. א אנפאגגען נען

 פארגע־ יע אבעי איז צײט רעי דורך
 אלעקסאנדער דער בײ פטרײח א קוטען
pysn ..״ברידערײך״ האט װעיכע קא 

 פירםע, ערשטער דער ארױסגעהאלפען
 רעי ארבײט. די איהר פאר ײאכעגד־;

 גע־ קײן געװען ניט אבער איז רםרײק
 אױפ־ איז סטרײק דער װען און לוננענעי
 טאלידא׳ר אלע אי; איז נעװארען, נעגעבעז
 געװארען אײננעםיהרט •צעפער ליאויוס

 קאנ־ סאב מיט סיסטעם, שאפ אפען די
 ״אויסצײ:־ איבעריגע ysH און כראגןטיננ

 *שאפ סװעט אכיאליגער דער פון נוננען״
צוגאב. איס סיסטעם,
פאר־ אין אננענאננעז דאס איז אזוי

 די יאהר. עטיייכע יעצםע די פון יויף
 אין געטאבם ׳שויז האט אי;טער;ײ*^אגאל

 םארזוכען עם^יכע צײם דעי פון פאריויף
 םארזוכען אייע טאלידא. ארגאניזירען צו

 די איימענעבעז. נים אבער זיך האבען
 נידערשלא־ צוםיל נעװען זיעען ארבײטער

 או; קריזיס פון אנגעליםען צופיל און י.ען
 אפילײ די אויף נעענטפערט ניט האבען

נעהערינ. װי ,אינטערניישאנאי דער פון
 בא־ טאנאטען עטליכע לעצטע די אין
 טא־ אין עגדערונג אן אבער זיך טערקט

 זײנס. געםאן זיך האט לעבען דער לידא.
 םאנוםעק־ טאלידא׳ר די פון אפעטיט דער

̂מ טשורערס ̂אנע די אין װאקסעץ אץ האי  י
 אונער־ געװארען איז ארבײטער די פון

 בא־ אנגעהױבעז זיך האט עס טרעגליך
 אר־ די נײ אונצופרידענהײט )א װײזען

 פאי־ ביאל װעיט װעלכע בײםער,
שטארקט.

 יעצטיגעי דער אז ׳איז רעזולטאט דעו
 צו אינטערנײשאנאל דער פון קאםפײז

 קלאותסאכער, טאלידא׳ר די ארגאניזירען
 דעם אונטער :עפיהרט װערט װעלבער

 פערל־ װײס־פרעזידענט םון אויפזיכט
 לאקאי*ער אלס בארקאן מ. מיט •^טייז,

 םרויכט. נוטע ^וין ברײננט ארנאנײזער,
 אדײנ־ צו שװער נאנץ נאטירליך איז עס

 גײסט נײעם א םאל אײן מיט ברעננען
 עס קיאוקמאכער. די םון לעבעז דעם אין
 די^ורגאנײ־ זײן סקנא צו װאס ניםא איז

 אינ^ערניײ דער פון טהוערם די און זערס
 צו אויס קוםט זײ טאלידא. אין יטאנאל
װאנט. אײזערנע אז כיעכען
נ״דערנעשלאמן־ א יעארנאניזירען צו

 אר־ צו װי שווערער, פיל איז אימעע נע
 איז טארידא ארםעע. נײע א נאניזירען

סקעבס. םון נעסט א איצט
 נע־ זיך האבעז וועלכע נסשות, בילינע

 שםעדט אײנענע זײערע אין עננ פיהלט
 הא־ ױניאן, דער םון קאנטראל דער צוליב

 טאי*ידא. קײז אריבערנעק^יבעז זיך חןן
 םאלידא איז אז ׳זיך םארמםעהט עס

 נידערםרעכםינקײט, יעדע זײ טוען נוםא
 קאט־ ארגאניזאציאנס דעם באקעמפען צו
 די װען אינטערנײשאנאל. דער פוז ײז3

 אויך קאנםראל א געקראנעז װאלט ױניאן
 אויסנעקומען זיי װאלמ טאלידא, איבער

 קאםפײז דער אסעריקא... םארלאזעז צו
 נעטאז װערט ארבײט די ׳אן אבער געהם
 יטוין ברעננט און נםש, מסירח םיט

פרוכטעז.
 א פאיאז *פייז איז כאלידא איז
 אינםערנײשא־ דער םיז לאקאל ^עהנער

 ארגײט גו*וע שייז טום װעלכער נאל,
 לא־ דער נעבים. ארגאגיזאציאנס אױם׳ן

 און טאנ יעדעז סארנרעםערם װערכ קאל
 ביז װי אנגעהז זאל ארבײט ד• אױב

 וחןן ציימ די וױים ניט עס איז *וויצם',
VQ TWהונ- ארנאניזירם ײיז וועט יידא

ברואים ניייגע די און ■ראצענט דעיט
 װעי״עז אנגעסאחדעז אד,יז זײנען uכלyװ

 • טאליד^ פון ארויספעקלען פײזע; זיך
קאט־ ארנאניואציאנס דער אבער כדי

 זאל אינטערנײשאנאל דעי פו; פײן
איז ׳זויטאטעזyר yr די נרענגען

 שטיצע אקטױוע און yסיטפאטי די נויטיג
 באםעלקערונג אידישעי־ נאנצער דע,־ פון
 טאלידא׳ר די װאס דעיטיט ירא.רטא אין

 אונארגא״ םאיבליבען זײנען קראוי«טאכער
 אידי׳&ער ^yj,,oy'־:K דער איז ניזירט,

 טאלידא אין יעבען געזעי־שאפטליכער
y: אפנעטױדטעט ^ v.\ 

א  פרוײ די אויף ליגט חוב באזוזנדער #
 דאר־ פרױען די קלאוקכיאכער. די םון עז

jyc ,ער׳&טע די זײנען זײ אז געיענקען 
 באידינגונגען yדיגyקלאג די םון קרבנות

 י גע• נער^ײנעןyמ yרyזײ yלכyװ רyאונט
 די פון םרויעז די ארבײטעז. צו צװאוגגען

 כעלװע יעניג^ די עם זײנען רyקלאוקמאכ
 און סyגליכyאומט דאס באוױיזען דארםעז

 א דאל. 35־25 אייױ סysפאטי טיט יעבעז
 סטעד/ ניט אױך ט׳פארדינט װאס װאך,
̂ען  זײע־ װען אז ׳עןpנyרyג פרויען רי זאי

 דער אין אײיגטרעטען װעלען כיענעי רע
 קורצעיע איבײטען ^נפאנגען און ױ:יאן

 װע• נעי״ד, טעהר פארדינען *טטונדען
 װעלכע ׳די זיק קינדעי זײערע און זײ לען

וױסען װעלען רyקינד די געניסען. װעי־ען

w <חאכען ױ $t סי ^ יד*עגעז וײ 1ו
tfitr חומם *ר ותן ip i  im •ר*

 אר״ •װעל טאטע דער געהט יעצט נײט.
yo^a; ם א י ש קינחנר די עןזו V ף * נ ו

ךער די |Vii צוריק קוטי) און  ״ א י* w ק̂י
ן ן y פ ף ^ . נ נ א י

cv אין אװוסאכערלק םא-*ן זײנען 
 געװא״ ענטו״עט ?יײנען yכsyװ טאיידא,

 ניי איז יאחר yטליכv צטעyל וי אין רען
 אין וױרער^טאנד סון געפיחל דער די/זכ״ען

 אין געװאר^. טyגעטױטBא צײטװײיינ
ysyc yD^yrg הויפט״ םליכט די לינט 

 טענעד נעלאזמ םון פרױען די אױף •;כייך
 ,זעלבסטװייד/ן און םוט אזען£ארײנבי צו

 א םאר קעמסען צו כמננער, y?^^ אין
 פא״ זײערע און ױך פאר לעבען גדינגעדען

 סענער װעסעס פרױען, די זאלען ס.yסילי
 די> דאס דדער?ראגען, פיל אזוי ןײנען

 זײעחן איז איז עס אז ניט, כאנרײפען
 יד רyד אין ארײנטרעטען צו ןyסyאינטער

 צו pyjyo זײערע כאאײנםיוסעז ׳ניאן
yiyn| צוייכ יוניאן דער אין טיטגלידמר 
y.□ זײער iyo j’H oyjyr'H

 װען אז צוױיםעל, קײן ניטא איז עס
 װעלען קי״אוקמאכער די סון םרויען די

 נאר ידאלםא װעס לאנע, די נאגרײפען
 אץלפ ככבוד׳ינען » םארנעחםען אינניכע;

#אינםערנײשא:א< רער פון רײהען די אין
,םןןרוימ־טס״^ ״.)יקאגא׳ר (פון

 דער אױף ״הסהודות״ דער פון מנםפער ,־ער
געװערהשאפסען פון נעלפ־סוםמ ערשסער

האםפיץ
א ירו^רים.  חרו״ד בתמוז, נ״

)2 )1924 ׳וי««י9דז׳ םען4
yגע פון קאטיטעט צום rי־p,עאםטyז 

קאמפײן,
:r .יארק

— : חברים געעהי־טע זעהר
 ױני ןyט26 דעם פון בריו״ אייער

 איבערוױיזוגג די ן.yערהאיט מיר ןyהאב
 טע־ כייר האבען ארלדא םױזמנט 25 םון

באשטעטינט. י*ענראפיש
y□ איב איזyד צו ריגyרצyה^’̂i ,אייד 
 אר־ yj'n רי האםענונגען װעלכע □.,חבי

 םאר־ ארבײסערשאםם אידישע yניזירטKנ
 אקטײ אײער םיז התחלה דער מיט בינדט

 י׳עראל. ארץ םיז ;עביט אויפ׳ן װיטעט
 עישט אז ׳צײט yגא^צ די פיהל^ םיר
 װע־ lycrnrao’nK טyװ עס ײי דעם :אך
n’D און פאר׳שטעגדניש רע\ y^oפאר ׳״ 

 אר״ דער-אידי׳שער בײ ארבײט רyאונז
 רער גאר אין ארבײטערשאפט רyר.אניזירט

 נע״ כייר װעלען דעםאלסט עריטט ׳װעלט
jyj'D אונזyנאםירליכ רעy אוץ שותפים 

 :ח טרײער דער װערען iyD»ry: ס׳װעט
 נעליגנעז אוגז װעט עס הילױ װעםזצנס טיט

 האט לטyנ אײער און םניעות. בײצוקומען
 :אר ׳הילף נאר ניט ר,yריבyד ;עבראכט,

םוט. םון שטארקונג אױך כל הודם
in□ הא• געיט םונ׳ם חלק גרעסםען

 אטט םyד iyny( צו באשלאסעז כײר בען
 בוײװעזען און ארבײט פענטל'כערy פאי

 װעלכער ובנ-יז) צבורױת בודותyל (םיטרד
 איז אײנגעטראנעז אםיציעל מאי זײט איז

 לאאפערא־ אלס געװארעז באשטעטינמ
־בונה״.ל״סול טDאeילyזyג טיװע

 ooy: צעהלונג רyצטyל דער לויט
 לא־ ארבײםער 125 סולל־בוגה רyד ארום

yבא און אפעראםיװען r1765 פטינט 
 אין ארבײטס־נעביטעז די ארבײט^

 ארבײטער די באשעםטיגט ער װעלכע
 זײנען זואס אזעלכע, רוב, דאס זײנעז,
vv די ײעלכע צו :ײ לנםרי 'i'X ארבײ־ 

 געװען ניט גאר פריהער איז רשאפטyט
 ;^זאט ניט זײ איז האם און געװאוינט

 סולל־בונה דער דדיסת־הרגל. שום לײז
 ארײנ־ יאהר לעצטמן םון משף־ איז האט

 ר,א- אין ארבײטער הונ^רט פיהרטyנ
 איז און שטײךדיאשערײעז אפןןראטױוע

:w w ד אויףyהאט װאס ^טטער ר 
 אײראפע־ הונדערם ביז ארײנגעפיהרט

 שטײך אין רyיט,ארב א״ט־אידישע
 זיך האבען עס װאס מיט טשעסלערײעז,

א נאר פארנוכיעז איתןן בײ איצט ביז

 חיסנים. און סםרדיס צאהל קלײגע
 w אגגעהוי-ען האט שטײן אידײטער רער

ען ר מ  און בוײװעזען אין ארט ױין ^ן
 סומ״ im האט שטײךפראדוקטען די

 געװיסען רוחיג א טים געקאנט כונה
 אינטערנאציאטן- רyד אױוי ארויס^ילען

 חטי און נענט איז ונ;לאױסשטע לער
yנרױס־בריםאני rאין אוי^םעלוננ ר 

 ריכ• א בײ איז כביד, ןyאב)ר און לאנדאז
 בײ נאזוגד*רס, כאארכײםוגנ, רyםי;
 מאיםאר״ די סון עקספלואםירוננ דער

 » איז פאראן זײנען װאס רײכטימער
 אױנ לאנען אוז לאנד, אין םאס נרויסער

 םיטמ, עקספארט• רײכער אלס דינמן
 דא״ די אויםבױען סולל־כונה רyד האסט

 ארנײטם״לװטל זyיyזיכ א צו םאך זינע
אײנװאנדערונג. אידישער ר1ח םאר

 קא<• די םאר אױןי גילט ד^סזעלכע
 א<יי| כאםעל^רוגג אירי״טע די כערײ.

 1922*23 יאהרעז די םון משף אין האם
yiv:v)o^] 65 העכער לאקי־ אויף 
 Un! בײ איז דערכײ םונם. םויזענט

 אידי^אך אײז קײז קאלך״אעדוםטריע
 ך• בודפקפטיגם. געװען ניט רyט,ארבי

b םון כערײעןלקא ק^פעראטיװע rr 
 ךז דױי־יאהר בעױען זיינעז סולל־בונה
H yoenyש ר' 'y ,האבען און פרוכען 

 אין ערםאלג. אן סיט אױסגעצײכענט
 ילאנט ?ױזר קוםענדינלן □jn פון כמ*ף
ר נײע ארײנפיהרען סולל־בונה דער » 

j y r r אײנינעם גאג«עז דעם דעקעז און 
 פא^ הײזער־בוי. בײ נאדאיןי האלך
 אי| םאך דאזינעז דעם םון צוקונםט דער

ת די אז געדענקען, צו כדאי ו נ ^ 
 Nnmn א דערפאר זײנען ישרל אר״ז פון

 אלײן םצרים אז און ׳מארק ־אפזאץ
 אױ& קאלך אײראפא םון ארײן םיהרם

פתטען״ טויזענטער צעהנדלינער
 אידימ< *לםא די איז אױך אבער

 סו?ל דער זיד םאר האם ארבײססםאכען
 ארנײמלד ניויסמז א רטyראבy בונה

ב*ש&ד מעטאיממכימ דעם אויױ פעלד.

 כ»ר דארמינעז בײם ארבײט חיפה׳ער
 פאל^סםינא פונ׳ם טאל־קאאפעראטױו

 צחאכמנד *ין ״עמל״. פאנד ארבײטער
 אר־ שראפיצירונגס1עלעל דער סיט האננ
 חני םיט אח רנyנבyרוט פון בײט

*־P חנר םאר זיד tPJPDy האפעךבױ
. ).14 זײם אויוי (עיוס

קאונטרי פון קומענדיג
אפפיהר־מ״טעל גוטער א נױטיג איז

 אמאל זײנען קאונםרי די אין באקוםט איהד װעלכע שפײזען, די
 איז נעזונם אייער פארה״םען צו און פרי׳ש. און נוט אזוי נים

 אױםריי־ נום איהר זאלט אהיים קדםענדינ אז נויםיג, ד־רבאייס
מאנען. דעם ניגעז

תם עקס-דא
אפםיהר־מיטעל באריהטער דער

 אוז םאםיליןו גאגזוער אייעד פון םאגענם די רענולירען ײןןט
 סומו ײעלכע פאלנען, ?זלעכטע אלע «; באשיצעז אײך װעט

, v 9 , םאנןןן. םאפםען1פאר? און פארדארבענעם א פדז
* י - דראר־םם^רס̂. אלפ זיא באקס, k סענס 50 אין 26 ,־10

(

ץ

«*צ

*

׳טערעןלע די םון חינר רריט א )ענםײ
*v מזל־ א א*ן ניט געװ^רען נעכאיען 

 מיט vx מוטער די ׳אמת שעה. רעדנ
 וױ nyor^ געגאנגען ליגר״ צו׳) איהר
 אלו״ רי און סינרער, yrpy3'M רי םיפ
 דאס דוען אנגעסרכיען, ״פױן א-ז יןמער
 ̂וכער געװארען. גענ^ורען שױן איז קינר

 שטי־ ג^ווען כורטyג איהר איז תיםאי
 אין קיני-ער. אנדמרע אלע נײ וױ לעי

 דער פון שױן בעײען איז םײגע כןוטש
 דער ה*ט און שטילע א װ^ך ערשטער

 בפאוסרוהיגט, לםיע ניט קעפעטןורין
 ליב זי באוונר^פ ניט טוטער רי הפט

 בא־ ניט בעררען איז אורזאך רי געהאט
̂׳ט טען װ^ס רמרסאר, אפשר מטיםט.  די

 אנשטאט זאי איננמל א אז ערװארטעם,
 װאט אינגעל, א jypyi( געכאי־ען איהר

 רער פאר געװעז נויטיגער םיי* װאלם
 סײן אפילו מען האט רערםאר צוהוגפט,
רעיי איו שבז .געפראװעט. ניט מזל־טוב

 גע- ,זאט py וואו הלײזעל, אין טאטע
 התורה סר'*\ז פאר צוגעגאנגען חןװענט,

 אײננע־ איהם ooy^PKD און שניש צ,־ם
 האט וױיכ זײן אז אוימר, אין רוימט
 געבעץ עס םוז מען און םײרער, א נעהאט

נאכיען. »
 אױפגעה״פען lyDHO Dyp האט טען

״tH נאנץ א בײ ^ ^iyp:yD שנױסעל 
 ה*ט niDPD צטעyל די נאך און תר־ה,

ppp כאזונר א אהן שנישpy וױנטינסײט 
 אױס־ פאי״ען. yעלכtא בײ וױ ניגון, אין

ױסרא :אפצו׳סםרין ײי ׳נעזוס:ען
א;ן ׳p בח בי״ט^ שכיה

 אום־ כאז, pyi pyo:iw וױ גמענדיגט
p̂ ^  : ,yp'PDit ....אםן

 נ'ט שױן איז םרחה סײן pnyt( און
 האט ׳ביײ*ע םדטער, די כלײז נעװען.

^pp אין און יאהר, א ביז נעזויגען 
 זױג־קינד דאס האט יאהר ראדגען רעם

 קאלך, און זאמר טיט טpגענעה זיך כמיזר
 יכענריגppאוט ״הרינען, םיענט ד װאס

 און y;^pp^B דער אויף וועריםעל א װי
 האט אנםװעהנען נאכ׳ן ײענט. די אמם

ם שוין ?יך זי על חנם סים נ^פײז  ״פט̂י
 איח- סלע:ם מעז בי־ײט\וז#ס האים
 איבעײנע דאס און ...4דענטעי אין נעכע;

 קאלך םים דערעסען טאלע יי פ*ענט
 קוקעגדינ נים פי׳עכט, זי װאס ׳י"ים און

 אומבאהאל־ איז *טװאכסײם איהי־ אײױ
 -pyjy נועיס מ״ט אױיסס־ינעז םענקײט.

אוײרעץ... פיז און װענט רי םרן גיע
כאטער־ :יט זי מען פי־עגט אמאי

 ארן ערד, ייע י1אוי גדיגyיכptאיומי הען
די צי ,pטראגענעPKם א טאטע, דעי

 א-ה- םי־עגען סארהארעװעט^ א ׳מאמע
 אױף צי חענטע^ע, א אױזי ארױפטרעסען

 בלויז yi,y3,,D םי״עגט — סיסעי״ע, א
r ן,יא ,sP אױפ״ ײר5ג און געכען קוױטש 

 וױיגען װערען. אנשװעען און העיען
 ניט איז חול אױס׳ן הױך שרײען pyאד

phd ור^ אפ־לו גענאסט. געװען איהר 
 נעגוסען איחר דך האכען צײנדיאך די

'^•^yp| געװען זיינען יסורים די און 
vt'v1v חלײז םארין i דערי״• צי שװער 

 ׳*yv3ypp שטיל ױזלב זי עגטלם ׳רען
 יצמות ניט... זי האט נעשריען pyאכ

̂עגען נוטער: דער עןppyבאמ אמאל פי
׳vpp עין אלן )איז םײגע דײן —

...ppyt גוטע א קינד... לשטי א
o;ysD װערענריג ויט מוטער, די 

 ױערט ?ינר איהר װאס רעם, פון נתפעי*
: ןyDוpאנ זיך גע^הםט,
...pyprp Vs* װי סינר... א

ע; \vvvi גלײך o;y^D און ע^ צ
 כדט מיידעי־ע, ypyosy צװײטע, דאס

 בע־ רויטע און ^Ksypyn yטsyי^pקyנ
iKsyp•

 געהאדעררעט עלפײנע דך האט אזוי
ט^ אהן  :יז ײערען, קםpכאטע אהן טו

 נ*ט יאה^ 15 געױארען איט איז זי
 א;ז pדא נעווען איז ,ז װאס קוק^־יג,

 איז אױסזעחן, ק^סליר א האטyנ האט
 ראט זי און ב^־ז גמיסע א געורען זי
 ־;אט זי הױז. נאנצע דאס טpםיהyג
 ־K^yi און נעפוצט געװאשען, ׳טpypyג

 גי• אז ׳שטיל אזױ איץ pאכע טעט.
 טים בעזים, cyp jypyp ivo ענטלם pyכ

: ! ^y; אײ־ גע?ע.־ט, שטוב די האט זי 
pyp .אננעטאכט האט טוטער מעהר . זי 
 y*: ד;אט זי װעלבען אין װאסע^ ראס

 אײגען pאיה אײרער ,oyoya דאס װאשען
 jyi'ppD פלעגט העזח׳דיגער און ,4סוי

 שא- שייענט זי װעלכען סים סעסער, דאס
אלײן. זי אײדער סילטאמ רי נען

 אזכד און שס'י נעװען איז אליין זי
PKDPPyO¥3. ׳

 toPirty; דך האט זי כאכרש און
 םיל אזױ און שטיי* און רוהי; אזוי

 איז ׳טDםשאpװי pyp כמשענקט ארבײם
 פאײ נעװאיען. נעליבט ניט ץלא דאך זי

 אין זyDPורא זיך סייעגט ײ ווען קערט,
 ארױה־ דײטליר מען פלענט אױנען, די

 נא• י• פא^נסונג. איהר צו וױיזען
 און סאטען פון װי גזװען איז ציהוננ

שײעס־ אה בריחנר די םיז אזײ מאםעז.

 גױ אין װאלר און דלװא — ארט דער
 שטע־ ?לײנעם א אין סטײט דדשױרזי

 —לוםט די םילס. בראונס הײסט וואס טעל
 קאן כתן װאס רײנסטע, און בעס^ די

 ?לײנע—געבײדעס םא^טעלען. pנא דך
 —•אציענםען ?אטעדושעס. yoK^Pi װי

 װאס׳ םענש^ץ, םיז איינדרו? תגם סאכען
װאקיישא?. זײקר דא פארברײננ^

 ערש- דער אין ארײן נעהסט רו ווען ״.-
pyo ,די אין דיר זיך ײארפט נעבײדע 

 געםיטליכקײם, די הייםישקיים, רי אוינען
 ארן אװע?זעצען דיר זיך װילם עס און

 נוטע צוױשען וױ אזוי שמועס, א כאפען
הארץ. צו הארץ סרײנט,
^ די יזײ זײנען ״סך קײן ניט פאצי

 נאך דא איז ארס .25 איננאנצען טען,
 םיםלען. םעל^ עס אבער פיל. אזוי פאר
 אײנצוארתען װאס מיט גקלם הײן ניטא

 דאס מיר חנרצעהלם צימערען. ילעדינע די
 איהם שען איך איז זיםצט ׳דא?טאר דער
 ווערט עס און זיפץ. א פיט האלפען גאר
 דערצקחלט ער װאס דעם פיז שירער סיר
 פאר םאלם ער װאס בילדער די פון סיה
 ?ראנסע און ארימע םילע די פון סיר:

 נאך אהער זיך ווענדאן וועלכע #רבייטער,
 ווע־ ארײנגענומען ניט קאנען אין חיציי
; י|  אײנריכ־ םאדערנע גרויםע די פון י

 און חאום״ם, עד וועלכמ ײעגעז נירנגען,
^pj ,סמױם וועט חלום זײן אויב וױיסט 

 אײן דער איז םיטלאן״ קײן *ניטא •מחח.
 לאן מיטאען אהן און צױטאיל, איינציגאר

םאכען.׳ ניט גאר סמן
J ױז *v, דע- צו צו זיך קדק און האר 

 איז וועלכמ סיידאל, בלאנדער ימגאר
ת^ט או; גאפ פוז ארײעאקוממ

ביכמר״ מונערזגז אין זוכעז זױבען

 עע אידי ■אר א םיז װערק ד• טיט שר*נס
 אאגע־ זיך האם שרײבעי, עמלי׳גש איז

pעpאין זיצען נעבייבען און זיםץ א םימ ט 
 זיך אײנהערענדיג אכםpפארם װינ?על א

 pyp פיז אױסגע^רײעז פרעהליכע רי איז
 ב״ליאיד נעש*ילמ האבען ײאס חברה,

צי»ער. ןyשטpעpפא oyp אין
 זיך איך האב )טלא יאהר 1ST איז זי

i« אז .DDiKinyp pאיה םון ,pyD,,3P בײ 
D^py /pyp^paoy א pr^r לאנר. איז 

iv w w :  pjkpp. ארױס־ גמזאלמ זי האט 
 םאלט בײטען,pא ניט ^p .nnjm געשיסם

 אטע־ דער נעזעלשאםם, pyp צײלאסט זי
ppjkp'p ,זי זאל װאוהיז או? געזעלשאםט 
 אלע גואל. סײ\ און nnp p'p ? םאהתס

U ttP tp rp ^ w אין oyp פוי־ ?לײנעם 
ל, לימעז ^ ע ט  נע- איז זי װאנען םון ש
n צוpyp און ?וםען. m* העל״ נאך מען 

 ;yp װאס pyסםJnשו pyj'^p pyp םען
 זיך האט .unrwpp ניט אלײן נאך ?יך

 ®רעזי^נט pyp װאוסטpעp דעם װעגען
 וי האט מען און סאניםאוײום am םון

ען. ם ענו  װינסעל אין מײמצל רי א^נ
 גע־ מיר זואלט זי װי אױם, זעהם
 w בי• איר וועז איז זאנען, עיעם װאלם
:נעבזןטען םיך וי האט *וגעסוםען, איהר

 .־ײמ ? pײבעpש א זײט איהר —
 צושישעז אונז זאל םמן ועחם נום, אזוי

צײםונגען. אח ביכמר ע«עס
 עס pjni צונעזאנם. איהר׳ האב איך

 אוים׳ז ביכער ,P א^שיקען זאל ׳װיל
 װ. 66 סאניטאדױם דעבארא םון *ררעס

סםרים. טע114
 די ױיגער, א ארום איז צײם רי

 ׳טעע אאגעםרונפעז ערשם האבמן הראגסע
jn סילך, jna i אויסנע ע«עס האבעןPD•ונ

 א ב-י;׳;*״<;״ שױן דיגען ײעײע טעי׳
צאהל... אין דבען

 א־:־ ד טץן פיענט תב cאp pyאכ
 פי־עגט שטיר ...jyppy1^ נישט גאגצען

 י-ײ־ אי־ע פא־ pycyar בײגאכט דך ד
 א-לר ־אט װאס האסטען, אױפ׳ן גען

 ״.־סי• “:א און ^pyגyגעי* א פאר ;עדיגט
?py אױפשט׳גהן רער-סר'ח אין זי פי*עגט 

ט.“:*טוב־א*בי געוױסע רי איצוטא,־
lMP ליין געי־עכטע^ שײן ׳קול חויך 
 וע־ :•ט אי-לר ׳םון כיען האט געוױין
 ;אױ מע; האכ צײטענוױיז און ׳הערט

Dאpצװישען אז ׳געסען p, גע־ חיידגע 
 טc^•* װאט םיטײיה א נאך זיך פינט
 אי־ר :ײג ץלא ײי אױך לעכט און פײנע

 טי־ ;,א ב^דשאפט ׳|yp,,s yo’na רע
....py.״po םען

יאהי, זיבעצענטען אויפ׳ן ׳אײנטאי
 נעטאן שטיל און געשטאנען y;"D איז

 צי־ט צו צײט םון ארבייט. הײזיגע א
 םון שװ״ס □yp וױשטyא«ג ד האט

ph'h שםילען א און שטערעז כיאסען 
ן.yיאזyנcויpא ח*עכ*ז

T sPjy ארויס״ ארבײט די זי האט 
̂וזען  צ־ם ןyאכppצונע לע:ט, די פון געײ
^נ*רער:^ײ:ט... זיך און קאסט^
גע־ :יט py״:P ־כראד איז יטטוב אין

r א ןy;ypyנeא אזױ איז זי װען. v j 
 ד־<י נאברעם כיאטע, ,p װאנען ביז

 אג־ זײנען pjnrp ,p Psבא און טאטע
נעקוכיען.

 ניט זײ פון py:"P האט צועײנגט
 עס אז p:א צעט. פײגע אז באטערסט,

 שטילע yprr* תןךו?ערט זיך האבע,*
iyvDypp. האט pyp אנגעשטרענגט טאטע 

:אנגעמפען ײר און ;ypy^^ ז״נע
דאט¥... עכצטpק pyii ׳שא —

— ypno׳ ppn ם צ ^  > עס ס
 זו־ א«־ן, :טypפyנ אױך םא^נ ,p האט

 כון *יאץ, oyp בלי?ען ,p מיט כענ^ג
 pyp האט נעה^, זyעכצpp ר' וואנען
 אוית׳ן לי;ען ע#עס yp:y.pynyp טאטע,

; טpppבאם לאסטען.
— pyii ליגם p Dyאpטyיט צי ׳ז: 

?... סײגע
 אננע• צוגענאננען, איז <דאפש די

 א״ינ־ נאכ־־עש, און ?אסטען, cyp ט2טא
pוקyאננע־ זיר ױ האם טיפער, זיך נדיג

:י־ופען
 פיעע... נא~ ס׳איז ...6אביסעי הען —

:*![...,pyp iyo״D איז זיר עכצסppצע
3'p:yppppjnהאם פימע, אז ׳ pyp 
 א בלױז נעזאגט, נישטpנא מעהר טאטע

א״ז און •לײצעס ײ םיט נעטאן ^יעטש

 ױינצ רוענען נאס אין א״ױכגעגאגגען
גע״־עםטען.

 גע־ פײנע איז א^פ טעג צװײ אין
:טאיב^....

rv ג*<יכ* ײ־ה. ״*ט^ע א גע־יען א*ז 
 רי טאטע־~אמע בייױז איז *.ענאננען•

 איל־ פאר א אין קינדע־ עי־טעלע צײיי
 גע־ -לאכען ױאש ׳יאש שין אידען טע

 ה־״וית- פון פצוה א ארײנכאסען ױאי־ט
 *עשטארבען אבעל זיא oy װער לטת.

 האבען אין געװאוסט, גישט די ־אבען
;K טי: זיך ״.DPTy^ya׳

 :ע״ ױך DKP ארום ;yo Pא2 א אין
 םאר- פ*יגע; שױן יאט פע; אז )יא:ט

 טען ־זאט [y’noK דע־ אין אבעו ,ןyסvר.
 באטעררען ‘צ׳ לןזאנ;עחוינ פײגעז עײ.־ט

 •*י־ פיר ysK אין הױז״ גאגצען oyp אין
חארידאי... ײאננען אין און כיעיען
 איז *,,ycy' טאןטע־, ypyosy די

; פאינאבט : '^ ^ysKDy; און :אס פון 
v* לנעפאyשטױ... א אויו״ אהג^בטיג ז

y-,,'0 רי האט — > איז װאס ־ j
oנעפ גטpבאזא jyp.

— ^p ג האסpy,קא׳ אין אז אכט 
 װי אט תרכנע^פען, םײגע איז ^דאי

....yypyDy'־ א
V*' י' איז כײנאכט W שװעס־

̂ר  איץ רypyי*םy pyp צו אפע;לײ;נע“א טי
:הליל א געײארען איז cy בעט.

 םאטע py*1 האס — i איז װאס —
אױם:עכאפט, זיך

p*o — דא אז ׳דאגטpװינ־ אין ט
t... אויױ הוקט און yy'z שטעהט 4העי o

 pyp ־אט — שוטה, א ביסט—
 גימ הומען טױטע — נע׳מוסריט... סאטע

v צוריק... i" t ג איזyשטארכy..,ן
py אומנע־ ױך געטאן, זיפ*ו א האט 

 ״pyp אויך האם אלײן py אין קוקט
 װי שטעהט ווינקעל. אין פײגען זעהן

 םיט איהם אויף קוקט און אײנגעקיעפט
 װײס — פנים דאס בליקען... שטארע

קאלך... וױ
py זיך האט ^oypuy jr הײ אין 

y r|׳ :^pv פון אויך tyr'P, עס ו*ױ 
 ארויס־ האט נעװארען, לשפינע א טלײא

;p opipyיזyלבy געשטאלט: p, ביא׳
 אזיי און בליקען, ypשטא מיט פײגע סע
 זיך זי הויבט אם ...y:,py2y4' א וױ
 לאנגזאש, זיך מסם און באװעגעז צו אן
:^py םיט ypyD't בעס... דין צו טריט

py ארױ האטoנyגעשריי. א לאזט

 נעװאי־ גאס -נאגצע ,p איז רyשנעט
 אוז עלשטי רי םײנע, אז ׳ןypװאyג

jy נעשסא• איז װאס םיעע, מהיגע j 
pיאננ, ניט א :opy טענ נאנצע ארום 

הױז... c;׳pyoPy איהר אין נעכס און
 האבען װאש גאסעע, אלע ײ און
 ׳tי1לpyבאמ םעןלזע pr.yt אמאל פײנען
 אנגעהיי־ טייט. נאכ׳ן איצט, זי האבעז

ינ...pyבyל אין ײיטליר זע־רן צו בען
אייפנעיעבט עײשט האם און

םױם... נאכ׳ן

סאנסאםפסיװ דעכארא דער אין באזוד א
סאניםאױום

םי«עז.> אח ניירער יא־ינינע
ברכות ז. סון

 האט pyoDjni5r;yPi»p<} די װאס סען
 זיך Dpynpyp פלרצליננ .Dלאנגpyp זײ
״־־״מאמע—: ג^דעח היג^רשעי׳ א !— 

 ועקס, פון אײנס ?ינדערלאן־/ צוױי אין
yo” W d^p םון pp,, ^יאה ,V24r\ זיך 

 איז װאס אויטאמאביל, אז איז באוױזעז
 איז טארpאp pyp צמעפאה^. װאס pגא

ער און אי־ויסגעגאנגען מיר םים  םון *":
pjr יי r p אײסג האטyשריy״ : זp*p-

 א קוטען מאדע די װעט ויעו טא^
הײם?״

:נעשיכםע םתיע*יגע א
pyp ;איז זי וױיטע^ א מא P3«pp 

 סאניסא־ א אין געיזן נעמוזס האט און
 איז ױםסpאDסאני *'רישט רי אין ריוט
 א־יײ־ זי םעז האט א־־ט. הײן געװעז ניט

 זי .סאן oyr'p'^KP א *ץ ןyנוטyג
 דעפ זי שײינט זיין. ניט א'-טp pאבע
 א םרעפעז םיך וױלסט n ״אױב :סאן
 א-ױס־ כייך או; מו^ן זאלסטו ^ינעpyלעב

jyoyj פרן liv im" כיען געיזט ײעמען צי 
d'-'p̂ צו ? וױיטער o^ hd oyp. גע־ .־ואס 

 אינאײגעס און נאהענט. ^p זיך פינם
 *y: py איז syעטעט py?" פון רב םיט׳ן
 זי זאל טען אז אפ^ירט, און ?וכ^ז

ir איז ארייננעםען ^ y p טא,סאנp.ױס 
 אינטע* יינ;ענומע;.pא זי האט םען און
ypאיז סאנט pניכ װ׳יל םרוי רי ײאס ׳אס 
ypװארם סײן מיט דכ?אנעז DyT סאגיטא־ 

 זי פארװאס ארן געװען איז זי וואו רױם^
 םיז זי זאל כיען אז iyop2y3 זיך האט

pצונעכשן. ארם
 סו־ pyp צו זיך ײיסען pypj'p רי און

pyo און pyp א םאטעה pyp»p ,rpyp'j 
 קא׳ pyp:n? ,p און א« זײ האלם ׳לypאי
 ?אנען זיי װאסpפא באנרײםען, נים נען
ש סוטע^ py"T צו צוגעהן ניט ^י  ם
 אפ־ זיך האב איך בילת אסp \ynrn איז

שטונ. ןיא אריין צוריק בין און טpypyנ
 האט — ? אויפנעהאלטעז ניט —
 א באש^ט״נט האלב גאםדעגט, האלב

pirn py:Jv װאי ילאע, צום וױנסענ^ג
?ינ־ 'p װאו טנשסאנעז, אין מש«חה די

pyp צו נע^סעז ?יר האבען pyp םוםpy 
נע- דאר און pyp:^.'p «ו מוםאר 'p און

 צװײםען פון py:"K טpש"yא«ג בליבען
נעװײנט. שרעקלץ־ און

 — .p^pon אין בעסע^וױ אלץ —
py d>p באלp .צוגעגעבען

 פאז*א'נטע־ to האט באמע^נ: די
 ־pyp זיך האב איך װאס אט און רטסירט
:וזאוסט
py א איז :pyjy?jn?y ארכ״יטעי־טו־ 

py. אין חוװאלוציע רי רעװאלוציאנ^ א 
 שיא־ נעלאדען ניט איהם האם תםלאנר

 •Mi pyorpy pyp סיט איז py און 4פע
 קרייץ רױטער pוסישעp pyp װאס פע,

 קיין׳ריס׳ אסעריקא פון איגעשיסט האט
 ערש־ 'P אין מיטנעפאהרען. אויך pלאנ
 יע־ איז רעװאלוציע pyp נאר ןyצײט טע
 גי־עג א?וי גערועז גיט רוסראנר אין בען
 נע• py האט ^pyp אסעריסא. אין װי

ט ק  אױם־ טpאp איהם טyװ סען אז ^נ
 פיה־ רyב"טpא אן ^־p איז py :כאפען

pyp האט כמן ררעז און !אמזן^א פון 
 נעװארען py איז אױםנעכאפם, ניט איהם
 מי־אכ־ אננעהױבען האט און םpyט,פא־ב

 איז עס צוריה. זיך אוסהע.^ן זyגyװ טעז
w און ג^ננ. pr.y? ניט yp איז py נאך 

*iyPKDy::,,“ N טו איןpתו*ם און אײך מע 
 יאהר צוױי לעב^ סיט׳ן ויסpא קײב
 זיך האט pp ביז נענומען איױ.ם האט

 אפשסארעגרינ .hdmvox הײן דעישיאגען
 אמע־ אין פי־אג״. ״וױיסע ,p װעג אויפ׳ן

py ,yp'P א איז pyo':w ביי p” po.האט ״״ 
py ניט שױן :m inyi o:ypy2־"yo»’ און 

 פון שםארבען אױסנעמוסען איז איהם
 איה& האט סאניטאײום pyp הוננער.

ען ס ^י  װעט עי אז האפמ py און א^ננ
.jy^jm געזוגס אינג״נען

 א ייר, םאר ײעלט א סעגשען״ 25
osym ניכ אין לײדען פײן, צרות, םין 

האםנונגען אויסנעלאשענע
Dy איז py?ir. שוין האלט ?יץ רי 

lŷ^ איינצינע .py3P#E ב"ש KPO ריי־ 
yo; יך? pורר P' םאר־ און צוױעען נרינע 

 שםאצי־ און ;ypyo^ ,p אין בלאנתש^
 די ײאי ראר פלאכען Dyp py^:: רען

 א*ד,ר אין זיר באדעז אין ליגען סראנסע
oילpעp און האפען, און װאײסקיימ 

האפןןי...
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oy סעמ־ די װען צײט, א געװען איז 
 זײנען מניאנס אונזערע אין בער־דױס

 1אפיא קרײן אבער קלײנע. זעהר נעװען
 אויך זײ זײנען געװען, זײגען דױס די װי

 גים ל־ינקטויך. געװ^רען געצאהרט ניט
 ;עװארט, ניט האבען :•עטבערס די װײא
 און געהענט. :יט האבען זיי װײא נאר
 דױס, די צאהלען זײ האבען געקענט נים

 אי־5 װייגיג גאנץ טאקע האבען זײ חײא
 אױוי װאסער װי מעהר, ניט טאקע דינט,

 י-א־ אזױ וױ טו זאנט, םען װי קא^ע,
 מיט פינקטייר זײן געקענט זײ בען

 האבען פארדינט און ? צאהלען דױס
 נעװען איז מניאן די װײא װײניג, זײ
i אום קלײן, צו שװאך, צו t אויס־ קאנעז 

 בעסעיע מעטבערס איהרע םאר ?עסםען
 אגגעסען, דארום קאן םען באדיננונגען.

 מעסבער־רױס הלײגע אז כאא, א אלס
 *וניאז, *טװאכע א סײנט יתיאן א אין

 <רםיאען :יט האן װאס ױניאן, א מײנט
 איז זי װעאכע פאר אויפגאבען, רע1אי

 פאר־ אזױ פונקם און • אױסנעכױט
מעםבער־דױס די נרעסער װאס : קערם

 אײנםיוס־ דאם ^טארקער, דאס זײנען,
 די איז לײסטוננס־םעהיגער דאס רײכער,
 םון ציהען נוצעז סעהר דאם און ױניאן,

i פון ײעפבערס די איהר n .ױני^ן
V

געזיאנט, דא האבען מיר װאס ׳דאס
 טרייד־ פון בית אאף סאמע דער איז

 קייגמאא װאלטען םיר און ; ױניאגיזם
 אמאי זײן זאל עס אז נענאױבט, נים

 װענעז נאר רײדען צו אונז פאר נױטיג
 אין פאסירונג^ן לעצטע די אבער דעם.

 בא־ ,10 לאקאל קאטער־לאהאל, אונזער
 סוז װילענדיג, ;יט װילעג\י: אז, װײזען,

 דאס װידערהאלעז צײט צו צײם םון מען
באזוני א, — אלף קאמעץ :לירעל
 ױניאן דער אויסער און אין װען דערס

 װעלי־ עלעכיענט, װערעמדינער א דא איז
 צו כדי אישו, »ז אל״ז םון מאכט כער

 איז עס װאםער. מוטנע אין םיש כאסעז
 דא־ דער האם כלל א אלס דאם אמת,
i םפלה. נרויסע א עלעמענט דגער n 

 גרויכער דער ׳פון פארישטאנד נעוונטער
 םױאע אלע איבער זיגם םעמבערשיפ

 װאס עס, פאדדריסם דאך אבער עטײז,
 ער קאן םאמענט א אויף נאר כאט^*

 אזא דאס און טוחות, רי םארדרעהען
 זוערט העכערוגנ, .־ דױם די װי םראגע,

 פער־ פון באדען דעם אויף אנט^ירען
 פון גרו;ד cm אויף ניט און זענליכסײט,

איבערצײנוננ. קלארע
V

 םון כיעהר האלטען גים קאן קײנ^ר
 וױים־פרע־ אונזער םון פעהעקײטען די

לא־ םון מענעדזשער דובינססי, זיח*נט
 ער דאס װײסען, מיר פױר. װי ,10

 אינ־ דײ צו איבערגונבעז און םרײ א♦!
 איז ער דאס ;ױניאן זײז םון םיחנסאן
 א גאר םים נאסור דער םוץ באנאבט

 װפט, מעז װאם ךאס, םון םאס גחיסע
pm «n$ ir״D, עגערגיע «יט געיארס 

ארבײט. זײן פאר ענטוזיאזם אםת׳ען אח
 ױ־ בעססע אונזערע פון אײנער איז ער

 אר־ זײן איבט ער װײל ניאךטחגר,
& בא־ יע, ולאריטעט,1נא זײן ויון ב"

 ער װעמען ?אטערס, די גײ
 כמי־ א זיכער איז געטרײ, אזוי דמט

 עס םאת-יטט דאך אוז פארדמטע.
העכע־ סוון םראנע די װאס באמת, אוגז
 איז 10 ל*<ז*ל אין דױס די םון רתג

בא־ דעם אױוי נעװארען אװע?געמטעלם
D װײס־טרונזידעגט םון דיז ^porin 

םײנען, אן1< דאם װאס אויטטואונגעז,
 נעװען ניט דובינס?י חלי^ה װאאט אז

 י.ע- ניט ער װאאט און בא^יבט, אזױ .
 דעם באטראכטען נויטיג םאר הא^כמנן

 אלס דױס די חאכעראן ניט •אר װאום
איהם, צו מיםםרוי םח אויסדרוס אן

 געבלײ טאקע דױס םעמבער די װאלטען **
געהעכערט. ניט נען

V
 םיר םארנינען הארצעז נאנצען םיז

 פערזענ־ זײן דובינסהי ךױים־ירעזידענט
 4נײטטינ* זײנע איבער טריאומף ןליכעז

 האבעז טיר װי עס, האט ער נוןננער.
 ניט אבער םארדינט. בשר געזאנם, מױן
̂יןי  געדארםם םראנמ די האם או&ן א<א אן

 דױס״העכערונג די אויב וחנרען. ני^ײזט
 װײכד#רעזידע:ם%האט נױםינ, ניט ו«יז

 פון נאארד עק^מוטיװ די און יבינם?י1
 אריינ- פעהלער, א געםאכם 10 לאהאל

 אוז חןמוםענדאצ^ אזא * בדײנגצגדינ
 חאם מעםמזחפי• דעד בזמזלום׳פון ותר

nm אפיצו בונמלום בלײבזט

 גאגצעד דער איהם מיט און דובינסקי
 רעזיגנירט. װאלטען באארד עקזעקוטיװ

 ררינגליך רױס־העכערו:; די איז װידער
 געענ־ באיעלוס דער װערס דאן נױטיג,
 איבער־ גרינדליכער םעהר א גאך דערט

 ;יט ^זוי עס איז ז^ע װארום רײנונג.
 האט װארום ?10 לאקאל אין נעװען

 די אין װערען ארײגגעבראכמ געסוזט
 “Psv פערזעגליבער דאזיגער דער יראגע
 אז םײנען, קאן מען אז אזוי, טענט,

 דױס םון העכערונג די פאר באיטלוס דער
 מורא, די דורך נעװארען אנגענומען איז
 פון אײנעם םארלירען <זאן ױניאן די אז

 דערפאר, ניט און םיהרער, בעסטע איהרע
 מעמ־ די פון װאוילזײן סאטע דער וױיל

 דױס־ דאזעע די סארדינט :ופא בערס
? העכערוננ

V
 צי^ד’ די ניט גאטירלין, איז, דאס

 און דובינסח' װײס־פרעזידענט םון ניט
 זײ ניט באארד. עהזעקוטיװ דעם פון ניט

 אויו־י םראנע די אװעקגעשטעלט האבען
 גע־ לײנען ז̂י •׳ באדען. פערזענליכען א

 רעם םיט מעמבער־מיטינג צום קומען
 העכע־ צו נויטינ א>ז עס אז פא^לאנ,

 א סענם 15 אויף מאםבער־די^ט״ רי רען
 קאנװעג״טאן די וױיל ער׳טטעגס, װאך,
̂לוס, א אנגענומען האט  דער %ז באי״

 אינםערניײ דער צו טעקס פער־קאפיטא
 םינוי אויף װערען נעהעכערם כיוז ^אנאל
 קא־ זאל אנאל6אינטערנע״ די אום סענם,

 צװיײ אוז םונקציאנירעז, ריכםע נעז
 נע-טא־ אומ׳עםענדעז, נײע די דאס טענס,

 לעצפמ די דורך אינדוםטריע דער אין פען
 ;רעשערע םיל םאדערעז פאסירוננעז,

 ;עױא־ נממאכט זײנעז זײ װי הוצאות,
 טאםער דריטענס, און איצט, ביז רען

 ױניאךטרעדטורי דער אין בלײבעז װעלען
 יטאדען אסור עס קאן דאלאר, פאר א

ױניאץ. דער
V

 אהאל6* פון סיהרעריטאםם די אלזא,
 דױס־העכערונג די נעמאכט נים האם
 זײנען «ײ פראגע. פערזענליכע א םאר

 פאר״עלאנ, דעם סיט םיטיננ צום געקוסעז
 ױניאן דער םון אינםערעסען די וױיל

 אומלי?ל'כער־ אבער, איז עס, םאדעחןן
 עלעמענט, אז ד«^^א?אל איז דא װײזע,

 עטלאכע םון אױגםל^ס דעס רורך װעלכער
 ׳טאריא־ האלנ־ל'<זערארישע אױטסײדיגע

̂ערט און זוכמ טאנעס,  ױניאן־ א אויזי לאי
 די דיסקרעדיטירען צו אום פאסירונג,

 םון האם עלעמענט דער אט פייהרער.
 גע־ דױס״העבעדוננ װענען פראנע דער

 מאא דאס אישו. פערזענליכע א םאכט
 אץ װי נעלונגען, בעסער איהם דאס איז

 װײא פעאע, םריהערדינע אנדערע אאע
 און אום׳דאאאארם דא זיך האנדעאט עס

 גע• געדארפט :ים האבעז זײ םענטען.
 אױזי װארום ארנוםצגמען, <זײ\ ברױכעז

 אינםעאײ דער אפיאו איז צאהאען ניט
 בעאן... א אײדער, ױניאךמאן, נענטסטער

 סאמענמאנער זײצר גע?ומעז איז דערםון
 דאן, םיהרעדשאפט. דער איבצר :צחון

 װײס־פרעױדענט שוין האט נאטיראיך,
 אױס־ אנדערש גע?ענט ניט דובינס?י
 אויסדרוה אן װי װאוט, דעם טײטשען

 האט ער און איהם, גענען םיםטרוי םון
 רעזינגירט; האט ער װען נעםאן, גוט
 םיט מענ״ש א װי געהאנדעאט, האם ער
 זצאבטטװירדע םון נעםיהא שטאר?ען א

 רעזואטאם דער האנראען. איםער דאחי
 זײן געמוכטפעדםיגט םאאשטענדינ האט

 אתיםגעװיזען, זיר האט עם ד^כדאוננ.
 א:ער- װײט אזוי װערט ארבײט זײן אז

dipp דאס ױניאן, נאנצער דער םון 
 ניט זי האט אנםאננ אין אםיאו כאטש

 עט־ םון אײנםאוס דעם אונטער געװאאט,
 דער צו צושטיםעז אנצנטען, רויטע אאכע

 שפע־ ײאר א איז דאר דױס־העכערונג,
 בעסערער א צו געקוממז זי איז .טער

 אר׳ נױםיגע די דורך אזוי ניט באזינוננ,
 פון רעזיגנאציע די דורך װי גומענטען,

 זײן םון ־ דובעסיזי׳ז װײס־פרעזידענט
 ראס אט און מענעדדשמר. אאם אםט

אונז. פארדריסט
v

 װייס־פיזד אונז איז טײער און איב
 נןיטעט ׳יוניאן די דובינסקי. זידענט

ת אזעאכע אין ,זיך קענ  ענערגי־ און תנ
 ענ־ איז כוחות וחנמעם אײם, ױנגע

 זײנמן זאך ארבײםער דער םאר זטוזיאזם
 אבער אזױ׳םריש: רױם־באוטע, אזוי נאך
 די דאס אײד, וױרקאיך אונז םום עס

 דאס האם 10 יאקאא םח מצממןר״שיי
נידעריגער פיא ןיך ארויסגעוױזצן םאא

t וױ איגטעאיגעמ, איחר אין o חאנען 
t נאט* און, איהרן םון נעדענחט o 

 םוא- ןיך ױ איז איצט דאס ויכער, דיגען
 סאמעגטאנען דעם איבער נאװאוסט

 סיר טעןלחא ראך איחרען, פעלערשריט
 אאקאלם, אנדערע צואיב נױטיג פאר

 »ואיסען’בא עדצט גאך דארםען װעאכע
 דױס־חעכערונג, םון םראנע דער אינער

 רער אינער װערטער פאר א זאגען צו
 אונזערע צו שיכװז אין םראגע דאדגער
בכאל. ױגיאגס אלע צו און בפרט ױניאגס

V
 יעדע דארף שטאנדױנהט אונזער פון

 יױ א אין מעסבער-דױס םון העכערונג
 װירקאיכעד סיט װערען כאנריסט נאין

 דאס פאקט, דער ערשטענס, םהײד.
 א איז געשטעאט, װערט םאדערונג אזא

 צאוד ן ע נ א p מעמבערס די דאס סימן,
 איסשטאנד נעװען ניט ױי װאלטען לען.

 די װאאטעז דױם, העכערע צאהאען צו
 ז״ צו געקומען גיט קײנסאא פיהרער

 דער־ װאאטען וײ םאדערוגג. אזא םיט
 אײ״ זײער דורכסאא א צו געכראכט מיט

 ױניאךםיח־ יעדער װארום ציא. גענעם
 ױניאד רי צו שטצאען צו אז וױיס, רער

 זיעעז װאס פאדערונגען, סעמבערס
 צי מיעט כוחות, זײערע ר ע ב י א

 ױניאז. גאנצע די נעםאהר אין שטעאען
 אזא יע םיחרערשאםט די אבער טטעי*טי

 א איס אנעמען עס טען קאן פאדערוננ,
 רי םאר דאס זיכער, איז זי דאס כלא,

 גיט חעכערונג די װעט מיטגלידער״שאפט
 איז, צוױיטע דאס יצװער. צו סאאען

 &אדע״ ?ײן ניט •:טע^ט ױניאן ?"\ דאס
 ניט קאן ד װען דױס, העכערע םאר רונג

 אויםטואונגען נעװיסע אויף אגוױיזען
 װאם ױניאן, אזא סעמבערס. די פאר
 איץ קרעדיט איהר צו װײניג זעהר האט
 דעם :יט געװײנאיך האט היגזיכם, דער
 םון םאדערוננ א מיט ארויסצוסוםעז מוט

 םאא, ךעם אין אםיאו דױס, העכערע
 נױטינ. ררינגאיך איז העכערונג די װען

 םון נױטינקײט יעדע כאוױיזס דריטענס,
 אױסברײטוגג אן דױס םון העכערונג א

 פון םונחציעס די םון ארבײט, דער פון
 הױפט- דער איז דאס און ױניאן. דער

 ,T? דאכט .אונז וױ װעלכעז, אויף פונקט,
 אכיסעאע אפצו״טםעאעז זיך אויגט עס

לענגער.
V

 א פון רײרען כױר װען האבען, מיר
 ארכײםעד״ אזעאכע זינען אין נים ױניאן,

 סיםנאײ די װעאכע אין ארגאניזאציעס,
 ניט, ראאיע קײן גאר שפיאט דער״טאםט

 קאיקע די אדער םיהחןר, דער װאו און
 דארט ױניאן. נאנצע די איז םיהרער,

 ז.)זוי באויז דױס־העכערונג א סיינען 4קע
 די םון העשענעס די אין געלט סעהר םי;

 קײן אםת׳ען דער אין איז דאס פיהרער.
 ־PV ױניאז אזא אויב און ניט. ױניאן

 זי איז צײם, אונזער איז נאר זיסטירט
 דא רײדען to אויסנאם. אן װירקליך

 ױניאך דער װעאכער אין ױגיאן, א םון
 דעכט זײז שםימע, זײן האט מעמבער

 האנד־ איהרע אין םארװאאםוננ, דער אין
 םיהרער דער װעלכער אין• און’ אונגען,

 צױ װענוױיזער אויסערוױי^ער דער איז
 אעבענס^ערםארינ־ ברײנמרע זײנע איב
 צואיב און םעהינקײםען זײנע צואיב נען,
 איבער״ און געטרײשאםט באקאנטער זײן

 ד/ םון אינםערעםעז די צו ;עבעגדױ״ט
 אאס איהם״אויסעחױיאט האבען װעאכע
 זי װען ױניאז, אזא פיהרער. זײער

 װען זיר, אנטװי?עלט זי װען װאקסט,
 ניע־ איז גרעסערעז א אא״ו פארנעמט זי

 ניט חאז טעטיגקײט, םון םעלד סערען
 סעפד די אז פרינציפ, איהר אי*ם האבען

 נעהע־ ניט הײנסאא טאחןן בער־דױס
 אזוי באײבען מוזען אזן: װערען, כערט
 סאממ אין ^עויצז זײנען זי׳י װי ?אײז,

 נאר״װאס איז יוניאז זײ װעז אנםאננ,
 אזא מיס װאאט ד נעװאדעץ. נעבארען
 אײ־ איהר פארהזואטעז פדינציפ סאדנעם

 און וױיטערעז אאץ איחר װאוקם, נענעם
ושו*זט.5פאר נרעסערעז

V
 ?אאר װעט ביישפיא אײנםאכער אן
 1א זרנזעדע. װערםער דאזעע די מאכען

 םא- נעבארזןן, װערט עס װי עוםה׳אע,
 װאס אבער שפײז. וױינינ זעהר דערט

 עס שנעאץד װאס אוז װערט, עס עאטער
 װערען קאנען זאא עס כדי און װאקסט,

 אאץ דאס נעזינםער, און שטארקער אא*ז
 איהר קענט עם. םאדערט שפײז מעהר

 הא־ זאא װאס מאסע, א םאױשםעאעץ זיך
 װעאען אוץ םארשטאנד, וױינינ אזוי בען

 קיגד איהר םון אעבען דאס אױפהאאטען
 עס װען װי ש&ײז, מאס דערזעאבער מיט
 אא;נ װי עופה׳אע? אז געײעז איז

 יזד מיט געאעבט? עוסה׳אע אזא װאאט
 םאר זיך פאדערט װאוקס פון טאג דעז

 יצפײז. מעהר איז מעחר אלץ הינד דעם
 װאס; ױניאז. א מיט ׳איז ז/ױ׳בע דאס

 טע־ װאס קרעפטינער, װאס געזינטער,
 נאהרונגס־ מעהר איץ וחןרם, עס טינער

 װי פונסט, ארן נויטע. זײנמז מיטלען
 נחת שעפם מאםע פארנינפםינע יעדע

 װאק־ איהר םיז אפעטים נוטען דעם םון
 ױגיאך יעדער םוז אזױ קינד, סעגדען

 אצבעננדמינד די וחןן נחח, ׳שעפצן מאן
 אײן אין האאטען ױניאן זייז םון אען

 סםז, nrooya דער איז דאס װאקםען,
 זיײ עס געוױס, װאחסט. יעיאן די אז
 דער- װעאכע ארבײטער, נארישע דא נמן

צייטען, די אן ענםציקומ םים מאנען

או f«n ױד>ן-סוור יצר װען
ח נצרימן i י t> + rn nדמ חאט און $ן 
 אעצרצוקוס^ן. מאנ א װאס סיט גצחאם
צײ• ךי ױיר געװען דינצן דאע אנצר
נואכט״ געוחון איז װדאן די וחנן טען,

n  f1M ײו ײסצרארנ •V לינצן אי
 ״jypJVi דער צרורג גרױסצ ̂אױף װען
 ניסח פידז^ט־דד אנצר ױגיאדמאן דער

 צאחיונן קאן ױדאן זײן װאס ׳צטאאץ^
ftn אן טוער איחרצ n m v m נ*חי*ט# 

v ו$ול ער דאס אזוי w) אן סאכצן 
 אץ ארבײםצגדינ יענוןן, אנשטענדיסון

 -עד ארבי^טמר. די מון איגטערצסען ױ
 םאד- ׳דם וױא ױדאן-סאן דעניזעגדעד

 T? 1זא<* /מענ׳צצן אז גיט, אאגגט
p עס וױ< ער און איהם. סאר רען -j 

 א איו ער וױיי ׳שטאאץ, איז ער וױיא
 װי$ און גיט ױך נױטיגט װאס סעדצ

 #נאר סאראאנגט עד אפםער. קײנעסס ניט
 •\ר װעסעז ד/ א? חנכט, סיט און

̂ען צאהאט,  או• זײצר געטרײ טאן זאי
ױינ^ וײער םון אפםער קײנע אכער ׳נײט

V
 װערט ױניאן די װען אז ס״נט, דאס
 עאע- דער װערט שטארקער, און גרעסער

 סעחר אאץ ?ץ־ אױםאפםערען םון מעגט
 אין טועד יעדער כאױיטיגט. מעהר און

״נן אױט כאאױנט װערט ױניאן דמר  ז
 באצאחאט, גוט װערט און אײסטוננען,

 אינא״ אנדוג״״; אאע וױ וױינינער, װארום
 םאמינען דר ױדאן א קאן ניזאציעס,

ז צו ע ר י ט א ו א ו ס ק  װעאכון די, ע
 װאס .ױניאן, די איהר. םאר ארבײטעז

 ענדציל איחר אאס געיעטעאט, דך האט
 #ע?ס«אואטאציע יעדער םון ונג6א«שא די

 עקסיאואס־יען, אאייז ניט טאר ניט, קאן
 אוגטערצאחאען אדער דערצאהאעז, ניט
איהר. פאר ארבײטען װאס די,

V
 אר- יי װערט עס נרעסער װאס און

 אר• סעהי אאץ ױגיאן, דער אין בײט
 בעת נױטי*. זײנען איהר אין בײטער

 גענונ ען1געו איז צײטען אסאאינע איז
 אתאניי• אײן ביזנעס-אײדזשענ^ אײז
 קאײן, געװען איז םעאר דאס וױיא זער,

 אײן אין האאם װאס מניאן, א פאדערט
yop»n,| אמא- םעחי און מעהר אאץ 
i םיט צוזאםען װאהסט ov ג״זער. n 

 און ױניאךסטעף, דער ױניאךארבײט
 ױגיאן חגר םון הוצאות די סוזען אזוי

 גרעסעד. .אח נרעסער אלעמאא װערען
 טײגם, ױניאן דער םון װאו?ס דער אמת,

 טעמ־ •איחדע צאהא-טון די odprm עס אז
 גיז םאתרעםצרם אאײן דאס און בערס,

i פון זײ־חכגסח 1א1ג נעוױסעז א צו n 
 ׳חאמןן 1איטע י11א1 סצן אכמר ױניאן,

 אין ^niyonywB. vרvי אז זינען, אױ
 V צרט1פא מעסבערס, י1 םון צאהא דער

 n וועאכע 1פא פאתואאטונג, ע1גרעסע
i געניג ניט זײנען יוס1סעסבער־ n 

 ארויםגע• ,זײנען איצט ביז אס1 םא?ט,
 טעקסעס םארשײדענמ נעװארען אײגט

iv אויף צײט צו צייט םון i ^םעםבערשי 
 סענד ײ אז באוױיז, 1?אארסטע 1דע איז
 opyiyj ניט וױיט האבצן ־דױס1בצ

הוצאות. נויטיגע
v

in דאחי דאץ yn  lyo ijy j אפ־ אין 
 נים װאקסט ױניאז א דאס באםראכט,

nםא oy אאײץ. זיך םון nגתי• ?יך ז 
yo ארנאניזאציאנס-אגשמו^עוננצן m 
lynoyo sy צו. ''j i n y i אין 1 n יר 

 יר ח$ר םומע yry-n א א• חאסט ניאז
i װאם ׳יוס1 די ניאן. n סעכד נײער 
 ײהצ1 אאננצ א םאר אייז צאהאט בער
 אױס־ וײ |ypn טױם iyp ̂זyיאהר םוץ

o?" װאם גאבצז, ^ y a  jy j געװאחח 
 ניאד1י א םאוי זyמאב צו איהם אום

m זוי אזוי און מצםבעה vy םוא-באר 
 דמ טאד אח נים קאן ױניאז טיגצ

ײ inyor באייבען  באשםימםצד 1איה נ
i צאהא n ^ ^ ' o, נאר m יי| חאאפעז 

ד6נא נאמ oy איז ,utopkm אײן ^י  #י
 האאםצן ?יך !אאצן אױסנאכעז איחת אז

^ ׳ םארגרצסער^ אײן איז
V•' , . . י .

t אז אח o*טאן גאר,צו ימאבמן bn3 
 1\סנאמ ״ א^ײכמד־קצריעדשאפם, אז

 ני• .»אץ םאר w&dvp איין איז חא^ט
 םאר באמגטננעז nyoyn און yרyס

î און ,oרyבoyo איהרע drp r n r  Din
• ?אםט #זײן ניט צדש1אנ קאז oy וױ  י
 1א נצאט, סיא אזױ אםט גצאט, סך א

h האמוי םון סוח בײם  tfiyn יוניאד 
 ;ױנד די אט דאז •וסט, נאנמ ?אסצ

o’ 'P jn jy ii פון ynכn y אאי דיום 
 אז שטצנד.איה1זצאבסטפא אזוי ,1י«אא

Wiy>piy lyiyo'M םון ײארט יצדער i 
, איבעריג. באמת איז

V י
נע• האבצז 1םי װאס אאצס, אס1
 ױניאנם yאא 1םא גיאטינ איז זאנמ,
 אמזצחנ צו .איבער מיר |yny( בכאא.

i גאר קאן ױניאנם, yאײגענ n םינת 
iyoD זיין ניט צװײםצא x n  |yani 
 אפגור איז װאס אן,rנyאנװp 1אונזע
i: זyהאאט y ^ i y חאם באסםאן, איז 

i אז זŷאאסrכא n פצר־קאייםא־םעמס 
i צו n גצחצכצרם מוז אינטצתײ׳טאנאא 

in m i 5 אױח ojyo 5־ײאײ ייאד״ א 
 באישאאסעזי גשאןlnאנוp די oy האם
 אחיה דצך נצװאאט האס אזױ וױיא ניט,
i װײא 1נא םיהרער, 1יצנצ n ר מ
i װאס n צקזצ?וםיױ אל1דזמצנצ
lUtfp m צו צונצעטצאט וזאס

**I*♦*I ■III וווו................ ,JiW’idSiSJ cAt'u :י cmi]
 אז י»וחנ|,11 סיאמ נדס נאװי^נן חאט

 א סיגו ארכײט אינסצתײ^אגא< %
 י1 »? סײגט, אס1 גצפיציט1 נחיסון

 אױם- 1I דט ivpyi צ1איח איעאמען
 h יג1נאכזעחצג ̂ןyאעגאטy^ די ,ען3ני

 אויס״ י1 1א געםונען, האבען אױסגאנעז,
 װעיען געסאכט גיט סאגען נאנען

 אױסגאבען h אין ׳עדיחנג א »ז .ינ$
 1םא ען1שא גרױסער א געכיײגט װאאט

m און טצטעמײט; 1איח און ױדאן# 
iy צואינ »? i 1,איד םון אויסכרײטוגג 

 גע• אױסנאבצן די סרוען םעםיגקײנ^
ly םיא ען1װע סאכט o y ij, זי־נען; זײ וױ 

 כסעם ?אנװענשאן ױ האט 1ערםא1 אט
 אז כאיצאוס, oyi אנגענוסצן אײנשטימיג

m ןער-קאפיטא opyo צו iy i אינטעי״ 
 אויןי רוערען oiyDynyj זאא דישאנאל

ײאך. ■צר סענט םינוי

 װעגען ריכטיג איז װאס דאס ארן
iy i ,װע- ײכטיג איז אינטעמיישאנאא 
jy3 באזונדער יאקאא אוגוער־ען ען1יע 
 h פון 11כאא ח״שאינט oyi וועגען און
 נױ אין יעססאכער1 און 1yמאכpאו^קי
^ lyjyn און ק1יא yאנ^ א iy n ^  y1y 
lyoא1נםyצ cn n y iiyp  ys אנ איןy1n 

o iyo r. אונז^ע lycrMi Diynoyo,
 אאוק-p אונז^ע אױםגאכע אן 1פא װאס

iy2«o האכ װניאנסyזין ז :o^yory : 
i םיז ייבעז1אחיסט n יע1וסט1אינ oyi 

 סכוז גמיסונ די אויסמנײדען סווצטעה
 איז טײאװײז אינתסםרי^ אוגזער אחי

 אכעד איז זי ג^נגעז, yאצי1yBא רי
i צו נים וױיט גאך y i  .uy קאמף 
 קען גאיו.yטאנ*ט ט1םיהyאנג נאך ט1װצ
m זײן i y i צוױים 1םינדסטעyבוי א 

i זyאיםיצ n  |yjyn אאץ םון נױטיגקײט 
:y iy o n און y iy o n j און ? אויסגאבען 

iy םון 1םעא דאס i תטיגהײט, 1דאזינע: 
DDy;^o ,ס.1יא דו באויז ניט איז ניט 

 שטעטלאך yםיא םיאע׳ רי זײנען אס1
 גאנץ םאסםײצ, איז דאס יאר?, נױ ים1א

ly o ^ jv אוז סטײםס ny jyp, װאו 
o p ^p און ovomn גמסאכט. רוערען 

 געװאאטינ־ א אאזא, איז, םyפארנ דער
ס, איז דאס און גתיסער,• א  יואס ^ו

 איכצר1ינ1ג װאס און רyגיכ װאס מוז
jn ט1םיחyאויסנ y n. שײנט, אונז אוך 

ר אס1 ^ jn רי אונ jyo iro w, די אין 
fi1א nױס-ה1 א פון ונגy1כyםון ונג oy־ 

iy■ װאו א נטyס yאאכ ioyo  iy װילק־ 
yoroyoyj m? א איך y, און y'p to־ 
 אן ?yp אזוי װי שטעהן,1םא ?ױם נען

 נע- איז װאס ,iyaoyo ױניאז אמת״ער
 פאױצטעהם װאס און ױניאן, זײן םרײ

אױםטואונג^ ע1איח םון װיכטעקײם די
ט אײן־ אױא א^נ fy.Mwn ?ײן ס

׳ - ’ ׳ ומ״1מס־זזצכע1
V

to אז אתם,1 זזאםען iy i 1ו0םכ 
i 1איבצ 10 לאקאא אין n פון םראגצ 

מ ח מ מ ס־ו lyoeny i גערוען איז ךו y i 
i זיין אויף oyn און n דאס ימצםעה 
n» אאע אין n j די װעאעז אאיזאאס 

yooi.iyo ,חר םיאע אחן 1נא םעםבערס 
ן באטעז ^נ נ y רי אנ a ^ 'ii תוכדחמצצ־ 

y רוננ, ^ n חאט o n אײנציגyציא ז — 
 אויסנמיטונג וײ און ג1םארשםאמו י1

ly רyאונז סון o n ii העכסנדנויטיגער און 
ױניאדם^נסײם*

זעי־זײן. א. פון

A י

ל א נ ^ ש ע נ ר ע ט נ א! אי ר ענ אל -גן

pe .םקולמ«ן. ח | ____ »
צוריק יאחר 12 םים װאך חײנםיגע

ם יארק ניו מפינ  אויף #•דערם בןןארד ךז
v םיםנלידער איהרע *יע t בפםײלינעז *ו 
rft ר»ה לײנפר־דעי נרזמדי^זעז דעם•■ oy 

oבעדז צזנעגרײם וומרען w 4סע יעדעו ם»ר* 
o 1ס«ע*יעל נ$ר, jrrn jra װyוrט ו ריי מנ  *ו
pא«*םr »אר r4נ”רל \

. ' . ■0 9•
ן 4י»לםםא ר1ט»נופעיןם׳*ור מר1  4ן »

 םים ארנוםענם אן *•בענדיג ססרינ^ סמנאן
»וז דעם רו ת מ « פ תו « ע  •רײוען סזןסי^ו װ
מר M געכאפם חאם מ  ד$ם נקװארפעז אוו ג

אן ס ר מ ס׳ ־ אי י ךי קאפ איז ׳ מ ײ ב ך ן  זאל ו
tvs אז ל אי ם |1• njt ,»mt o •ר*םעםם אי n 
או  באס ד^ר חאם סםרײק •יױ־םאגינעו א נ

nst wרFײr א לט1נאצא w  tF דערםים 
pm נעװארזןן. געסעםעים זאר די

• • •
 דעם םוו יאהרעס־םעסט צװײםעז *ום

rד היססארימעו tם סטרײק ענעראל ײנ מ ס ! 
ײע״ דער איז  םיט עדיםאריעל »ז •אםם״ נ

 סיײ *וױי״, גוטער תננוב .לא נאםעז דמם
ד זארעו במלי־סיאכות רי דאס ׳נ;מדינ ט זי  ד

ער1 *ו םליכםעז פח ארױם׳עכ׳ענעו
 א^חײ זאלעז ארנײםער די דאם און יװיא?

ס גמז וי י י ע׳ ער פון רעגללײמאנם אח אי ̂ו
ארנאניזזאיע.

ty rp tt טז װערם אנדערעס אנ עז ,ףא׳ נ
*ירעז םענזו םיר  lM;vt דערםאנענדמ מםאי

 סעפםעםטער, צםעז דעם 4םא גרויסע! יעגעם
linoראסיאםורט איז זינ אונומר װעז ׳■ 

T 1דאר ם*חר נאר און נעװארעז. t ifo ער־| 
nnyrit מד ך• 1םי לאנ$ די א ס אויז  נזד1 קי

 1|אי df כעםאר סםרײ^ םדזימנ^ראל דע םאר
ה ארנאניזירט ח וי עו , די נ מ ר ן ם י י נ י ק כ  מ
«t קיאויזםאמנר '3P, םעמבערם די װזח װײל 

תו אונ«ער< ע r װ t ען תנ ivm ו m m  o n 
ײ ײעימז o ו tn t ז דאו מ י ו װי װ י ײ מ  ו

i דארפעז m r ײער אן. ו מי י

i y i געקוסען איז וױיאס אװ ■רינ״ז 
1א אין נאזוך א אױף yo,קy א-ין oy 

dtfyn א איהם סיט קאכט
ysK יסטאקראטי•1א יורנזערעJ־y - י  מי

 הױט פון ■שוט יכען1ק וױיניאך און אאך
 כא־* צו זכיה h האב^ צו כדי אחיק^

jy« א איהם סיט iw y o/ אס־1פ דאס 
yiyo ?פאא ooyio און חאאו זיך jyr>Bj 

 אײנ־ איה^ אױף pip א כאטש גאוען צו
 קדגי ׳•ארק אונא אין זיו האט סאא

 ״סאנטשיס,1ױגגע א באוױזען אײאאנד,
 ורינץ אױפ׳ן הנאיךy oy«y איז װאס

כ^ 1באי ס׳איו און א ^ סג ױ רײאט. א א
iy i איז ק1יא ooy iio ry j נעױא־^ן 

jytr:yo ivojyi'iDאיג1הנyצ ן1ם  y און 
jyo ארויסרו נעמױט האטyDיאי*יצײ י1 ן 

jy iiiy ty i טננ.11א ^1אײגצוםיח ■yyi 
jyo ,אײכאר מאנטאנ r v i איז iy i •כילל 

yD1̂ װאו ■אי^ סאנט  oy; פ־עיד־ די 
 פון עואם אן סון ןy1װאyג כאמכט לאר,

oyiJ iy נטyטױז כציגyז i  — jytrjyo- 
i איז ^לם רyט n פין געשיכטע oyi 

*■oy .pi איז )i n  \v t t fv אנצױ־1ם 
D iy r ' t״iiyD -w »oyi 1ינאר1״צ/  ׳

 איז ציהונ<ס-קראפט1צ י«ט1ה רי אב^
1■ i n  lynyjװײאס. אװ ינץ yנני;אנד 

lyoipyj iy״t ײר1םראנק און T ii |y j 
ט1צ א אין ש א^נ o ן1א יס1ז n y j ,האט 
נגאאנד.y — ג^ױינאיך װי

T i,i'y 1אכע  iy i״iy j גען.1צײט די:
 פיאץ שיא אזוי pyu* טט yoyi■ רי

n■ רעם n, אז oy סיוא:* א ■שוס איז 
y; די דאא. o 'ii ןעי;טו1צי 1קע1יא גױ 

 איב^׳ן iy>:io^v yiyoyu yסאנכ |1א
yס געהאט חאבען אאגד, iציyאy םאר־ 

lyoyio אויזי i n 1רי?ו׳לכע אוױי 
m ■  iy i איז lyoipy) iy n r, זײ אין 

i האב•^ i y i אויסםיראין.iy o n ^ a יyדy 
v םון גטוחננוגג p i■ o n, זינט iy איז 

1צ איז iy בין oy3 םה אתיס  ײז1
pyn» .^האב זײ שאאםyז jyo’ic n i 
 lyoi'jsr, זײנע שיך, זײגע dyt'in דינע
y rn יא־ זײ ? גיט ײאס און היטאען 

iy r u r * i  jya ױאס iy האט ,jyovm 
iy סיט  lyoyn נ האטyמיט [1א םאנצט 

iy  |yoyii טאג אײן בא?סירס. חאט 
i האם n ג ■רינץ א^י  װי- ניט צי װי

y םון איינעם ד^אאנגט אצנדיג j,,r אד־ 
 סאר״ אױוי אח או־ײן אויג אין ױטאנטען

cy אp^יyoM גאגמ חאם גען i iy:yv 
i דורך ivo’ii iv זyאג1pyג r״ivp y ijy ̂

oאכyװ סיט לאך, ^ y o  iyo y -;נעװײ 
ly איך j j i i 'D B i^ y n  yoMT.

י װאס שאד, א  עס-1^א אעyציyס■ !
j y ^ m n  jy D in ^ i װאס ניט אתז 

i n רינץ■ dio שאאם ׳ן1םאy,נאכ׳ז ז 
 דאס שאאוי. מיטעז איז און ̂וילאםען

 -D^oyiyDJ^ אס1 געווען נ^וים װאאט
 װאאט oy און זyבyא זײן nb טײא סטע

 ניט אויב ןיקאנם, העכסט בעורעז נעוױס
 iyo סאן 1אD1n נאר א.yנזאציאנyס

yס י1 יגען1באשוא נים iציyאP yאy1*ס 
ען ט ^ אנ מוננ^ n מיט י  זײ אױב ציי

o אט נים רוקען1 n ט1סא " )ov איז 
oy ניט w t iy i* וױא זײ װאסyטט ז 
iy. ניט עס \vyvp זײ וױיא 1נא :'ip 

o n היי־ זײן איז שאאםצי^ר ינץ'ם1י 
n היץ און איגםום o n o אהין האז אוינ 

ײנ?ותען.1א ניט
 שטײ א שטעאען םיר זyאyװ איצט

nyp װי :אנע1ם pv  d w אזא װאס 
n1מאpאםיy rװי מדינח, ׳ ,KPnyoK 

אײ םוז יציעם1טרא אמישצ1תםא? מיק

אי אזױ זאא יאחר, 150 1בע  nu *י
siv iy j’ t,: ינץ?1■ א
טיגעריגקײט, — זאגק oyn *יהר

D iy i״y iy iy i אב אינסטינקט״yס׳איז ר 
1טy oyi אין א1 עטװאס ,inyo אס1

iy’0 איז מאס c פיאכאדײטעגרע-. א.ע
iy i גמיסע ^ : ^oy דא ס1ויע װאס 

r אתיסגעצײנט n •  □iv קאן y n; איס 
o 1אונזע אז כאוױיז, א liy, -װײגיג 

ojyoo אסכאאאנגט װאס lyu in -העכע 
n ,גע־ ■סיכי^ו שױן איז געזעישאפט 

 בממ• א סיט ראנארכיע א 1צ נײגט
 צו jyiiyi איז אס1 אטי^1יסטאק1א

iypiyo*D סיט *p y צװאנצי; מיט און 
 םאך- איצט. וױ גוט אזױ י?,11צ 1יאה

 אט ןyמ1pyםאמ נים איז נז1א ביי ואס1
; lie די jn y i:y א n1מא Pאטיytp1צ ר 
 1צ נאר איז םארם סאנארכיסט״מער א

 איז oy םאא.1צ רײנעם oyi אגקען11פא
 •rroyny■ y^nטאLי• קײן נעװען ניט

 \,vzri עפענטאיכען 1אוגזע איז קײט
 י1 אט yאמכיצי י1 ןyהאכ זאל װאס

j i iy i iy; א אין ברײננען צוy,און בען 
in^ י1 גאר lyj^T 1אפש jy o ^ o ניט 

 װאאט גענשאאyג אין רםאר.y^ :i:y; י1ײ1
jn י1 y ijy; ועypנט )yiyn Donoy; 

סכאס^קט.1א װי טyככי אייכט, 1זעה
 ־iya ירינץ דעם אסבא^אגנט װאס

 אנטװארט־1םא 1װײניגע iy איז זענאיך,
y םאר איך i,□ אא װיy ^אימנריג o n 

 עבעץ1ו \vv iyo װאס שבח, זyסטy1ג
̂וכען איהם  1װאויאע א איז iy אז איז, ז

 בחורים יאע1מא *זעאכע 1yאב ,1כחי
ט^ איגע1צעהנ די אין א1 זייגען טױזענ
 קײן iyiiy3 נים װאאם iy יכ1א

 נײנװגע; y?'': אױט ,iy װאאט יגץ13
6ג |1א ryאiy o 'j ,p אויסנעראי• אאץ םון 

jiD א כעז ^nyn*P ארער זשא?ײ, א 
צ^ אעןy^אגpצp■ױא א םין עג  נא• ס

 אין 1אבע םמיען, איב האט iy טיראיך,
y i□ איז iy אויסנאס. קײן נים װײט 
y װײגיגער אין |yK;׳yo סך א jy n .iy j 

o y ^ '^B ארויס אויר צײגען y n 
y נםyצײכ iy שװאכקײט. r אויס אויך 

D 'o iy i, װאס iy גרױס ?ײן ניט האט 
 קײנעױ ־,אב^ האבען. צו נה1חת חש?
 א .lyoiHiiD'w ניט דאס איהם קאץ
vאזיציi זײן אין מענשע[ סך o W  y; 
y דאסזעאכע. געטאן יך1א r ’ i יפמ־1ה 

u o w p in’^ 1אבע ?״נען n y c און 
p אח םאגצעז fc in מיר זײנען o r ' jy j 

^1אנצ ס ע  -1נא 1yאונט װאאם ער אז נ
iyמאא i:y o ro ^  y, ניט װאאט ער־ וחןן 

:in yn  m 'nya  iyiiy אאס i n נג־* 
ivy רytrאי  env, אויס• אאץ םיז 1ניכע 

nי1אp א (עסל'בע\ y 1 אאס iאםyסיאנy- 
i רyא ^  , ly o ^ rn y o 11םענך אאס 

ען.ז?אבארי yo״i י1 םון אײגעם איז
iyo געז1אויד.װו זאגט o n ,ירינץ

o $דז iy אז n1אpאםיr .דאס גענימט 
ur ד אאע אױס ץוייצכו עו ^ ג  אנ

 אד־ איב חאס און נ^־הויוי־צצת^ןאגימם
 נאכם ײאאכע1פ א און &אנ גוטען א ב*ז
מר חבדוז^ מיט  נײ אויך איז אס1 א
ם א כער א ם א ^ no ,אונמנס־ ױנענט 

iyp:yi iro םו| װי סטע?ײם,1א o iiy 
 oy':ipyimr»pin ז.yםיאאזאםי^ אח

 oy און פאיכסען, yimnr אתיוי אימ^
i 1םא איו1נ*טי נאנץ איז n •זאתאא 
iy t אויסצד און אנטאױ&עז צו מנענט 

o״iyoT>o i n, איז עס וױיט װי י1י1א 
נאגנמןנליה

i: זײן ם  y trnא■ואאריyoחאט ט iy

ש א נ ו א װ
ילאדלער. פון

n t a n a n m i n j\ -

 *וױילען, צובליהטע וױים אונמער
 בוים, א פון שאטען דעם אץ

 ®ארל^זען אז װעלען, איך ודאלט
 םרױם. לעצםער םיין זאל װערען

 דארם װערען זאל אויסגעקףטם
 — םיין נשםח בענקענדע די

אלײן. גאט מון אױסגעקושם

 געלענצט האם װאס האר״ן, םידע דאם
 װאלדגעזאנג, נאך לעבענלאנג א

זונען־שײן, אץ רױזעךדומט נאך
א ,אט

 זיץ דאם ן^אל
 שטײן און פעלז צדױשען װאו

 וײגט לוסטיג סטענגע װאסער א
 ־ ארוםגעשמינט, זונעךליכם פון
 װײפדװײט אװעק אײלמ עם און
אײגזאםקײט. שםדםער פרוםער, אין

̂ז זאל חתם׳ענעץ פאר  #לײז. גן
דאס אל1 םענשען טון װײט און

 •נים״ oyjnyv׳ זיץ םארדאג?צן צו טא?ע
 ראכיאנט״שען ן1וי ,iM’o גראציעז^ זײן
»»$?iy3H צו חתװלז דך fvo*in זיעצ און 

ץ רyד .1םער םין זy,יHCBארא אפטע ײנ  י
o אין איז i.y ; oyi שולדיג. ניט iy 

 גיט. .יױל iy װ״ר חתונה, ניט האט
ny םון 6איא םאלט n y cוױיא ׳ iy 
iyp ט1י1 ט1; ניטyטאנצ און ןyטאנצט ן 
iy, וזײא iy האט oy ,איב

 די• ינ,1א1ש 1אימיצע איז oy אױב
oy iyj אונזDNiPVoyi y1y*״y •אריס־

יסטאסראס״1א — יכטיג^1 ן,yראטpטא
ovv. זײ ypi3| זיך jyTjp ii<t םאר״ן 

 lyo^jyny■ זײן 1םא אזױ ניט ■יידז
r n, ױין םאר װי ly r ^ ' jy p שמא״8א 

 *ין און האסיש 1זעח איז oy סונג.
ly ^ y n y i צײט i i y i צו1צ טו־אניש: 

n די אזוי װי היחעז, y o y i גyזyאrאDט 
̂ if* שטעהט 1אאנ ראטישזpמאy^ א םיז

 נפש׳א סטען1י א oy»v 1םא חכנעח׳דינ
w 1נא o iy i- װאס iy א ן1ם שטאמ 

iyo3'iipy3 מיט װעט ן1א ■אר iy i צײט 
 גמי״ א 1איבע pup די ירש׳נען אםשר

ynyao'H iyo.
 y-: נאנצע די איך1נאטי סאז סעז
iy כדט אוממםאכצן שיכטע i ן1א האנט 

װײבער װאס yאאo ״ניע, :טאז זאג א
iy^ ד

ly, סך א 1אנע איז זאך די o o jiy 
iy אם אס.1 װי i ^שקאאםיש bn'Wi 
lyiyoyn iy^ םון n גyזyצו אשאםט 

 יסטא•1א רyאyאבi 1אײרא«עאישע דער
y ^ i p א 1זעה געחאט חאט y o 'ii i װיר״ 

ip« אונז אויזיn y אױסאyנדישy באצײ 
 וױר• א אםיאו האטyג חאט און הונכען

 #יאאיטי? איגעראיכעו• 1אונזע אױוי קונג
 חאכ^ 1■אאיםי?ע אײראיעאישע די

יסצונוצען.1א נוט גאמ שטאנען1םא דאס
oy קײז 1גא איז pod ,אט אז נים 

ע די ט ש ^  אמע״ די ןyױש1צ טת1חת ג
 א-1אײ ן1א oyD'iriM וײיכע 1ריקאנע
ם y■עאיש ב^י א  א DH.iy; האבען נ
yp i*o^ ארײנ׳י יסא'ס11אםו יף1א קונג1װי 

i אויף ?ריג אין יט1ט y i םון זײט n 
א םאן גראןי עלײס. ט ס y: i ,11ב^ n• 

iy r D ' ' i  iy:yiyn אין אר1אסבאסא 
fy רי איז איז י?א,1אמע • * ^  yoenv 
iy םון i אוא געויען םאחםח ly o 'n i* 

 ‘וױינ רyאנpnyאם זיח צואיכ 1נא חשוכ
jŷ אײסy וײ איז rn  i n j y אבyגזד ר 

iv w ' iv o *  iiiro urn און ױרש׳ס^ס 
ט חאט דאס ז ^ J31PTM א האכען ג

 אאעמאל האט שאםט1בלוכדפארװאנ
 אינמער־ אױוי ;וידקונג גרויסצ א האטyג

 האבצן דאס כאציהונגען. גאציאנאלע
y jw n n oחערשער און סושאים אלע ן 

ly ביו iy»"V אאטע גאר די סון r o r n 
i זוכען ױי אוז םאג y n n םאר״ צו 

i חײראטצן n r p  mvyyr םיט :j 'l ip y- 
yoחŷזטnאD yט 'n  no ^y און p n * o r 

 צים קעגיגין, תםענישע די מד־ימת•
^ שיי ײ  א געמאכט אעצטענם האט ב

hd צו איא1אײ איבער yoit| טעץ1ג א 
 שעג״ און אינגסםער איהר 1םא שידוך
iyoo געםורםזןאט, חאם סעז .1םאכטע 

 עם1 ^ױף אױג אן געחאט האס זי או
 יאאיגד?ער yאא איז וױיאס, אװ ידו1י

lynytyj o איז האבעז n אויסנע־ נוט א 
1 jy o jn n^1םא צו צוג ייאאמאםיש- 

jypi*Dtp די ■אדצי^אין תסענישע די 
באא?אנעז»

iy י1 j«pnyo$rr'ovi נגען,1באציה
r■ די אויך אזוי '> 'i־iyw nyD M בא־ 

 jyiyn באחוייטעם, װצו־ט ציחונגעז,
 ג?ס"נ- די מון אזוי נים באשטיםט אויך

 צוױי י1 פון iyDnjR33^ שאםםאיכע
i תרך װי n בלום־פארװאנד־

 אײנפאוס־ inyt צטאאכצ |ynnv שאםט
1 זײ אין סyיאיDםא רײמנ nםאנםy 

 1יקאנע1אפמ די ,inyo 1נא .1y1נyא
y'vpnn א י1 איןyצםy האט יאהחן 

o 11אנ<ח11םא צו פיא האםyנ אױך n 
n םח אײנםאום  yD'iiyjאPציאנעיJr 

lyojyony, האב װאסyאאיםײ צואיב ז■ 
y r מזרוד די םאראאזען געמחט סימת 
^p r ^ y ^ T אענnזײנען אוז ר >npy 
yo] ײכע1 זײע־ע בײ שוץ זרכען 1אהע 
 זאנם, מען סתבים. 1סרײמ1אײנפא און
D סםײט oyi אין אז jyoD^oyi זיצען 

 y:y?yiiy3 זײ פון אyביס היבש א איצט
i 1^מיטנא y i  iio אכראנ?ע. 1ישע1צא

iyoy>* o אין n איז i n ^עננאיש 
 נים יך1א אח אדיג1ש ניט געאיס ינמ1■

y יקאנעל11אכמ דײ o y ii. שפי־ בײרע 
 yט‘יסבאשטיג1א1אD איז נאר דא א^

 ים־1געאט־א ly^pnyoK י1 אאוןן.1
 יך1א איז װיאט, 1איד. יב1א אטי^1םא?
 זאא װי ,1נא םיאם1ע זי שואדינ. ניט
iyo דאס jy ^ t היס״ באשםיםטע איהר 

מיסיע. yטאריש
oy א 1םא ליד1נאטי גאנץ איז 

d*5p, צו יאוינט1גע איז װאס ly r iy n 
 צױ ם,11אומלעשטז און אםיש1אויםא?

ly rw y i צו m in i יז^ fy ^ y m n עא־ 
ly iyo n  ,iyiyo, 0?אא ן3ז1עאע1?ואטו 

אײראפא. אין

\



I
מ י י ק ג י מ כ ע ר ע ג

 i ysM ,,נ דייי־ות איע pc פאעטען רי
 און ױגעגר ױ נאזונגען ה*בען םעלקער
 יעעחנ־ רי אז זי אז באי-ױפטעט, ר^נע;

 י פוגסט );v3vs טזוניעעגס אין צײט סטע
 ו ״:עיזגטטע די איז ם־ירייגג רער װי

יאהר. pc צ*יט
זאך. גרױסע א איז רעפיטאציע א*ן

 םיט דורננער־־וגגען איז װעיט גאנצע די
 | יױ רער י־ככור שבחים ®אעטי׳צע ר•

̂ע און גענר,  פאר זי הארטען מעג״עען אי
 י־עבען. זײער םון צייט •צערינסטע ,ר

 װאס ;,yirjyo א געטראםען איהר ראט
 כעגס• טיםער א םיט רעים^נען ג*ט זאי

 ה#ט ̂ ױגענד־־אהרען דינע שאפט
 זאר איכי־צער אז געהעיט, װען איהר

? ױנענד־צײט רי אויף *טי־עכטס רײדען
 סיט 4םוי זיין יוגעגר אײגעמס מעג
 םאיכיעננען ע־־ כיעג '־*'ירען, אלערי־ײ

 חררים אנגוױיי*יגע4י ר״ אין ײנע;ר דין
 ױגענד דין אין ער מענ שולען, ארער

 אױיי־א־האר יעבען פון נעניסען נים
ך וועט  ױ־ רער pc דערצעדזי״ען אײך ׳
 א״ך װעט און ענטציהוגג ט*ט נעגר

 העי״סטע רי םיט ױגענד די יצילדערען
םארבען.
רעפוטא־ םזן כח דער איז דאס אט

 איהר ביעגט נאכזעז. גוטען א pc )ציע
;,‘םד-די אין  קעי״ט, פון טרייסלען זיך :

 ארױסנעהםען ניט אייך ביי דאפ וועט
 די איז סריהי״יגג דער אז וזא־צען, פון

 איז אזוי און יאהר. םון צייט בעסטע
 םריה־ דעם פיט ױגעגר, דער םיט אױך
 רע־ איהר לעכען. פעניעעג׳ס pc לינג

אײבי;. אויף שוין בי׳ײבט נאכיע
 ארטע די אין אפיי*ו זיך האט עס
 רעדנער. באריהמטער א נעפונען צײטען

 װעלבער געהײסען, ער האט ציצעיאן,
 ראױת, מיט אױםוױיזען נ^ואלט חאם

 שעהן, אזױ ניט גאר איז ױגעגד די אז
 אז יטעהנער, םיי* איז עי׳טער ײ אז און
 פרוכס, גריגע צו געגליכען איז ימעגר רי

 אױח מעניע דער און הארבע, און זױערע
 די אז דס, און רייױ איז עי׳טער דער

̂ען  ױנגען א םון נעדאנקען און געסידז
 רויך מעהר ־ פ^אכיעז וױ זײגען סאז
 מאן אאטער דעי װעהרענד — פײער וױ

קיאהר. דענסט און טױ״ פיהלט
 סונ׳ם שעוזנרײדערײ נאנצע די גאר

 גע־ ניט האט רערנער נרויסען רויםישען
 נע- האט װאס עולם, דער הא^םען.

 לױב״געזאמ זיץ נעאעזעז ארער הערט
 געטראנם זיך בײ האט עלטער, דע*־ צו

ער :•״כ«ײכעל א םיט נעזאגט ארער

.ױגג און . זײן ניט שױן טיז
r ii;^ סענע קײן fmVH ױנג גאכאט^י*

y^ טרײטטען ו-ך װ״ל רעריבער ׳ג׳ט
i:y ;v ק;א־ א איז די אז )רײד די כייט

כעסע^. א•? עי*טער רי א,ין פציאר פ<
 גע־ צײטען א^ע אין זיך האכען עס
 חיעט׳ ביז דך נעפינען עס און פונען,

 װערכע ניעדעען, אױפגע^עריטע 1פיי
,ד נים :•יערה פין א מאכען וױיען
 יע־ פון צײט כעכטע רי איז ױנענר

 אבער ׳זױער) נאך איז פרובט ורי בען
 יעוין אי? •*וכט ריj עייטע^ רי גיט אײך

 פין יאהי־ען טעי*ע פ ,ר נאר צוגעפוירט),
 ער װען ),רייר• זיא פרוכט (די פעג^ען
 פידיצען pc קראפט םױ*ע די כאז־צט

 אים איו עו־ װען ׳י*עבע; ג־יסטיגען אין
 די סאר^טעהן אין קעגען צו עטא:ר
 דעם פיט ניט י׳עבט ער װען וועי־ט,

 :יט און ײנענד, ר װי ן, ע ג ר א פ
 ‘sy ר מי ,ן v ט ב ע ג דעם פיט
. ט נ י י ה רעם כייט נאר ׳טעײ

 כטר,,פ* האט פ״שדד, דאדגע רי נאר
 ׳מײי־ װאס די כײ ערפאאג ‘יטטיתעי א

 דע־ בײ *אזע.2 אין דענל,ען ארער כען
 (אין םעניעהײט נעיעטיפטע־ :•,פאעטי

 אייע כפעט האבען ׳פטימומען כאעטײטע
 סארכליכען ױגענד די איז סעניצען)

.4פעדעסטאי אי״טען איחר אריױ יעטעהן
 חי״ירה בין איך אז ׳זיך פאריצטעהט

 -ארימ נאטיצען רײנע מיט אױסען :יט
 דאזי־ דער אין פרינציפיע^ דך טי״־ען

 כביר דעם אנריהרען און סראנע נער
 עךנסס בין איך י נײן ױגעגר. רער פין
 פאעטען״ די פיט ססכים אײפריכטיג און
 צײט ״ןעחנסטע ,ד א-ז ױגענר די אז

jv א*ן :vs, אםט איז ד װען אסילו 
;,4פ״יל' דער װי פוגקט טרױעריג,  א*ז ;

ט •עעהנסטע די  י*ויאפ יאהר, םון די
רענעגט. עס װען

א"ני־ כיאכען דך וױיט סײ נאר
dsk״ פיאכע רע־ צו באםערסוגגען נע

נ/ און באהאנרעלט װערט װעלכע ױנ
געלענענרױיטען. םאר׳שירעגע בי־י אפט

.אז #כאמערקען איך וױל עריפטענס,
 גרעני־ כאיפטיםטע קײן גיט ד-אבען פיר
 דך ענדינט מעניטען א בײ װע; ׳צען
ססנים אגנעגוטעגע אלע יוגעגד. די

 נעװעהנליך ריכטיג. ניט אפט זײנען
י״ע־ הײס, איז ױגענד די :כיען זאנט

 אידעאליס־ סאמפס־לוסטע, כענסלוסטיג,
 און לעבען כייו־ נאר יפטרעכזאם. טי״פ,

 פאיכיאנען ױננע אלע ניט אז וײיסען,
נעסײ דאנעגען און מעלות, ראזיגע די

 ׳פענ^ען כ״ אפט גאגץ די פיר נען
 די דינען יאהרען זײעיע יױט װעי־כע

ױגג. נ*ט *צרין
 ױגעגר די אז אוגז, כאוױיוט דאס #

 םיל פעניטען א בײ רויערען אפט קאן
 צו געװאױנט ױינען פיר אלס ייעגנער,
 אונזער אױןי ניט עס וױ אזױ רענקען,

 וױנקע־ גענעניעטע אזצרכע ערר־קוגער
 גרױ* א דױערט פריהלינג רער װאו יזאך,
 םאי־ זײנען א?ױ יאהר, םון טײי־ סען
 קאנען װעלכע ׳פע;יטען געבעגיעטע האן

יױ :(ריכטיגער ױגענר דיער ה־טען
עיםער. טיפען כיז׳ן געגרײכקײט)

מא־ איך וױל באפערקוננ צוױיטע א
 אײג־ זײנען פיר אפילו װען אז כען,

 ״ט^חג־ רי א*ז יװענר רי דאס *צטיפיג,
 נאך רערםון איז לעבען, םון צ״ט סטע
 צײטען איבייג׳ג די אז געדרונגען, ניט
 אויף יעעהן זײן ניט קאנען יעבען פיז

ארט. דיער
 אנא- רי פיר געברױכען וױדער און
 ודאס יאהר םון צייטען רי פיט י׳אגיע

 פאעטען אי*ע בײ אנגענופען *טױן איז
 זופער דער דען איז אן). סדפונים פון
 רער ניט רען םאיפאגט < עעהן ניט

 דער אםילו ? ישעהנהײט ?ייגע וױנטעד
 רענענדי־ רער םייבער, רעי הערבסט,

רײץ. באזונדער ז*ין האט גער,
 נאך פאכען איך וױל ענדייך און

באפעיסוננ. רריטע א
 צו *פװאנסײט א האבעז פענישעז

 זײ־ זײ וױ אנדערי^ זיך וױיזען ררעלעז
 אז נלויבען, ־זײ זוען נאך בפרט נען,

 ׳שעהנער פיל איז פאסקע אנגעצױגענע די
פנים. אײגעגער זײעד וױ

׳ניט װאונדער קײן איז רע״יכער
 יאהדען,- אין ־קופענרינ פענישען, פיל אז

 ריכ־ ױנג, האיטען ז<יץ נאך זיך ױיי*ען
 אז לייטען, פאר וױיזען געזאגט, טיגעד

 ניט רא פיק איך ױנג. נאר זײנען די
 אלערלײ אז װענדען װעלכע פדױען, די

 ױננ. ערשײנען צו פיטלע; יזאספעטי״שע
 — טעמא פײן אין ארײן ניט נעהט ראס
 זעהר זיי צוױשען פענער, יעכיגע די נאר

 סא- פיל אםט באנעהען װעלכע ערנסטע,
ײננ... זײן צו אום זאכען, פײטע

 לעכער־ רי איז לעבען םיזייעען אין
 בולם, נאגץ ער״פ״נוננ דיזער פון ליכסיי־ט

̂ע און דאס באפערקען אלע  מוזען, אי
םאן. לאך א װעאענדיג, ניט

 װי בײעפיל, צום זעהט, איהר װען
 פיס־ די ײעפען ביי פעג״ש, ע^טערער אן

בועזאם, אזױ ניט שױן זײנעז פוסהולען

iyv:pv רעם*הרא־ רעס צו ם^גות ח*בען 
 דײוױס, םר. *רעזירקנם־קוןנריראם״ םישע;
o ה»ס ע־ ןו*רום r ip רײרעו ^וננעהויבען איצם 
 פריהער םען ח*ם װארום V ׳*,״חאנעסם װענעז

 או! נרעסס רי װ^נען אירים nc נעהערם ג^רנים
 • כגאםגות״ y רענירוגנ רער איז גרעפסערס

 w*Hi רןוס װ־;ן דאז, קןאילה. 1י3ל'“לעכע נאג׳ל
 •1או"־ס?א:רא'ז רי םים #ול כמװעז איז לאנר

 אג איערל״ אוו סיןאנדאיעז, װ^סעי״אדכױרא
 גע׳• ניט זיו דייװים׳ען םר. own נגיבית, רערע

איב נאםיגירם װערען װעס ער אי חיוס־ס
 איהם זיר האס וואס םו *רעזידענס־סאגריראם

rm נע*יירןר א םאכען נע־*ײנס V .

 א-;זערע סוז סיינמעס רײבאי־רע♦ רי פיט
 לאם־ *רעזיר־;;^;י־ רער זיך האם •אליטיישענס

 איהר ײעז און אםת׳עז אן אוין• עגם6נעע *ײז
 װייגיגע■־ ארןר םעהר כזים צ״םוננעז רי לי־יענט

 םיה נאנמ די װי איהר, זעחמ אויפםעי־קזאפלײט,
 אגנעוחןנדעם װעס קאנריראםע; אונזעיע ©ח

 םיט ארכײטער״װאוט רעם סרמעז «ו אום װערען
 נאנז זיו םיהיעז ארבײםער םאנכזן סוזעז רעם

irr;p «ר«םינע:טק אזעייכע מםאיץ o סריגעז 
 ? בזןסקר םקז דאר«י ן װאום זייער ױעגע; !יר

 ?.pe*n װיל אױ און ׳א*נײםער אבער טאראז
 ײזןלכע סעהר^אהל, רער אין זײגען זײ »ז

 ײיס יעם׳ רויד כאליידינט* כאםת ײזי ןןיה״עז
ט (ואי־טײדזננמ די ^ג םי לי  זיי אז נלױכעז״ •*

ארכ״סער רי די םאררײדען רע:עז וחנײעז

 איכער ;אר יאפאיעט׳עז, נקנע; נאר;*ט האם װאס
אוז •יאסיעײם• רי זיגעז איז ער האם א-עס

יא;ד. םוז «ר»גרזנס
• _

r רעםזעיכען סוו חדנוו יזם יײם n » r n 
 ר»כז? ארכײאעי ארגא;י«ירםע ר• װקי־עז גע־י
 װאלען קוםע־״דזג רי אין בארײםוננ תלײנע א נאר
m רער א׳ז אם א*ז rn : זײנען אמרײןא איז
 םעם־ די ארכײםזןר ס*לי*ן 41 איבעי דא

 ו׳. אױם איז ל. אװ d א. רער םון כע^וי•
 רא זײנען םיליוא האיבעז א א־כעי ;אר מיי־א!

ip!* װאס אר;א:אזאצי*;פ, ארכײםער אנרערע r 
 אס איז ל v.w ם א. רעי אז •;געעלאסעז ;יט
p,b נאר *ראןוענם ♦־. זײגען סײיאז 4 קארגע רי 

 נאיגיט נאד ז״נעז ןראצענם י־.צ סערע־יעהרינ,
r r .די םוז §ר*«וענס סס זײנען דאז סיםיזענס 

 רע־ (!> גאםירליך רי׳ט ױני*ז דיזע םון .־ואוטס
 דעםארראםישע. *ראצעגט ס»־. און ■וכרילאגייפע,

 רי אסי״ו װען רערפאר׳ סאציא״יסט״בע ארער
 רי קאנטראלירם װא״טעז ארכ״םער־םיהרער

 לא£יר ראז אויך װאײם ארב״סער, רי םה װאוםם
 עוין, #*שיםא א ז״. פון נקהאם װייניג נאר יעם

ײז־ לוים װאימען, װעלעז א־כײטעי די אז  נע־ ז
 איז זערים, אירר װי נערי, רזעאדז? װיסעז

 סיריים רע־נײ אח אי״עס, װיים חאםארי םעג־ש, א
 ל• «װ ם א דעי צו שנאה םינדעסםע ר• נים מי

 אזיי ניאם זיך רערט עס אט, דעז, װאס נאר,
 רולא אז אינםערעס, אז עיעט רקז האט ער

? ijnjni ד\ס7ערוו זאלעז ר״ײיס ארער יורירזמ

 א נ»ר םעג די קראגעזןוןנמ דאם לאפא^ם
 יײ אנרעריר״ p-p ניס איז דאס אוז <עגענעי.
m i n i נ^רי״ »o :r r» jn מס»ר־מראסם- םיז 

כ^ז נעקאנט or זיך ה»ם מער  כגאסנות, ף רי
 •ז איתר״ סיעם איז איבעדראמתג זעלסזןגע א

ו t האם ן n v יאםאלמם׳^ו גענעז אױמװזעמו t 
» יצ ו tjn רואס נ»ר אסיר. ״  ר»ס ער. זאגם וו

 ײאײמו גים איחם פאר װציען ארבײצתי .די
ח מאיאדיסמם רי װײל ?חרליד^זנגמגדע רי •

ײ אויסערוחטזלומ רי דאס נלויממ, מגמעז  י
 ״דשאדט «צחר וואים *חױידעגם, א^ם לאזא^עט

tw און סראמדןריגד דער rytw m  a n ראניאס®
(,w 190*9 סים צגח6 נצח חײנם לאנר״ פוז

«r ױינ vז וועם לאפאלעט אויכ נימ, נ
 וואס דע̂ג םח חארצעז צום טטארק נעטזז

ro דער ׳נעײ רחןרו? w •«? םוז e^wor#ד»ס 
r^o ארויס איז ;rcp ייז באימ איהס, נענען 
 ■רע־ איס ערװעחלונג, זיין צו געגגע^אפט זײן

 אוס«אדסי'יי^ מםאיס אזוי ער איו זידענ©,
 ?jrujr?¥Bitf מאי אױיס ױמעז *בעד ר*רםאר
i אגרעמן r r ; r o. אי«. םײגוגנ ײעסעס ro w

r װי נאדײםוננ, אזי ®ח נים rm r tT נןןרי״̂ן
מר׳ן זײ ױחממאמז גאנמז איז י9דכ  האנם אונ
 ***own לגמל, ׳אי« »ט נים די»ו דעז קעז

tniirn ,נײ סיו קאורם סיאייס םוו פאי־ד ^ אי  י
ר ^ ע ו מז ײיז איו ו נ?* א געװעז לעכצז גא;

ערסיעו־ט ף,, ר>ט רעפובליקאגער, װעהנליכעד
 ע־ און לאשא״עט׳עו. םאר '•עכעז און ײינ סיט
 ׳גרו;ד ריכםינען » זער״- :־י;ם, םיר װי אז, גיט

 ער יאםאיעס סאר •שטיםען ײעט ער ■•יאי־ום
ם נ ״ ־ .א־יער :ראפא-עס צו כריף זיין אין :
 ױנייטער דעם םון אװעלנעדעז םאר יפטאנד
 אוםפארא;ם,ױארנד זײן ?אויט סופרים סטײםס

 באזו;־ קאנריראטור אייןר מאכם םאכם, ליכע
 ראזיגזןד רער װארים םיר. םאי סײעד דערס

 אכסא־ א; א-ן קאויט סופרים סטײטס ױנ״טער
 ראזינע רי װי יי־אננ אזױ או; דעספאםיע יוםע

•D אינזעד איז בלייבען, װעס דעספאטיע " 
 רענײ רי און נלאף, א רעסאקראטיע נעריהםטע

 אײנסיהרען נעװאים האם לי;ק*יז װאס רו;ג,
 איחר חלוס.׳* •וסםער א בלײבם םאראייגיגען, איז

 אםעי^זא, אין inr:po רא זיינען עס אז זעהט,
 ענםנענענזעצטע או םון ■ו;קם זײנען װעי־כע

r וױ טײנוננ, tn g rn .ײי אזײ און נערי D im* 
ם41 רי םזז איעער אוין איז שא־ד טיס  *יאז,^

 אםערייא, אין לעכעז א םאכעז װאס ארבייטע־,
 זאי־־ען װאה-עז קוכיעגרע רי ,אז םאסידעז קאן

̂ארז••.• איבע•־ ״פטייר נראכעז א ראכען  נערי׳ם דז״
ודשכון.

 נא:צע סאװינחאװ׳ס אינעיגעלײענם האכ איך
 אױ ;כיאסיזײע אין ריכטעי זײגע םאר רערע

 סא־ אויב םסויס, p^pcr א*ץ :אר אבער כין
 די אי איבערצײנס, װייסליד זיך האם װיניזאמ

 בעסםע, סאטע רי איז רענירוננ כאלדתװיסם^זן
 םארעטעהם, איהר האכעז קאז רוםלאנר װאס
 רער םאר עםעהם סאוײגלאװ, װי ,r;jPD א װעז

נײע נאנץ קרינעז ארעי מײם, ארקר : דיי־עסא
 ז ו ם יעבעז״ בי־ײבמז אוז איבע־צײנוננעז

 אױיסקזכיע! דילעםא דער פון טײל צװייטער דער
 סאציאליסטעדרעװאי־וציא־ די אוז זינער. רער

 איז ארײגגעםאיעז ניט נאל זײנעז װאס נערעז,
 אויוי ראדםעז ״כדשעקא״״ דער םוו ■אססיעס רי

האכעז. םאראיכעל אסור איהם

 1זײ װצם עם װאס טרעםמו, נים מיל איך
 םילי*;ערסקע צװיי ױ איכער אורםײי רער

 װארםזןז. צך לאננ נ*ם דאזי א*« עס סערדער.
vm װאס ,,ר םוו אײנער זײו ניט אויר וויל 

jn tn\ די םון עיסאדרוננ נעועצלימר דןר «ו 
מטאיםpr?rr>»o אין בעסםיעם דאיימ

ױ  ימהן רעדע, דאדא׳ס דאס זאגע?, אבער םח י
 אזיף סיך האט געװן«. א*ז וי װי רײ״תגר, און

 לצכצז דאס אז איבערציע^ :ים nטיגד^סכ דאם
״ דיזמ סון pn o דאיי מ-ידאר זוו fiw iw rfi• 

ד»ם ניסאז ניױוים ראם דאי• יז^ארעגס רעז.

nmfi
״ .....-—---«׳■׳* ■׳ < ———*------------

פ^ ודל *, ױנגע נ^נלוי r ל" o  fji n p 
 נאת, יץי1אר וײ וױ יאנעלשײט ?ערכע די

רנ" שטרענגט ער און  בחוח, איצ אן חנ
ניסט ׳אטעס דעם קײם כאפט סאפעט,

 חור־ איחר סוזט — *צוױיס פיט א• זיך
 ח^כסט א איו דאס *,וױי ראכען, ,,כ

סצעגע. קאפײשע
 ל^כערליכקײט די איז נורט אזױ ניט

 װעל־ סקע׳/״ױגענד־מא די צו כאצוג אין
 גײסט, םון סענש*ן אפט אן טוען עס כע
 אפטער. ר כױר טרעפען דערסאר און

 קאס^ סננוג עריעײנונג די איז ראך
ט םון םוזען מיר און  ד צײט צו די

אױסיאכען.
 פלאם״םײאריגע איחר הערט אפט וױ
 אין מענ׳פען! בא-אהרטע סון םיאזען

 יױ דער ,,נ װאס פיאזען, זעלכע די
 (וונס רײצענד און ̂שעהן די זײנען נעגר
 ),1”1 מסכיס גיט די פיט סאגט איהר

 סאן עלטעחנן א; םון םױל אין באתופען
 וז׳ויט איחר װען ■גים. לאפײשען א

 ׳פסײכצל; א איחי גיט אײגפאל, זײ
 M פארדריפט — מאל צװײטען דעם
 איוזד ווערט — םאי דריטען דעם ;אײך

אױםגערענט. *עטארק
 קאן בײ׳פיילען נאך און נאן און
 ברענגען, ביענש כאאכאכטענרער יעדער

 כא<א- לײם א^טע #סלוכע נא:ץ אםט וױ
 װצר־ דיערע כאױצען צו דך ריישען

 גלאגץ דצם םיט פקיפים זײערע און טער
ױגענר. פון

 װאט רערפין, קומט אלץ דאס און
r צו געװאױנט זײנען פעגישען tv v\ דאס 

 אדער םארלאחנן ?וױן האבען זײ װאס
 אנממאט נעהאט. גיט אם*שר רױינמאל

 די איז געהעריג וױ אויסצונוצען דעם
 דינמן װאס םארפאנען, ךײ װאס גאיען,
 םאר זיר וײ כאפען איעענס, זײער

 זײנקן די װעלכע אין זאכען, םיעפדע
פראםאנען.

אױו״ באמערסען אירר האנט דאס
 •רא״ גוטע לעכען. פון נעכיטען אלע

 יא־ צו דדקא זיך געפען ׳פרײבער זא
 וױײ וױלקן פאי״ער טאלאנטםו^ע ; עדע
 מעגיפען און ;ױננען קאנען זײ וױ זען,
 אױז• םכינות זאנעז ישטיפען ישעהגע מיט

פא^ערײ.
 ײ כײט אױך םאר סוםט זעלכע דאס
 ם*ט באפוצען דך וױלען װאס יעגינע,

די־ ױגענד. דער פון ,ציהרונו רי
 דאס ם^זןגט סםרים מוכר פענדללע דע

 *דער בילד: קאמי^ א אין מילדערען
 וחנלכפר כארד, וױיסער דער כיט זסן

םאנצען״. סאדעמע די טאנצען נעהט
r דער איז ^גליפליך ) w( איו יואס 

 ואנט — ױנענד״ דער אין ױנג געװען
 כאנן פאז אםאריזם דיזען צו ■ימסין.
 םענ־ םח איז נארי״פ ״אבעי :צונעבען

 על־ חנר אױוי ױנג זיר וױיזעז צו שעז
טער.״

 רי אכ?ר סענלױ, געװמז נאר איו ײאס נעסםק,
 ׳*ל*כ* אזא סארצװײסעי׳סזנ, אזא איז ז״:ע .?יס״

 האט אנזסיענגמג במסטע דאר»׳ס אפײו אז ׳םע
 סאן9ארגל0 איו or װיסיל כא<מ נעיזאגט ניט

m 9גאגצ איהר םא־באהאלםען ארער rתליכק״ם 
א איז נפײיס ײ o עי וחנז גןרענם, ר rn ifo 
 אזוי איכעיחוייט. טוינדטםראף גקנען

 1אי קיאסס, אין נרײכט טוים-שםראף װי אכעי,
 ;י© יאוגען װאס םייױאייס״ אריםע אלערליי

 װי ארװאלאסען בייײאנטעגע אזעיכע חאכען
םארנרעב^ן י9ױי סאר jpno רארא׳
 אין װארום א-ינצוזערז, עדומי־ איז ׳כעזrל םים׳ן

 סעא׳ זײנ^ן טענזחןן עאא װאו נקזערדזאםם. א
r*orn תיעץ״ םאר׳ן נלײך ' י  ווירעו געסאכס ז

״ רי םיט אויםנאם אז װ  י9»ר אסת םקריער ו
M* חאנצז ojm אײנ*ר רpיער אכעי נים, r 

pdc'md חר ?יײ*ו דאס אז כאהײאםען, «ו רעכם 
 װיימ ^9םאט זײקיע םוז כייײאנען די װעז

״ חאבעז וזליח. דער םון נערעטעט ז

 חונדערמן צעחגרלימ איז זײו װעם ײאס םילא,
 מ׳ןנשחיי־® די װצ« ׳שיעםעד״ יאהרעז טויזענטע

ovn עס אז ׳19צוםרוכ«ער אזוי זיר r t  o r i<«> 
̂ז כײיבעז ניט  םין דמם םאר רום״ *סנמנדיגנ ױי

 אוס• מטארק זעחר נים סױ םאכם דאס ׳םענע
 ■ראםמסאר םים. מאל דקי איז ראס װי רוהינ,

 קיינמאל ם9וי עס אז נלויב, איר סעירטישײלד.
צי םייהער רערצו. סיםען ג;ט  ©9וי nfov^v •י

 נעזצצלײ נא:ץ קםװאס רעזpװ נעכורם׳יוסגטראל
ir אוז כעס, r ; ro מי אוים׳א§ר*מ?, ניט ײעלמז 

 490םארדרי סױ װאס רןנעז. א נאך עײעסיאך
 נארני• מיינם ם^רנמײלד א־op«ראם ײאס איז
ײ די װ*? איצט, דאס איז, נאפערה^ צי  ע

 1סי ארויס נים זי ררעז און נױים, אזוי נאד איו
r נויםינ איז װאס אלעס, ײד ^ o םfנrמ י  fי

*! דאר איכעיםלוס״ אזא איז ותזעז ״נ  »י«® ז
ip טיײאנעז רא r;ro, שסאיבזז װ»ס• ns חוד 

h קײו ניםא איז עס װעגהןז םאר אוז נער /9 m 
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ען פיר # ײעי  געדענק-טעג די איצט פ
טער דעי ןון ס  גדויזאפסטער און ניע

שען װעיכע װעלט־שח״ט-  געדענחען פענ
 וכרון אונזער אין נעשיכטע. דעי סון

ױמען כ די םון טעג יאויף *ו ױרעריי  ש
ײן און עי^ענד סטע  אונזערע םאר ;•

תן ױ ײ געהען א רנ א  צרמאר־ מיליאגען ס
שעדיגטע; און צוקאליעטשעטע דעטע,  צו

אך נאנענעגען סיר  יערען אױוי איצט נ
 כלוטיגען סוג׳מ ערות יעבעדיגע די סריס
שע, ;^געון ע ראכיטי טינ כ ד ד װיג  און ש

מלחםה־חיגדער. אונטערגענראכענע
 גאנצע די נישט קאנען דאך און

 טײכען טיפע רי קערפערס, טױטע נעמ
 םין גיחגומס אי״ע די ׳טרערען און נלוט

ן און יסורים ״  פון ^רויסיעטויסען — י
 דעם אײגציגען, דעם איהס, זכרון אוגזער

 װעלכער אויסדערװעהלטען, דע□ ערשטען,
 דער אין פאראױס אונז םאר ראײשירט

 פיײ די פון לויה ׳שױרערליכער ד^דנער
 קאנען נייר קדושים. און הרודס יאנען

 אין םארגעסען נישט טעג דאדגע די אין
. ס ע ר א ס ז ן א v ז

 געעפענט האט טויט דשאדעס׳ ז־שא;
 אונזעי סון דיטען נמטיגע די דך ריט

 קױי די געשיכטע; יאהריגער 10 לעצטער
 געװען איז נעטראםען איהם האט װאס
 גלײך זיך האט װאס םייער, ערשטער ךער
 גאג־ דער איבער צופלאקערט העליש אזױ
 איז אופקומען דשארעס׳ זשאן װעלט, צער

 גרױסער דער םון •ראלאג דער נעװען
 אננע־ זיך האט װאס װעי״ס-טראגעדיע,

 אױגוסט םון טענ ערשטע די אין רוינעז
 עפייאג איהר םיט נאך זיך ציט און 1014

םאג. הײנםינעז ניז
דא־ די רראםאטיש וױ גרױס, װי איז

 קאגען ׳נישט איז װעלט־סיאגעדיע זינע
 איהר םון אפרײסען גי״^ט איץ ?יך פיר

 אױם־ אוגזער ויך אױף ציהט ער •ראלאנ,
 אוכד געכלינען איז ער און סעריןזאסין״ס

זכרון. איעסענס אונזער אין פארגעסליך
 כא־ גו^ץ זײן איז זש*רעס זשאז

 םײער־ דער געורען לעכען װאוסטזיניג
 גענ- » מלחםזז. א פון נעגנער דיגססצי

ם איז נישט נער  זמען געװעהגליכען ת
 צײט גאגצע די איז iv װ*רם. םון

 *אר״ םראגישעז א סיט ארוסגאנאעען
o סיז נזםיחל n אוםגייק. ^נתומאגדינען 

iv אדלצר-אוי- ױעע םים געועוזן האט 
 נאך איז זי װעז וועיס־שחיםח, די נען

 אונז; םון דיסטאמ װײטער א אין נעװ^ן
 אין האכען שוין יאהרצךצוריק מיס

 און גמילעז אלע די געפיבערם איהם
iv האכען כדר װעלכע שיעהען, tm v, 

 אויןי םיהלען אנגעהױבען ביסלאכוױיז
•לײצעס. אונזזןרע
 די גע׳פפירט האט ער וױיל און

 םאר־ גאנצען איהר אין װעלט־טראנעדיע
 אנגענומען גאןי האט זי איידער נצם,

 מים האט ער וױיל םארסען, קאגקרעטע
 ם^ראױס־ שױן אינםואיציע גרויסער דיז

 שטורעם פארניכטעגדיגעז דעם געזעז
 אנ* זין חאכען װאס םבול, בלוםיגעז און

 נאןי ער האם וועלם, דער אויוי גערוקט
 געקאנם נימט צוריק יאהרעז״לאננ פיט

רורזען.
 די איהם םאר געװען איז םלחםה די

 דעי אױוי לויערם װאס «לאנ, נרעסםע
 נ?ד םענשען די האט מר און פעג׳פהייט

 םאר־ און געשטראפם געסאנם, װארענם,
 שרעקליכע א םאר װאס אױסגעזאנט,

 איהר אין באהאלטען ליגט חידריעח
שויס. אײנעגער

 אזא נעװען איז דפארעס וױיל און
 מ<אטה, דער םון שונא נרענענדיגעד

 נאנצע זײן אויסגעמצם ה^ום ער וױיי
r.y געװעהגליכע אויסער trn די אויף 

 אײנצעלנע אויף און םאסען אדב״םער
 אז דערלאזען, צו נישם כדי •פעדזאנען,

 ער האם אויסברעכען, זאל פלחםה די
 םון צארן דעם האנ^נטרירם זיד אױף
 אזוי בערליז, אין װי פלחפה־העצער, *לע

■אריז. איז ױיר
נאציאנאליסטען, פאנארכיסטישע די

 אלע די רעפובליקאנער, ״ראדיקאלע״ די
 בור־ און פראצענטניהעס ״•ראגרעסױוע״״

 םאר־ איהם האכען אדװאתאטעז זשואזע
 ‘םראנהדײד, םון שונא ״א אלס שריען

 (ושם אדװאקאם׳״ ״דײםשלאנדס אלס
 אױסערען־ דער האם םאױואורף דאזינמז

 ■ײ רענירונג תלעמאנםאס םון טיניסםמר
געװארםען). עםענםליף איהם ^אז

זשא־ אין נעהאם האם כלחמה די
 איז זי אוז מונא נרעסמעז איהר רעס׳ז
 נאר וועלט דער אויא נעקומעז טאקע
נאציאנא־ דער קערפער*; זײן ״דורך

 יאנק איןוםיגק ד♦ סאכעז קאויצרענץ <אוד«גער
י * י  םרימר. ייו• op װצ« א♦ יא^ותנסיול, •

p«וי «ײז נ*ס תײ איד rסײ9% 9א»*נ*נ ךי ױז ר 
י דים אין ■•חי r» •יסםיי׳  j ואניו צז חי מ

i בס9ײ9ד א• r w  op ?PO

 רצר םון געטריכען וױלען, יאול ײסט
 גאגצע ,ד װאס נ״לחמה־העצע, העפסיגער
 גע־ דעמאלט ראט ורעסע נורדאו^זע

 נע־ גישט האס םראנקרײף, אין פיהרט
 זאך נוצליכערע פע־ר קײן ט<*ן חאנט
 אװעקצױ וױ ׳כעסטיע וױלדער דע־ פאר

 רעװ^רוחנר א םון טײיל יו טיט י״עגען
 און זשארעס׳ן. — סײנט גרעסטען איהר

 שענקער, און קדעפער נורז׳צואזע ,ד
 דעם גע׳פשפט נאכדצם האבען װעלכע

 כולט׳־ געקאנט ניט האנען פארכרעכער,
 ״יאטריאטיזם״ דיער ארױסװײזען עי
 דעלפיט, וױ פיאנקרײף, צו ״ייכע״ אין

 גא־ דעם רײגגעװא׳טען האכען זײ װאס
 זײער פיט ;פערדער ציאגאליסטישען

 זישא־ באישטעטינט ,זי האבעז אורטייל
םרא;קר-יך. ;עגען ״סארראט״ רעס׳

 בא־ דער אױף נעסאלען איז דעארעס
 פיט צוזאפען און שלום. םון רילאדע

 אינגאגצען כאריקארע די אױף איז איהם
 װארגדיגע די געװארען. צױשפעטערט

 טע; פאר א פיט דשארעס׳ן פון װערטער
 פען ״אױכ :אױסכרוף פלחפה דעם פאר
 אפ־ געהײטען אין דערפאנען אונז װעט
ט פאר  ענטפע־ פיר װעי־ע; רוסלאגד/ פי
ט רען  פעניצ־ דער פיט אספאל אוגזער פי

/ ט׳ ײ  םאטא• איהם םאר נעװען זײגען ה
 אײנענעם פון םאטייאטען די פאר ;לע

 דאס איז קעשענע אײגעגער און םיסט
- װארט ט״ ־ הײ ש םענ  גע־ דעפאלט ״

ט א װי קלונגען  װאס ׳דער און פאירא
 אפ־ ״דעם טרײ בלייבעז געװאלט האט
ט פאך ם״, דער פי שהיי  נעפוזט האט מענ

װערען. אפגעראפט װעג םיז

איז און אך נעװעז גישט ס׳  אנ־ קײן נ
 האט װעלכער ׳רור אוגזער אין דערער

ױ ך דעם אויסגעטראגען טרײ אז א מ אי  ״
ט ט׳/ דער פי היי ש ענ  זשא־ ושאן וױ ם

אנצע די האט ער װײל רעס.  מענש־ נ
ײן אין געטראגען הײם  הארץ״ נרױס ז
ט נעםלאקערט חאט װאס  װײל ליכע, מי

ט חאם ער  פארויס־ בליק שארםען זייז םי
ם, די נעזעחן ט די װען צײ שהײ  װעט םענ
 שעה״ ׳םולען א ׳יעכען אנדער אן לעבעז

 צוױשען לעכען הארכיאנישעז און נעם
זיר׳

 םלאסענדינע דאזיגע די טאקע און
 איהם האס מענשהײס דאר «ו יימו

 דצ־ בורזשואזער דער סיז ארױסנעריסעז
 אנגאהויבעז חאט ער ײאו פאתראםיע,

 איוזם האם און קאריערע, ■אליםישע ז״ז
 סעמםענ* מיט׳ז םארבונדען אײביג אױוי
סאציאליזם. פיט׳ן ■ראלעטאריאט, דינען

 איהם איז האט אן ױנענט זײן םרן
םארםאל־ צו תמוקה גרױסע א נעצערט

ראיפא• אין׳עעהגקײטצו קאפענלײט,
 חונסט פאריעװאונדענעם דעש אין נ־יע׳

 קוי־טור העלענישער דער םון לענען
V* אידעאל פאר־:פראכע;עש א געזעהן 

 , טעניזי״ריײט הייגטיגער דער סאר אױל
 אין י.אט א; יאהרען ױנגע זיינע פון

 די pc -,עראיזם דעס געפלאקערט איהם
iy isvn פראנצויזישער גרױסער דער פון 

 ״נע־ פון אידילאי־ען זײערע רעװאיוציע.
 אױך האנען גלייכ״ײט און עכטיגקייט״”

כאזעיט. א-הם
 פארישען גריגטי־יכען יאהרען :אף און

 געלער־ א *שױן ׳ער איז ׳עטודירען, און
 רע־ אנערקענטער און פראפעסאר טער

 צו געקופען פאליטיקעי, םאקראטישער
 פעג־ נישט ס׳איז אז איכעיצײגונג, דער
 י־עכען פענשליף הארפאג״ש קײן ליר

 שאפט£,געזעי סאציאליסטישער א אױסער
 קעפ• אנדערע קײן זײן ני׳שט כ׳קאן און

 גלײכהייט און גערעכטיגלײט פאל םצי
 אונזיער םון לױךשקי־אפען די אויסער

 פראי*ע- רעיױאלוציאנערען דעם — צײט,
טאריאט.

 זשארעס לאט געיעכטיגהײט׳/ די׳׳
 םארװירקליכט איצט ״וועט געישריבען,

 אויפהע־ װעט עס װען נאכדעם, -ױערען
 רי װען נאבדעם, קאפף, ללאסען דער רען

 אין פארישוױנדען. װעלען גופא קי״אסען
 באקוכיט נעזעליצאפט מאדערנער דער
 א מעהר אלץ גערעכטיגקײט װארט דאס

 דאס זין. ברײטערען און כאשטימסערען
 וועזען םענישליף יעדען אין אז כאדײט,

 פער־ טענשליכע זײן אכטען כיע; דארױ
 דער ביז דערסיהרען זי דארף טען ׳1¥ז

 מענשליכקײט אגטוױקלוננ. העכסטער
 דא ס׳איז װאו דארטען, נאר זײן קאן

 אויסדרוק אקטױוער אומאפהענגיקײט,
 באהעם־ סרײדינע םרייע, א װילעז, םיז

 קא־ נאנצען כייט׳ן פערזאן רער םין טונג
לעקםיװ״.

 בלויז זײן װעט געזעלשאםט אזא און
ארדנונג. סאציאליסטיישער א אין נאר

 — הלאס׳/ אײז םיז הערשאםט ״די
 אטענ״ אז ״איז — װײטער, ער ׳פרײכם

 םאצי־ דער םענשהײט. דער אויף טאט
 די אוסברענגען וועט ײעלכער אליום,

 קלאסען די איז ללאסעךפריװילעניעס
 מענשהײם די אויםבויען באדײט ׳גוםא

 גערעכםינ- א אלע פאר שטאכיט דערפון
 סא־ א זײז צס — התחײבות א קײט,

ציאליסט״.
 התחײבות רי האט נופא זשארעס און

 טאלאנט. נאנצען זײז םיט געצאהלט
דעם צוליכ האט ער ענערגיע. און כחות

אומ־ זײן אוז םאריארען יעבען דין
נעװאוגען. יצטערבײכלײט

 מארטידע־ זײ: נאך יאי.ר 1י> איצט׳
 א^מ־י׳ די א:-יי־ו שוין האט טויטי ר״עען

 נאציאנאי״יסטי׳שע און פע־־יאײסטײשע
 yen; ק־ײגעי א ואױסער שואזיע גויז

 נעמוזט גאציאגאי^יסטע;)
 לעט־ נױיכע; רעם פאר לאפ דעפ כײגיען

 ט,,רע^ט־גי^yג כאציאי״ער דער םון פעי
 אפכ״אך ״םול□ היטער טיײען דעכ פאי
/ דע־ כייט ט׳ ״ ^י ע  בא׳שיא־ האט אץ ני
 פאנ־ איז א׳ש ז־שארעס איבערפירר^ כען

 װאו ;עדעני־רפאי־אץ״ דעפ אין טעאן,
 ״גרױםע אי־ע אױפנעהאי־טען ס׳װערען

 א איז ײןרא ראס פ־אנק־ײך״. pc זי;
 נע־ סאציאײסטיטען פון זי; טאיאיוער

 סא־ פונ׳ם נצחון ט-ײטפאי־ע־ א דאגק,
טארטײער. ציאליהטי׳שע;

 לאן כורזיעואזיע עL,MוברילאנByר די
 זיין snv: ׳צײט יאריר 10 גאך ׳טיי|י

 ״לאציא־ זײנע דצא־עה׳ן ןyטױט דעם
 כײט׳ן אױסן איז און חלומות״ ליסטײשע

 צו פאנטעא; אין איי־-ם ארײנפיהרען
jy p y i^ c דאס פארטױשען צו y:^y3ys 

 pc זyב,sארבD איז װאס סײערדיג^ און
.iyc^yp סאציאליסט״שען

 אלײן זשא־עס זיך האט װי ׳אבער
'y;yv. dp*(' 1אניאי i iv id; אזsyנע
voi'irv: ^yi pc ;yoy: זײ :^יט
y: טיר א־ש, דעם בלויז i ;yoy□ .פײמר 
y רי האט איצט אויך ^ .y a ,s רא־ און 

 נ/ז־ פוז ;ycijy: בורזשואזיע y‘דיקאי
 ב־טעל זײן בלויז ז״ש^רעס׳ן שיכטליכען

i דער איש. y r ,DD'sK,v^c פ־אלעטאר־ 
 cyi זיף פאר געפיען װעט רy^כ יאט

 ;־,נ ס׳האט רועלכער פײער אײביגען
 ס׳ן.yזשאי אין ברויזטyג און טcיyישפרוד

ly' איהר םון װעט ער jy 'cn נדױסע זײן 
 הארמאנײשען פולקאםענעם, א צו תשוקה
 גערעכ־ םון אידעאי הױכ^ זײן אעבען,

 רyד אױף מענשליכקײט און טיגקײט
̂,iyiM זײן װעלט, y n סא־ א פא־ קאטף 

.0DHL*,syTy: ציאליסטישע
̂) (״סא״יס צײטיננ

 טיפאגראפי- אינטערנעשאנאל
לאפאלעט׳ן. פאר ױניאן קעל

 קאנװענשאן רyהרליכyי איהר בײ
 אינטערנעטאנאל רי ד׳אט טאראגטא אין

 אינסטרואירפ ױניאן טיפאגראםיקעל
 .ען,רײyאמ דער צו רץלענ#טען איהרע

 צז קאנװענשאז ליינאר אװ אזrרײyדyם
*̂Lםיצyת ראנערט איגדארסירעז און ז 

 םאר• די םון נםyזידyפר םאר לאפאלעט
 קוכיצגדצ די אין זyשטאאם אײנינטע
ײאהיען.

 אינרארסירכ האט אןtrנyאטוP די
 פעדע־ אביעריקעז דער םין לזטעלוננ די

 י• צו באצונ אין לײבאר אװ רײשאז
 קאןרטס די פון מאכט די אז סאורטס,

װערעץ. באישרענקט זאי'
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8 “ פרינץ און שונד ׳
aaop»?pD>

רעבעדיגען. סון

קוםט! װעילס אװ ירינץ דער
 גצ־ ״אוין איז זועילס אװ •רינץ רyר
!קוםען

 זיך רצש׳ט און זיך ס׳קאכט און
 פרינץ. עננלישען דעם םיט אםעריקא אין
 גע־ רי זיך רצמ׳ט און זיך ס׳קאכם און
&רינץ. צנגלישצן רצם מיט yoyiB לע

 ראדיקאל־איכער־ מענשען, שםצהען
 לא־ און חכםיס גלאט און גצש*יצטע

:כען
 נאריש א װאס םון ׳אז נאר הוקט

 מים נאר זעהט !װצזצן א סאכם םאלין
\ עוסק זיך איז לאנד א װאס

 אי פרעסע, yלyנ די אי איך לײען
זיך: זאנ איך און חכםים, גלאט די

םאלק, ביים אםת דצר איז דאך אדן
 םארטרע איהר בײ אויך מאל דאס און־

סרעסע. נעלצ רי םער,
 ניט זײנצן אםלאכער סרינץ די וױיל

 סyר םון טיפקײם דער צו דערגאננעז
■רינץ. ענין

iy זײ ^ n אז נצכאפט, ניט זיך 
 גאר םאלק סאר׳ן באםת מיעם ■ר^נץ
אנרערש. עיעס

 םרינץ זיך םיט מײנט אםת׳ז אין אז
 נאך םאלק םון בעניןען אײביגע דאס
 ר־yאויס נאך שעהנקײט, נאך ׳םוב ױם

װאונדערליכעס. און געוועהנליכעס
 ענםוזיאזם דצר מײנם אמת׳ז אין

 װעילם׳/ א^ו ״םרינץ א פאר פאלס םון
 אין פײנט עס . . . ר y נראד ניט

 ױםי דער ווארט, ישעהנע דאס ■רינץ,
באנרױי. םוב׳דינצר

 אכמןריקאנײ דאס װי םאלין א און
m, איז וועלכעס ׳נרױ לעבס וחולכעס 
 ארוםנקךיננעלט לעבען ■אליטישעז אין

 יאליםישענט בײכינע װאכעדיגע, מים
 איז ירימ... איחר נאך באנהם —
 נעממ האבען, נים אלײז איהם זי 1חא
םאלק. אנדער אן בײ אם זי

אמעריקזוגי־ דאם םארשטצה איד *ח

 זײן באנרײף איך און פאלק. שע
iyDU. צו מיר בײ באלאנגט דאס װײל 
/yD פון yסיכאלאגיB דער  װי װײל ^
jy ןyבyל ראס זעה איך rjyo און

nyp>yo אײביג jyp:yn צװײ נאך 
 זא־ צװײ םיט jyp'iip זיך און זאכ^,

 ן ו א ר ; ו ש זייגען דאס און ̂ןyכ
. ץ נ י ר פ

y די זייגעז אםת׳ן אין װײל rr$ i 
yT'D ^איז שונד זאך: אײן גאר זאכ 
שונר... איז פרינץ און ׳•רינץ

 אװ ״ארינץ רyד ניט ס׳איז און
 פאנטאזיע, די באלעבט װאס ׳^ילסyװ

פרינץ. םyד ארום ^ונד די נאר
 םאר םארשטעהן, צו מאכט דאס און

 אן זיך jysKc שונד־צײטוננעז די װאט
ת אן yרשטy די סױ  און פרינצען םון מ

 שטאף רyד אט װײל — ■ריצעסינס
שונד. פראצענט 100 זיך אין האט

 פאר*טטעהן צום אויך מאכט דאס און
 כיענשען טײל נרצסטער דער ײאס פאר

 אינטצרעס און נײגער אזא מיט שליננען
 סרינצעסינס און םרינצצן װעגעז אלעס

שונד. איז דאס װײל —
 רyד אהן לעבען, נעװעהנליכען אין

 א אודאי פרינץ א ,איז ״}ונד־םאנטאױע
 ער :מעניש׳ל אדער מענש, געװעהנליכער

 נע- לארטען, איץ שפילט שלאםם, ׳עסם
 אבער ׳ysK װי םארשפילט אדער װינט
 צושס^לט םאנטאזימ שונדיסטישע די װען
 אויסערנע־ אזא םרידז רער װצרט זיך,

 אזא װאונדערליכער, אזא װעהנליכער,
נים-דאאינער...

 (םאר מיך, נעהערט עס װאס און
 םאראנםװארטליך) נים איך ביז אנדערע

 אייבינ װעלען מענשען אז ׳איך נלױב
 מענשצן װי פונהט זy^רינצ זyטערyםארנ

 פון יחום, פון האלטען אײכינ וחןלען
 װי פונקט ״פאראדע׳/ בעסערער דער

 שםענדינ װעלען קעלבער, און מענשען
אויםנאכזצז.אוז און וואונדער האבמז ליב

 גע־ און װאכעדיגלײטעז םיז אנטלויפעז
װצהנליכקײטזןן.
םאנטא־ מאל yאל ןyלyװ

 זיםצ און פרינצ^ yjnyr װענצן זײרען
 אלצ װמלען זײ װי פונקט פרינצצסינס,

 םאנטא־ רער אין זyvפאלא בויען מאל
זיצ...

lyjŷ און c איב דיyרגyשפיצטy און 
 pc אויםיאכען רyצינײ־ן yנאנטyזאנ די
 זײ װעמ dv פרינצען־פארהײליכער, די

 דער אז טרעפם אפט און העלםעז, ניט
 חלום אין אויך ?ושט אלײן רyלאכDאוי
פרעצעסין... א פון האנם בלאסע די

 פרינצען םון חלום דער איז גרויס
 אין װאונדערליך און !װעלט דער אויױ
!כמןנ׳ש^ אויף װירקונג איז אױםטו זײן

װאל־ פרינץ־חלום דער ניט װען
 גזך חתונה ניט םײדלאך סך א טען

i ניט האט. r w w .מוטערס
 פריהער חלום׳ט לyמ'יד דעyי װײל

 הײבט םyנאכד און פרינץ א פוץ אלץ פון
 אויסערערװעהל- איהר אז גלויבען אז זי

פרינץ... רער איז ׳סעם אדער בעני, טער
 ראם אויך אז זיכער, בין איך אין
 חלום׳ען װעמ צוקונפט דעד םון מיידעל

פרינצען. פון
 אלץ אין אן fy^'H מעניטען װײל

ח^מות.... אין בפרט אין אנפאננ, פון
 רyבירג עלטסטע די jy:"T חלומות

ױננסטע. די אײך און װעלט דער פון
 אויסראטען ־װעלט ני־יע די מענ און

 אין אבצר ,rayoD'tpy פון פרינצען אלע
 םאנ־ דער םון ב^ײבען, זײ װעלען חלום

 קע־ נים זײ מען װעם טאזיע־סענינרײך
פארטילינען... נעז

 רינצען9 ריט וױ lלב*yז דאס איז
:רינצעב*:פ6 םיט איז

 דורוח, אי״י; פיז <ףס דעם ביז אײבינ,
 םרינ־ פון ח^ום׳ען יט>יי ױננע װעי״ען

 װעלען חייים דעם אהץ וױיל : צעסינם
 םון יאך איז זיד א^נשפאנען ניט זײ

הײדאט.
 דער פ^י־שד״לנדי׳יך איז רי״ הכלל,
 ראס װ-«כ איײערעס אױ /•:טוזיאזם

 nyi איז האט אמצריקא yיהאנ'שcפוביyר
 נעװצז װא^ט oy .̂^סsיyװ אװ ״פרינץ

אזוי. נימ סיאיז װעז װאונדער. א
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 דער אץ טױלען אץ שולען יישע
אמעױקא אין ארבײטער שער

 ״פארװעיטס׳/ פון מענעמשער דער
 צוריק לאנג ניט איז װל*רע?, גענ#סע
 גע־ איו ער װאו אייראפ*, םון געסופען
 איג־ םיל האיאס. סון שליחות אין םאחרען

 גע־ דארט עי האט זאכען טערעסאנטע
זעהן.

 דאס איז ארבײטעד אירישע די םאר
 pc אינטערעסאנטסטע און וױכטיגסטע

 װאס ול־נעץ,ש גרױסער דעי־ ספק '4בי דעם
האבען, פױלען אין ארבײטער אירישע רי
 חבריב דיערע pc׳ פיטהילו• דעי ראנק א

 אנטװײ און אױםגעבױט אכיעריקע, אין
הערט.

 »•־ *«ז דערצעהלט, װי״אדעה גענאסע
 אידישע 219 איצט זין געםינען ■ױיען

y 23,000 װאו םאלחס־שוי״ען, r ,fc,p קינ״ 
 אריכיע און ארבײטער אידישע די םון דער

 ער״עטע זײער באקוכיען םאיקס־פאכען
 א ס׳עקזיסטירען ביירוננ. עי*עסענטארע

 דער־ פאר אװענט־שורען ר״הע גאנצע
 גע־ זײגען װעיכע קינרער, װאהסענע
 אין ארבייטען צו טאג בײ צװאונגען

 ארבײטער. עיטערע פאר אװעגט־שױען
 גיפנא* אידישע 2 דארט זיך ס׳געםינען

 וױ פעהר זיך ס׳לערגען װעלכע אין זיעס״
- הינדער. צנ0ס  אין זיר יערנען צוזאמען -

 אידישיױ־ צנטראיןער םון׳דער שורען די
 30 אריבער •ױלען אין שול-ארגאניזאציע

i ביי שילער. טױזענד n אי־ צענטרארעי 
 ארגאני־ זיינען שול״ארנאניזאציע דישער

 גרײטען װעלכע לעהר־סעמינארױםס, זירט
 םון לעהרער מואאיםיצירטע און גוטע צו
 ארױםגעגע־ ס׳װערען שולען. אידישע די

 ז׳שורגאלען פעדאנאגישע ביכער, לעהר כען
א  פוייען אין : װארט אײן פיט - - ג. ד. /

 און ברייט־םארצוױיגטעי־ א עקזיסטידט
 שול־ אידישעי־ םונהציאנירענרער נוט

אפאיאט.
 װא־ א שולע אין :עפינען קינדער די ״

 נוטע א םביבה, םיפפאטישע און רעמע
 לעהרעו׳ די םון באציהונ: םאטערליכע און
 דאם און אירעאייזם דעו רערציהער. און

 שול און לעהרער רי pc איבערנעבעגהײם
 .ארבײט זײער צו און קינדער די צו טוער

וױנשען. נאר ם׳קאן װאס בעסטע, די איז
 א איבער איצט אבער יעבט פוילע;

 םיגאג־ און עקאנאסי^עז אוםגעהותרעז
 יערעקליך איז יאנד דאס קריזיס. ציעי״ען

שדעק־ יײדעט איבערהױאט םארארעםט.
 קלײך דער און קלײךאיגרוסטריע די <יך

 או; ארבײטער אירי׳שע רי װאו האנרעל
 בא־ אכי׳מײנסטען ױינען םאלקס־םאסען

 װאו םאכען, םאראן ס׳ז״נען עעםטיגט.
 ארכײטס־לאזיג־ אבםאלוטע אן ס׳העחשט

 און ניט ארבײט םאך אין קײנער קײט.
 אנדערע אין נײשט. גאר םארדינט קײנער
 צו קוים נאר אויך םען ארבײט פאכען

 דורכשגיטליכער דער װאך. אין טעג 3־2
 אדבײט װאס ארבײםער אן פון פאררינסט

 קוים דערגעהט װאך) גאנצע (א נארמאל
 אין לעבען דאס װאך. א דאלאר 8 צו

 אין װי טײערער איצט אבער קאסט ױילען
 םא־ זײן מיט ארבײטער רער אמעריקא.

 זעלבסטםארד פון פאיען הונגערט. מיריע
 אםטע גאנץ א איז נויט אוז הונגער צוליב

 טעגלי- דער שון כראניק די דעחשײנוננ.
̂שע םרעסע, כער  איז אוילישע, און אידי
״נײעם״. אזעלכמ םיט םול

 האבען םאיקס־עויעז אידי׳שע רי איז
 געהאלט, קלעגליכעז זײער ילעהרער די

 א ראלאר 30 בין קוים אן טרעםט װעלנער
מאגאטעז. 6 באקוםען ני?זט שוין ךוד׳ט,

 די אדבײטען דעם אויף געקױןט ניט און
 עזול־פערסאנאל גאנצער דער און לעהרער
 מסירת־נם׳ש נרעסטער דער מיט װײטער

 נארםאלמי רצר םאר אירעאל, זייער פאר
םאלקס־^ול. אירישער

 אמעריהא אין אלבײטער אידישע די
 אפנע־ װאחגם זעהר שמענדיג זיך האבען
 פוילען םון װענדונגעז איע אױף רוםען

 נאך לענדער, אײראפעאישע אנרער און
 שםענדיג האבען זיי הילוי. און ישםיצע

 ברי־ ברײטער םיט־א נענעבען װירקליך
האנר. חבר׳ישער און דערליכער

אמערי• וײ םלעגמ לבישל, םוילען, אין
 אנטרעםעז שוהלען די פאר שמיצע שאנער

 שולמך גאנצעז םון סראצץנט 60 מרך אן
 סאמיטעט פיפעילם־חנליף דער בױתשעט.

 רעגולאר געלדעי געזאמעלטע זײנע האט
 גע־ דעם סיט און אוילען אין אפגעשיהט

 און ענטוױחלען צו זיך שולען רי האלפען
 אר־ אידישע רי םון סינדער די בליחען.
 באסױ האבע* 1םאלקס־מאסע און בײטער

 און בילדעז צו ױך מענליכהײט א מען
םאלקס״שול. נארםאלער א איז מנרציהען

 פי־ רער ויך האט pnw צײט א מיט
אויוי יליהוױדירם. ®אאס-רעליוי

 מבו־ סיםהיל^םון חנר בײ איו ארם ויין
 אסערימ קײן דעלעגאמ דיכאלעװימש,

 מול־ארגא־ אידישאר צענםראלאי חנר םון
געווארי! נאגדינדאס אוימן, אין נמאצזא

י םאי אתאניואציא גײא א -  יני י
m  t• דא״ די אײדאאא״ אין «אלסאן9אנ 

m זי ױנג מחר נאך איז
* * * * * * m m mר מ ג רי מ א ס י

o« איחר ^ p r» f. ודיד

םײער דוד פון

 קלײנע דעריבער דיגען נעלד־מיטלען רע
 •ױיען הײן ישיסט ד װאס סוטען, די און

 ם״יהער״ די וױ סי״ענער באדײטענר דינען
די;ע.

 לעבענס־ די זײגען אבער איצט גראר
 געשטיגען. שטארק פוירען אין מיט^ען

 אג״ אי*ע און יעולען רי םון כױדזשעט דער
 דארי־ ךך האט קינרר״אנשטאלטען רערע
 אײנסונס״ די םארגיעסעיט. ״עטארס בער
 גע״ האבען, שוי״ען די אס1ו װײטער, ׳טען

 אר־ די פון געהאט איצט בױ װערנליך,
 די געפאלען. שטארין די:ען סװעלען, טיגע

 אידי־ ןאױסגעלןוגגערטע או פאראייפטע
 איכד נישט זײנען ארכײטער׳מאסען שע

 דער אין שילען זײערע שטיצען צו שטאנד
 אנ* ס׳װערען פריהער. וױ גדױס זעינער
 פאר״ צו פיטלען ענעדגישסטע די גענוטען

 ס׳װע־ אײנקונםטען. איטיקע די נדעסערען
 אונטערנע״ םאריעידענע ארגאדדרט רען

 סײז נ• ד. א. געלד־זאמלוננען פונגען,
 אײז נישט אבער זיך גיט סוטען גרעסערע

 יײ״ »יז ארעמע די פון צונויםצוזאסי־ען.
 וױנ־ זיך לאזט ארכײטער־קעשעגעס ריגע
םײםט דאיט ארויספ־יעסען. װאס ציג װאם

דרווז. דער
 אלנע־ אין גיט רענירוגג *ױלישע די
 זעהר הינרער, פױלישע די םאר אפילו כייין,

 און צװעקען ־ בילרוננם אויף וױנציג
 הא־ וױל רעאהציע פוילישע רי ערציהונג.

 נײעסטע די לויט גוטע, טעהרער װאס בען,
םרא־ סאלדאטען. באװאםענטע טעכניק,

 ערציחונג נארםאלער און בייתנג פון גען
^עטאר?. אזױ גיט איהר א-נטערעםירען

 פאלקס״ אירישע די פון שולען די צו
 בא־ ספעציעלע א גאר ר האט טאסען
 נישט וױיזט זי װאס נאי, גי״צט ציהוננ,
 שסײ צו וײ חשק םיגדעסטען דעם ארױס

 וןלייניגקײט, א פיט כאטש זײן זאי* צען,
 די אז געװאלט, װאלט ד ; םארקערט גאר

 םארמאכט שנעלער װאס זאלען שולען
 ד װאס דאס, אונטערגעהן. און װערען

 שולמע־ אוים׳ן געצװאונגען, געװען איז
 גאציאנאליטעטען אנדערע געכען צו כיט,

 זי אנטואגט װײס-רוסען אוקראיגער, וױ
 רע־ דיפוייישע אידען, די געכען צו זיך

 םאר שולען קײן נישט אלײן שאםט גירוגנ
 צו דאס שטערט און קיגדער אידײעע רי

 אין זאי זי אז דעם, װעגעז אנדעו־ע. טאן
 ם*ן שולען רי שטיצען מאפענט איצטיגען

 יײד ק״ן קאן םאלהס״ראסען אידישע רי
 ײע־ קינדעי אידישע n אױב זײן. :ײצט

 ס׳איז װעלכע אן אופוױסענד, בליי^ען לען
איהר הארט — עלעכיענטאדע

 שולען אידישע עקזיסטירענרע רי וױנציג.
 זי אױג״ אין ״דארן א איהר נײ זײנען
 םטור שנעלער װאס געװאיט, די װאלט

 צו מאדערן, צו זײ זייגען עםעס ײערען.
 פאר־ דאס אידיש. דארט ס׳לערענט גוט.

 פױלישע די נישט ;עפעלס שטעגדליך
 האט רעגירונג די אויב און אנסיסעםיטען.

 רע• א געעםנט װאו ערנעץ אפילו שױן
 אויך עס װערט אידען פאר שולע גירונגס

 אסימילירען צו צװעק טיט׳ן נעדאכט :אר
 פאר־ הינדער, אידישע די געװאיד פיט

געדאנה. און גײסט נשכיה, דיער סריפייען

y r n  n נארטאי* און 
!1 דאס װצלכער '*i  n  ,T f * v m  1VP 

 ט01גא^ 1V9 דא• ױאס *רציחומ, רײכ/ן
 n 4מאו V* סאיקס^ור^ אידישע די אין

 דלען1 ש*דיץ-. אנטיסצטיטען וױלישע
m •טור ׳אוי* דאדגצר דצר םון ו״ t l,

פ חנפ פון רעזויטאט ד*י מ  tv* י
 חור פאיפס״שוי, אידישצ די או

w » פאר אגשטאיט נארמאלצר נער m i 
W פון ערציחומ שיגדצר מטע און W  H 

ם •ױיצן r* ארכ^טצר-ראסען *י * *t v 
9 ענערדו n *ונםערגעחן, בײם  טחות, 0
 *'w טיס מוואחנן ארײמעלעגט איו װאה
o םען n דן קאיאסאיצן גרױסארטיגען  נ
ry אידישען םון r*n r אינגאנצען װצט 

 טױוץנםץר צעחנדלינער געחן. פארלױרען
מן װעימן קינדער אידישע ײ  טי• אחן ני

אחויחוננ. אהן און דונג
 חײיינער דער איצט ראריבער פ׳איז

 םאלקס- און ארכײטער אידישע די פון חוכ
א אין טאסען ק מ^ n און א y ^ f אמא״ 

 y^nyjy רyסטyנר רyד סיט oyאציtד
t iyt^ynײyרy כרידyאײנצױ פױלען אין ר 
jyo,n חאיט^ i oyi װאס ׳כדן קולטור 

 רנישyאטo און טיה פיל טיט זyחאב ןײ
כויט״y^וי£ג
 ארכ״טור־אמא״ אידישע yגרעסט די
 ןyטאנrארD ypטא דאס האכ^ סy:יזאצי

 דשט H געכעכעז. שוין הילוי iv"i און
 אונ״ םון קאנוחנ^אן yגyהאיטyגlא לאנג

?yאינט̂ ר,yרנײrג*חמוװמ• יײדיס אנאי 
 די םאר אסימירט חאט װניאן״ רסy(װאירל

jy 6000 אירישע ^ r .״אר״ דער דאיאר 
 מיפד וײנ* בײ דורך םיחרט רינג״ כײטער

^ג, א רyגאיד ײ ט ש ײ  אין ומט װ^כע כ
 26 םון עדך אז ןyכyג יאהר פון םאריױף
 סyי1rאtני0אךג yרyאנד דאלאר. טױוענס

iy זאגטyצוג אויך האבען ^ t .חילף
 אר״ רyאיד^ש רyד אז האם^ לאמיר

 מכי חוכ ױין װעט ypnv^ איז בײטער
ynTHמטyארארD די  y • ג ^י ט ײ כ ר  א

דערפילעןי ריגyהyנ וױ ■וילען אןי דער

און מוזעאום נאטור-היםטארישער דער
אויפגאבע ױין

 יאפאן אין ערד־ציטערניש אן
 איײן זיך פארצײכעגס

יארק נױ אין

 זיר״ שא,ימעלש ?אליםארניא, אי; װען
 פון מײל אנדער אדער יאפאן אנעריקא,

 ערר־ציטעי• אן פאר ?ומט װעיט רער
 אויטא־ ער״שײנונ; די אט װערט ניש,

 םארצײכענט אהײן, זיך פון מאסיש,
 א*ן זיך געפינט װאס אפאראט, אן אויף
 סוזע־ נאטור־היסטארײשען היגען רעם
dim. האט װאס געלערנט^ א װען און 

 אויפז־כט, רי אפאראס רעם אט איבער
 רו־יסט פאשין, רעך אױף קוק א גיט
 אין ערדציטעדגי־ש אן אז ערשטענס, ער,

 •אומגע־ ־ - צװײטענכ. ;פארג^מען
 איז ערדציטערגי״ש די שטארק וױ פער

 כאר־ איז זי װען — דריטענס ;געװען
 און שעה װעלכע (אוטגעפעהר געהומען
 װאי פעדםענס, און, ;מינוטען) װעלכע

 ארער לאנר װעלכען אין אומגעםעהר,
 איז ערשײנוגנ די נעגענד װעלכען אין

î אלץ דאם און םארגע?ומען. P| ער 
 נאך ארום כױניט עטלאכע אין וױסען
 פארנע?ומע:, איז ערשײנוננ רי וױ דעם,

-  צװיי־ דער אױף זײן געםעגם עס האט -
ערד־הוגעל. ׳םון זײט טער

 וויען סיר װעלכע ערשיינוגג, די
 ערדצי־ נאסעז אלגעכײינעם דעם םיט

 וױסענשאםכר רער אויוי ווערט טערניש,
־ אננערוםען שפראך ייכער י ז נ ס ד  ס

 אפאראט, דער און ערשײנוננ^; שע
 ױד רופט ׳דא רײדען פיר װעלכען װענען

. ױ א ר נ א מ ס י ע ס
 אי; שפאציר פארינען אונזער אויף
 ער־ דעם אין געװען מיר זײנען מוזעאום

 געפינען עס ײאו םארערציםער, שמען
 רערנרײ־ צו הדי םעםעאריטען. די זיך
 םיר רארפ<; םעיםס*נר*\*, דעם מןן

 פאדערצימער, דעם אט דורך דורכנעהן
 אוז זיר, נעפינעז סעטעאריםען רי רואו

 אויף ניט רעכטס, אויױ ניט — נעהען
פיר :אר װי און :גלײך נאר לינקס,
 נע^טע; רעם אין אריינהוםען וועלען

 םארקירע־ גלײר ויך מען דארף צימער,
 ״,n אזוי סױזענריג רעכםם. אויף ווען
 רורכצוגעהן אױססוסען אונז oyn טער
 ױעלען טיר ;ציגמרל היײנעם א דודך

 נאי תרכגעהן, נימ ציםערל דעם ר1אב
 c:'Dy: רא וױיל שםמהן, דא בליימנן

סעיסםאנראי*. דער ypno זיך
c אט אין ײאנם א אויח n 4צימערי 

 זעהר א יז. ר. ^ירDyoכראנא א העעט
 א-'מעת* םאל 2 וײגאר. •ממוליכפד

 ראריא תרך זיעער חנד אס ווארמ לעת
 *עפמלינסמען רעט צױס אבגאשמנלט

 גצסינט יחנלכעד אםאריפא, אין ?יעפר
 אבטצר• אססראנאםימאר רעד אין ויך

y וואמיעמאן. pm וואסאוײי y t  w 
צ p או im m  « H i ויע*יל אײפר 
ועקטליכמיימ חנר סים

) כוזעאום אין דגפאציר (סיגפטער

נאראדיײז. ל. פון

 רעם אט אין טאן עפ איהר ?ענט דע,
 זײגערל אײער פארנלײכענריג צימארל,

^ מיט׳ן ײג  רע• אוי,ז דא הענגט װאב ז
װאנט.
 גע* ציםערל דעם אט פון טיטען אין

 איז דאס סעיסכיאגראף. דער זיך פי:ט
 פון הויפטיעכייך געבויט אפאראט אן

 פון הענעי־ איז און שטאהר און אײזען
 דע־ װאוהס. דעגשען׳ס געװײנײכען א

 אונטער זיך געפינט אפאראט נאנצער
 זײנע באשיצען צו כרי װענט, גי־עזערנע

 ניט רי פין טײי־ען דע״יקאםע העבהט
באזוכער די פון הענט באיציידענע

 רער אט אזוי וױ פארשטעהן צו כרי
 אז אויטאטאטיט פארצײכגגט אפאראט

 װע־ געזאגט רא פוזען ערר*ציטערניש,
 עידציטער־ װעגען װערטער פאר א רען

אלגעכױין. אי; גישען
 צר פא־־הומען ?אז ערדציטערניש אן

 זײנען עס אורזאכען. פארשײדענע ליב
 פ״כנר ארעד װאסער װאו ערטער פאדאן

ט-י־ די דוו־ך תרכזאמ^• זין קאז קײט  ̂י
 די ױעלכע פון םאסען, פעלזיכע נער,

 בא־ •ערד דער םון קארע אויבערשטע
 רויכזא־ זין• קאן װאסער דאם שטעהט.

 המרשט עס װאו טיםהייט, אזא צו פעז
 דאס װערט היץ םון היץ. הויכע זעהר א

 אבער דאמױ; אין םארװאנרעלט װאסער
 װאו נים האט דאםף רער װי אזוי

 אזא צו אן זיך ער זאטעלט ארויסצוגעהן,
 הויבט עס אז קראפט. אזא און םאסע

 ;יך, איבער מאסע פעלזינע רי אונטער
ציטער. א ניט ערד רי און

 אונםעד זײנעז נעגענרען פילע אין
 ארער ערטער, לײדינע פאראן ערד רער

 רײ־ די זײנען מאל מאנכעס רײלען.
 מענשריבע פון נעװארען געטאכט יען

 סך א ארויס גראבט מען װען רענם.
 <עוױפעז א אין אײזען ארער קוײ־ען
 ײי־ אדער לאך א זיו פארםירט ארט,

 ממאל און ערר. דער אונטער דיגקײט
 װאסער נאטירליכע. הײלען רי זײנען
 און ערר דער אונטער רורך זיך זאפט

 און ;אזועה ערנע״( כיסלאך צו שםראםט
 זיך טיט טראנט װאסער ,טראפע, יערעס
 װאכער ראס װאס זעםדער, א אװעה
 שמײ־ דער פון אפגעריבען זיך מיט האט

 פון סשך א אין און ;םאסע נערנער
 סיליאנען אין טןיזענטער הונרערטער

 לײרינק״יט, א דא זיך פארמירט יאהרען
 טיס האט רyDװא ראס װאס ׳הײל א

 זיך םדעםט עס אין רורננעגראדען. זיד
 לײרינצן אזא פון טזפ*ט דער אז אםאל
 מעהל שיין ן*P ערד רער י^וגגמנר—
** זײז אונבמרהאלטען ניט "v:v װאג 
 און ׳טאן םויועגםער הונרערטפר פ\ן

 ערר רי אס ״הייל דעם אין אריין ס»לם
ציםפר. * כײ1רע <ים

*ו םיראז זײמן צם או,- עסליכע נ

 ;ערדציטערניש אן ישאפען װאס זאכען,
 אויס־ ;יט דא זײ םען ?אן ארע אבער

רעכענען.
 פאר, ?וםט רדציטערנישy אן װען

 אין חױססזעכרץי אויס זיך עס דרי?ט
זין <יט נס,yרשםy :ערשײנונגען צװײ

i די i y ס^ א  םא:־ ״װיג א אדער טריי
 אט ים. ן’»וים כװאליעס װי מאל כעס

 א אויח םיהלען זיד סעז ערשײנונג די
 כאטש צרוײ, אדער כיײל, א םון שטח

 א או־ף םאר?ומען עס קאן מאנכעסםאל
 וױ מײל, צעהנרליג פאר א פון שטח
 פון צײט רער א:ן פארגעקומען איז דאס
 אין ערדציטערניש גרויסער לעצטער דער

 א ערד די גיט צװײטענס, איז יאפאז•
 -ny די װען ציםער, דער אט ציטער.

 םיהלט שטאר?ע, גענונ א איז ציםערניש
ערדײזוג^. גאנצען דעם איבער זיר

 עיר דער פון ?ארע אויבערשטע די
 מא־ םעלזינע שטײנערנע, הארטע, א איז
די׳ האט מאסע הא^טע א און :סע

 איבער טראג^. זי װאס איעעגשאפט,
 א *ויף ציטערנישען אדער ,װיבראציעס,

 און לײכט^ר סך א װײטקײט גרויםער
 זיף שטעלט לופט. די װי וױיטער סך א

 םון וואנט שטיינערנער גלײכער א לעבען
*עמיצער זאל לענג. רי םוס 100 א ' 

 אן םינגער מיטן טאן סלאפ לײכטען
 רער״ ללאס דעם איהר װעמ וואנט, דער

 אן 'צוילײנען וועט איהר װעז הערעז,
 דער• איז דאם װאנט. דער צו אויער

 איבער םראגצן םאסען הארםע ײײל פאר
 וױבראציעס. יטוואכסטע די גוט מי״־*
 פא־ די באנוצען זיך פלענען רעם מיט

 רוס<שע רי אין ארעססאנטען ריטישע
 רי אין ״דורכללאפען״״ זיך און טירםעס

 א־3 און סיעאלען םארשײדענע װענט
 אויף י1זי סלעצען דעם סיט ריכטען.
 אינריא״ זיר־אטעריסאנער די באנוצען

 בא־י און טעלעגראםעט שילעז צו נער
 סלצ״ זײ שםרעפען. װײטע אויה ריכטען

 םרי״ נרוב; טיםען א אויסנראבען נען
 ־'לוי*ע םיט נרוב רעם אנפילען הער

 באסעםטמען אויבען פון און שטײנער,
 םיל רי?ער א םיט פויל גרויסען א

o אט אין אױבמן. םון אננעצויגען n 
 yp'm םיט ללאפען זײ פלענען פויס

 אנדערצ ווען און ; האמערס הילצערנע
 אוי״ זייערע צוליעעז סלענען אינדיאנער

 הציען ?ײ פלענען ערד, דער צו רעז
 צצחנדל^נ פ׳אר א םאר סיננאלען רי

 כדט הלאפ א אױב און וױיט. ןyמײל
 “םפנש םיט און האטעו• הילצערנאם א

װ ױ םאכאן imp כוחות ליכע  צו ו
 מיייצן צאועדלעפר אױױ װיברימנן

 םארשנאר שוין זיר איוזר ?ענט װײט,
 יײ סײמלאן T? ממ oy וזייס ײי לען,

im־,np דער םון װיבראציעס v עײ די 
^ויז איי דאם ייי יײאנר. א נים אלײן

iy *װ סל*m  i f w  0«0m y iy i (»ד 
o n ש• ר*ר פפואן איוyציyר 

w v r u 'A Z ,אפסרסט iyo jy ^ y n 
otn ^ס^סלאנרא

! ס^ססאגריף oyi גאסראגט '* 
o רy ןןאוס,מ w tv א אץ jyooop 

םוגרא״ רyד .ojyn yמyזyגל
lyoogp om pc o m איו o n  rw 

o פון ®לסר n ; ר ^  n• רyאנ צ
 אלײן ס^ססא;ראוי oyi פון ןוגדארעגט

Vn שטיײ דער אין א^נגעגראוכען 
yooo iypyj פון jy ii . i iy  i n איחר 

inpo מס גססראכט  oyi פון oy i -א»א 
 צוױ־ אז ;,ypiyoN: איחר דואס ףאט,
in: דעס *ןן p דעס און אפאראט פון 

 יױום און ארום איז חאסטען פון אדעןג
 רער אט שפאיט. שסאיעו א ןךא;0

o א■ oy טײלט אפאלס n ^סעיס* גאגצ 
 און חאסטעז oynyty4(* דין פון םאנראו•

pc רעי ;v v ’oyj iyv;o דױ דעס סון 
?iv i  .oioy דין דארוי סעיסמאגראוי 

o םיט פאראײניגט r  i n: iy״ ; iy *טא 
n םון סן y  iy i, םיט גיט און i n 

y v ^ y ; ivo^oorp.
 צװי• 1*ײז oryt אפאראט oyi אין

oyp^pii y^yryo, אױף yoiyii איז עס 
וא״ויי. צע1שװא פאס א אמ^ױ^ױט

 1נא צע,1שיוא !,,p ניט איז ןאפיר ױ
 בא• עס איז אויב^ן 1yאנ ;וױיסע »

 שװאו- םון שיכט דיגעס א כײט דצמט
 העג:ט פאפיר oyi 1איכע סאזשע. צו
1gאy ; iלאזyי ז i y j ' i שפיץ 1סע1שא 
^ארעל. iyoKP'>yi און iy>:ps א סון
* iy ;Mt סyכiגיזo דy1װאליפעש די המ 

t■ םיס׳ן m, ד אוןyנארעל פון שסיץ ך 
 1א,* סאזשע שװאחמנ די אי1א מראצט

שי;יאד, וױיסען דינעם א זיד גאר לאזט
ריניע. גלײכע ײיז וױיסע דינע »

o יעבען n פון שייץ א נאך רא איז 
ח 3נאי » o י n y  oy ײען סאל, 1

im 00 דורך נעהין ipyo, אײן אדער 
 שפיץ 1צוױיטע דער זיך לאזט סינוס,

 פינטעלע. וױיסע א מאכט און אי1א
i ניז y1yo:,» אײן פון y i איז צוױיםער 

 װײ איכער צעחים צייט. מיגוט יײן
 דאר- iy:’9 עס ■ינט¥יאר yס,וױ םיל
 וױפ־ל װיסען איהר .װעט םאראז, םען

ly דיגען עס סינוט r ip D.
ײ• ,־י טyװ מהיג, איז אלץ ררען

 אײ לאזס לyנאד yosny די װאס ניע,
 אנע• גלײכ^ א זײן דך, ;אך בער
 i^ ציםערן, אנהױכען ערד די זאל

oyii ,in n a n i נא דיnא;הוײ אויך ל 
 די מ*ט אײנ?יאנג אין ןyc1ײא זיך בען
n די ערד. m פון א«יאס1וױנ p j ̂

co סזן זyoװא^ דך װעט o n אױוי 
 אין צכטס,1 אויױ לינ?ס po איז ליגל«ס

 זעלבסטםאל- וועם^ ײגיע וױיסע די
 גלײכע. קײז נים זײז שױן שםענדליך,

 .r ד. זיג־זאכ, רוםט כיען װאס דאס, נאר
 לעקה, אויזי כםסy1 פון נעװארםען אױך

רעכסס. אויף לינקס po און
 הוקען אין J.iyor װעט אידיר בשעת

 ערד־ קײן מסתםא י^ט אפאראט, אוים׳ן
 גלויב איך װײל סאלקוסען, נים ציסערניש

 ורעט מוזעאום אין באזוך אייער אז ניס,
i*  |y ^ tiiK io o ,און אלד־ציסערגיש 

ט p'P האבען ניט ײעמ איהר ^י ענ ל ע  נ
^ זעהן. צו דאם כ  •אפיר, סאסען א
n װעלכע אויו• y m o־y r -עלד־ציטערג 
jy פארצײמןגם זײנען שקן iip iy j, הענ־ 
i אויוי נעז n ט  ציכער. אןלבען איז ו^נ

װ ײעם ,lyoot די אט באטראכט  אי
 ערד״ציטער• אן אזוי װי באגריױ א האכען

פאפיר. אױפ׳ן פארצײכענט ^וערט ניש
 אי־ אויםזיכם האם װאס מאן, דער

fiv i\ ,וױםיל איבער צעהלט אסאראט 
' חרכגעגאנגען זיעמן oy לידעס *i r v 

i n אוז אנגאיזײב^ז, זיך האט זינ־זאנ 
 כײ;ע־1פא זײנען עם פינטעלאך וױםיל

ען חאז איז נאננעז׳ ענ כ ^  וועל- אין אוי
 די מינוט וועלכאר איז איז שעי• כער

c " : iv v 'm v גע־ פארצײכענט איז

 פאכען׳ מיט װאלײזעס אזעלכע
 פא־ דארטמז זײנען סאסיר שווארצע

איץ Dnjjniya איז אײנע :צוױי יאן
i n און איסט, צו ורעסט םיז ריכםוננ 

i זיד. צו נארד םיז — צוױיטע די n 
 דעפ אויױ אדיפזיכם האט ײאס מן,

 ציײ זינ־ז^נ די פאתלײכם מיסםאנראף,
 דאן און סאפיר, פאסען ביידע אויױ מונס

ivמי  I אויסרעכyנpריכ־ װעלכער איז ן 
o םיז סונג n איאראם n -ערדצעמר 
 איהם גים דאס פארנעקוםמן. איז ניש

עכ^ גרונד א אויו ר סצו  אומנזר אוי
 די אסאיאב^ דעם םון יבן%ױ וױ ®יהר

 און# םארגעסוכמז, איז ארד־ציםערניש
 בא- צו סעגליכקײם א איהם נים >אס

 *דער לאנד וחןיכען ,אק וואו *סיממן
 םארנע־ איז עררציםערניש די נאנענד, ,

«נמן.

W

שמועסעז פומ
o p  זוויעען 

j: ן ,׳ ר די או ע עז ל i

 ןי»ן ין6 ״גױס י״ער — lyiMP *2 פאגיא
ovoov'to, ̂י• “ײיבע יםיאנסיק, וויטעו סרץ  יי

רדזנג׳ו די 11כ/  אזױ טמנצען ומעד*»סר*הרן*ן ̂נ
 װען װ*ו, m אין גראדע ערהיויטעז 'צט*»ערי׳»״

 ז*ר, גזנסיחרט םקימות, אוגזערע אין דן, ר»ט טעו
 • ׳«וי יענט איהר *ניצה. רער >וו*ף *,,B 0 ,וו

i״• טיר וױ ׳חןvטrס«»ר n כאפית ײייןי k;po 
)ivry װעינער גרויסעז אײער mיז

̂רנוגרעז געװען ו0נ דערצו רציי » סיט פ
ג0ױ סערנערס •poiiopoy׳

 װעגען טי';ו;ג זײז האנעז צו רעכט ס0י דכער
ס ׳יץ0 ױ ױז ז>0יװי ז״ן טיעפט0גנ0 ״• י  י

 כייר ז*צײטונג.0’ױנ ז״ו רורד אויסררייוען איחס
 ל0יוײנס קײנעס פוז רעכט זיגע0ד ר»ס נעז0ה

v ד*ס איז, פאקט רער יװעקנענוסען נים o 
 רע\ אין אפירו אויפנעחערט, ניט ר0ג כעז0ה

 איעריײ םארעסענטיינעז צו ^,,כטר םון צ״ט
 ם*רע• זיינע און סטר״ל, רעם װעגעז טײנוננען

 פ»ר* איהר װארוס װאונדערט, ייוגז ײון רוגגעו,
'or OJ30 יהר0 פױב טוביי י איס אינז, פון( 

 ;עזי,ז זפגעז, צו עטװפפ הפנען מנדערע, *דער
 זייערע ;yjyo און וײ^קפסעז. הערפליר זיי

 מרל ,ד סיט אײנ?יאנג אין גיט ז״ו סי*;ו;נעז
*0מפי דקר פון אוז ׳פס0סיהרערש דןר

 ר^- אין אויסדרוק נעםינעז ז״ יעז0ײ ׳סyט,ר
 t'K הפי׳םען זיך ג*ר זy,װע' ז״ װען צייםוננ,

 ׳ט,טעגדינקיrאנ/ י״נפפכער םיז נרעניצעו די
 זײער•; יייז iyii אוז ,,זידי^־י אוז בלכוײיס הז0

 .-0; כו;ה, נײוע ין״ן קענטיג זײז גיט װעט נריף
 אויס־ די םרעפט0ײנב ס0װ לריסית. עהיריכע

 םיטנלי• רי זײנעז סטרײק. פיצםיגעז ױז בעז0ג
 מיר ז.1יס’ײ צו ס0י כארעכטינט ג^װיס דער

 ז• ב,יא טע,,ם0סטר״ידק די אז זיכער, זײגעז
p ט0ה ir ענ0 ;יט;«jy3P 0ר איהר■y,רט lyjyii 
 אױפארבײטעז, איז איהם זיכער זי ים0ח ׳לץ0

 איע איז זyרyװ צושיחט נעװיס ותס ער יייז
“o?0P0יױכ ׳ yװע• פארעעשנטײכט ניט װעם ־־ 

iy אזיך ארנײםער־ירעסן. אונזער איז רעו ;‘M 
 נעײענרעם זיף־ לט0וי איהר װעז ם0ר זיכער, שיר
 א־יער םוז םענ?ד^ער צום גפראנע0 «ײער סים

 רםrכ1םעכ די םוז א״נער נעײעז »יז ןו#ס ק«וי,0ל
 ער ים0ײ תווםיטזן, םטר״ק רזשענעראל דקר םוז

מר  צױ פ ײו0 נעכעז צו ■אר^עהלם ניס וי
ננס»ער. םרידעגשסעלמנדמו

n J H O  .O.^ — איז ארגוסעגט *ײקר m 
raw . .סיר רינסינ^ר *  איחס טפס ׳פײז rw״

ז יויזתדחאיט י  דער ,.נערעכטינתײם״ דער י
 סטרײק. א מפיחרם װערט oy ז1װענד נענעז ,003
’ya'O: די ניט כאשעםטינט ער װײי i פוז צפהל 

 טראכםקו נים ny3M ך0ד יןען רס,0*ערײט0 וו
 אזױםיל ננעםױ;ו0 װענעז סטר״ק פוז צײט דער איז

ײ־ 14 ®אר נענונ זײז י0ז oy אז *ןרניים, ר  ןון
 ער װעז *ז םירליר,0נ דערום איז עס רס.0ם

 ײ0ז ?,0ױ:י דער םיז רערוננעז0ם די נ#ו ניט
 «ע•0 14 איז גלײד ביזי הא״׳טעז קפגען נים ער

 די צײם. שטיקעײ א נעמעו םוו עס ^ײסטרס.
n: *ניסעל נען0ד. דערוס דארםזז *רכײכדזר n iy 

 זוכעז »ון »«tr םוז אנםלויפעז גלײו גיט און
 וזעז אנןר, עס איז ערנער נאר •לעצער. ניי?
 דעם װעגע; װיסזןן ראזענדינ ניט עם םועז «ײ

 אז דאןל, מיינט ױניאז די װארים ױגיאז דער
 װי װארים, כ־טורר,. אלעס נעהט ־צ•• דעס »ין

 װעו םראבעי, איז oy אז סיעםעז, זי ?yp אזוי
 ײענעז וזיכעז ניט איהר ראזעז ארנײטעי די

 •*ע:עז יאר זױ האנדעיט סעיע »שטע אין ? דעם
 װאי׳ט ביז;עס־אײרז־.־׳;נטס א װאס ?לימיגקײם, *

אױסניײכעז. נעקאנט לײכט זעהר
iyoo:y אײער םוז — זאלקיז. הענעך

 איױ םים שסועם 10ני'וםד0ק »מזער »ױף
 איז אלנעם״ז אין אז ש״וס, דאם מיר ציהען

 אדויסגזד נעװען ניט »ײו סיט שםועס אונזער
*03 ״,כר•, אײער ס0ד פאקם, ר0ד רםען.0װ

 או;זער פון iyo0o*v די ®ון נמהרססעגס סםעהט
 אויו• בעז0ר. זיי אז י־יאד. אונז אװײזם3 סםועס,

 אז און א״נדױל״ מםארהעו א ט3נעםא ״ו0
 סיר ײעז סעווז. לײז ט3גתרא נים בען0ח סיר

 אויפצויזײערעז אײך םיה רי נענעכעז זיך ה«בפז
̂םינ זעהר אײניגןן איכער  אםת, ■ונקטעז. yװי
 איז ניט זיזי װילם איהר ך,0נ זיו רײ,עם3 »יד,ר

 איהר נט0ז ײ3דער און עז,3אונםערנע נצעז0נ
 טענות, שארפזינמע ניט זעהר אײערע ארײס
 אייז סיט ן^ארסזןט ניס האמןז םיר אכעד
 פוז *יט3אר *ייכע4ש די *ארריטםא! «ו סאל
 װי שרזפט, *יהר ײעימר פוז י.rטrנ•Tוor ךער
 -0O םאר חטטוח. אייערע אײע אויס, זעחס עס

 נים םאנ־אײס. טאדאײז. םאנאםעז, אוז נאסע?
 גאנצעז א ׳*אננ איז עד װעז אםירו שםועם, א םים

 וױלרעז אײגאעאאכיפעט רײכם אזײ לעז
 זייס איהר װע״נען םיט ,nor ניססינער דער

 איז באםעיחזז םיר װי אזוי נאר דורמעוא•^
 ניס נאזי אי« םח אײער דאס ר,1ע:ם» אײער

 ■ררבירעז םיר וועלעז פאדםינסמערם, אינגאנצקו
 י»״ אוז ריכ̂נ לאיוס א גאר #יײג״פיײצעז

 .firLrna אײנמע איבער אױםחרערעז ײונירע?
 איהר ברי*. אײעי איז כאריהרם איהר ס0ײ

 כרט ץר ורארוס םעפד*נאיר״ע?. צו נשנות האם
v i שפענןרער, א אין אדזןר חנײהויופו איו אן 
 סײ םרינתעז םאיעסטעט זייז זװ נעחט קר װען

 pic- ים0ױ איהי װאס דאם, אז אױ̂ג
װ״מי. םיניסגתרסקע די tfiurj סחוי »«שר

iirm ח. םעקדאנאײ״ען «ײז םוחי נמו:
«r •האם איחר ׳«שוט ואך ד »v אדײנ״ד ניט 

ענניא:ד« אין •אליסית גאגצער דעד »*ן סראבס
o ס״ט tm נמ^ n

̂יס -.׳V װי פינלם ז?נחר ייד0נ0סעי*ד האני־
̂נראני׳ניט ״סנוו  ;?..ז אץ ר»זyrטי■.•ט•ט ג
̂ץ רyד אויזי חנרינ •י ױזאן, א•; תאנפער
״כט*••• ;,א אויסגעפוצט r*0 ייר ראנעי

s* א־ל׳ וזאס פייוכ׳/ t,' א•; א-ב כי ־”א פוגקט 
 .... —צ• ••• כא?'-עכ וױינינעי פיל

־־r.■•- צ•־- •yc/׳r רע* אי; נ*אדע איז װאס
r טארי; *yi אין אי״ז .eg

;0•ר L* ־, •;:,* י־אנע• כיי־ טרא־*ער.י'
- ראט ט־ןויטיעע*•; װ*ן  א א־• א-יסגעי־ו־ט ז

 דאכ אצ“נינ :יט פיא* א א•: אוז •״,,״ססאוױי
 -א ם.—א ג;נ•;• מ-־ט־: ־;t װארט yטoyר•;ר
 ;א־ יו■ 9 ״כטא א s-ycy; א־;ז וױײ ניט f ריס
*•t#־״.-:c ־אנײיננ ••־• פ•; iy30n סיי '*,וײ

k :־אכע•.......J אל ב־ז;עכ ס־י;פ ער אן געז,
 קאג־ ע- ••־;ד•;■ ד־ט ד/ א*יױ איינד״וח דטילז

 # ־;X ־;‘־א ד• ;;,‘■•,י: ;יט *,,י !,א םערירס
 ״אב ש::;:, •;־;סטי;: א; םוז ;י* .ryj׳•.•••

 כייט ד/ :x ו••־־•;: גיטע: cyi !׳;•••;ען
y* ייכיעז ג;*א;ט אט“ •;* םא־ראנרי̂* נעי־ט

 א־יסנע*־:ע;זס א: ר-ט ;'־,ם,ה איטעד אז איו
״....״._ג -:א עי רע-סיט אבע- '*,yלyר

v״;c;r, ײאס :,oyi -.yr-'S:»0 א איז ע־ אז  •j 
ױזענדינע״ די צו  ד־;ם ד־־ך• ודאיט ־y ״אה̂ן

 ין׳ד ד׳ט ארניס^טזז y:*M איז םאררארעז פיל
 ,־y; ז״• האט -y א־נע־•;׳; ד• און דזעאירזש

 א־־היךי־י כאט׳צ אז ־עסא;, cn סערy3 געכעז
 ז א ־y;x ז וי• ״ד״צענטדסע:׳׳ אזא רy א»ז

 ער •j.-ycz* iv:y נא;צע• זײז טיט איז הארצעז
 טcאrיrנ־;ז כיעדפ״יכער ;״־,כי כעסעיער. א םאר

r איז רםא־yד ^ i j א־נז ראגדי•:; :׳:,;־,ט״־יטש 
?V'ycy! .̂ייא־עז  אנ־יענרבא־, אײ דאסזע־־בע נ

 דעױ אויןי ,9V'0\2 עטא־יק־ע נאזי דיט און
 זײ־ ױעס א־הר סעידאנאי־ד׳עז םוז אויסםיהריגנ

 נעהע-־שס ראט בy פא;ײ א סא־ ײאס ז.y:0דערם
y2 דיאס ־ר<ם¥י־דאגא װעז ^ניאנד, איז *H:־y־•; 
 א־־ב•*• נאגצע ר• אי; רעגירונגם־ײיצעס די כיען

p ’jynpyo?: ̂געהאי־ ;יט סאנאט ק״ז ויא־־ט  א
1 vo, ט װא״ם טעקדאנאיר װעז•; ;,ryyjr'K 

 די־ באריחינעז צי ;וים־נ איז א״ץ סיז םריךער אז
 cnyi דקיױ״י אז ;קי׳ייגכי־נק־ צ^ראחענע

̂ענעז•: :־ט ז״ טעז :עחאט ר-אט טילחראנאײ יײ
 אויסציפיהימ;, זאכעז ױיכט־נע־ע פיי זינעז איז
 —בו, ר• װ״י־ע א םא־ אגצו׳שרעקעז ייויז3 װי

 v,r*yi אז גע-איטס, האמ סדא;)ן<*ד1ניי זישואזיע
̂ע ד• פיאכעז טינ נאוי רy קען  רעװאױציע, סאציא

 ייזעואזעyt:x 3? דאכ איז :אי :•ם װײל
yם׳יי נרײסשי א נ*ר דע־צו. סרוצה גיט נניא:ר 

 דעם m א •דאלוסאריער עגנײ׳טע ד• םוז
̂ל אז, ג?ײאוסט, מקדאנאלר האם  אפ־לו ױ

 נעײעז װאים עגניאנד * איז ארנײםער^ יעדער
̂בןרקערענייז פו-זןר א פאר ?vק עגניאנר, זיא א

̂דאט ה#ט O0 וזיראוונ, yjioiron רי נ M דאר 
) װוזיי• צ־־פרייואנאי •־צעי“^ ו י׳אט נ ״ י  m#*• ו

;O30oy ̂קדאנאיד, כי־ט סאאיאײסס. ד«ס ס
 ור>וצ)ד ר• iyjy,i י־כט־נ אויר א־ז y3'y?O0־
nד*וy ייאי עי א'ז ־יא־־פ טראנט. ער *••ס tv

א ער, איז י־אט • ;סאצ״* ס׳; «יבטי< y30O; א
ײיל י1י ׳׳ טו:גי, yjצ ״;■־ PC א *עוא־ט;-
אונ־ y-voy או־פט נ־ ז־־:; םיט *••־:כ א סא:ע•

,iy יז y^“• יא־ א נטאז j הו א כ־-ט ־ט PK ., 3 .י
ייעז יא סיט ־«; y׳ r ד,ו*ז י ט*אנ<• <אי ״עז

דיםyרװvaאי• ,,א O0v. ׳,ד yP•יא־ ־ ז*א צי״יי

j ײ* ii/jovn א'כ  ראי, ;yoyny «־כ * < m n \• )*,י •*|ן •*י
א 1 אי זיציגגעו ר• צו ו yo,־pyj ט. פארי־אס■;;

דאס איז •עסאי־ט די*טעי. r־:׳;.*yr־ : סע•;.־0־ *
ײע; 0” l די « y נע כ־א•? ;.y״y; ט־ג r :•־ n
צום ענני־אנד כי׳;ז אײ^טרי• נ־;דא־םט :א־ ד׳ראט

באייניע־ r;03 א איז •טעי אינ• רyר א• פא־־ס
i ־,יאסעד1 נד;ייע1אז V ב גא:ל ז••: ם־ם ליאב ־עי

iyjK •t( ראס זיא רא: יא;ד ii ;עננ אי א׳נטע־עס־
i יגיט נא ?yv.yj יyר^ט ״עעי <טארר*א8 ר•;־ םון

! ־שײו אבעי א־ ט צ• ר• 1 סענסאצי ; פוסט׳ י־•־
 א־ז יצו1די נאװי־ז יyסטyכ רyד סאי:•• יא;נ
 jא־נ־־םער־יעניו/ אז איצט האט י;נניא:ד ו־אס

 אי־\ט *שפ־י־עז צו ;יט זיז קי־ז שײז האט רע־ום
̂ב־ניק א םרז ראיע רי  אייר, םא־״־טעהם צױירכ
oy 'א׳נו איז •ס״טײ, י”ז װענעז א־צט .׳ ur 
אירר אסיױ א־ נייו־בעז םיר ;.yjc•;;• און

 יזא;ט1נ/ ביעי־דאגאי־ד ײאיט אז צינילב־;;, •־׳;ט
r כ י ־־ נ r ז ר «זן זײגע ל.רעזיססיאי

 און אינדימז עיי־דע-ט ױ״ך י;ר ײאיט ױאי;״.־׳;ז,
̂«דא;נ־נ ;,א ,,םר סאיייטטענדינ עניפטעז  אוכז

vzu' איס y'נני,rר ער רy י*עז וד״ס־דיניס̂י
rjדאס טאז יט ^ ;y ,א־ז םאײ

װעז ײוציע,0רעײי• טאכמז ;•ט איץ ך0נ םעז
ז7דאנעג איז אפעיקזןרונג3 עריגע3א' נאגצע די
 ר,ײז ניט איז איהר, עהטoפאר^ ד,0גי0פד1סז

 ער נעדועז. ;־ט ל0ק״;פ oy איז ייכמװ*^03
 אײף קעז םעטיר0:ים ?נא«•; א ס0ד נ־ט. רם0ד.

 י*ע;יז רא;ד נאנצז 0 נקװאלד איז האלטען לאגנ
 ,oyic• צי ישוין דעס א•; אי^^־צײנם זיד ר.אם
 אוז .ד״שעי־ Dyn פארקירעװעט האס עד װען

 *rvo נריצוד, ־.‘•y,.; רעם אײנגעםיהרט װידער
 ז״ װי זאכעז זעהט ײאס ;--•,yo א איז דאנארר

 ;יט .ו y ; 4 י ז
^־דגטעי זייז און

ו״ז י כארא־פט <: י*ט0װ ו״ •
א•: יאיט '1'״״ רyטy-םארר
אג־ :•:yp צום lyoipr? יז
די א-ר.ם imp צו ר־ש־פ,

ראט ט ױא־ו איז. נ 'ה
:ipov ;ורזו ו״ 

 כ דעי ױ• הא;ס.
or רעם ײענען ג־;ט־אכט אירר ט0ה ? געטאן V 

ir: איז םזןיראנאי־ד׳עז אז איהר״ סײגט i iy •אזו 
ar:v::u דאס ד.אט איהם :ײז, ? טאז צי דאס 

 אז באנייפץז. האם ך אביןד נזלעיט זיכער
 צו רײ אויפנאבע אזא ••ז אױף נעכ^נדינ

 ;־:נ־־אנד. יאפיטאײסט••••■; דאב עגגיאנד, בי־ענגע!
 iyי*ט ־y ט4יװ סאציאי-יזט. צים רpo;yר.y; א'ץ
 פ־;רזע:ל*ך אידס ז*י;עז װאס עז,3זא טאז אםט
 נעםאז זyפיוז װאס אבןר הארצעז, צום ניס זעהי

 אויס־ בעהעד איץ לאגעז י0ז רy כדי װערעז.
 דערום ר,אט ער ny;y^ y;*03,n r?״; פיהרעז

 און ,ly'.’vcy? |p^:yinyB זײנע אונטערדריהט
?onpy איז דאס ײאס הא;ס, די lynyi אקם אז 

y*0 די אייפאיםי^רעז פוז :y r .זזלנסטװירדז 
 *ריים־ רyםrרy אייס ס־ייחות. נרו*הע זײז כדי

 הא־ זאי ארב־יםער־רענירוננ אז פיז מיג׳ססעי
האנט איז לו*ש רyז•נ0ד דער ערפאיינ םעהר ־•;:

iy;y; .איז »■ ל^נט איז. זי װי עננלאנד, דעם 
 iyoo';y. או; •;;,א־נד םוז סטע:ץי,על א*קר

 * ר y ר ער מוז װײעז בעסםעז ז״ן מיכ אח
אימפע־ די אנהאיםעז ר י י ו ו

 דוי־ דןרוױ״• סוז ער ווי פאליטיק, yyoo*'K׳״־
 כאט*ט כסעסיכ קאפיטאי־יססי׳טע נאנצ? די רעז

 אוז דורך •;ר איז הארצעז כייט׳ז און קא■ מ־ם־ז
 אן ,iyonyjj« י־אסיי נאי, סאציאייסס. א דורף

 דינזיכס דקר איז סארגרײזט האס רדאגאירyם
̂ר V ײאכ א*ז טו אגרעדע, םײע איז ארז  איז װ

 האסוניסטאז/ ד• אםדןר Y ז0ר.לעריyפ אזוי ראס
 lfTin:y אײז איו ןyהאיט ױאס .’ז• זיד״ דאכס
 «ראנ* ז״זיןן נ*ר גיט נײםעז אייז איז זיר.

 אויב איבעיצ״גוננפז, yoMO רעyז•י גאר ראםען,
 די זייז דארס«ז אזעלכ̂ז onnya ײעז דאנעו זײ

 -pyo אויזי פיגנעד, די םיט טײסי̂־ צו יעצםע
 אזוןי אי־גאם••?, איז זיא “ײעל̂כ דאגאלד׳עז,

iyo ׳עטר^נ 0̂ ny«-i0. זײ? אנבאסיקפם װאס 
 ץגססאר iy^;« זעהס דאוז־פי׳אז oyi איז אויםסו

 יוי• טיר או? ױאך רyצטyל םוז lyoyior די איז
 דאס. סי? צוקוכיאז oyiy װעט אייו אז האםעז״ יעז
 סמנםיראןm? נקדאיפט אוז נ^אנם ױאיטע? טיר

 אײפר ?,א פיגיוטעז yרyאנד אײנינע אינער
 ס0װ צ״טעגעז. די װקנעז אינערהײפט ריי•,3

 איהר אז באוױיזעו, צו איס 11א דערפינם, איהר
 ויאם אוז נוט .ײאס װ״ס ly^yn מענ׳צ, א םי,ז

D03y*,y .̂י־עז, א״ד “,ס וײלעז איז  אז פארזיכ
 1צ נ*ר טעות נױיסען ויסעז.רג א סאכט איהר

jŷ y.i Dyi סי־ר lyoipiv םיר י־0ם אנדער׳ט אן 
 םאר סח א״ער ז4נ־יבאי־־;סט *,צוםי ;•ט ורײעז
סאי. א״ז

i» כיענ״יזי ty״yj רואיט - זילבערט. ב
 איהר אן _•t« לאיאי פון ^'■nyzoyo רי דע־טאנען

 y\:ui ד רערמאנ*;נדינ :יט ״־ר־עלעדינלײם,
 םענזן־ פריהערדינעז איהר סים .־ה“םע נאנצע

̂אזע?, אודאי oy םיר װאלםעז דז־שער,  אויסנע
 טוים איז י־ואס א״נעם שוז רײרעז וױי װער װ״ל
 װי י1אז אבער ? :נ1וענ1א3ארכ״טער* דער םאר

 נעװע? איז דזם אז דעכבער־צ־■ רי דעיכיאנעז
 צ.־ריב םײ אוז !.,,־,אי א*הר צו-יב ס״ נויטינ,

0;i־iy־y אײםי נעהאנס :יט *שױז םיר האכעז 
iyi'*o ײ1טי גאנצער דער- אז אײד ^רדאג^ צו 
 נים א־ז כונה אי:ז?ר רyבK פאסירוננ, ^־ינער
 הא:ד* ז*•נע כייט ז<-,,ךאיז האט װאם ער, נעװען
iy;:P אד”ױ: א א-ס אתמעגייייזי. נעםאכט 
 מעםבעײ־ גאנצע די םיהייען iy3KO צו ;אר טוער,
 האם זי •יניאז־םעסינ ;•ט ײי *שלעכם, װי :״•,
 אזא -אננ װי וײיס, װער און ,o*'yi:0ny: דאז

 דןר ניט ײשז ז7ננעהא־ים0 ײאיט צוטםאנד
 וחך סטלראמאר, נעװעזענעי ny:’Dio עהרייכער.

:לט0באר נימ-שעהז אזוי ogn זי טעז

םאל אלע נים
 גע־ האט איהר דאם װיםען סעקרעטער אײער אונז לאזם

 די ניט ערהאלט איהי אויב א,־ן אדרעם. א״ער ביטען
שויד. אונזער ניט דדרבאױם דאס איז .כערע־םינקײם״

 פאר אין דאם סעםבער יעדעז דעריבער בעםען םיר
 די אױםדופילעז רעגעלםעםינ. צײטונג די ניט קרינט איהר

ענדין :צו שיקעז דאם און שורות פאר פא̂י
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 וקד אױוי ״הפוזדוות״ דער פון ענספער דער
געװעדקשאפסען פון געלפיסוםע ערשטער

האםפיױ
0’ זײט ס־ן c(•»־־•

ך ט־־י א  בא־ א*גרוסטר*ע כיעטאי־ ^ע־
 רא־ די אײב פערספעיוטײנען, רײטענדע

̂ען קאאפעראטײוען א־כײטער זיגע  זאי
 םא־זאי־־צט אין אױסנעבױט נעי־ע-יג וױ

טי*ען.יט טעבנישע :ײטיגע די טיט װעדען
 פא־׳ן איצט ט״דעריײא־כײט אין

״דדור״ לאאפעראטײו רער סײי־־ני::
 גי־עטטע• דעי איז װאס ת^־אבינ, אין

 איײאפעאישע גוטע יזאט פי־אץ, אױפ׳ן
 ארבײ־ (־ן, באשעפטיגט און כיאשינען,

 ״•פ־ז׳ער באקאגטע־ רער אױןי טער.
 דעפ צי איכײט קאאפעראטײו ט״ציע־ײ

 קאאפע־אטױוען הי־ענעיע •סױר־בינ־ז.
א. א. ױ־ױנױים אין טבייי־־., אין ארבײטע־
־ האבען רײ־יאהר םא־ ־  פא־׳ן :

 ניט קװאי־ען אנדע־־ע ״טום הײן סױי־־בוני■
ײד איס  ־אבען, דײ־ אין פאכיפײן א

 ח״״־בון דעם אױף איבע־געװיזען דע־יבע־,
פו:ט. 2,723 סי״״־בונה פין

 פיפעיס רעפ פון צומאבען כויט׳ן
 רעכ ;,א פי*ע;ען טיר װעי״כען פון רעי*יף,

 באקופיען יאי־י ציױי y^vys די פון ט״טך
 קױ*טור* די ראי סכיטיפ ׳!’בארײטעגל

 ־,א־כי דער םרן ״&ור־אינסטיטוציעס און
י זײנען טעריטאפט,  א-!ן געכי־יבען ד

 האב״ינז דערביי יסוד. זיפערען ״.גום ר\ין
 ץי,א אין געראי־טען נױטען אזנזערע
״ ״צטײגען.  אײם געטען טאנ הייגטיגען :

הויטיר■ איגזע* פון אױעגט־קורסען די
 ־.,ארכײטע דערװאקסענע 1350 אטט
 ‘ארנײ סא אױה ראי*ט קולטור־אניט דער
 יױג־ ׳*טויעז אונזערע אין רעהריגר טע־

 ױגענט און לויפעז אװענט דע־־גערטגער,
 בא״טטע־ פוגיטען צױעיל־* אי; קיובען.

 האט ץביב תי־ אין רעזע־דיא^ען. דען
 אײגע:עש אן אױסגעבױט אטט דער

 א־ז •וערבע• םאײעזוגנען, פאר ׳שאייא״ט
 און תי־אביב אין קרוב גרעיןטעי דע*

דורנ־ פי״עצער. ססס,ו ל-עכער ענטהארט
 רי
רי

J W

פ*:ד. ארנייבער פ*י*;סטי:א

 א־יפ “i:< יטירה ערישטער רער אין
 -<ו באדע־־פ- די געיטטערט נ**ר האבען

 און פ^נד ארבײטער פאיעסטינא פון
 א; פ^יע־ען װאס אינסטיטוציעס, זײנע

 רױ״פס־ סיסטעכיאטי־טע און ענעדגײטע
 זײן באטראכט אין נעטענדיג ארבײט,

 צענט־אייך אהס באדייטוננ באזונדעיע
איבײםע־-טאפט. דער פון זאטי׳דפיגהט

 פאנד א־ב. פאד רער איז י־אננ י^רען
 פינאנ*<־אי:סט*טוציע אײנציגע יד געװען
 ,ד ױך אויף אױסגעטראגען האט װאס

 יז^^פע־א־ •טטאדט״טער דע^ פו-ן זאיבעז
 זיך עד האט דערכייט ציזאטען ציע

 ראנדװירטיטאפט־ טיט אויף אפגעגעבען
 װאס פונסטען אין האאפעראציע ריכע5

 צױגיסט״טען פונ׳ם כיחוץ נ־-ג״עגען זײגען
 גייר. אויבעריטטען אינ׳ם װי בודזיטעט,

 נײט עד האט צײט רעצטער דער אין נאך
 געהאי־־ אױםטערקזאטסײט באזונדערע א

 אדבייטע־ עי־־טטע די אױפצויטטעיעז םען
 דאט אןן בארוכאװ, ״טנונת ׳עטעדטעי*,

 א )פו ג־־ינדו:: די אונטער׳טטיצט ̂וויף
 ארבײטארינס־ אפסריכער1״רװירט5לא

 איז *ואס באױכאױ, ־טכונת אין הבוצה
עיזד־פארם א אױף צוגרײך  א־בײ־ פאי ̂י

ט^רינס.
 פון באריכס דעם פון יסור אוים׳ן

 ער־■ דער םון כייר יזאבען ק^טיסיע רער
 פאר איבערגעוױזען געלט־זענדוננ עמער

 אר־ פאי^עסטינא פון אינסטיטוציעס די
םונט. 014 פאנד בײ.טער
 פאי^עסטינא רעם מיט פארבונדען ענג

 אסיגנירונג די אויך איז פאנד ארבײטער
 לאנדװירט־ דעי פאר פונט 300 פון

ר סבוצה שאפטריכעד ח ט י ה ־ ת ײ  א
 באיואוסט, װי ׳איז װאס הערױן, נליר אין

 פאי־עססינא פון געװארען גענרינדעם
 טאנ הײנטיגען בײם פ^ונד. איבײסעי

 רע- ביי פאר׳חובה׳ט קכוצה די איז
 פאר װערען נעיטטעיט קאן אוך רענירונג
 בא־ ניט s^t זי אויב נעםארען ערנסטע

 תיכפ׳דיגע און נעהערינע קײן קוטען
 עישטעי רער םון אזנטעריעטיצרנג.

 איבער־ איהר טיר האבען נעלרזענדונג
םונט. 150 געװיזען

 ראנר־ אוים׳ן אסיגנירוננ צװײטע א
 אונטער־ די איז נעביט װירכדמאםטליכען

 לאנדװירט־ גרויסען םו^׳ם מטיצונג
. קכת ארבײטער שאפטייכען ״ ר ב ע מ  ״

 איננסטער דער איז קבוץ דאזיגער רער
 ארבײ־ ײטיאה׳דינער ארץ דער פון קינד
 זײנען איהם כייט און קאלאניזאציע טער

 האפנונגען נרויסע איצט םארבונדען
 נאף אײנװאנרעדונג. ארבײטער דער םון

 ארבײטערשאפט די װאס פרראװען סך א
 יאהדען פון כדטך אין נעטאכס וזאם

 תאיא־ אידישע רי אין וורײנ-צודריננען
 דאס פון אהיז ארײן איצט געי־יט ׳דיעס

 ארגאני־ ארבײטער, אידישער ךעי נײ
 האטונע, ארבײמער גרויסער א אין זירט
 זיינע סאלאניסט בײם איבער נעםט וואס

 װאס קבוץ, רער ארטעל. אין ארבײטען
 איצט צעהלט פתח־תקוה אין זיןי נמםינט
 דער אין האפם און חברים 200 איבער

 און םארצװײ זיך צײט נאהענטסטער
 און פארצרױיפאכען זיך צײט נאהענסטער

 נאר דעם אויו* איז לײדער םארררײפאכען.
 נע־ האבען םיר און בורזשעט, קײן ריטא
 נאר העלםען קאמפײן םונ׳ם אויף םוזט
פונט. 150 הכל סף־ הלײניגסייט, א סיט

 עס ארט בארײטענדעז א םאר װאס
 װירטשאפטלי־ נאנצער אונזער בײ םוז
 ארבײט קאצאניזאטארישער און םנר

 אונזערע פון באםרידיגוננ רי פ^רנממען
 דער םאר נעװים וועם קולטור־נויטען,
 איי־י^ער * אסעריתאנימ ארגאניוירמער

ילאננע אהן ק<אר וײן !רנײטעחפאםט
&vert%

אױםשד״סייר ר,ויפט

 פהעמ ^אלאמניא
םש» צװעפאםשני

פהממ לילי װהײפ

 אי״ ארנאדדרמ*[ דעם צװ״עען כינמנג
 י^״אל ארץ אין היאס ארבײטע־ דייטע;

y איגאניױרטע* דער און w r n• •ארנײ 
 װע• װעלט רעי גאי־ אין באײעגונג םע־
 איג־ םין פאלטאי־ באיצטיטטע־ דע• ־ע•
 דענסטאל אנטיױקלונג. אי־געטײנעי זער

 לאפ;ו;;כ״ אבע״ *עױע־ע, אינזע• ויעט
 גײער א ריט געבעניעט דין אינײט פייע

^־אפט.
ד אין גע־טטא־הט ׳הברים ז״ב, ״  א
גע;״*סט, הא־צײ. אוי איכי-ט

 וזעברים העיבדיש הסתיי־״ת
ת ישרא־־־. בא״*ן הכײי

r י• ע ו ״ ה ד ע ו.
ריבא׳״אױ. ז — בךצבי י. װ.ע׳ײ.תט׳•)

i וױסט t  m
K.)to״

* י | ו ה*ר ♦1 ו  I t y  M0,000,(M) ן אויו׳  
4•  1' *INUftyj •#n ay,ןי״••  א־נ׳׳-ע״זי ױןן־ד  
W V0 M "pv*yt איחי ג-עםעיעי
smf i  I  • ר צ ײ * ^ ג י י י ב ע ע ״ ן $ א ו א  
t f i i *ןבוול   •yi 1$ איחי y %־a

ז געבײיינון ו-עי-צ י סור#ד י  
1i0 י וחי•, סײל מויז^נד ד״ײ * נ י יס *  pc 

ה דעי ס׳איז *י אין יניזח ד׳ןד י  
1§3^< י אין ל§«1חי |  i f : ו1 צאביול עפגיעי  

מײ*ד ד^ר  i f i 4 • f l i im i  » ?ײן דעיײעי יז  
W יער  » ינעי-תצג אין ס־גא*עע

̂ר אין ס׳כ^יעכ בעםכעי ^• ד דװ

 באזוכט טעני־יף װערען יטי־יף
sאי א־בײטער. 700 פון ען‘עזע־זאי 

 נטעט אויסגעלײגט װערען י־עזע־זאיען
 ״שראי* ארץ פון צײטוננען אירײטע ;,אי
̂ע אין י־ענדעי ג^ות די פון און  צו־ אי

 פונקטען ̂!7 אין *טפראכעז. ;ענכײיכע
 ביבי׳י^טעהען, ־ ארבײטער בא־טטעהען

 , צענט־ אי־ין אין פאראײנינט זײ:ען װאס
 ביבעי רי פא;א;דער *טיקט ויאפ ראיע

 אגדע־עד דע־ אין ביב^טעק אײן ב<;
 .M׳׳)00 ביז איצט פאיטאגט װעינע און

 רוסייט, ׳טיא'־־י העברעאײט, ;,(א ביכע־
̂י״ט, דייטיש,  פױײיט. ׳פרא;צױז״ט עגג

 ־*,ארב 4,450 בערך און איטאליענייט)
 דעי־ רי אין יצטער^ רי אין יעזער טער
קבויצות• רי אין און פע־*,

 װינטע־ ײעצטען פינ׳ש בי־טך אין
 גע*וא־ אפגעלאלטען זײנען (ח״טון־אדר)

 פארטרא־ וױסענשאםטריבע 100 ביז .י־ען
 געװארען ארגאגיזירט זײנען װאס ׳גע;
 ס׳זײנען ;<עינע און צענטראלע, דער פון

 אר־ טױזענט 15 םון געװארען :אזו:ט
בײטעי.
״  געװען טיר זײנען טײלונכ ־ע־ :

 די אז גי־וינען, דעם פון ;עט״אנען
 און התחרה, א איז זענדונג דאזיגע

 באי־ד טאקע װעט זענדונג צװײטע יד אז
 די אז איבערצייג^, זײנעז כ*יר קוטען,

 ארױסגעװיזען ס׳האבען *ואס ענע־ניע
 רער קאטפײז.און פונ׳ם אנפיהרער רי

 געפױ האט ער װאס אפקלאנג װא־־טער
 ארבײטער״טאפט אידײטער דער ביי נען
 און פא־טיפט :אף ײעט אכיעריקא אי;

 קבי!ת דעם רורף װערען פארגרעסערט
 אין געהאט האט זענדונג די װאס פנימ
יזאפענונגען, און ײטראל ארץ

פאר־ אר^טעריטאפט היגע די
 ׳טטענדעע, רי זאל אין איהר. םיט בינדט

פאר־ אקץיאנסרײכע און ביסטעטאטי׳טע

 א ווערעו איהר וױלם
סיסיזעו?

 דיזען אהן שריט קײן ניט םאכט
ביכעל.

 נעװעהגריד זיר זםעי־ט נים־ביואער דער
 זעהר׳ איז בירגער «« ױערעז צו אז םאר,
 יזענעז סוז םעז אז וױיס, ער ?זויער זעהר

 ער עםעיט שראנעז, נעװיסע אויף עגטםערעז
אזוי אוז עקזאכיען. שװערער א :שאד זיד
 ניט, זיר דעז כא#ט זאכען עװערע צו װי

בירנער. קײז נים ער װערט
 נאסוראריזײמאז רי האט צװעס ריזעז םאר

 ביכעל, ;ײעם נא;ץ k ארױסנענעבעז ייענ אײד
 סיטיזעז״ אםעייקאנער .דער הייסט *װערכער

 װאס א-עס עב?ן;4אגנ־ איז ביכער ריזעז אין
 ער׳שםע די ארויסנעםעז צו װיסלט רארף םען
ערס9,יפ ®ייךיזעז צוױיםע און

 די ביכער ריזער ענטהארט דעם אויסער
 חאורם איז נעישטעיט װערעז װערכע פראנעז,

 ארויס;׳;כיעז נערען װערכע יעגיגע, רי צו
 איבער• זײנעז םראנען רי פאפירז םיטיזען
 םים עננ״יש אוז אידיש ענניליש. אין נענעכעז
 ?ענען װערכע די״ םאר בוכ׳שםאבעז אירישע

שפראזי. עננייישע רי נענונ גיט
 רי סענט. 1» איז ביכעי פיז ■רייז רער

 םעיר, בײ צונעשישט האבעז עס װירעז װאס
 אויזי סטעםפס סענט 17 םאר צושיהעז ז^׳עז

:אדרעם סאינענדען ד,ם
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 דרעס אה סקדרט
35 לאקאל יזניאן פרעסערס

ײדאן װאירקערש ;ארםעגט לײריט ,אינטערנעשאגא־

מיטינג סעקשאז רעגעלער א
װערען אפגע־זאלטען װעכ

מאנטאנ
אץ

סעפסעמכע טען8 אװענט,
• אבענד) א־הר 8)

האל ״פאי־װע־טס״
בראדווײ איסט 175

א־נזער פון טיטינג ערשטער דער איז דאס בר״דער;
נאב־ן,לאקא־

וריכמיגעזעהו
 סארהאנדיען צו ד>» זײנען עס אץ סמר״ק.

כאט״ליגט א•; מיטינג צ־ם קוכלט
V׳

אג,, »•פי

פראגען. ד״ א*ן ױך

35 לאקאל באארד עהמןרןונדװ

כיענערזשער־םעסרעשער. בראםלאו, דזש.

קלאוקםאכעו
- אץ -

דרעססאכער
! ם א ז ק ר ע מ פ י ו א

■ » I ■ ...

 צו ניס אױפגעפאוערס אלע ווערפ איהר
 אלע ניז ארנײס נאכם סײו ארכײפען
פאר װעלעו שאפ אין איל כײ פלשצפר

װערען. נומען
 וױיל װניאן דער בײ געװארען געםאכם איז באשלוס דיזער

cj מרייד. אץ ארכײיטסלאזע דא נאך אײז
 מזען איהר ז#לם אײך, פאר טראבעל פארסײדען צו אדם
.. . פארלעצען. ניט :אשלוס

 וועמ עס ווער און י*זעיער די באזוכען װעלען קאםיטעס
 ארונ״ שאפ פח ורעט ארבײט, נאכט ארבײטענדיג װערען געפרנען

 ארױמ־ *לעצער די אױף וועלען אנדערע און װערען םערגענוםען
ײערעז• געשיקם

• ׳גרוס ױניאניסטישען טרײד םיט
 - םעקרעטער,• לאנגער, ע. לואים

 חרעס סשױויט, הלאוה, באארד, דזש#ינט
. . װניאנפ מ»כער ריפער און

יעגונג.רער
D די אין ijr in fu w n םעמעד םון 

̂נן איז ח*יי  דעם פון נאממחינט סוחר כ
 נאװעגומ ■ר^גרעסױוער דער סון װאוקס

 דיסטריקט״לײ די סטײט״ גאנצמן אין
o iy i טעמעני דעטאקראטי״שער דער פון 
 חעד• די אץ »יע נאריכטען סא׳יין חאי*

 מאסען די צוױ״שען אז ?ױארטערס,
 #אוױ די *שגעל זעחר י*עצטענס װאקסט

 חכר זיין און יםאיעט׳ן4’ טון יאריטעט
ר, ה^  אץ אז ׳דך כיח^גען רי װ

 װעי- נירגער, די סאכען •לעצער כ״אנכע
 דעטאקרא־ דעם נעװעהני״ין ׳צטיכיען כע

 אז דערסון, גיט סוד ק״ן ׳טיחעט ט-שען
 פאר צטיסען‘ יאהר דעם װעיען זײ

 באאונרוהיגט זעחר זײגען די ם^עט׳ן.
 טיט צוזאסען או טורא״ האכעז די וױיל

ivsf דידויס׳ן t װאדולען קוכיענדע די אין 
̂ה קיץ כי^ען ניט  סטײטי די אױף פי«
 רעמא- דער סון שטאדט׳יןאנדידאטען און

&ארטיי. יזראטי״שער
טעכי^ םון פיהרער ,ד םון אײנע־

 ציײ טיט רעך8נעש א אין האם ואי״
:ערחיעהרט טונגסײייט

 דערל^- צו פאינרעכען י איז ״עס
 צױ זאיען ט*גרופען11אסאי*4י די אז זען,

 דער פון כיאשין 4האי טעכיעני רי ניעכען
 יארק נױ איז ■ארט״ רעמאקראטישער

 איר פאקט. א *בעי איז ד#ס כמ-ט.
 P* אז ׳יסגעםונען1א ■^רזעניױ ר׳אכ
 אזוי װעיעז דיסטריקט אײגענעם רײז
jyo’o כירנער סיל r י׳אסא^וט׳ז פאר 
 אייין ‘װעי איך אױכ צװייםעל *ץי א?

װערעך. ערוחןהיט װידער
 רע־ האבען פיחרער האל טעמעני ,ד
 םאר אראנז״שירען צו באשיאסען ויבער

 מאס־כײטינ׳ iy3oyoiyD 74 טען9 דעם
lyi טיײ אי*ע איז דעכיאנסטראציעס און 

 די און דײװיס׳ן םאר יארק נױ םון עןל
pםyד fראטישy האםען זײ

 »:*p זייערא iyoi3D,iw װידער דעם דורך
דידאטען.
y^o סאנדידאטמן ניא?ראסישע1ת 

jy זײ אז ?לײכיען, װאס די און j’M •רא■ 
;yivom ארכײט^ צו םרײנדליר אוז 

̂וכאן  סטײט- די אין ג^וענמנט זיר ה
אל^ םון רסyדfװpהעד סימי און ם א  ל
yp,!״ זאלען יענע אז ^■״  ‘אינדארסי ז
i n חעלסען זײ דעם םים און o^nymy 
 רyאב yםיםfpאלעט־Dלא די ײעיען. צו

j זיו מ#ם n ” ro ;y אינ- צו ענטזאנט 
i n w n אנ״ יאקאיא וועיהא אירנמגד? 
 ?וי׳י יארמײען. איט^ די סון דידאטען

 אינ־ די בא?ומען נים ה^וט די םון נער
pc לאםאלמט־?אמיטע. ר*ר

 אנריקולטור אידישע די
סאסײעטי ודרש> (באראן

 אײס• םים פארסקרס צומונפםינע •י« הקי•©
wrn romvpױיסי ייו מי *וו *•רסעריי ו 

onynjMir no ?y»vw, »קײסס איחר װע ס«רס. אײער
 י»ס8נ איתר אײר^ דעססזיסס קימי גיט

»r ונ?. סיס«
 סרײ. אבמיוש איז סווס iim ר»ם א»«סר

י.’ועײ*;י קוסס סד^ר סדײנס
ivoo ניז ע *זז — שנת אויס^ר מנייו & 

אוחד. 1 כ*ו — ומטאנ
JIWI9I1 ACRHULTU«AL •OCIITY. WC.«
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פרעםערס
ן■ ס ו ק ו א ל ס
נרעמ־ װײצר די דאס וױסען ז״ט

D^ii^yn iv• צו יאך o n כע• אח 
 איצט 1בי האכמן סיר װאס לױױע,

 לײ״ צונקאעכטע די מים נמסאכט
i;yu ה^לץ אויף צוגעשלאנען אדער 
 אונ* פון in*DW לערסpרy זי״ג^ן

;yם רpyטfרי•דfDPfאוכר םאר ר 
 םון נערוך im דען #ױזען צו בעזוגד

 צואא־ די און טעך צואװאריסטע די
vovi חאלץ ifp קאנ״ צו ברמנגעז

 D:yoy* נײעם אונזער נאר ױזם
 װעלכע לײוחננד, yny«ip די טים
 די םון געװ^ורען :םypרyאנ איז

py vooyuסyBרםyוואשינג־ אין ן 
 װיײ סאניםארי״שע העכסט א^ס ס*;
םלאר.yבר ער

די בײ באקוסען *ו

 פלאש אםשדיסאן
 פרקם־ װעלווקם און

סאםפאני כאארד
יארין נױ עדוזןניז םינפםע צנ3

.2220 *שלאגו ם׳נאקסאו
 לײמס• די ווויך iytnp־m• סיר
םי• o«bd אדוקאנא סםינאװ^ ספײי״

נאדאגפיע. 4.

in °*י . n מךסייס •יגתינג אייד
«»ו נעססחן די -4

םא. ׳סארק סארעסט אץ
װעט ױנ־אנס וױיסםסאכער און דרעם רי םון ה״ם זוםמר נאר־הניטע רי סעפטעמבער מאנאט גאנצען דעם ארן השנה ראש אפען ױץ

^ \ י ^ י ע נ י - ט '”; ע ט י ״ נ א ח  דעכ אױף אונטעיה^טימע; אין ״

קאנצטו** די איז זיד װעי׳ען ישאטירוננען ע£אי זםו קינסט״ער איז אי־טיסטען I. VmSrm rm ..‘״■ ״ . יי«״
«1 i Sו ־i, ״”׳ י "־ *״•= ״ ™ ״ •־•«” י

מאל אלע מעו פאילאנגט רעױעערם
!םרױען און מענעד םאר פראסעםיע גוטע א

סאררעםטען גוטע ברענגט אױםצולערנען, לײכט
 כייטיטעל דער אין אינטערריכט־הורס ייאחטיששן א

 סאיר און דרעסשס סוטס, היאויזס, שוז רעזײגיגנ איז יילר"
P• תרינען צו מײ:ס סחור כי׳טשער דער איז קו־־ס א טס 

 םענער הונדמיסע נעהא-ט. נרעסמרעו א איז שטעיע א טנעל
 אוז געי־ערענם סיסטעם םים׳ש־!־• רי שוין ראבעו מ־ויען ייוז

טאז. אײר עס קא;ש איהר ישכעז. mvr״ א ;ט”ה ראכעו  מימןינג פעטעין אוז דעזײניננ אװ םס(ל טטעל מ ד
 אט צוריק יאהד י)י־. איבער כ׳יט געװאיען געגרינרעט איז

: דערנרײכס האט

מעםאדען בעםםע אידעען ני״ע
רעזדלםאטען בעםטע סיםטעםען נײע

 םעסיגק ידאסעז. אװזןנט כאג אונטערריכט *ערזענײכקר
 m גאןי י.וםם אדער טעיעשאניר^ שריינם, נארינגונגעז.

אינןארםאציע םולער םיט בוק״עט סרייען

ן םרייע ו  םסוהל. אונזער I י א דעםאנםטרײשן
פרײטאנ אדן םיטוואך מאנטאג, :קלאםען אװענם

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
1$ W elt 37th 8 t ,  Tel. F it* Roy 1474 New York CMr|

סטהײק קיץ דט
 אמענדען צו צײט די איז יעצט

 איי־ אײער אין צײן אײערע צו
דעפארטטענם. דענסאל :ענעם

 יױ דער פרן מיטגליד יעדער
 צו פריװילעגיע די האט ניאן

 צו ארן עקזאמינירען זיך לאזען
 געװיסענהאפטםטע די קריגען
פרײס מאקס דר. פון עצות

פרײ גאנצען אין דענטיסם, טשיעף
 דעפארטמענט דענטאל

םענטער העלטה ױניאו
סט. טע17 איסט 131

סיטי. יארק נױ
םריה 10 םיז טעני׳יף : *םיס־שטונדעז

 4 ?,ב םריה 10 — שכח ; אײענט ל "נ
נעשיאסעז — זונפאנ נאככייסאנ.

 דזשו־ מאנאטען די חדך
 דער װעט אוגוםט און לײ

 דעפארטמענט רענטאל
נעשלאסען. םרײטאג ױין

 ליבערמאן און װאלדמאן
לאיערם

302 BROADWAY, NEW YORK
TrlrikMf i Warlk 560-5414

ן א ש ײ ז י נ א ג ר םא נ ע ם פ ר א פ ע ד
אײפמערקזאםיי. װ. ג ל. א■

 װײסם״י ררעםעס, ספױרםס, םוטם, פלאוקס, ײ3 ארכײםןרי <
 ארום שעפמר די פװ באדםענטפ לײדים אנדעדע אלע און

 ־מר דאס בעמאכם, אױפמערסזאם װעדען יארק נױ
 א־נ דער פון דעפארםםסנם ארנאניױישאן

ם האם םערנמשאנאר נ ע פ מ ע נ
אפיםעס דהײצעהן

םטײטס דזשױרד נױ את קאנעטיקוט יארק, נױ
י אױםסינםטט ברײנגטן װעלען זיי ?וען שאן. עם ק»נען זײ פיןוםםענט. זינ>יניזײש«דדע-8 ^

T«־•־.י״ע־עי״ל 1»-״ע־עי im,די ,4%»״־׳e» ■S״-w?Sמ ״י״» ״ &
°• 5 ״ ארדסנענענען נ״ט קײנעם צו װעט אינםארםאציע די

פרװואט. םטריקט װערען געהאלטען װעט עם װערען.
:א£ישעם אוט־אודםאון אלע םיז ליםם די איז אם

 קאנג ברידזשסארם,
דזש. נ. נוארק,

דזש. J םיםי, דזשוירזי

 דזש. נ. ברענטש, לאנג
 דזש. נ. האקענסעק,

M ל. סיטי, איילאנד ל»נ:

 דזש. נ. פלײנפיעלד,
 י. נ. װאלי, ריננ5כ

 י. נ. אדאםם,
 קאננ. קאלטשעםטער,

 קאננ. םשאטפא-ד,
 י נ. װערנאן. פאונם

 כראנווױק, נױ
ייםבאי פארני

 העדקװארטערם םרײדם םעטאל
 עווענױ אראנדזש ם. 68

l(Xi םםרטי מאנטנאםערי 
םטרים םאנטנאםערי 76

 בראדװײ 114
 םםרים טעין 7
עווענױ דזשעקםאן 9

 י. ג װאלע, םפרינג
 י. j אדאםם,

2% באקם
 םםרים םםילוואםער 42
 עװענױ םע4 םאדט 35

םםריס חשארדזש 340

 סטריט מעין 927
 רעיד טר. — 4601 טארקעט
 ברוק — 4507 וױױוערלי

 ראזעננערג - 2883 טאנטנאםעײ
שנײד.

 שנןןיד — 2040 ברענטש לאנג
 דוראנדא םר.—־ר1499 האקענםאק
 םיניע — 0068 פאינט האנםערם

 ארעטצקי שוב, פאשקיל,
 אקאםשיא םערי

 דזשאנםאן עליזאבעטה
 בריםםאן םר^
 םארין הערי
 לאנארדיא אננא

 םאניא ל. -י- 3796 הילקיעםט
קעיהםע. 4י נג

ב א ק שיי ץ. דז ר ע פ ל א טענעדזשער ה



 צוריקבה־ פרײס דו.
אײואפא פון גןעוט ״

 די־ דער פרײם, כי. רזשאררזש רר.
 הא־ אװ :^ארר רזשאינט םון רעקטאר
 יױ-יאן דעש פון און יזאגטראי ^ימארי
 װאך רעצטע זיך האט סענטער, חעיטה

 ער װאו אײי־^פא םון צוריקגעקעהרט
טאנאטען. דרײ איבער פארבראכם וזאט

 אנגענעהם געװען איז פרײס דר.
 צױ געםוגען ט1ה*< ע- װען איבערראשט,
 אין דעפארטטענט נייעם א ריקקוטענדיג

 קאנ־ סאניטארי אװ באארר דזשאיגט
 לייבער״רעפארט־ דער איז דאס טראל.
 געװארען עטאב־״ירט איז װאס טענט,

 ־,סעטעי לעצטען דעם פון רעזױטאט אלס
און ?לאוק־אינדוסטדיע, רער אין מענט
 ײען צייט דעי אין פאסירט האט דאס
 ער אײראפא אין געױען איז פ־ײס ךר.
 טיע־ צו צופרידען זעהר געװען אויף איז
jyp .די־ אי־ס םאסקאוױטש העגרי דר 

 לייבער־דעפארטכיענט, רעם פון ךעקטאר
 גע־ איז םאסקאוױטש הענרי דר. }ױיל
 דזשאיגט םזן עהרען־סעקרעטער דער ןועז

 פאר קאנטיאי״ סאגיטארי אװ נאארד
 איז באארד דעד זי;ט צייט גאנצעי דער

 י־ערי־ איז ער און געװארען, צטאבײרט
 צרדים אי־ע די טיט באקאנט גוט גער
pn הא־ װאם הלאױדאינרוסטריע, דער 
 אגריטענט דעש אונטערגעשריבען נען
 נוט אױף איז און סעטעלמענט, דעם אין

סיטואציע. גאנצער דער טיט גאקאנט
נע־ ורײס דר. איז אבער באזונדערס

 לײ־ סאניטארי דעי װאס צוםרידען, װען
 די אונטער געװארען נעשטעלט איז נעל

 סאני־ אױ באארד דזשאינט םון וזשגדזה
 גלייף זיף האם ער און קאנטדאל, מארי

 אויסצוהעלםען, ארבײט דער צו גענופען
 ארײנ־ גיכער װאס זאל לײבעל ךער אז

םארלעט. אין געהן
 דער װאס יאהר׳ 14 די דורף
 קאנ־ סאגיטארי אװ באארד דזשאינט

 געשא־ זיןי ער האט עקזיסטירט, טראל
 רע־ גוטע א און נאפען שעהנעם א םען

 דאס און געזעלשאםט, דער אין אוטאציע
 גארכיענטס, רי אז וױרקען, געוױס וועט

 סא־ דעם זיןי אויף טראגעז װעלען ואס1
 גוטען א האבען װעלען לייבעל, גיטארי

 גאר־ די צוגעיען װעט דאס
סא־ דעם דורף און פרעסטידט,

 פאגיסארי דער װעט י!ײבעל
בע־ םענליכקײטען נײע באהופען

 היאוק־יטעפער די קאנטראלירען צו ׳סער
\ קאנדישאנס. סאניטארע צו באצונ *'

 פון רירעקטארס אװ באארר דער
 ייעצ* האט סענטער העלסה ױניאן דעם
 א גענעבען בײמאנ דאנערשטאנ טען

 דר. פון צוריהקעהרען יאס לכבוד דינער
 אנװע־ זײנען דינער דעם אויף •רײס.

 פרײס׳עס דר. םון פילע געװען !ענד
 דעם נענעבעז האבען זי־י ארן טרײנד,

!בדוךהבא הארצינען א גאסט

 פאניא װײפ־פרעזידענם
 צודיסגעסומען האהן ם.

ױדאפ פון

נאסעז.
מענטס
ניטארי
באארד

)1 זייש ®ון («לוס

 קאהן. כי. םאניא שװעסטער פון “?ײט
 אינ־ אײניגע איבערגעבעז אויך װעם וי

 ענגלישער רער פון זאכען טערעסאנטע
 זיר םיהלט עם װי וןרבייטעריבאװעגונג,

 הערשאפט רער אדנטער איצטער דארט
pb ארבײטער־רעגירונג. דער

 ״װנײטעד די בײ גאסט א
טײלארס׳/ ליידים .,

 די טײלארס״, לײדיס ״ױנײטעד רי
 נארפענט לײרים ר< פון ^ורגאניזאציע

 אײנגע־ האט ענגלאנד, איץ וואירקערס
 םאר־ א אדרעסירען צו האהן מיס לאדען

 רי װעגען נערערט האט זי ♦אםלונג.
 אינטעתעשאגאל אונזער םון ןראבלעםען

 קלאזקםאכער לאנראנער די און ^וניאן
 אינטערעם גרוים ארויסנעװיזען חאבמן

pk דאס װי ױניאן, אוגזער צו באצוג 
 םראגען״ רי םון אדויסנעװיזען זיף וזאט
 געװארען געשטעלט איהר זײנען זואס
 געשטעלט האבען זײ רעדע. דער נאף

 רעאר* לעצטען דעם באצוג אין פראגעז
 סעטעל־ דעם װעגען גאניזײשאךםטרײק,

 פאלנען זײ װײטער. אזוי און צזענט
 םאסירוננען די אינטערעס פיט נאר אויך

#n* אפע- אין געביט טאליטישען דעם 
ריקא.

 האט פארזאמלוגנ רער םון שלום צום
 די רורף שיקען צו באשלאסעז ץניאן ך

 םים־ די צו נרוס ברירערליר א רעתעדין
 ױנ־ אינטערנעשאגאל אונזער םון !אידער

װע־ םארזאםלונג דער װעגען םעהר *אן.
 צװײמען \s אױוי נעםינען לעזער די
ח  םפע־ דעם איז צײטונג, מגר אין •לו

 בא־ תאבזןן םיר װאס באריכט, ̂ױעילאז
יענער םון םעהרעטער רעם םון ן

 אונזער םאפע, אונזער
םשפחה אונזער םאםע,

פאסשס, יעדע אױןז אױנען ױ אויס הוקען זײ
 אױןז פרײד פון ציטער א מים װאדםעו זײ

 זאלמו זײ אז זעחם הילןז. - און נײמס,
 ױם די פא־ צייט אין שפיצע אײער סרינען
 יאהר נײעם דעם ניס זײ צושטערם טונים.

פאו־שפעםינען און אפלמגען םיט

/

באנק ױניאן אינטערנעשאנאל די
געלט אײער איבערשיקען װעט 'ײ װעלם וער פון טודילען אלע אין ביליגפינקטלירשנעל

ז ע ם ו י -
זמיית

.* ־*

 איז כאנט ױניאן אינטפרנעשאנאל .די
ײו אום נעװארען נעשאפען  צודינעו, א

 נעװינען אין נאר פאראינטערעסדס איז און
 אײער אפ היסען מיר צופוױעו. אײער
 און פארוינםעסײם זעלנער רער םיט געלט

 אונזער געװקן װאלס עס וױ ראימלהײפ
זעהט און אדײן סוםם געל־

FIFTH AVE. at 21st ST. NEW YORK
J w  *

/y
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םון איבײטער
םאראײ״ לענרעי,

די און ׳יר א' נינט
זײן װעט ױעלט

!ע ר ע י י א

GERECHT1GKBT—(JUSTICE)
החזקתי בצדקתי

4א-נה ולא
(0 ׳כ״? ׳(אױ:

געיעכטיג• נוײן « אן
זיר איך ®4,ח® קײא
װעל יייז ׳יציויק׳

••ל^זען. ני« איחי

PRICE 3 CENTS
ױניאן װארלערס גארםענס לײדיס אינטערנעשאנאל דער פון ארנאן אפיציעלער

N«w York, Friday, .September 12, 1921 l»24 , .Vol. VI. No. 37סע*טעםבער טען12 םרײטאג,

ו mm מאכט יזדאן מממגאמר
ארכײטםלאזעז פון רעגולײשאנס אוז רולס

פאנד אינשזרענס
 ר באגריםט אינטערנעשאנאל אונזער

ארריטמ־ םעקסטײל פון קאנװענשאן
 נע־ באקאנט מיר האבען װ^וך לעצטע

 װענען ״גערעכטיגקײט״ די אין מאכט
 באארר דזשאינט דע־ װאס בריוי דעם
 טשערלײט אלע צו א־ויסגעשיהט ר^ט
 אין שע»ער טלוירט און קלאוה די םון

 לײבעל, ױניאן סאניטארי דעם באצונ
 רואט אינטערנײשאנאל אונזער װ^ס

 און עסברױדעריס די פאר ארויסגעגעבען
 י־י אין געברויכט װערען װ^ס טרימינגס,
 איבער־ האבעז טיר שעפער. דערמאנטע

 רי ױעלכען אין בריןי, דעם נעדרוקט
 אײ אויפגעפאדערם װערען סשערלײט

 יױ סאניטארי דער אז געבען, צו טונג
 די או־ױ געפינען זיך ז#ל לײבעל גיאן
 ױאס סריטינגס און עסכר^וידעריס אי״ע

 סיטגלידער רי םון געהענדע^ט .ווערען
 באלעכאטים די װי ױניאן, אונזער םון

 טאן צו םארפליכטעט עס זיך האבען
 אג• לעצטען דעם אונטערשרײבען םית׳ן

רימענט.
 ארויס;ע״ ױניאן די האט גלײכצײטיג

 לי םון׳ טשערלײט שאפ די צו שיסט
 צװײטען א שעפער ריםער אח קלאוק
 אינסטיטוציע גײער א נאך װעסנז כריו«
 כא־ גרויסער םיז איז װאס ׳ױדאן דער אין

 אינ־ ארבײטסיאזען דעם געםליך, דײטוע,
 קראםט אין ארײן איז װאס פאגר, שורענס

 איז דאס אױגוסט. אין װאך ערשטע רי
 דער און ױניאן, דער אין זאך נײע א

 נײ״ םאר געפונען האט באארד רזשאינט
 שאפ־ רי צו ברױי א שיקען צו טיג

 ױ־ דער פון םארטרעטער די טשערלײט,
 צו באקאנט בעסער זײ שאפ, אין ניאן

 דעם פון אײנםיהרונג דער מיט סאכען
 ציהען צײט רערזעלבער אין און םאנר,
 חלס די צו אויפמערקזאמקײט זײער-

 רער װעלכע אונםער רעגולײשאנס און
ארבײטען. דארף םאנד

 טשערלײם רי צו בריעוי רעם אין
געו<.ט: אנדערעס צװישען ןוערט

— ברודער: ״װערטער
 אינשורענס ארבײטסלאזען ״דער

PK פארגעשריבען װערט װאס ׳פאנד

 אגנע־ האט אנריטענט לעצסען אונזעי
 װאך ערשטע די פונקציאנידען הױכען

אױגוכט. אין
 רער װערט אוראי, וױיסט איהר ״וױ

 פרא־ דרײ םון צונויפגעשטעלט פאנר
 פון נײ־אל װעכענטליכען דעם פון צענט
 ‘אינרוסט קלאוק דער אין שאפ יעדען
 געצאהלט װערט פראצענט צװײ ריע.
 ןים. פ-־־אצעגט אײן און בא^עבאס פין
 .ױאש פראצענט, אײן דעט ארכײטער. רי
 ראיף צאהלען, דארפען ארבײטער די

 די פון ארונםערנעכיען באלעבאס רער
.)10 ?ײט אויף (*לוס

 ;ע* טא;טא; זיך האט יארק נױ אין
 די פון קאנװענשאן יעהדליכע די עפענט

 אטע״ אװ װאירקערס טעקסטיל ױג״טעד
 גאציאנא• עי״טסטע די פון אײנע ׳ריל,א

 אדבײ׳ טעקסטײ עון אמאניזאציעס י־ע
 או,י ״נדעייײשאן אםעײקאן דער אין טער

 א־ן פאר קוסט קאנװעגשאן די יײבאר.
 סטריט. טע57 האטעי*, נארטהעח גרײט

 זי־ך האט קאנװענשאן די וױ גלײך און
 רעטאנפסראציע א געװען אי? ׳געעפענט

וױידישעס. םון רעדוצידוגגען גענען
 געװארען כאריהרט איז פראנע דיזע

 נא־ לאבען װעלכע רעדנער, אלע פון
 טאל יעדען און קאנװענשאן די גריסט

 פון אױאציע אן ,ארױסגערופען עס האט
זײ־ רעדנער רי צוױשען דע״עכ^טען. די

רײנקאוטמאכער פה געמראל־סםױק
באסטאן אין

 די האט צוריק װאכען פאר א מיט
 באסטאן, פון ױניאן מאכער רײנלאוט

 כאלעגא־ די אױפגעפאדערט ,7 לאקאל
 אג• דעם באנייען צו םאך דעם פון טים

 אויס־ .איז וועל^ןר טרײד, אין רימענט
 בא־ די אויגוסט. טען15 רעם געגאנגען
 געקוױיג״ זיך אבער האבען לעבאטים

 באשלאסען האט ױניאן די און קעלט,
סטרײק. :ענעראל א רוםען צו

געװא־ דערקלערט איז סטרײק דער
 *4 דעם דאנערשטאנ, פאראכטאגען רען
 מא־ רײנתאוט ע>אי סעפטעטכער. טען
 מאן אײן װי האבען באסטאן פון כער

 גאגצער רער און שעפער רי םארלאזען
 נע־ פאראליזירט פאקטיש איז טרייד

 די דאס איז, םאקט דער און װארען.
 טא״ האבען םאנופעהטשורער רײנקאוט

 סעטעל־ מאכען אנגעהויבען באלר קע
ױניאן. רער מיט מענטס
װע־ שורות די װען צײט דער אין

םון ארבײטער די זײנען נעשריבען, רען

 פאגגם 38 לאקאל יוניאן טײלאוס ליױס
כאלעבאטים ױ מיט קאנפערירעז אן
 אױס נעהט סעפטעמבער טען15 דעם

 טיײ לײדיס די צװישען אגרימענט דער
 באלע־ די און 38 לאקאל ױניאן, לאר׳ם
 סומענדע די און םאף דעם םון באטים

 צװי־ לאנפערענץ א םארקוטען װעט *ואף
 1אי ױניאה דער םון םארשטעהער שען
 באלעבא־ די םון אסאסיאײשאן דער םון

 װערען אױםגענוםען װעכ) עס װאו ׳םים
 אגרײ דעם באנײען וועגען פראגע די

םענט.
 האט ױניאן טײלארס לײדיס די

 םאדערוננען, נײע אײניגע אויסגעארבײט
 םאדע־ ריוע דאס םארלאנגען װעט זי און

 P* ווערען אײנגעשלאסען זאלעז רועען
 אוים־ דארןי װאס אגרימענט נײעם דעם

װעיען. נעארבײט
 לעפפא׳ םעסױעל װײס־פרעזירענט

 צו געװארמן אויסגעתליבען איז װיטש
 אינטערנעשאנאל אונזער םארטרעטען

 רער םיט צוזאםען קאנםערענז, רעם נײ
 לאסאל. דעם םון קאםיםע קאנםערענץ

 אײן ניט pH? האט לעםקאװיטש ברודער
 קאנםערענצען p* נענומען אנטײל ס*ל

 און ױניאן טײלארם צײדים דער צװישען
 PH? האט ער און בא^נבאטים, וייערע

 אנםיחרען נמחאצםען םאל אײנינע *ייד
 טיײ לײרים די םון םטרײ<ןם גענערא< די

 צאגע די גום סארשטעחט ער און יארס
pn טרײד. דעם

 I* ױני*ז די אן סאמט '_נ<ײכצײמינ
v״mam ןתאניזאציאגם rw o *  nr i די 

m  H W !ו םארצובוײיםע

 נוײ זײן זאל דאם אויב סטרײק, א םאר
 א ױניאן רי רוםט צװעס רעם פאר טינ.
 רער נאך גלײך דינסטאג מיטיע, מ*ס

 זעקסטע 725 ׳האל ברײענט אין ארבײט,
 םײ רעם \ועלען רערנער גוטע עװענױ.

 מעמבערס רי זאלען אדרעסירען. טינג
כאזוכט. גוט ױי\ זאל מיטינג רער זערזן,

 אר־ דער כײ צוריק שוין שעפער אײניגע
 םא״ זײערע געװאונען האבענדיג ׳נײט

 געוױס װעט זעלכע דאס און דערונגען,
 וועל־ שעפער, אנדערע די מיט זײן כאלד

סטרייק. pא נאר זײנען כע
 pn סטריייק מאכער רײנקאוט דער
 םון אויםױכט רעי אונטער איז באסטןןן

רערזײדמאן, סאל. װײס־פרעזידענט
)4 זיים אויף (מדוס

 סענט״ פון סאליװאן, דזשאהן געװען גען
 ײה ; האונסיל לײבאר און טרײדס ראי*

 דזש. או, ל., אװ פ. א. רער םון פרײנ/
 דער םון גרינדער דער אטאל ט^יסטי,

 װאירשעיס טעקסטיל אכיאלגאטײסעד
 אר־ דעם סון אנםיהרער דער איצט און

כרוקװא״ר. אין קאלעדזש נייטער
 קאנװענשאן דער אויף דא זיינען עס

 11 פאיטרעטען װעלכע רעלעגאסען, 100
 ערעפענט איז קאנװענשאן די סטײטס.
 רי םון פרעזידענצן דעם סון געװארען

oopyo,,* ,רי און םעקמאהאן, ארבײטער 
 גע־ האט קאנבאי, סערעה סעקרעטעריה

 דעלענאטעו־. די פון ראל־קאל דעפ לײענט
 די געװארען באשטיםט ;לײך זײנען עס

 אץ האטיטעס, קאנװענשאן םארשײדעגע
 גע־ שױן קאנװענשאן די האט דינסטאג

םארמעל. ארבײטען נורען
 צונע־ האט אינטערנײשאגאל אונזער

 באגריסוננ־ א אאנװענשאן י־ער צו שיקט
:םאלגט װי זיך לעזט 5װא טעלעגראמע,

 גאי־ לײריס אינטערגײשאנאל ״די
 ־עפרעזענ־’ װאס ױניאן, װאירקערס מענט
 װאש ארבײטער, ארגאניזירטע די טירט
 ׳פרויעך טאכען בײ גאשעפטיגט זײנען

 א אײך שיקט אםעריקא, אין קלײדער
 פון טיטנלידער די כאגריסונג. הארציגע

 עם דאס האפען, ארנאניזאציע אוגזער
 אר־ יעדער װען ׳טאג רער קוכיען װעט

 בא״ איז װאס ׳פרוי אדעד ניאז בײטער,
 אינדוםטריע טעקסטיל רער אין שעפטיגם

ארגאניזירם זײן װעט אמעריקא, פון
ף (שילוס ס אוי ײ ).2 ז

רײזמאן, פירמע דער געגען סטױק דער
ניװער אוז ראטהמאן

םארביסע־ דער נענען סטרײק דער
 און ראטמאן רײזםאן, ריפער־םירמע נער

 רזש. פון אנגעפיהרט װערט װאס ביװער,
 ריפער און דרעס ללאוק, רער םיז באארד
 און גאנג פולען אין איז ױניאן סאכער

 אױפגעבעז ניט קאםף דעם װעט ױניאן די
 װערען. נעװאונען װעט סטרײל רער ביז
 װעט פירםע דאזיגע די שנעלער װאס און

 מיט סעטלען און באזינונג איהר צו לומען
 זײן עס ײעט בעסער אלץ ױניאן, דער
 זי װעט סוף כל םוןי װאו־ים ׳איהר פאר
 אז אונטערשרײבען און בויגען סוזען זיך

 דעם רורך ױניאן. דער םיט אגרימענט
 שװערע םירמע די דאן םארלירט סטרײה

 אײנ־ באלד מוזען װעט זי און טויזענטער
 טײװעל, פאר׳ן איז שםיל דער אז זעהן,

ױניאז. רער מיט סעטלען \ועט זי און
 םירמע די נאך איז אבער דערװײל

װערט און נעקומען ניט באזינונג איוזר צו

 ניפ אויפגעפאדעוס דרעםםאנער און הלאוס
ארכײם ארנײטמנאכפ צו

 ריפער און םאכער םקױרט מאכער, דרעם קלאוקםאכער, אלע
 ארבױם, נאכט קײן ארבײטען צו ניט אױםנעפאדערט ווערען מאכער

 האט ױניאן די שאפ. אין פלעצער אלע פארנוםען ניט זײנען עם ביז
 טרײד אין ארבײטםלאזע דא נאך זײנען עם װײל באשלום, דעם נעםאסט

באשעםטינונג. כאקוםען דארםען זײ און
 װאם די און שעפער די באזוכען ױניאן_װעלען דער םון האםיטעם

 ארונטער־ וועלען נאכם־ארבײט ארבײטענדיג װטרען געפונען וועלען
ארויפגעשיקט וועלען אנדערע אץ פלעצער די םון װערען נענוםען
הערען•

םמ נאםען אין
שאינט ריםער און דרעם םקױרט, קלאוק, באארד ח

װניאן. מאכער
םעקרעםער. לאנגער, ע. לואים

 אינדזשאס־ רורך ױניאן רער געגען ויך
שאנס.
 פיהרט ױניאן די װאס דעם חוץ א

 שאם יארקער נױ דעם געגען סטרײל« דעם
 און ראטהמאן רײזמאן, פירמע דעד פון

 אין געװארען ערקלערט אויך איז כיװער,
 זעו* און גאטליב פון שאפ רער סטרײק

 קאנכד די א^ילאנד, לאנג דזשאמײהא, םון
םירמע. דערמאנטער דער פאר ראלטארס

).4 וײט אויוי (שיוס ם
אינהאיט־פארג״ננ״ס

ם
a7 נוםער ,גערעכםיגקײט״^

ײעס 2 זײט «ן דער םוז נ  רעם םון אח ױני
ם ע קאםסײו. ג»ם«י

ט ײ אז ריםערמאכער רשר איז .3 ז 17 יאהאל ױני רים׳ רטר איז .3 ט העלער. דזש. —
שאנאל .4 זײט  רעסארםכיעגם. ערױקײ
נ .5 זײט נ טי ם פון סי אינ מ  דער םרן כאארד רז

אז ררעסםאכער און לראוק . ?. — ױני ר ע נ נ א ל
אז אונזער איז טעטינקײטעז די .6 זייט  אין ױני

 םאר׳שירענעס. ל. .H — ײעסט נ^הענטער רער
י .7 זײט ז תלוש. — (ערןועהמננ) רעבי אוז אי
ע רער *ו װערםער ■אר א נאר .8 ?ײט אנ  םי

 כילרוננ־ נײעם צום העכערוננ; רױס םח
אן נאטיצען. רעדאקציאנעלע - סיז

 רער אוז אינרזשאנהשאז יײבאר די .0 זייט
 הערמאן דר — ?אםיײו ■•ריםישער

ה. — קאיענראר אינטערנײשןונאי םראנק
. ן א מ ל ו ק ס

עי .10 זייט ױ ם ע . ה. — נ*ם«ערס ס ג אנ  קורץ ל
נ ב. י. — שארף און

ר רי .11 זייט םן ביי ר רוננ א ט קאהן. מ. פאניא — ארבײם רער נײ עננ־־אנר פוז רעני  מי
עז רי .T — (םעליעמאז) היםעל «וום אוינ

װהילער.
 אוםרערנרײכ־ ראס םוז א*»סט*י רער .12 זייט

אראינעםילע* אז װי זעלרין. א — בארע
> נער ם כ עדי (נ על.  פערעלמוטער. מ - עי

 ארכײםער־ נרו*ע א *ררעסירם לאםאייעם
םיהרער.

טע רי צו שמועסעז קורצרע .13 זײט ר אניזי רנ  א
ר ע ס ב״ ר ח א ױ ס  סאילסאן. ר. — יארק נ

טס .ir< אח 14 זײמ םענ ױ װערטי מײס«|. אוו אד
ט י י *ז םוז גײעם .1»ז מר. העלםח יוני  םעננ

®רװערםײוםענטס.


