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 ס^רויײנד פון ױדאן ?אאוקטאכער די
̂גס האט  צוזאטעגשטױס א געדואט אעצט
v& נאװאוסטער חד &יט p v סאגשײן* 

ורנ״ װעט שנת רעם און מאמיאד״ קלאוק
 דעי■ םאר הירימ א םארקורען דעם ג*ן

 אינ״ דער םון רעםיריס אװ נאארד
שטאדט. יענער םון דוסטריע

I
םאא:ט: וױ איז גע׳עיכטע די
 האט ?אמואני׳׳ הילארה ״סאניעײן די

 אױוי אךסיסטעם5סעיז? א איינגעפיהרט
 סעשיעאדאר• די בײ גאדפעגטס. גמוױסע

 ױעינע טײריעד, געארבײט האנען נײט
 ־אױסגעי״ע״ *זײז גיט ״אוגססייד׳/ ?יינ*ן

 נע• ראגע; ױי און סיאיהמאכעה רענטע
 י״י יױ םריײ״ז ביאיגערען א פאר ארבייט

 ױניאן די ?אאוקמאכער. ■אעדזשד״ *סוא
 •־־;־ צו קאמוליינט דעם װעגען דזאט

 גע״ םא-נעיראבט איז לייס די און אסס״ן
ט״יער״ אונפארטײא׳^עז רעפ :»אר װארען

 איגדוכ־ פלאי־ז קיױויאנד דער סרן סאן
 אוגפאר״ דעם םאר האאאנדער. דר. טריע,

 געװען ױניאן די איז טשערכיאן טייאישען
 סרײגדיער כרידעד די דורך סארטראטעז

 אײדזשענטס ביזגעס רי סאטאװססי, און
 d״p די איידער אבער ױניאן. דער טון
 אונפארטײאישען םאר׳ן םאמע?וטעז איו

 געװען סאטאװסקי ברודער איז _.סש*רמאן,
 װײס• כייט בא-אםען זיך נױ־יארק, אין

 אגגע״ דעד װעגען ■עראשטײן ■רעזידענט
 צנע־ האט פעראשטײן און *עגענהײט,

 האט ער װעאכען אין סטײטמענט, א שיקט
״סאנשײן די וױבאאד אז געםאכט, קאאר

עו די צאאט חאט#אגי״ יזי־אוח  װאס ט״די
 פ׳ויד רעם אין באשעפטיגט דארט וײנען

 -אנטנשטעי ד» וױ וױיגעער שארסיסטעם
 פארברעכען א עס אין ױניאךסקײרט, טע

 םיר• ד» און טרייײאגרימענט, דעס יױט
 רעוואטאט דער און טאן» גיט עס טאר מע
 אוגיארט״אישער דער דאס געװען, איו

 גונסטען צו ענטיגע׳*ס? האט טיעערכאן
װדאן. דער

 *,אפעצ סען סאן קיױויאגד אין אבער
 אוג־ דעם פון אנט^ײדונג אן ;עגען רען

 א דא איז רארט טיעערטאן. פארטײאײעען
 3 םון »טעהעגד’כא רעפעריס, אװ באארד
 קײס א אפעלירצן וןען םע; און ׳•ערזאן

 פירטע די האט דאס און באארד. דעם צו
 אװ באארד צו אפעלירט חאט ד געטאן.

 רעם םון אגט״גײדונג דער געגען רעםעריס
 הײנטיגען און ט״טעיםאן אונוארטײאײטען

היריננ. די םארקוסען װעט ׳עכת
 פרע״ און וױטיגע א זעהר איז לײס די

 וױיס־פרעוידעגט און זיגטאן דדענט
 דער בײ זײן אגװעזענד װעאען *ער^טײן

 א םאר אועטעלעי דך װעילען זײ הירינג.
 סײ נאר פאהרענדיג סלױויאנר, אין טא;

 אלגאגיזא• דעם אין העיפען צו ׳האנא
 דרעסטאכער, די צװישעז צי/ונס״קאספײן

 גאנץ ניי דאס אױןי גאר איצט װערט װאס
 גוטע נאנץ מיט אננעםיהרט, עגעדגייע

 צױ נאהענטעי גאנץ דער פאר אויסזיכטען
ונםט.)ר

 טוין װעט פערלשטײן װײס־נרעזידענט
 ארן טאלידא און לואי סט. באזוכעז אױד
זץ־. טוט דארט װאס זעהן

פאונ׳ער ואוז אונזער וו פארנלנען *ײןומדאמ
t«מנמרס r o  r געזאנג

אי׳ *ען21 דעס «־ועגט, ׳#נת שט«ט*ינדען װעט עס ײ ענ  אױדיטארדם »ין פ
ק פון  - עווענױ. ער׳טטע נענען סט״ סןירטע ,63 נוס, ס?וי פוזניי

נאט״י״גען. ױך ױעלען קינסטלער #ראמידנטע

 »«נ־ טען21 רעס ׳«נת, לוטענרען
ן וסװענט, אין *דינער 8 רו*ר,  »ױ• יי

טע4 ,63 םתיר ■*נליס םון דיט^ורױס
 װעט עװעדו, ער׳עטע לענען פטריט

 לןוג^ערט גרױסארט׳גער דער םןורקודען
 »נא<ל8»6ע!־ױקיי׳ או;זער םון רט’»ח»נז׳*

וץווורטטעגט.
 «ױ איז ■ר#(ו*פ ;רו־סוזיטינעי »

 עס *װענט. פיור־ן נעװאיען נענרייט
 און מוזיק קליוס׳עע פון נוןשטעחן װעט

v אירישע, ,וון r ’ on א׳טמליעני׳עע »ון 
 ‘HP H אױר װעס עס ל־דער. םאיהה

 -:זױער-5 רון• אונטער נעזא;; טױדט׳
זאםלאװפק־. ל. םון ׳צאפט

ץ א

 סטריק גענעראל עמבראידערערס
D אין כמעט M .  T O

ארבײט. דער בײ צירייק שדין דינען ארבײטער םעהרסטע די

 עטברױ־ דער פון סטרײק גענעראא דער
 ער־ איז װאס ,66 אאקאל ױניאז עריס1

 דאנעריטטאג םאראכטאנן נעװארן מאערמ
געשעטעלט. גאנצע; איז כמעט שוין איז

 אסאסיאײשאן־ די אנבאאאנגט װאס
 ;עסע- ןײ מיס ױניאז די האט פירםעז,

 גע- איז סטרײק דער איידער נאך םעאם
 גערוםעז אי׳ז סטרײק דעי נעװארען. רוםאן

 דעם באגייעז צו הויפטזעכאיך געװארען
 באאע־ איגדעיענרענט די סיט אגריפענט

 ארגאגיזי־ צו און םאך דעם אין נאטים
 הא־ װאס איעז*מאים״״ ניסעי דאס דען
 יד די םוז זײט בײס נעחאאםען זיך בען

 עסענ־ מאתס ברורער וױ און, עעיער. ניאן
 נענעראא דעד םיז כדטערמאז רער פעאד,

 דער פרן ערrםענערז און קאמיטע, סטרײ?
 דער איז איבער, אונז גיט ימיאז,
 די און ערםאאגרײר זעהר געײעז סטרײס
 בא־ א גאר םארצײכעגען צו האט ױניאן

זינ. דייםעגדען
 די האט צײט װאר א םון פאראױף אין
 אינרעפענ־ אלע די טיט געסעטעאט ױניאן
 באנייט זײ פיט זזאט און םירמען׳ דענס
 םארכעסערונ־ אאע די מיט אגרימענט דעם
 עס אנטהאאט. אגריםענט דער זואס נען

 16 נעװארן ארגאניזירט אויך שױן זײנען
 גרעסערע, די פון אפען־שע«ער״,״ די םון

 סיט םריהער האבען באאעבאטים װעםעם
 װעיצ־ האנדאען, געװאאט ניט ױגיאז דער
אנערהענען. געװאאט ניט איהר האבען כע

צײט, דער אין אז אאזא, מײנמ, דאס
 מיטװאך געישריבען, װערן שורות די וחגן

̂ריה,  אר־ דער בײ צוריה שױן זײנען ו
 דעם םון ארבײטער פראצענט 85 נײם
ױ פאאשטענדינע נעסעטעאטע, איז םאך,  י

ױ דער םון האםף דער איז ניאן^עפער!  י
 קאנצענטרירם אינגאנצען איצט איז ניאז
פראצענט 15 איבערגעבאיבענע די אױןי

ױ עסברוידערס דעי־ פון םיהרער ל•  י
 מעגען מעמבעריטיי, גאגצע די װי ;יאן,

 טנע־ דעם כייט גראטולייען וױרקאיך זיך
זיג. באדײטענדען און אען

 אאקאאס די םון אײגער איז 66 לאקאי
 דיסטריקט דעם צונויף שטעאען װאס

 דיסטריחט דער און ניױיארק, םון לןאינסיא
 כא- אאסאא די געהאאפעז האט סאוגסיא

 אי; ױניאץ עפבראידערס דער םון אפטע
 דיזער זאא סעטעאפענט. און האםוי דעם

 בײיצפיא א זײן זיג יענעאער און גרױסער
 דיסטריסט םון לאקאאס אכדערע די םאר

 אין אױך דך קאייבען װאס קאונסיא,
קאפו״.

 סטדייר, גענעראל קיאול,
 כמעט סילאדעלפיא

מ^־ענדיגט
.O’M 0 פוו ^רופ

״טעגומיס, א צו געחופען זײגען  פא̂ר
 דורך פארטראסעז געווען איז ױניאז די

 וױיכ״פרעדדענט דגפאן, פרעדדעגט
 דז״עא-נט פון קאפיטע א און אסרור

 געװען איז ראדסבאו, י. א. באארד.
 פון יואמיטע דעי שון ספאהספען דער

דזשאכערס. די
̂פענט דעם נאך  יױ די האט סעטע

 די פ״ט סעטעאמענטס געמאכט גיאן
 האנטיאק־ דדצאבערס, אינדעפענדענט

 װע״ ב«א;ופע^ודערס סאב און טארס
o w דער פון אנערקענט װערען יעאפס 

 א און ״אעדדטיטיסייט׳/ פאר ױניאז
 איז פא׳טינעז איערייטי;; 6 פיט ׳עאפ
 ״אעדדעיטיפײט״ א פיאאדעאםיע אין

^ןןאפ.
 דער אין דאכ איז, הכא סך דער

 נע״צריכעז, װערען שיורות די װען צײט
 םון קי״אוקפאכער צאא נרױסע די זײנען

 אר- דער ביי צורי? יעױן םיאארעאםיע
 פאר־ נ*ר זײגען סטרײס איץ בײט•

 ײערען װאס א־כײטער, די באיבען׳
 קאנם־ םון שעפער אין בא^עפטיגט

 געוױסע פאר ארבײטען ײאס ראקמארס
 הא־ װעאכע דזשאבערס, אינדעפ^דענט

 מיט געסעטעאט ניט נאר דערוױיא כעז
 דאס זיכער, אבער איז עס ױכיאן. דער

 סעםאען טעג די ורעאען דזיעאבערס די
̂ען דאז —  א סטרײק אין כאײבען װע

 שאי״ די פון ארכײטער, צאהא סאיינע
 זעסס װי װײניגער האבען װאס העס

 וױא ױניאן די װעאכע פיט מאשינען,
אר״ דיזע סעטעאפענט. קײן פאכען ניט
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ױניאן ןואירקערם גארמענט לײדים אינטערנעשאנאל דער פון געשיבטע די
פ*זב״ך א

 די און םאה דעם איז ^אאעץ-זשאפס״
אן שטרײננונגעז אאע פאכען װעט ױגי  אנ

 100 פואע טרײד דעם ארגאניזירמן צו
אראצענט.

דאנק־רעזאלוציע א ♦ ,
רעראקטאר װערטער
 פדא־ דזש. םון ארבײםער די סיר,

 ביז־ דעם הערצאיך באדאנהען שאפ, פאס
dm ,זײן םאר עאקין, בר• איידזשענט 

 נעטאן האט ער װאס ארביים, טםאר
 און שאפ אונזער םון ארבײטער די םאר
 װעט צוקונפס דער אין אז האפעז, סיר
ארבימו. נוםע םאן אױך ער

גרוס, בררדעד םים
סטעמפאזוד־, פאקס

בצאק, םשח
םאםוסעװיםש, איד
p בעגי u d,

____________יייב:״ _ד .
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געכונדען שעהן און פארםאם גתיסער זײמען, הונדערמ 6 אײבער
פון גע׳סריבען

. ר י ד א ו ן ל י װ ע ל
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ם עי5«1ס<ז־ ^יז נ-י סי ״ ן ה»גי»דע ײינער וזעיק «:דעיע נ*ד *ו; :קי״ך״8־1 »ױ *ון׳ וו-»;ען. עק«נ»םי«ע ױ

 האבען און ױניאן אונזער װעגען באגדיוז אםת׳ען אן האבען וױלט איהר אױב
בוך־. דעם לײענען צו ניט פארםעהלט טו לעזענדינ, םא־געניגען גייסטיגען א

דאלאר. qre איז בוך דעם פון םרײז דער
פדימ העלםט םאר כוך א כאקוםען קאנען אינםערנעשאנאל אונזערי פון םיםגלידער

ר א $ פ 2 . 5 0 ■u s r

בלױז בוך דעם באקוםען םעז קאן פרייז דעם פאר

ו י ס א י ן מ ו ר פ ע ז נ ו , א ל א נ » ש ע נ ר ע פ נ * ט 3 א ס נ ח 2 ו ע6 j פ m

חד וי ־ײ »a< נח ־י״י־

 אין כאשעפטיגוגג ?רעען װעאען בײטער
שעפער. ײניאן גרעסערע די

 דעם אין •ונחטען הױםט די צוױשען
 םיאאדעאםיע איז אגריפענט באנײטעז

 ?אנטראק־ אװ ״איפיטײשאן זיך געפינט
 *יינ- אײבעא, סאניטארי דער טארס״,

 נאך און סקײאס פיגימום געשטעאטע
פונ?טען. אנדערע
פיאאדעאפיע, פון ?אאוקפאכער די

 פעגען ױ:יאן, דער םון םיהרער די װי
 סע־ שנעאען דעם פיט גראטואירען ױך

זיג. און טעיפענט

 אץ באאטטע ®א- וואוזלען
 ױױאן דרעסמאכער און קלאוק

דאנערשטאג דעם
B 1 פון (י«אוס ” t(.

 םארשײדע• די אין פאעצער, פואינג 8 אין
 עס ניױיארק, גרױס םון ?װארטאאמז נע

 פיטגאידער די םאר כאקװעפער זײז זאא
 װאהאען. רי אין כאטײאעעז צו זץ־

 פיעצער: ®ולינג די דינען אמ
 באארד, דזשאינט םון אפיס הױפט

סט. טע25 איסט 130
 16 ,22 אאקאא ױגיאן פײהערס דרעס
סט. טע21װעסט.

 ביאדינג, פאכער קאאו? איטאאיענער
 סט. טע14 איסט 231

 עװ. סעקאנד 33 אפיס, טאון דאון
 סט. םע121 א. 105 אםיס, האראעם

 עײ. פאנטיאוז 105 אםיס, הױ?אינער
ברוקאין.

 סט., סעקמאן 219 אםיס, כראנזװיאער
ברו?אין.

 עװעניג טע6 725 האא, ברײענט
 אסעז דיז װעאעז פאעצעד ■ואינג אאזג’
 אין אזײגער 7 ביז פריה דער איז 8 םרן

אווענט.

 אאז סון ארנײטער

 םאראײ״ אעגחנר,

ה ניגט ״  די און י
 וײן וועט װעאט

! ע ר ע ײ א

QERECHTIGKFJT—(JUSTICE)

r a r a r a

החז?תי נצדסתי
ארפה. ואא

.)6 נ״ז, (אױב,

 געי־עכסיג• מײן *ן
ד יניך ח״זלצ קײט  וי

 װעד און ׳סטארק,
א»ל»זעד• נימ *יהר

P R IC E  3 C E N T S
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* »P ער ם ױ ף גר מ א ע פון ק הי׳ ם װ ר גוד ע ט ײ ב ר  א א
ם ענ ד ד ל שי ר ט ע כ א מ ם ע ד אנגעפאנגען ד

 םײדלעך טײזענטער — פריה. דער אין דיגער א io דינפסאג, געװארען ■ דערקלערט איז סטרײק ;ענעראל דער
שע־ ניט־ױױאן פון ארבײמער — ה^לס. פטרײק די איץ מארשירען און שעפער די פארלאזען כענער און

 צװישען הערשם ענטוזײאזם גרוים — שעפער. ױניאן די פון ארבײטער די ם'ם גלײך ארונטער געהען פער
סטײקערינס. דגגע ךי
ארבײ״ די םון קאכיוי גרויסער דער

 פון טריירם כױסעיײנױס די אין מער
 צו אינרוסטריע, גארמענט לײריס רער

 אנגעפאנ־ איז יאגע, זײער םארבאסעדען
 גע־ םארבארײטעט איז קאסןי רעי גען.

 אזג־ ?אונסיל ריסטריקט דעם פון זוארען
 װײס-סרע״ סין פיהרערשאפט דער טער

לעם?אוױסש. סעמױעי זידענט
ער 10 דינסטאג, םרי, דער אין אױ̂י

 גע־ דער?יערט איז םעברואר, טען17 דעם
 וזײט־ די פון סטרײ? גענעראל א װארען

 און ,62 יא?אי ױניאן, װאירסערס נודס
 יא־ ױניאן, דרעסטאבער סשירדדעגס די

 יר האטערס די מיט צוזאמעז ,91 קאל
 ארביײ טויזעגדער איז ,10 יאלאל ניאן,
 םײד ױנגע זיי םון טעהרסטע ד• טער,
 און ארנדיט די נעװארפען האבעז לאך,

 װאס האלס, סטרײ? די אין מארשירט
אנגענרײט. זײ פאר האט ױניאן די

 אפגעהאיטען זײנען אבענד מאנטאנ
 מעםבער־ ענטוזיאסטישע צוױי געװארעז
 ױגיאנס. יא?אל צוױי די םון סיטינגען

 האם ײניאז װאירקערס וױיט־גורס די
 האי, בעטהאװעז אין כײטינג א גע־האט

 ױניאן מײ?ערס דרעס טיטיידרען די און
 זײ־ האיס בײדע האי. אדיימטאן אין
 מיט־ טעטיגע פון איבערםייט געװען נעז

 געהערשט דארכר תאט עם און נלירער,
 די אויף ?אמױ. םאר׳ז ענטוזיאזם גרוים
 גע־ צונויפגמשטעלט איז םיטינגען צװײ

 און פרויעז 500 םון ארמײ אן װארען
אונטערגענומען זיך האבען װאס םענער,

 פארטײלען צו פרי דער אין דינסטאג
 n בײ ױניאן דער פון סהריי?־רוף דןןר

 אד־ די און פאכען. צוױי די פון שעפער
 דורכנעפיהרט. פינקטליך עס האם מײ

 שאפ־ דער איז פרי דער אין דינסטאג
 טיט געװארעז פארפלײצט דיסטריקט

אר־ די רופט װאס צירקולארס, רויטע ,די

 רעכטען, זײערע פאר קאטי אין ב״יטער
 האבען ישעפער די אין ארבײטער די און

אויסגעפאיגט. ױניאן דער פון רוױ דעם
 יטעפער ױניאן די אנבארא;;ט װאס

 ;ע־ פוסט זײ זײנען פאכען, בײרע אין
מאשינען אדע פראצע:ט. 100 װארעז

זײט אויף (״:'*וב

n געהען טרײד דרעס אין אגױמענטם s
טען24 דעם קראפט אין

 םעב־ טען24 דעם װאך, קוםעידע די
 בא־ די קראפט איז ארײז װעיען ר׳ןאר

 אינ־ דרעס דער אין אנריטענטס נײטע
 די סיט און יארר,, נױ פון דוסטריע

 עפ$־ נײע א אז זיך פאננט אגריטענטס
טרײד. דרעס אין כע

,א" דא זײנען אגריםענטס דיזע אין
 צוגעצויגען האבעז װאס פונקטעז, דגע

 װאס די, איע פון אויפמערהזאט?ײט די
 ארבײ־ שטודירען טיט זיך פארנעהמען

 באציהוננעז די און טער־פראבלעטעז,
 באלעי זייערע און ארבײטער צװישען
באטים.

 גערעדט פיעל װערט הויפטזעכליך
 א גאראנטירט וואס פונקט, ירעם וועגען

שטיק־ארבײ־ די פאר וץיידזש םיניםום

 ד' אין נײעס עטװאם איז דאס טער.
 ארבײטער די צוױשען פארהעיטניסען

 אװעק יטטעלט עס בא׳,ע'באטים. די און
 שסופע זעלבע די אויף שטיק־ארבײט

 עריצ־ צום איז דאס װאך־ארבײט. פון
 ארבײ־ םון געשיכטע דער אין מאל סעז

 באיעבאטים די דאס טער-א;ריםענטס,
ארבײטעד, אץ אז פארפליכטעם, װעדען

ם אויף (שיוס ^ ).14 ז״

ױ א ס י נ א ר ס ר א $ נ נ י  א

ס ד א ס ה ע פ ו ס ע נ מ ו נ ז א  נ

ן ע י נ ר ד ע פ ע ן ש ע נ ע  װ

ל ק כ י י ל

I 1גאװערנאר פון ענטשײדונג יכטיגע 
 — קאםיםיע םפעציעלער סםײטה׳ס

לײיבעל. סאניטארי נײער דער

 סאניטארי אװ באארד דזשאינט דער
 אױם״ זײן אונטעד האט װאס קאנטראי,

דער אין לייבעל סאגיטארי דעם דכט

 אנ- האט אינדוסטריע, דרעס און ?יאוה
טארס דמע ^ייזעז געפאנגעז  אינספע̂י

 דער אויב גאכצוזעהן ״ןעפער די איבעד
 דעם יצױט געברויכט, ריכטיג װעדט לײבעל

אגרימענט.
 נע־ ניטיעס באלעבאטים די האכען

ײ יײדען. װאלט ײ אז נעזאגט, האבען ז  ז
 ארײנלאזען 'ניט אינספעהטארס די װעלען

 םון װערהײזער די אין און ־טעפער די אין
 גע־ ״פראטעסט״ רעם אין דזשאבערס. די

זײנען באארד, קאנטראל פאניטא-י גען
רים ).5 זײם אויף ̂(

אפערײטארס m אין זואהלען ערשטע
שנת דעם i לאקאל

 .פעברואר, טען21 דעם טבת,י דעם
 װאהלען עריטטע די פארקומען װעצען

 און הלאוק נײ־םאראײניגטען דעם אין
 די .2 לאקאא אפערײטארס ריפער

 טיטער־ א פאר געמאכט ײערמן װאהלעז
 עקזע• אן פאר און אאקאל פאר׳ן מאן

 װעאען װאהאען די אין כאארד. הוטיװ
 די םון מיטכאידער די באטײאיגען זיך

11 ,1 אאקאאס אםערײטאר געװעזענע

אינה»לט־פארצײכניס□

.8 נומער ״גערעכטיגקײט״,□

ט  די ארנאניײרעז צו לאפיף נרױכער דער .2 זיי
 'D'T מאריס — שיהאנא םון ררעסםאכער

— שילאנא אין יעע«ער קראוק די פוז קינד.
ביאליס. מ.

ט  דויז ױניםי דער םח באריכט םינאנץ .3 זיי
 םינוי קאםיטע. די — «ארק םאדעסם איז •

— 21 ,ל*יז*י איז בענעםיט ײאגלען יאהר
 סאניטארױם ריננ ארכײטער ארטש. לעא

ױבירעאום. יסהרינעז I’M 13 ם״עיט
ט ײ נ*טיצעז. עדײקײשסנאי .4 .ז

םי ײ  — םיםיננ נעװערידשאםטעז םוז כאריכם .5!
סטאן., א זײם. םער1 דער פון שלוסעז פײנ
ט ײ  םר*נעז. סרגסניזסציסנס אוז טײיד .0 ז
 קארריז. א. — -סװיםט״ נױם סאום א 7 •זײט

ראדוצקי. א. - ש:*י
ט ײ נסםימז. עדיםאריעלע .8 ז

ט.*  דר. — װײרזשעם סוז סיםסעם נײער א 5-יי
קאלענ* ם!ר^^^אןניתדנײשאנאלך הערטאז

ט ײ ר איז סו. ז קריםיקער. חן
ב ב י. — שארןי איז קורץ

ט ײ ז ז ר״סו פינקעל״ כ — צײםונגעו ו^חניע ז
טײז. ^ ש

ט1 — סרמױמי א םון ױבימאום דער נ2 ײ
- $ ר״יי ד ^ ען ב ע ״ ל ״ י י’׳ ״ יע* י  ײ

ט ײ מ *י י י  *םו׳נימו. ײ
14 P : I. ויותרםײזםנגם^ אוו 1שױסו* 

l j  P ;  I שלוסזגו j w >ן סון גײ«ס .16 9ײ4 1«דזחןרםײזגתנם« •!. ד״ר לן**ןי ני * יו

 פאר־ אאע איצט זײנען װעאכע ,17 און
 ריפער און האאוק אײן דעם אין אײגיגט

 גרײטער פון 2 לאקאא אפערײטארס
יארק. נױ

 דעם שבת האנען טען װעט שטיטען
 ביז פריה דער אין 9 פון טאג, ;אנצעז

אװענט. אין אזײגער 7
 יד איז יטטיכיעז האנען װעט טעז

פאעצער: פאאגענדע
ביאריננ, באארד דזשאינט דער אין

סטריט. טע25 איסט 130
 איסט 66 אײסעאום״ מאנהעטען אין

סמריט. טע4
אײסעאום, אײבאר בראנזוױא אין

בראנזװיל. סט., סעהטאן 219
 אנ־ שוין טיר האבען װאך אעצטע

 װי ״גערעכטיגהײט״, די אין געוױזען
 דער אין װאח^ען די זיינען עס װיכטינ
 די אז איז, עס נויםיג װי און ױניאן,״
 אאהאא דעם פון טעםבעריטיפ גרויסע

דער באטײאיגען. דעם אין זיך זאא
).3 זײט אױף (שרוס

—----------------——--------------------------------------------— ----------------------------------------------------------

 אץ סטרײק גענעראל קלאוקמאכער
געסעטעלט כמעם קענעדע

 האאורר די פון סםרײה גענעיאא דער
 טאראנטא, און טאנטרעאא אין טאכער

 געענ״ װי גוט אזוי יטוין איז קענעדע,
דיגט.

 דער טיט פרעט צום :עהען טיר װען
 לאננע א באקודען מיר האבען צייטוג;,

 האכ־ דזשולױם ברודער פון טעלעגראמע
 ארגאנײ׳ אינטערנײיטאנאל דער מאן,
 v:w פון פיהרער הויפט און זערי

 גע־ װערט עס װעלכער אין סטרײלס,
זאגט:

 אין סטרײק קלאוקטאכער ״דער
אזוי יטוין איז טאראנטא אוץ טאנסרעאל

 אזוי ארבײטעד די און געענדיגט װי גוט
 פארצײ־ צו ה*בען יוניאן, די װי גוט

̂ר כענען !זיג גרויסען א ג
 אין דא נאך זײנען טאראנטא ״אין
 מאנט״ אין און יטעפער 4 בלױז סטרײק

 י׳טעפער אנדערע אלע יטעפעי. 5 רעאל
 און ארבײט, דער בײ צוריה שוין זײנען

 באגייס״ העבכט זײנען ארבײטער די
 שנערען און גרויםען דעם פון טערט
זיג!״

 דעט װענעז אײנצעאהײטעז טעהר
 אי• טיר װעאען סטרײל טערקװירדיגען

).3 זײט אויף (שלוס

ס ו ע צ נ א ן ה ו ל פ א נ $ ש ײ ק ױ ד ם ע ב ע ם ם ר א פ ע פ ד ע ד

ם . נ ע ו ו א ח נ ש

 פעב־ טען21 דעט אבענד, שבת דעם
 שעהנער זעהר א פארהומעז װעט רואר,

 עדיױ אונזער פון אדאנזשירט קאנצערט.
 פיט־ די פאר דעפארטטענט קײשאנאל

 קאנ־ דער ױניאן. אונזער פון גאירער
 אין דאון־טאון, ארהומעזp װעט צערט
 אין סעגטער, ױניטי איםט־סײד דעם

 איסט ,63 פהוא פאבאיל פון אוידיטארױם
עװ<נױ. עישטע אעבעץ סטריט, טע4

דער פון קינסטלער פראםינענטע

ק ו א ל ן ס ו ם א ע ר ד ד ע נ א ן ם ע ד א ט ט י ו נ ע ט ײ נ ר  א

, ג א ט נ א ם ם ע 2 ד ן3 ע ר ט א ו ר כ ע פ

ארביי־ צו ניט אױפגעפאדערט װערען דרעםםאכער• און קלאוק די
 װאך. אלע דעי. בוירם וואשיננטאנם פעברואר, טען23 דעם םאנםאנ, טען

ײ װי גלײך באצאהלט באקוםען דארםען ארבײםער געארבײט. װאלטען ז
 שאפ-דיםטריקטען די פאטראלירען וועלען ױניאן דער פון האםיטעם

 געהן אדער ארבײם, דער בײ כאפען וןעט םען װאם ארצײםער די און
װערעז• באשטראפט שטרעננ װעלען ארבײם, דער »

ױניאן׳ דרעםטאכער אץ קלאוק באארד, דזשאינט פון נאםען אץ
ש, װםןש םעקרעטער־םרעזשורער. םי

 באטײ־ דך װעאען װעלס מוזיקאאישער
 כײם־ די און האנצערט, דעם אין ליגען

 זײנען פאטיליעס זײערע טיט גלידער
?וטען. צו געלארען

 זיך װעלען הינסטלער פאמענדע רי
̂גען עסטעיוע :קאנצערט אין באסײא

̂זע̂ו ;סאפראנא שרײנער,  פוהס, דזש
 בארײ זאסלאװסקי, ל. נ. װײאלינישט;

 ״קאטיױ זײן אויך דארט װעט עס טאן.
 עואם גאנצער דער און קינגינג׳/ ניטי
באטײליגען. לאנען זיך װעט

 כײטגאידער די פאר פרײ אײנטריט
 כײטגלירער רי פאמיליעס. זייערע און

 דעם זיך טיט האבען צו געבעטען זײנען
 פאר רינען זײ װעט ראס ױניאן־ביכעל,

לאנצערט. צום •׳ארײנצוגעהן טיקעט, א
 אבענד, יטבת דעם האנצערט דער

 רײהע א פון אײגער איז דאוךטאון,
 עדױסײשאנאר דער װאס קאנצערטען,

 אינטערנײ״ אונזער םון דעפארטמענט
 רי אין םיזאן רעם געגעבען האט שאנאל

 נרייטער פון הװארטאלעז פארשײדענע
 קאנצער״ רי זײנען אומערום יאר?. גױ

 עולם דער און באזוכם גוט נעװען טען
 אופן. בעסםעז אוים׳ן אםוזירט זיך האט
 זייז אײו נעװיס װעט דאסזעלבע אוז
 סהול אבלי?8 אין דאוךמאון, שבת דעם
עורענױ. םע1 און םט. פערמע ,63



n גרױסער דער  m מ ח ד ד מ ר  ױ ו
שיקאגא פון דרעסמאכער
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סר,ינן,ז מאריס פין

טאגו־ ג-ױסע ד• *ו,*יז
דך ם־ט -;•קא;א,

וועי״
דעי

 ־זעןידי די
פין ו־ע־סי4פ־;קט־
ודשך.
 יןאט•"!, אי;א;יזאצא;ה דער

 דיט ײדאן, ד-עסניאנעד די כע;
 די אין ;.*<ו;וד’אינט;־; ועד פין היי־פ*;

 ־*ט £יד,רט באאיד דד״״־איגט
 ע•/י,אג^,ז»* ױ אױף רורא א געװ^ייפען

c גרױסע m די און מאנופעקטשלרע״ס 
 ‘אי די |y.y; ר־ט־.ע, אי־ע אן װענדען
 געפאכט ז־ך האבען ײערבע נײטעד,

 *דאי*, pc סעד ״•.•לולאפעדד.* ד* פאר
 או־פ׳ן ״.ק"א£ע, קו־פען שי־עגע; ;,װעי*:

נעדזאי־טען זי• האבען און בי־אק *תשען
H"2 א*יך• ;קי־אתערײאיז

 דילע
י•*1

§־אי,ט-צידעזסאנופעלמ״צו־עז
 א ידײדיגעז א*ן ז״ך פא- זאך אײז

ד רי פאר זאך צוױיטי; ט ״ ע  פדן א
םײיר.
 *V אסאכיאײ״-ײז י»ז האנעז אײין ןיי

 פא-£י*־כ־ איז מיטגייד יעדער װערנע•
U צו פ-גאנציעי• און :־א־אי־י״: טעט P 

ך איז דזאס איעס  באדדצעז צד כיצג̂י
̂בען ןײ אינטעיעכען. זײעיע  אײנגע׳ ךז
 א״פ ;עי־ט סיטע א איינ״ינד יעדער צארױ־ט

 די אז אס$סיאײשאן, דע־ צו נאיאגטי
ד :יט װערען און י^־אי־ זײן װעי.ען ײ ־  ו

 ױ־ דצר נײט באציהונגע; קײ:ע אין :עהן
ײ ניאז.  װעײ ״צני^געז געריגגע; האבען ז

 , ל» כדטי,;,־, n צו איײן שילען די כע
 גאבצושז•־;• ײניאז דער pc אפיפעס

 געפיאגט אה ;ע-צדט װעדם עפ װאס
y זײ ױניאן. דעי אין e n; א שפ־אגען 

 װאב אינער :׳בען יועיכע צר1שע זײעיע
 ז״• זיך. צוױשען דײדען אי־ב״טע־ די

 *פי׳ײן-י־צא •עדעד :אך זוכעז px זיפען
 א־• דו״צאב א פאר איבײטעד אן פזן

: ישמעל; זײערע ״ האב־ זי״ אדלד זד־, »
 ױג•*. א כייט כימגאט־ע קיענסטע ד

דיעפמאבע־. פון
 פאי נענוג ;יט ;$ך אבער דאס איז

 פון דיקטאםארס זע*!כסט־גצקרוי:םע די
̂בען םרײד, דרעס דער ״ די  ^•געדרוקט ז

 נענע־ ״.אבען זײ װעדכען אגריכיענט אן
 ארבײ״ דיערע םון א״נעם יעדען צו בע:

 אוגנמר־ זאיעז זײ פ^דעיען און טעי
 אנדעדע פידע ציױיצען א*ז ערײבען,
̂ז  צדױי פאלנענדע די כיעז ;עפינט פובסט
 װעד״ א-נער ;ינען :ױר וועיכע פסוקים

 ps סעריאדע דער דודך ״אז מערייך:
 ;ים איבײטער דער וועט באהעפטיגו;;,

 ןיא ױגיאן קײן פין כײטניליד קײז װערען
 פא־האנדילוננעז, קײנע האבמז ניט װ?זט

 בא־ די מיט טינדריבע אדע־ *טריפטריכע
 מיז כיעפיבעדס אדעי איענמעז, אניטע,
 כױםנייחןר״ ווענעז ױניאז איז עס װעיכע
 אדעד ׳ױ:יאז װעײנע אירגעגד איז *טאפט
ינינב״.Dעפrבא די װענעז

י*5א;*ט דך וױיל ארבײטער אן ״װען
אײן עד ױניאז, דער אן סען
 א־ז *צאפ דעם פין צוציהעז צוריק זיך

̂בעז  בא׳טעפטיגט. איז ױ אדער ער וועי
 ער אז ׳צו אױך יצמיכיט איבײטעי דער

 פארזוך קײז כ׳אבען ;יט װעט ׳זי אדצי
 אר־ דעם פון אדבײטער די באװענען צו

 בא־ זײגען זײ װעטען בײ בײססגעכעד
 פאר־ זיך אדער ארײגצוגעהן, ^עפטיגט,

ױגיאז״. א אן בינדען
 ארנאניזירטע דיזע פין פאליסי די
ױײ אלז איז טאגופעקט^דע־ס דרעס  צו

 אניערי־ און טראדיציעס איע \v:vz 4פעי
 דע־ ארן פדײהיים פח באנדיפע יןאנעד

כיא<ןראטיע.
 אינאנ** די פון געננער ;לעסטע רי

ײ אז טענה׳ן, ארבײטער זירטע ײ ז  װ
 ווע^בען אין ׳שאפ אפעז אן האבען י*עז
 איבײטעז קעגען זאי*ען <ײט ױניאן ניט
 ׳םע;ה׳ז זיי לײט. ײגיאז זוי ;וס אזױ

m א האט ארבײםער אײנצעמעי דער 
 נע־ זאל ער אױב באשטיבלגן צו רעכט
 זא־ זיי ניט. אדער אןזע: א צו העותן

ײ אז ארבײטער די ניט אבער נען  טא־ ז
 און ױניאן קײז צו נעהערען גיט רען

 ווע״ פארהאנדיעז אדער רײדען זײ אױב
ײ םוזעז אןיױנ איז א״ײגגעהז נען  פאר־ ז

דזיטאב. זײער יאזען
 האבעז טאנופעקט־צורערם דיעס די

 פאר* אײנצוסיהדעז ארנאגיזידט זיך
 אינדדס־ דעד זיא זמיאפעד״ ״טטענדינע

 אײ בירנעדאיכע ד♦ ידבען זײ איז מדי־ע
 זיײ ארבײמער די פון יצבממ מענשליכע

 נע־ יח טע־־אר דורך זאגעז ךײ -- ערע
״איהר איבײטעי: דיעיע צו וואלד

ה ניט דארםס דרעסםאכער  ײט טאייז י
 הא־ כייד וױ ײעכםע זעיבע די האבעז

 זײז סענעז פיאנופעיום״צוחןדס מיר בען.
 יאנד םיז האנססיםוציע די ארגאניזירם,

 געזעצצ צױױיזן איז ?אירסס אלע אוז
 אמאנ- צו זיד רעכם דאס או;ז ניבען
 אונזעי פאד איי"£אז%אס#ס אז איז ?ירעז

 אבעד. איהר בא״שיזרתנ. !צמגױיםינע
 אײזי ײניאז, <ןייז צו נעדמניאז גיס םארמ
 ךי «י אײנער דיידעז ניס אפייו םא־־ם

 וױדז״ ײך. אדגאניזידעז יתנע; אנדצײע
 ימד ר זדן אמז בײ דמלאפעז ז״ם
מז דרזס אײזד ״«זנד ײי ?וױי• איז אי

 געלכיעז טוזט א״ל־ גען.
 -^,,א פאר צאליצן א״ד ״ען

טיט צלפ-ידע; וײן נ״וזט אי-,ר

 -װי ל*ר
ירג״ט,

רויב די
 איהד אײך, פא- טאכען ר*ד ײעלנע

 נא״ אינזערע אונטעוװא-פצן זיך טוזט
 אײך אױנ און י,אנ-*זע; אין די;;וג;ע,
 דך פא-אױב הד־ א :♦וזט גיע ;עפעיט

 איײ פאייירט אילד אז *וגטער״״־י״נען
 לענע̂ן א כיאכען צל תלעגענה״ט עי

 ״*״ליאפצז אלנזעיי אן ;;לביט א-ל• אדע-
פלן טא־בט1‘• א-י-י *אדע״ א;־י:יע;ט

;ער.—
עקאגאכי״צע רי לו־צעןאין

• »1 4*
איז דאס

 כיאנױ יציקאנא׳ע* די פדן פ״י־אזאיפיע
 ריט דך באגוצען דעינע ־*;*̂•’פעיזם־.•

 ״,:י׳דא־ װען «אייכ אין אינדדעאגיו׳צאנס
 אגרי״ דא: ״יעללא זײעל דילכפיללען

 אג* ארבײטער די צוױנגען און כיע;ט״
y די צו;עה:וע, rדיי;rעה^אפיצע סטע* 

ײ פיז באסעס װעלנע נאדי;נו;;ען  אי
 ;יט זיד האבעז ט־ײד ײעיכעל ;ע;ד

 גאלצדציא- ב־יטאי און אפ:״ עדי:,ײ:ט
j?״ צל ;ע, r y .אדכײסעד

 מאכער דדעש די וױלען װאס
 א-גאגײ צו קענ»ען װעלנע
? אונארגאגידרטע די זדען

זער־ רי לאבען וױלען דדעסכיאכעד ד•
 -סאגופמלט״*.״ דרעפ די וױ לעכטע :ע

 נא׳עי״ צו און אלגאניזירט דין צ• *עלע
.v; פאל״ לי דו־ך אינטע־עכען ;,דיע״ 

ע־ פל; כחות אײ;י:טע  -אר;א;*זא ז״
-יאן.
 *רינצי• דעם אײגפיתלע; וױיען זײ

iu דננ יואלעקםױו א־נ״  « דיעה דעל אין :
ױ אזױ ►י;ד*כטר-ע  עטאכ־ איז עס ו

̂ז לעײאיעז *י-ט  א״נדיט־ יזלאוה דצל א
 אינדוכ* יןל״דעד סעגעי דער אין טריע,
 פײ*ע און אינדוסטליע פאר די אין ׳ט־יע

אינדוסטריע;. א:דע־ע
 אדיסצוקרײ• יעכט א האכעז וױלען זײ

yz' זא• ‘װעיכע זײעלע פארטיעטער די 
 :אטעב״ זײערע דיט פאדלאגדלעז יעז

 הא״ באסעס אסאסיאי״צאז ד• וױ אזױ
 ױעלכעל י־איעל א האבעז צד יעכס א בען

 אין צוזאסעז אי*עטען זײ פאי־טײדינט
״ איז קאולטס ־י  אי;• דער וױרען ז

 די אונמערדליקעז כיעלר “זאי דדצאותיצאן
א־בײטער.

 הא* די אז נלדיבען, דדעסכיאפעל די
 דאט לאבעז דא־־פען אדער לעכט א בען

 ־,אמא; זײן צו פרי־יהײט די או,׳ רענט
 בא* די איבע- דעה א האבען און זידט

 א־ב״יטע;. ז־י װעלבע אונטעי דיננונגען
ױ  אעײטע״ די אז איבערצײגמ, זײגען ז

 באצטידע• איז דעל א האבען יאלפען
£אי ׳באצאהלט היינעז זאיען זײ ײיפיל

טיפ־ לרעיכעז אונטער אלז ט א־נ״ זײער
ארבײטצז. זאיען די טעם

ױיער איבער דז דע א אבעז ה וױלען זײ
זײ־ איבעי :ט, נעזון ־ זײע א־בע־ ,1 v׳ z n

פא־־ כײזעז זײ ולאס •H1»S פ אלז ייט ב־ עד
.יױי־ פאי ביאנופעקט״צריעד די צו קױפע;

.o y r n
 די זךך פאל פאדעיעז דיעסדאכע• די

 נ־אניפעקט״ױ־ דיעס די װי יעבטע זזדכע
ײ ;ענוסען, זיך האבעז לערס  זיין וױלען ז

ײ איז ארגאניזירט  איבערדינם, זײנען ז
 אכאכיאײ־ די בײ ארבייטעז װאס די אז

 זײן װזןלעז אױך ײאלטעז באסעס *טאן
 װאיטעז באסעס די װען ׳אר;א:יזירם

 בלױ ןןע,ייש<דאפי אלעריײ אנװענדעז :יט
 צו ניט כדט׳״עז דעספאט״פע און טאי*ע

ײ דעריאזעז  אוץ א־נאניזייט זיין זאיעז ז
ײ- נאסעס די אז באוױיז ;*,בעסט דער  ז
 װאס א־בײטער, די :יט און וידיגr נעז
 אינ־ דער אין א־נאניזי״ט, ניט זײנען זײ

 בא־ די ויעלכען אנריביענט דײױדועיער
 זײעדע אױןי אי־ױפצדױנגעך ויײלמז בעס

א־בײטעל. דדלפיאזע אדגארנאניזייטע
 דאלום קעמפמ מניאז דדעסכיאבער רי
 פ־־־י:־ איין פאי זאך, אײז פאי בלויז
 אמאני• זייז צו יעכט יאס פאד צי»,
ן צו רעבט דאס <־אי ׳זירט  פא־־האנד̂י

 ׳אלעס רוענעז באפעס די בײט קאלעקטױו
 אינמעדע־ די טיט •טײכית א לאט װאס
 בא־ זייעיע אין איבײטע־ די פיז סעז

 דאס ארבײטסגעבעל. די כײמ ציהוננעז
 אינטע״נעישא• די װאס הויצעז איז איז
ײיל ױאירקע־ס גארכיעגם ל״ידיעס נאל

•I
0*3ו»

■*i m w fa ifmר ר §*ר 4 § n

t ד»  • j r n  iir .'v n tn *  i r m u'#

י צ דמ מ f 1מ fW  f f f3 » ^י fr*T> f 
̂נן די i נ*ל#נא חאג i t W i r i i •  n 
ד די נצן 1 ירג^מו r ff |JW* !1N 

w וו»ט ?iw 1# ד WiW4m00| <1לי 
/ דט י f נןפעס ו it ד דרעס  טי״

W דט (ןד דט לינדל^ן f i(
Nj#fר N4i

f" פי־ל >ifN אױ\י ״!,•אטריאט f N  ♦ii 
of i «1ר^די ױתאגצר n  y n קונימ iif 

 אלנ^טט די נאטלינטעז
 aNI ארנ״& דצל פון סט^דעלדפ ד• און

r* דצל א־ן פיױען mo o 'iv.
o סטײטס יודיס^ד דעל m ir n o f i

W לאט י־ײבא״ אל N ‘11N K flN  PN 
 -111 אגגצגוטזון דאלוצן װעיכע לויס נע;
 syn ,ד א״ן *לנ״טס-גצמנל די פון לען

^ן oy (yi?yn אין דיבט-יען ני ר  א
 ‘לא 0דלצ ״צייואגא׳צ- די װען פ-ליען.

f( װאלסצן ;ופעי.ט*צורצלס t i r s  ]fvf\ 
j r rm i 1« נ»מ*י פאר זיך נאטלאכטען| 

 ײאס אנבאט־־אכט אין נעלרען אדז לאנר
מ ו^צל i זא;ט רעדיו n  f f iim 

i די כאיציצען pc טיגלױיט r i i f t י  חור ני
 ד1 גצהאגחדט דט די װאיטען אי־נײט,

״V( *צקי״אםען און דעבפאטעז
**נ״טצר. ®לױען א״גענצ זייע-ע ;ען

sy קורצען אין דא דנען ריל N o n 
o די זאי*ן און לולס ד׳י פון •איס n i- 

 S4)fi די oifv |yiys ראנופעוןטיצורערס
fw ׳<וםיציצי ז*;ט רומ v\ סטצג״ די 

דyד ן ילבײטצל פיױען פאל cי י  -PN י
ױ ז*הן דאן װצילען די דיסכריע,  פאייס ו

«p אוגסעג׳יייד f♦♦ ̂נן  im חאנדל
r ד#ס באחעכים^ y ^ r  pc o o r אײ 

אלגאדדרט. דין צו נײמעל
 די (1 דט דעפאדטכיעגס לײב*ר דעד

טמל רולס פ*י;ענדע  jy^n& vzsvv< א̂ו
ן:yo,אלבי דאלפעז

I. ארנ״סעז גיט זאדע; פלױעז 
סאנ. א ׳•טוגדצן אכט ײי דעלל

״צנת.. טאג האיבעז א
מ טא< א I איז ח g i i.

4. :rry עדזד א ססך7 סא• יס?צ 
טאדצ״ס. ט

y״nv לול-ען טי;וט צעהן r| ד״ 
 די פאלגלעסעד^דיג ניט א־נײטס־צ״ט,
א־נ״טס־צ״ס.

M פאל גאכט-א-נ״ט קײז jy^nc
 פדױעז פאר וױידדעצס ;יײכע .7
iy טע;על די וױ אזױ r - p ד פארyר yt ̂
אדבײט. בעד
 װעלעז געצ^היס זאי וױידדדעס .8
 ב^עפטיגוננ דער סון כאדס דמם אײ״

געמלצכט. &ח כאזיס דעס אױל נ*ט או,
טי סק^י וױידזימ טיגימום דער מ.  ו
מי״ דעם פא- געגוג זײן ;אל :יט  אײנו
 ^ונ״ דמען ליטס ,ד םאר א*יך ;א- ׳;עס

ארנ״טצר״ פיױ דעל פון לעגני;
ר״נה״ט, און באקלועכד־יכיריט .10

 אלוסצואלוא׳ס^, זיך פיא״ז ײינעם א
 און דיל ווא^נד, קאי״טע און הײסע :דט

 און yלyכאזוגד טאועיס, באזלנדערע
y,n פאל עטסלטאד רײגע c| ;מגמד, או 
 כא׳ yoi3 ׳רומס דדעסינ; צידערען, ױהע

 גוסע און װזנטילאציע ;וטע לײכםו:;,
 טיט רyװאס טלינק לאיטע באהײצלנ;,
 ״iyo דאמז זאי טמ; ׳ר,אנס באזונדעלע

 קע״ זאדען ארנ״טער פלױען ד• אז ליך
 עסען און כייעל זז״סען א קלינעז גען

א־בי־יטס״צימער. דעם אזיכער
I I. כלען s r̂ אלנ״״ ד• באיעיצען 
i כיאיעינען, פון געפאדזל פון טער f " t, 

mm ״שעדליכצ אנדעלע אין ״צטוינ v sv 
 באהװעכױייכקײטען הילןי עי׳צטע טעז.

ז זןולען ״ אנגעגלײט. ז
 דט זאל הײם״ארנײט ק״ן .12

װעדען. ארױסגעגעבען
 ד• סון עטליכע בלױז זײנעז דאס

מ אונטער סטענדארדס חני  סדױען ו
ם װעלען, בא״צעפטעט דארפען  H יוי

פון כןאדאיי״צע  לײ״ פעדעדאל נאגייפע׳
דעפאיטםעגט. באי־

 לויריןען אלב״טער די קענעז אזלי וױ
 r* װאס סטאנדאידס^ דיזע האבען צו
 H אז רױדוןען קען וועיכע חלאפמ די

 פלדיען ,ד באםיאכטעז זאיעז בתים בעלי
 כתנ״ גלײכבאדעכטינסזנ איס אלבײטעל

y r; ױ אזױ אינדוסטליע דעד אין  H ז
 אין אל;א;ידרט זיײנען װעלכע כיענער

 לןיײ״ כיענלר און נארטענט לײדיעס לyד
איגדוסםריען^ לyד

 ױניאן א איז: ענסמד אײנציגעד דעל
 דדעס דעל פלן רyט,רביK פלױעז איע פון
*V'looM r פאד־ צו רעכט דאס טיט 

ײ׳ תרך באלזןבאטים די כדט ראגײעז  ו
oy דד *דעד סאדטלעםעל, אײ;ע:ע עיע
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|<M W t ׳1  fS  " | f׳ t l ״ f
n• u t r i t r o  »i <m ־ i» it  w

s
re*»t f t  < e c fd t

o ״•w ו ן י דו ײ׳ ײ׳ י י י י׳

»j  i m  • r» n ׳  ,icyn  i r w
u‘) f‘S « f C ' t r w  r i  f‘» *«׳»׳» 

ה i*s r י׳ i  Vn w ו ו ײו ו ו i* י  » ‘s 
ft• t n n t e m ו ו מ ס י מי ו מ י מ״ ״  •י

•m  »1• / t r i ie i  f r w r iM C t  im 
m ד‘ W M V tw «  u n  m

« ױ ‘its fl׳SM •‘ל11י im M ו f W 
r י*» n i» י מוו י iw חווי r i s in» 
i ז>ו i ‘i “ n * l  w  jfn ואאומרלס די 

*91וו*וד י• »*ן ארגי׳ט׳וי «אד
•le i.

it 9ד*  mm ד*ן ^ ײ די ײ ת אי« ן
o ד«ד r  in  t t jw r w i חיאזף 

ר די ײ׳ודנוו מוג׳ן  יחרטll'H 8' די׳וו
rw ין* yn w ri)*s  • r i  i n,

«i 8ר« n אי n י 'M T M ♦נארמי
» m• t מז ד m  • n v ry ir iM די 

i‘M <1M • M e r  )1• ir s io a m ד׳זען 
11‘M M |1M l f l ‘ M ן ן ײ rM י

rM  w m 'in ii*׳» ד n״  tro «ז8י׳
.WAS n » “ f CM

i 1 »  in•♦ ױנ׳ון « mb* •יי i u  m 
«,m nnoasw  i n n  n m » w i
1* «M 81MBMM‘1 |1M iw w iw n די

•r •מי׳ון  e n  m  |i# W ‘nM־ 
i r i r w  .r i« 8 n״ o n i m  i*m. 

9nrM־»|im in n . ••Mm •• m  r
»i די i“ M im v p  i m«‘״P’ii»  in 
ttrtirw די  vountm ניוד׳נווגמז 

irn inn no ר־ט iv r in ניי da*m 
|1M m-OMUMM ||f)»P 1» lfl*M m• 

iM הארטעו irp r  m“ ׳>d bm pm :  iyn 
i n n דיס «r ו ײנ׳ נעײסויימ מו

מ ד*סיען י ן ו m ד• ו 'f 'JM n f •דניי• 
i n ;אווענינ: D t ‘ fM3.

»>9M •»ו ).”SOT.-it

rT שעוער תלווגן ױ 
אץשימנא

שוז«-נמזערם«זן. 9 •רעזעננדרען
יזי־׳ע«;ב*ים, נ, ין8 1»ר,נ״טז ד•

302 8. JMPT ,»•108 BVP1M9,* '•ה 
i נען  o p*i iw o * m״D” P iM 8P iin  i v 

ו /־ו ז m 3 ׳עווי־ט׳גערניא;, ױ v n.
m ס»ײ, t ריכ״ און יורנ״ט ניסער זײן 
ip ro ייין הינײוננ Mr,• ״ m נ r  M 

* ײןינ«•־ ד*ס*נג, i»o 1י *n w w •«ג«װ 
3 o n  ,jmooi’i  inס׳ון iMrapB.

ײ ני.  י־עז«נט*רם יי*י סי
irm• » ד*ס o sM i ס ע נ ^י  roMii ני

l**ro iim.
i• ניו׳עטעוזט יזאר־טע *i«D •i in 
ני. ׳!”טיע:״.1ב» א. :נ״סוי־ידעד נענדע

i  ,“,vs's, ,מיגע ;יטןויס’1א»ע י־איט 
 oiyr*;*c; י,אראװטק*, .m ?א»יא!,

•חוסער, *!,na אנויש איז

ברודער. קראנקען א דזעיפען
 און האנדטאכעד סון א׳יני־טןד־ *1

 ^האגא, סם״ ראממס ס. 212 ר-׳טעי־,
 דאם םון ארבײטער. אן געהאיסעז ד#»בעז

 אין וועיכער ״שא•, אױנעידעימגסעז
 wr דדעז ׳יעצט גדאדע מײ^דען ה׳״אנק

 .BNT יענעם איז אלנ״ט ניסעי א n איז
i יענעם זיי א״נײטעל ד• s rוױסמנ־ ׳ 

r i ד .ױעלכער איז יאי״ע דיyקראנקער ד 
ך ;קפינט נדודצד  געאדבײט ה*בען זי

 םאדדלג״ די און אװעלםײם yעטו;ד̂ א״ן
 צום נעיואדעז איבעלגעגעבז איז געלט טע

 *צאא דעי וױ אזױ בלודעל, קלאגיזעז
 םו«ן n איז ארב״טעו/ סך א האס

WW א y;nyr. זײנצן סאינעגדע די 
 נ*יד, יואיס קאטיסע: דעד מיז געײיז

A^im roov •י ft און ג^ידיז 
ג^דדצן. פ.

ם^ד ד״ס?: פון אדבײסעל מנ  ביו
 חא״ 420 כיארקעס ס״ 212 ססלױס, און
 אד• אן סיס נעהאנדעילס אזױ א׳יד נמן

 «ד איז עד ווען W דיעד pc בײסעד
נ  אוכלאטעג* ®חנה^כע נים גזנוױסע יי
m מ * אווצמסרשטאנמז  יסוץ ײאד גאנ

 ■גיזהאגד אזעימנ אז גױינעו םיד ?**.
o אדכײסעד pc גצז w n  B in וחד 
in איזן און  נ^כ־ ארבײםעד אנדעדע ן
o מי»ז n , י מי ײ נ

jo יס1ניא

D r .  M a u r i c e  P e r l s t e i n

סױרחשען ארן מיךשען
1310 M o rrk  A f t ,  Bronx, N . Y .

la #  ,im ia g i0 * i p | i 8 J » 1 g ls

nm הױז יןניטי דער פה כאױכט
פארק פארמסט אין

 oiy װארט ד#ס גינען מיר א-ךע-
ט װעלכער אודם»ל, ץו װ י  ציפע״ טיט נ

J I וױ oy םאררע• דעם ס»ט חוןיט 
m ,און מ^נדק חונות pc R iJ iH D

מן הױז דדטי דצר ױ מומען אין סיר ו
ty ttp iiJ וחול יונלוטעז, אײדגע אױןי 

A גחנר אן פון ארױס נעחמען כיד# 
סױנ דין pfi *.t״3 o /0נ n כאציהט 

o ןץי׳אדז• n און אײנגײסעו םעואפ׳ס
ײוn,! »5 ה׳״ז m פון אױס;אגען »  מ

 pc רוצאה pH הכנסה רער »••,־״ ו?«
pn |yfypp y r y v;!,U דyױ ״חױו ל  ו

 ױ. »ז• א* סטאי דער pc ײ״ע*»*נ םו3
 אנצוגע• נאטילייך פאיםעהיענדע דט
 נסנצער דעי־ װאס ®יאםיטען די יען

̂א״ן  אלײ;;עברא:ט י*חר םאל׳ן לאט ן
n הכנס־ז ;אגצע די *  pc 

i>8f{.08 ;y: איז קרדערען ry׳w .דאא
 הויז דער פין הוצאה די
 .4דא 74/541.72 - - * ;עװען איז

 הוצאל דעל צו צװענ^ענדיג
 איניצױ טעקפעס, םאל דאר. 4.02604

 אז. א. הובלת. אױף וראצענטען ףעגס.
-אפ-ט2 דאל. 12,215.32 ניײבט יוו

. ‘סעזא״ סאד״ן
 װעיכע קװערעז, y:fyv:*'H די ®ון
 די געלועז איז רוח ;עכלאנט דאבען
 ד. 7,761.08 םון הכנסה אן נ-ט סטאר

 דאה דאל. 5,956.52 םון הוצאה אן און
 די געהאט האם סטאר די אז וזייסט,

 T׳i יײגעם .6דאי 1,804.51 פלן סוטע
פיט.

 דײדעז ’yi^s םיר ״ועלעז איצט
c n אודיטאד :

 ד• pc באאי־דפ עפזעתוטיװ די צו
.35 אין 25 ,22 לאקאלס
 ױניטי רyד פלן א;ג5פאי םyד תאױ

v m ,̂ובען ^אטיטע  אוגטערןונס טיר ד
 רעקארדכ אלע נאכגעזעהן און בינעי־ ךי

 םאדעסכ אין דיױז ױניטי דער סון
 און 1924 סעזאן דעס פאר פא. *איײ׳,

 פלן באליכט דעפ איבער דא ;יבען צןיר
c n .״אדיט״

אלץ, דלר טיט
״,,.6װאוי ;ײטען פ.

אודיטאל. געגעראל
:פאלגט װי זיך לעזט כאדיכט דעל
אונטער• געברי נ׳אנץ האבען םיד

 דעד םון דעכענונגען אל; ביכעד די זוכט
טי דער פון הוצאה אזן הכנסה  הויז ױני

 סע• דעם פאל פא. )#«ארר פארעםט *ין
 גע־ איהד װעט בײאיגענד און 1924 וא{

 *ציט׳׳ אגס•6״בא פויצשסעגדיגעז א םינען
pc #‘אי| אױסנאנען און אײננאמען ע 

 דער פון םאדכעגעז גאגצען פוג׳ם אויך
:דױז 'וניטי

ס א . ד ן ע ג ע ס ר א  די — ם
 85,000 ?אסט אדום לאנד כי״ט׳ן הױז

 איבעמע• הײז די האט טען זיגט אל.1
 אײגענ״ פריהערדינען איהר פלן ומען4

 סאדשײ• אײנגעמױפט כעז ראט טימער
 14,63951 באטרעפען װאס זאנען, דענע
 אויך צייט דער דודך זײגען עס דאל

 אײנמכטונגען נײע געײארען געםאכט
ײ און נעװען נויטיג זײנען װאה  קאם־ ז
̂. 9,982.22 טען  אן מאכ̂כ דאם דא

 די איצט באטרעפט •לאץ גאנצע אס1
ראל. 109.621.73 פלן סוםע

 בא״ אײטעמײזט פולער א איז אט
 :אודיטאד דעם פון ?אנס-ט-ט

:פארמעגען
: זyםארמעג געישאצטער

t אוימםאמונג און הײזער ןאד,1  8&/JOO.OO 
 14,689.51 — — געקויפט אויסעטאטזנג

9,982.22 איבערגעביםעז און ^וג;ר,:י£ט

1109,021.73 ------------מאט#ל
געברוי־ *ום לזאחרע •*ובליבענע

1,886.10---------------------— כעז
 פארמעגעז: >ויצטינער

ryp—099.76 בא;ל,-~ סטראדסבורג אין 
2,000.00 — באנק ױניאן אינט. - *7?
250.00 ----------ס8סטעמ כײװינגס ואר1

• ' 13.50 — רעכעגונגען אויכלגטעהעגדע
CX.60(--------חובות ױיסזזטעהענדיגע

I 4,023.26 ---------- םאם*ל
אויםגאבען אאס קאסטען :  yD:y^y:B<

- 505.47 ----------- אוישגאבען ליגע־" .
פארמעגעז טאםאל — 1110,096.56

 האמװדטי אוז קאנצערט א
 ®עבר. טען21 שב̂ר געזאנג

טאון דאון
 װמם ®עכרואי, מםזןז דעם אדענם, ׳שכת
 נןזאננ, ?אטױניטי און קאנצערט א סארקוס?

ו וםצ »וז סם. yt>4 m סיזול יאבײק 1אי װ ו
מו: v? וחניצז לאנןרערם איז טײיי א  ג

 ®וקס דזטאז^א ;טא«ראגא שיײנזנר, עסטעיא
ם•!. זאפלאוזסקי, j <. ײ״ײיגיפם׳: מרי

 עדױהיײ אינםערנײשאגאל )1• איאנימידם
ר ■רי• אײנטריס דז«ארםמנם. אאניי  מ

״ אוז טיטנרידזגי !n r אסיליעם®
a _ • -ו■ . « ־,__________  . J t . .  •  J  .  f t ^

סורפלוס. ארן םאנדען חוכות,
 I 19סס.ססס, — צןחלבאר טןדוזגײדזא, »עי1

 10,000.00 — צאחי*:אר סןר*גי>דז«, ̂־«עי
 :חוגות נאידינע

*B j r y i r טען1 אוי*׳ן
825.00------------— מןלט^יידזא

ן יינצעײעפמ װאס גלט אויי׳
NV■ י|?#  וי,נJ2• - 99.10 י

15,125.01 35 אלן y.? 22, 25־* צל ילללעז

$ 17,049.11 --------------טאסאיי
;פאגךס

377.08 ------------------— ן«ע?1נינל
:דעוערװען

די £*ן װעיט lie יאיקלענערוגג
־ אוימפמפונ; עיאזמע  KH,(45,(00 י

די ן £,* װעדמ »ון •י.י?לעגערו:;
וי£טע 12.148.68 אליסשצאט-גג צ*ג̂ע

------ 57,418.68 $טאטא-
851.00 ----------------------- 5־״ד

 $105,295.87 פאנדס אלן חוכלת 1טאטא־
גא;צ;־ר רעי *וג1י 3

10,800.09 — ע-זיכצעגץ פון «ײ#

נוארק ,21W איו ?ראנקען־נןנעפיפ י»הו פינף

̂ל י א*ן Di:ge זזוגות, טאכ
$116,096.56 — -1 -----------סלרילוה

קאמיטע. הױז ױגיטי ,ד

באטער״ צו ״װעלט איז אגםאגג אין
 װ• םא;ד, דעם םון עגטװײןלוגג די קען

 געװאלען נעבראכט איז סאגד דער אזוי
 האבעז װאס אורזאכען, די יענען, א*ן

 רעזול׳ רי אױך און דעלצו געבלאכט
םאנד. דעם סון טאטען
 האנען 21 יאקאל פון מעמבערס די

 מעטבעל א םאלען געלאזט דט קײגטאי
 גע״ געלוען על איז נויט. פון צײט אין

 האט םיגאנציעי־, אדער םיזי״ש כראכען
 נע״ האט טעץ — אױסגעסאכט ניט עס

 די צו געקוטען טען איז הילף, דארפט
 רי באקוכיען. ע& האס כיען אלן ברידער
 :םרא׳טיעדענע גי;װען דינען מיטלען
 קע*ט כייט געהאלפעז האט טען װענלעז

 א פיט װעמען און טרעזישורי, רעל פון
 כייט ,4ראפעי א מיט טעאטעל״בענעפיט,

 נע־ שעפער, די אין תאלעידעאן א
 האט עס װער יעדען, סען דאט האלםען

 גע־ און חילף. נאך געװעגדעט נאר זיך
 גע־ ״שױן איז עס װען דאן, ;*ט האלפען

̂ד, נאד שסעט, צו װען  הירף די װען באי
נויטיג. געוועז איז

 ישיעוד די געװען אבעי איז וױפיעל
 כאט׳ש i יטטיצע בעטעז אין קלטען צו

 פאל באטראנט ניט דאס האט ק״נעד
 געפל־ יײטע זיך האבען דאך ט׳צאריטי,

 ‘הא די ווען פאריעגענהײט, א אין נעז
 אין כרירער די צו יןומעז געטוזט נען
 זײ לאגע א פא־ ולאס אין ךערצײייען זײ

דך. נעפינען
 טלאכטען נענוכלען ׳האט סען און
ײן דעם װענען כיעםבעלם. די םון װאױיז

ד ע פ ײ נ ד ג א נ פ ױ ו ױ א ט י נ א פ ס ו ע ״ י ן פ י  ד

i s ו ע ג ױ ח א י י ן מ י נ ױ

 אר״ פון ױבילעאום !־יעהריגעל5 זעד
 סא• אין איז סאניטארױם ריננ בײטעד

 אוקש געװארען געפײערס גופא גיטארױס
אופן. אײגדרוקספולען אן

 טען12 דעם צוריק, יאהר 15 מיט
 אין איז בוירטדעי) (לינק^ולן׳ס ברוארyפ

 דער נעװארען געעפענט י. ג. ליבערטי,
 רעדט עס סאניטארױם. רינג אדכײטער

 איז געװען סאניטאדױם. א — אזױ, זיך
 פארם, ^ופגעיאזענע ארימע אן בלויז ראס
 אירגעגד אהן און ״כאטקע״ 9אי מיט

 רyאב אײ£־־יכטו;גען. מאדערנע װעלכע
 באיטטימט האט רינג ארכײטער דער װעז
 סא־ א זײן זאל פלאץ דעם אױף אט אז

 םיטגלי- קראנקע דינע פאר גיטאדױם
 גע• סארװאנדעיט טרוים דער איז לער,

 צו יאהר פון װירקליכקײם. א אין װארען
y זײנען יאהר ' ' i ’ iyo ipym ,געכײדעס 
 אויסבע• נײע געײארען געמאכט זײגען

 ־יעהריגען15 צום הײנט, אץ סערוננעז
 װאס אנשטאלט, אן דאם איז ױבילעאום,

 קריײ םעדיציני^ע די אין באװאוסט איז
 סאני־ שעהנער םאדעדנעד, א איס ןען

פאציעגטען. טובוירסולאר םאד טארױם
 איז יאהר 15 די םארלױףיפה איז

 און ליבע נשםה, געװארען ארײנגערענט
 און סאניטארױם, אין בערגעבע:הײטיא

 אדבײ־ דער װאס דערויף קוקענריג ניט
 אנ־ ארום אױסגעגעבען האט רי:; טער

 אויס״ אויף דאלאר מיליאן דעלהאליען
 די אויןי און אנשטאלט דעם האיטען

 טראכט דאך אײנריכטוגגען פארשײדעגע
 קאמיטע סאניטארױם דער יעצט שוין
 ײע־ רינג ארב. פון עקז. נאצ. די און
 גע־ מאדערנע מעהר נײע, בריען גען

 םאציענ־ די געבען זאלען װאס בײדעס,
 מעהר נאך אגנעשטעלםע די און טען

באקװעמליכקײט.
 טען12 דעם אװענט, דאנערשטאג

 א געװארעז געגעבען איז פעברואר,
 פאציענמען די םון קאנצערט שעהנער

 פראגראם אין ױבילעאום. רעם לכבוד
 טאלאנכד רyד באטײליגט: זיך האבען
 טענענהאלץ, אליהו שוישפילער םולער

 הױ אײניגע פארגעיעזען האט װעלכער
 מײזעל, בעלא מיס זאכען; מאריםטישע

 טעאטער; נעשאגאל פון פרימאדאנא די
 בירנ־ םאד. פריםאראנא, באװאוסטע די

 טײזעל מים מיט לעבעריעװ כרס. בוים;
 קופי^עך. פרעהליכע געזוננעז האבען

 אױף געװארען אהאמפאנירט זײנען די
 אד״ י. גראםמאז; מים פון פיאנא דער
 שטײ־ זײן אױף האט קאװנער) (ב. הער
 לאכען צו פאציענטען די געמאכט גער

 ער װעלכע שטיםערײען זײגע םיט
פארגעלמזען. האט

געװא״ ערעםענם איז קאנצערט דער
 האט װעלכער פיש, ב. י. דר. םון רען

 פארזיצענרעז דעם אלם פארגעשטעלט
p t דער מון ט״שערםאן נוםסין, ר. ^וווענס 

 רע״ באגריםוגגס סאםיטע. םאניטארױם
 געהאלטען יןאנצמרט בײם ?ײנען חנס

 האלפערן, דזשולױם דר. פון געװארען
טיננ און אדםיסיננ  םון דאהטאר וױזי

 זינגער׳ עםאנומל דר. סאניטארװם;
 געויעו יאהרען ערשטע די איז װעלכער

 באס״ י. ;סאניםארױם pc דאיןםאר ד*ר
 ארבײטער pc סעתרעטאר גענעראל <ןין,
 pc טשערםאן וױינבעת, י. און ״ריגג
 שאםיטע. עקזעהוםױו נאציאגא^ער דער

א| * גאגעביז חאבען חנדגאר rHi כםעט

 פא־ פלן ארבייט דע־ װעגען איבערבליק
 יאהר 15 די פון פארלױף אין ניטארױם

 פון באדײטזנג װיכסיגער דער װעגען אזן
אנשטאלט. דעם

 מיטגרי״ די האבען בײטאג פרײמאג
 און סאנימארױם׳קאמיטע דער פין דער

 נאציאנאלער דער פון פארטרעטאר די
 ;אאפ־ יי כױט צוזאמען עקזעקוטיװע,

 פאציעג״ די כייט געהאט געסט אין טע
 געדינט האט זועיכער באנקעס, א טען

 אױף פײעדעז צד צװעק: דאפעלסעז א
 יױ סאניטאדױם דעם אופן אינטיכלען אן

 הבא בדוך א געבען צו און בייעאום
 װייי האט װעלכער פיש, ב. י. דר. צו

 טע־ פון אמט דעם איבערגענוממז רער
 סופעראינטענדענט און רyקטyדיר דיקא^

 װאס שט-מוננ, די סאניטארױם. םון
 האט ״בא:?עט כײם געהערשט האט

 דעי צװעק. דעם אױסגערריקט װירקליך
 געװען איז טyבאנק םון טאסטמאסטער

 גע״ זײגען רעדעס קורצע װײננערג. י.
 האײ דר. דר^םיש, םון געװארען האלטעז

 ראטדאן <. נט.yפאצ' א פון און םערן״
היבעץ. ביםעל א פארגעלעזען ׳האט
 נאנצע די געװען: זײנען געסט די

 באשטעהט װעיכע קאמיטע, סאניטארױם
 ב. ׳זע<דין דר. פאדניס, י. גוסקין, ר. םון.

 אץ סילװערבערנ; דר. ארן ליליענבלום
 װײנ־ י. — קאםיטע עקז. נאצ. דער פון

 זינ־ י. שולמאן, א. דײװידאף, ם. בערג,
 פייגערמאן, נ. פרישװאסער, ב. דערפאן,

 סי״ יארה נױ דער פון כערמאן; ל. און
 ב. און עבעריל י. — סאםיטע ארג. טי

 בא- נאציאנאלע די אויך און װאולף,
 מיס און געליבטער ם. באסקין, י. אםטע,

 בײם האבען זײ פון אלע כמעט אש. ר.
 ־יעחרײ15 דעם זועגען גערצדט באנקעט

 העדצלי־ א אויסנעדרייהט טוב, ױם גען
 איו םיש ב. י. דר. צו װילהאמען כען

 אוכיצוהעהרען םאציענטען די געװאונשען
 זײערע צו געזונטע צוריק גיכען אין זיך

 געזעלשאפטליכע און פרײנד םאפױליעס,
טעטיגקײט.

 צל כרעז העז עמסט, דעגקט ניען אז אלן
 פאל געכדאכט האט טצן יןוכען. עפעס

 :רע«איט פאמענדען דעם טעמבעלס רי
 א o:yo 5 צאהיעז זאלען בדידעל די

 און דױס, זײערע טיט צוזאטען װא־
״ זאי*ען דעלפאל  א דאיאר 5 קרי;ען ז

 װא־ אכט וױ כיעוזר ניט בענעפיט, װאך
 איי• זוען הײסט, דאס יאהר. אין כען
 א דאלאר 2י).0 א״גגעצאהלט לאט נעל

 ער א*ז פאגד, בעגעפיט דעס אין יאהל
 יאלל א ראלאר 40 צו כארעכטיגט

שטיצע.
בעם״ אלן ^װאל צום ארבייט אלעס

טעמבעלס. רי פון טען
 סיק די האט 1922 יאלר א;פא;;

 ענראל־ אן עטאבלידט קאנײטע בענעפיט
 בא* א״גער יעדער און פא;ד, כיענט

 און ױניאן. רעל אין ראי־אר אײן צאליט
 ױרשים די קריגען פאל טױטען א זיא
 דעם אין מעםבעל יעדען פאר דאי*א־ 1

לאקאי״.
 די האט ,1923 שפעטעל, יאהל א

 צא־ אנגעפאננען קאנייטע נעגעפיט פ-י
 בענעפיט. װאך א אר4דאי זעיזס צי יען

 דעד און יאהר פינןי םאליבער איז א;ױ.
צום פלנקציאנירס פאגד בענעפיט סיק

אײגעם. יעדען פון בעסטען און װאהל
 אײך און רעפאלט פינאגציעלעד דער

 בעגעפיט װאנען װיפיעל רעפאדט דע־
 מילט־ די צו אױפנעצאליט האט סען

ױ לויטעט בעדס, :פאמט ו
אױטגע־ טען האט 1919 יארור אין
1920 אין בענעפיט, װאבעז 11 צאהי־ט

 װא־ 45 — 1921 אין ױאכעז, 46 —
1923 אץ װאכעז, 43 — 1922 אין כען,

װאכען. 54 — 1924 איז װאכעז, 43 —
טען האט יאלר פינ־ פאר צוזאטען

 װא־ 245 פאר בעגעפ״מ אריסנעצאהרט
 טען לאט װאכען 245 די פון כען.

 דא* פי:ף צו װאבען 163 אריסגעצאהלט
 דאראר 6 צו װא:ען 82 און ױאך, א קאר

װאך. א
 פאגד ל1ד; װאס צײט דעי דורך

 אײניגע גע־ועז אױך זײנעז עקדסטירט,
 האט כיעז און ״טטיצע, נאד פאיראנגעז
דאיא:־. 356 טיט ברידער די געשטיצט

באמע־־קען, צו װערט א״יך איז עס
 האט װאך א פינוײסענטעע די פל; דאס
 א דאלאר 2 צו געביטען 1922 אין כיען

 טאנאטען זעקס אי־ע צא־זלען צו *אלזר,
ראלאד. 1

 בע״ ס*ק דער װאס געידער, די פון
 די פון געלןדאגען דאט בא;ד געפ־ט

 :אױפנעצאהלט כיען האט טעטבעדם,
 אין דאלאר, 1347 קלאנקעךבענעפיט איז

 האט פאנד דער אוץ דאיאר, 356 הירפע
ד. 1717.91 קאסע דער אין איצט נאך

דערכיא־ צו דא ױעימ אױך איז עס
 אגגע־ אױך איז 21 יאקאל דאס

 אנטי־ ױ:יאן ״טרײר דער צו יטראפען
 װעלבע אסאסיאײשאן״, טובעדקוראזיס

 מעם־ די װאס יאהר, א סע;ט 50 פאד
 אסאסיאײשאן דער צו צאתיען בערס
 פאל אין צו שטעלט ױניאן, דער דודך

 פ*יך, אײער, קאנסאניפשאךהי״ם א זיפ
 און פרײ. דאקטאד־ראט און כיעריצין

 דעפ וױלען.נעברויכען טעײבערם רי װען
 קינדעי אדער פרוי דעל פאר• דאהטאר
ײ קענען יאהר, 16 אונסעד  א קרינען ז

 װיזים. א פאר דאראר א פאר דאקטא•
 א געקויפט האס אטאטיאײשאן די

 װע־ זײ ארן לאנד, אקער 270 פון פארם
 אוג״ סאניטאדױם. א דארט פאכען לען

 די םיט זיך באנוצעז טעכבערס זעדע
 אסאסי״ דער פיז דאהטאר pc דינסטע
 פעלע פיעלע אין און אפט, גאנ״ז אייטאן
 דעי אויך און טעטבערס די ער העיפט
 די אז טיםלעז, אנװענדען אין ױניאן

דוײט. צו אװעקנערן ניס זאר גראנקהײט
גדוס, ברידעלייכען כדט

סעקדעטער. ארטש, לעא

a פובללרשאן און רעקארד דער n.
ץניאן װ. ג. ל. א.

לאקאלס אפ*ליא*רטע ד* םון סעקרעטערע אלע אזי־ פאדערט
יזטע15 דעט בעפאר כאנאט יעדען ארײנצױטיקען

.2

 איינאדזטע ד• אײן דרײכען זי• װאו בלעטער בוק״ «דײ אלע .1
מעםבערם. א־נזערע פון
 נייעש יעדען פאר קארדם אינדעקס צוגעגרײםע םפעציעל די

פעםבער. צוריק־ארײננענוסענעם אדער טראנסםערירםען
 ױאס כיטגליד יעדען ווענען אײנצעלהײםעץ אלע םים רעפארט א .3

געװארען. געעטראנען טאנאם דעם דורך איז
•%«%%I / ב״טען ז*יי 1  אן ;יבען פעםבערט װעלבע אדרעסען נ*יע די .4

װאױנונגען. זײערע
 םאר דערען באשטראפט לאקאל א קען קאנםטיטושאן אונזער לויט

 אינפארמאציע. אייבען־נעפאדערםע די צוצושטעלען פארנאכלעםיגען
 ז־ץ צ• ױנ־אנם א־נזערע פ־ן באאטטע די דעריבער בעטען םיר

•ינקםליך. אבםאלוט
גר־ס, ברידערליכען כים '

אן. א. ת מ ל דירעקטאר. ס*ו
T• ־ד־ז־
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בראנלןס• אין
 S פעבתאי, ט/נ:20 דעם פרײטאג,

̂*כ די אין אװענם, אוהר  פון רדםס יד
 עווענײ, װאשיגגםאז 1581 ,2 4יאקאי

 איבער ילעקט^ויען באסוױניק ב. װעט
 אחיעאל׳׳. *ן *ולז איז םיס ״ייטעדאטור

 דעי־ איבער דיסהוסת v זיין ותט דאם
 ײך דארוי ליסעדאטוד וואס כױמ פראמ
 נר^בלעביען כױט אינטערעםירעז, מעהר
תונסמ. פיט *דער

 1 םעברואר, טען22 דעם זונמאג,
 דעם איז װעמ םריה, דער אין אזײגעד
 א אנפאנגען ראנאוי היליל פיאץ זעיבען

װײ ״די איבעך לעקציעם 4 םון קורס  צי
אסערײןא״*. אק ליזאציע

הארלעם• אץ
 1621* ס^במר, םייקערפ תאאוק אק

 סט״ מע108 יעבעז עחעגיו, אעהסיננטאז
 אײי* 10 םעברואר, סעז22 דעם זונטאג

o װעם פריה, דער אין גער w e צאוױן 
 אי־ לעשןףעס 4 סיז סעריע » *נפאננזח

 אנםוױקי״ז;: אינדדסטדיעל* ״די בער
געזע^אםם״; כיאדערנער דער םון

בילדינג. 9 לאקאר אין
 1.15 םעברואר, םעז21 דעם שרת,

 .9 אאקאל םון אין.אױדיפארױם בײםאנ,
 רא־ הלל וועט עװעניד, לע<ןסיגגכ*ז 57

 ״ד איבער לורס זײן פארטזעצעז נאףי
אמעריקא״. אין צױױליזאזױע

 פא- װעכענםליך וחדעז רעלוצחןס די
 אי *לאץ דעפזעלבען איז װעדעז געזעצס

צײט. דערזעלבער אין

טאון. דאוז “
 8 פעב־ואר, טען20 דעם פרײטאג,

 210 האל, בעטהאוחגז אין אװענט, אוהר
 װעט סי, רוס אין סטריט, כע5 איםס
 4 פזן קורס א אגםאנגען לעוױן מאקס

 אינדוסםריעיע ״די איבער לעהציעש
 געזעל־ פאדעדנער דער פון אנטוױקלוגב

 פארטנעזעצט װעמ הורס דער יטאםט״.
 זעלבען דעם אין װעכענטאיך װערעץ
צײט. דערזעלבער אץ און םלאץ

 פדײ לזדוציעס די צו אײנמריס
 אינסעיתיײ רעי םיץ מיטגל־דער פאר

פאכדליעז. זײערע אין שאנאל

.63 סקול פאבליק אין
 :ע־ װעם קאנצעים גרויסאדםיגער #
 פעב־ םעןcm 21 שבת, ווערעז נעבעץ
 ארידיטארױב אין ׳אװע:ט אוהר 8 רואר,

 יע* סםרים, טע4 ,63 סקול פאבליק םון
עװענױ. עדשםזן בען

 בא* זיך ריעלעז קינסטלער םאלנענדע
כאפ־ שרײנעד, עסטעל מיס :םײלינעץ

 וױיאליײ פיקס, תשאזעף כר. ; ראנא
 בארײ זאפ^אװסק/ ל. נ. מר. איז ׳ניסט
 װעכ פראנראם דער פיאניסט. און טאז

 רוסיש;• כיחיק, קלאסישע םק באשםזןהן
 ^נרויד און פאלקס־נעזאנכ אידישע און

 פק פיהרערשאפט דער אונטער געזאנג״,
זאכלאװסקי. מר.

 מיטנ^דעד די פאר פרײ אײגטריט
 זייע־ איז אינטערנײשאנאל אונזער פון
 כיט־ גאר דארױ כיען םאמיליען. רע

בוך. ױ:יאן דעם ברענגען

 לעלך םטאלמער ר. דזש. ב.
פעברואד םען28 שבת, טשורט
 1.30 םעברואר, םען28 דעם שבת,

 אוניי• ארבייםער אונזער ,אין בײטאג
 אױױויננ וואשיננםאן איז ווערסימעם,

 םםאל־ טר. וועט ,530 רום םקול, האי
 *וואיכיעז די איבער לעקטשורעז םער

ס״, גארמעגט ד ק  םון היסטארי די װןןז
 גארסענם לײדיפ *ינטערנײשאנאל דער

 דר. פון געשדיבען .יתיאו, װאירקערם
לעװיז. לואיס

 ערל&ינעז. װאס גאר אי• בוך דער
 ערשײ זײנעז ביר עם איבעד קריםיקעז

 n א׳יז טייסס/ ארמ ״נױ די איז נעז
 איײ אונזער אין איז רעפאבליק״ ״נװ

 לױבאן שרײמנר וײ ®רעסע. געגער
 װיכטמ־ די םון איינעם אלס בוך דעם
 *ד• *ח סאציאלאניע איבער ביכעד םםע

סאנאםיקס.
 פון םילא ואר אז ערװארםאז פיד
 צו תוכמן ײעאעז סיטנלידער אונזעדע

^עהציע. דער

 לעקטשורט װארבאס m מרע
אונידועדױםעט. ארבײםער זרן

 מק־ עדיוקימממאל װארבווס, םרס.
 אװ לתג .המויערײסײז חני «'! רעםעד

m+vom“ דעם צעקםמורען וועם nye, 
uro21 o n ,ג 230 םעברואר מי ״  »ין נ

 r» אוניוחנרסימם, ארבייגמר אתוער
tvou*nm י אוירוױנג* t ו o o, רוס

nro m. :1זיי ותמ fovo די 330 p v

נ טוס קאאיע־ייט•״ ד• כיאבעז iv ױ
יוסן״ ײין ע.*ט?ומ אן נאײענוגג ירע

ריתע״.

ר דד. טו ר ט קאלדדן א ע ען וו כ ע  ג
ר תודט » ע ב  ^עקאגאכדשע אי

ע״ אני ל א כ סי ץ — פ ד א ע גו  או
ער ט ^ ב ט אר ע ם ד ד ע דוו או

 אוליװאיזיטאס, ארנײטאר אונזעד איז
 רום סאוי, ה*י אױרוױנג ײאשעגטאן אין

 פין קירלהון, ארטהזד דד. װזןס 530
 * נעמז סאיזזדזש, יײגאד ברוקוואדד

 ״עתאנאם•־ איבער יעשציעס 6 פדן מורט
אסיכאי״אנרד. שע

ױ כאשפראמן װעט ס קוו רער  אזדי ו
כזג די  211 ב*יוי*;פײסס ג»םור טינ^י

עיואנאכדע. *ח גא:נ
 ורעיען מנעגשטענדע פאלנאנ^ די

.״יסתוסי׳-ט
 געבארענא נאסוי: ביענשייכע די )1
סײמן. ערװארנזמע און  עהאגאגזי- >2 ש
מאךאתאם ®ת״ם א^נאמזאפםאז פע

 אנסודיקזןלס דך האט ער וױ םעג^ז,
מ זיט4; מיי דוי  די )3 ערמאהרומ. גז

 עקאנא־ כיאדערנער דער «ון נסיכאיאנת
 די כדט פארגלײך אין פיסכתסע, דיש^•

 אזנטערדר- די )4 שטייכען. אינעײיכע
 ביי• נאטור םעגשליב^ דעד פין :ו::
 דיי )5 סיסטעטע. ער1עלאגאטי׳י ~ער

 פסיבאיאגישע א איז םראגע :קאנאטייעע
- פרא;ע.  פ-יאגדזןב פון הינדעמייצע די -

 דעד בי־ט ;יט א*ן טעניצען ד*מ׳; **ז
-אםרד.

ן פ,*ױעז רי פאר לעלןציע *
אץ, מיטגדדער אונזערע
• בראגקס ר׳י

 פאר וועדאן ;עגעבעז ײעט יעתציע א
 איז מיב^רידער אונזעיע פון *רויעז די
 ײא־ 1581 12 ראחאי פון רוכים קלאב רי

חס, עװ., שיגגמאז  אוחוגט, פ׳־״יטאג בר̂ו
םארנדט. טעז13 יעם

 װע־ נעגעבעז ײזיזעז רעקציעס אהויכע
 כױט־ ארגתדע און צייט צד צ״ם pc רעז

 חור־ אונזערע באזדכעז יראימ גי*ידעד
 האבען בי־אנתט, אין י*עימױעס און סען

ײ אז באשיאסעז זיגסאנ יעצנמז  װע־ ז
 אכםונג ארם הויז, איז פארבלי־יבעז לען
 זײערע כדי ק״נדער, ד• אײו» נעבען צו

יאאציאס. די באזוכען זאייעז פדויען
̂עתציזוס ד«זע <ןון אבדכם די  וועט י
ײז  אונזעדזן פאראינטע^בילזזז צו ׳ז

 אדבײםער דער *יץ פדױעז דיסגלידערס
סדאגען. סאציאלע אין אין :אוו^נונג

 און יעתסשדרזזר ד?ם pc :אכיעז דעד
 יטפע־ וועדעץ <אנא:פייט ײעי־׳<ן טעניא יר

םעי.

 אוגזערע פאר נדקעמש ביליבע־
 קאנצזןרמעז די־ צל מיטנלידעד

אדקעםםער ®ײלהאדמאניק פון
 באקױ קאגען פױנמלידער אונז/גרע

 דעאארטי ‘מדיוקײ״טאגאי דעם פין כיען
 בא־ ױי װעלזןן ווללכע לאי־טלאך, םענט

 געגזד יגאנצאדטען, ביליגע צו רעכטיגעז
 ארקעסטדא. פילהארמאגיק דעם םיז בעז

ווענ־ זיך כיד; קאז אױסקינפנמ
 דע־ ;דױרןײ״דא;אלי פיז א^ד^פמז דען

פטרימ. טע16 װעסט 3 פארטביעגט,

 עדאטיװען6תאא פון באי דער
קעמפ. ױניבד

ר אױפ׳ן  קאאפע־אם־־ועז דעם פון ̂ב
m פארקוניען װעט ײאם קעס^ ׳ו:־טי r, 

 םיט זוארטע!• ,1925 נדארט־פ. טען7 דעם
 ם״כד און פריינד הונדערטע ננעדדלד א.

w די •*טײזעי. w, באזוכפן ייע^מ 
 קײן דארס«ן אוגמערנעהםונגען, אונזערע

 האבפן װאס די ילאנ׳זז• ניט עדקיערזננ
 באזו־ צו נזזלןנןמה״ם די נעהאם נ־ט
 גדר ײייעז אונסקרנעםמניז אי:ז«ת כעז

ײי אסױינעז  ערטנמנטם, :יאימנרזס »
t»wno באקאג״ איז סרײגד דאדס איזזר 

ira א אי) סע te -m u חגר׳׳שער איז 
 •ארנןני־ דמר צתיינמנם. אטמ»ס*«חג

נחר פיעל r» איהר ־יואס נעז,
ײ, דער װי סער, רי  בא• איהר ײ»ס י

«x>n ױ« סײמס א «נר •ר-מ חס־» 
N» nm*׳o n  j רזיי׳ומײימר ־*דזןי• 

»ז o *־יױנע( זיך י n 4גע,פארנענ
o נים פארנעסם n ,ב*ל c n  , r a r 

"iso ,םיז אין מארט׳פ ױ  -wo >rnif< ני
75 ,m צו ט־מעםס סט. טע116 איסט 

 יעס־ 135 דיויו, ױניטי ־an א-ין באקוסאו
p א־ן PJ* *ײעניז׳ םימםאו m w p  y n* 
u n r o n1786 4י»י ־ ly o u 'o p n .ו»

ס אין שטמט^נדען װעט ױו מו דיו ן יווי ו ; ו י י ג ן בטרים וערטע 0aנומ. סקזי •
ך װעיען קינסטלער ■ראטמעגטע — עײענ־ו. ער׳טטע גענען במט־יליגען, זי

a 1 ענת, טנז׳מרון nנ* טזז1י»•
ר 8 רײר, מ די  אוי* »ין ןדחמט, אין •

ס ריו טע4 ,03 סתול US ךין
p י«נען סטר־ט . o n y ,עװענױ g im 

o גרױססרסינער דער ני*ן1*סרק m i f P
מריוקײס*ג»ל אונזער «ן סרסנו׳צירט ,

tu y o e m n,
 IV• 1א־ •ראגרסם גמיססרסיגער »

in מנרײס י fu p j ו י o א iyns. עם
o n ה ניוזית יד*םי?* פון נאמטעחן  • י

i מ איד״*^ >«ז מ ױן חסי׳  א־סײ־עוי׳
יוס־ ז״ן אױף װעט עס ייײור. ■סיהס

m אתםעד געזסגנ מ־ינ־טי 1
.’זאסלאיומ ל. ג, סון ־אפט

y• לו«ני׳<8י די a iy r o r i *סרטיס 
if> n  iro עס־ ס»ס :נססי״לינסן דך 

yo> ,סרייג*ר u n aya^ .ניד •m m 
in׳ »j*> rii <w׳j oo .ו. סו .> •am 

w n<*,* ,גסדיססז
n  oyרe עײיסרססמ y iv tn*  to
 ומל־ •*סילי*ס, זײער סיס סיסניידסר

 מהד■ ותל*ן דסידססון, וײײ־ניו נ*ז
o נען n ,ד#ס ק#ו«*רס o n •ןי y j■ 
I נעלזןסןנהײס » נען P ir n n o ■  w • 

m ■סר » o r  yovun io «ט־0נ«ו«י׳» 
ױ ,onyiwop ר״ג*ן » אייו• י

d סרײ• א״וסד״ס m. נמאי־ד«ר )s t 
ר •ססי<*<ז. דימיע מ ן * » o n 

o «יסכריינ«*ן דארם*ן n ,ייניסו־ניד

אוניװערדםעס *רכײסןר זתסעתמ»נ»ל
wmirnrm וד״סקוי. יודחדנג

יק.0י ניי סטר־ס,■ טע10 אה *צי־ס יננ11יר1«

 אםעריכאגער אין ענכלי־טע ״ד־ — סעבר־אר סןןן21 דןם ,130 ׳טכו^
סטןןלסער, י. ב. — ־טער^טור־

ד װאס די «י מז ט״י־ א m »יז נ r  o n כ«ר־י יזיסחחמ * נסיאמן 
*an rר־םעראט־ר. *ננל״פ־אם*רײ!אמר ־

 סרמלג ״דער :»יכער לעקט׳סלרען װעם ווארכאס יוגנסס — 230 •שבו/
׳ אםעריקא״. אץ באדועכ־נ; א»עראםיווער8* ־עד *רן

ץ 10.90 דנםיזזנ. י  קסיהדן ארבױר — סעכדואר צצסען דעט »ריה, דלר י
®סיבמלאגיע״. ״עקוןגאסיעע :איבעד יעקםעדרעץ ־דעם

 םאדערנער דער פ.־ן אגטוױהלתנ א־נדוםםריעלע .די — 113« זדנםמג,
ק^רמאן. י. ה. — ;-זעלשאפס״.

 אמדוםטריעלאז דעם יז2 אנטוױקלוג; דער פון שטוד״וס א איז דאס
'W יזראא. אין א,ץ אדעדײן* אמ

ל די אין קורסען בילדינג אינטערנעשא̂נ
יעיק. ניד שםרים, מע16 וועסם 3

 די א־ז ״•סיבאלאגיע — *עברואר טען26 דעם .»30 ®וועגס, כדם״מך
פיפדסהאנדלער. אל^קבסנדער — ארכײםער״מוועגונג״

j תודס דעם אין n n שסי־כעז םונדאמענטאיע די באטראכט• 
 אזוי ה*נדל*ז נמנ׳פ*ן ױי םאמז ײ^ס כאראהמער. סעניפליכ*! איז
נ״■ אינטערמסנטע אננןוױזזזן וזעדען oy אנדעד׳*. ניט און

iv#• די פון ׳איל׳ט u it o טז;ל־כ*ן א־ן >m v, חור וךן ידאי■ 1’א 
מזעל׳םייסס »ין 1»י חײם

f o r t f V f i* ,יז ״דק&נ*נדקם — םעברואר טען26 דעם ,6.30 *װעגם« n 
קןזסאיל. פי^װיא — מרבײמעו-ביױמ^מנ״.

t איז n איגדיקט־ היינמ־נע די אווי װי באמ־אבט װ*רם קורס
נמלא־ «-1אי יי1 און צתר־פנע׳פכעלם א*ז ד וױ *רנאנ־זידט, איז ריד
נזוטמנעדדפגס א־צם ויערט א־נדיםםר•* ד־ ויי א״ו ארכ״נ^ גיזם

־ ־ םענסערס ױניסי אינסעתעמונאל ױ
סענפוער ױנימי בראנקם

איםם. פארק ־תוסןסא ,61 םכ,.־ל פאבליק
 טעחמא — פררי״ ארב־־םעד דער פ־ן יראבלעםען די אדרענט, דינםםמנ

* װאלססמן,
סענטער. יוניטי שײד איםם

םאנהעםעי עײענמ, ערשטע לעבען םםרים, נד<4 — 63 כקול סאבליק
 אמ כחזדת עקןמןןסיעע אדן ס>מי?זלע ״די — .8.45 אװענט, נדםװמ־

י וױלבעדם. ל. א. — גןךטיכםע״ מםעריקאגער דער
o א־ן n נרויסע די באטראכס ותרען קורם ^ סםי־  אינרו

 צזנד האבעז אנטװ־תלוע און אנט־פטעהומ װעטעס קאמב־נאצ־עס,
 4כאראקטעריסטי« באזיגדערע לעבצן אמר־סאנער ד«ם נצבעז
 אך־ און אמטערםידיאײם אנםענגער. סאר נעיןןרענט וועדם עננליע

ר רעדזשיםטדירט וועגטד. גלײך. זי

דיזחשאן זמפסענמו
נ א ם י ־ ר , פ ם נ ע װ c 20 א j nן ן ר ם א ד ר ב ע ק ב. — פ י נ ױ ו ם א ט ב ע צז װ ד ע ר ר ע י י  * א

ר ו ט ס ר מ נ י ל ט . ־ ן ם הן או ״, א ן ע ל א ע ד ־ ב ד־ א־ן א א ל ס ק מ אי־ םון רו ל א ז ,2 ל ־ ל ד• א ! י נ ס ר  כ
, ג א ט י י ר c 30 פ y iןן? ר ם א ו ר ב ע ס — ס ק א ־ז מ װ ע ט ל ע ע! ײ ר שו ד הג ע ן ל א- אי ד. ט ע ב

 ד«ר פוג עגטוױהייונג א״דוסטר״עלע ״די :א־כצד פם. טצ5 א״סם 210 האל, ײעו
' נעזעל׳מזפם״ סאדערנצר

a בײ לעקט׳שור א — פעברואר םען20 דעם פרײטאג, n ױסימ-סי-ל^ען 
i װעט בלאועוױטץ ב. װ. בדצנטש. n p 1יא ״ארכיינמר :אינער !'* סטי ד״מלד

הר פעברדאר, במןן21 דעם ?זבח,  ?אמיתימי און קאנצעדכו א — אװענט ^או
 קאנצצרט איו עווענױ. ער׳שסצ איז ססר־ט טע4 »3 סהוהל *אנליק דער אין סינניננ
n די באםײלמעו ז־ר ײעלעז : y ^ B ססצלא :קינסטלצר* iy r > ir כאסדאנא • trn 
ך און באריטסז זאםלאװסק־, נ. ;װי־אלעיסט פוקס, . ̂נ ן ו ן ו ׳ ׳ א

אי ה• — םעכרואר םען21 דעם עכח, אנ r ןn•»וoיŷל יוזזט י «  i n~־j איז
D־j'D קלאוק די «ז *דס iy r . ז י ני י m ל״סמנססז »7 ,9 לסקאל י an  . v m v[

י ״yציײילימסי סמייקס:*.־ .ד• o לעקנד־אי י n ן אז״מסד 1 סנהיימז ז*ך ^  ס
^ וײט.

^וס  א־ן למטסוד א - סריה דער אין 1090 ל.עגי
עי ה־י״  צביון)looaoK 1 3• דר, «װ«נױ. ל*י»ננ«תס 1629 ימננאד, םארס ײייי

o n ו י י - ־ ז י י מי m־o י j איג״טער יסהד 25״ :אי u n t o א״ ג סיי ס ס ח א
3יגםז o יסנסי יג - פעברואר דעם 8 n סז ם״ו ס n י״ . tm

י׳ י ״ ײ י n ״ י ײ י י*ז י ״ «י י ײ « % ? *י .

 ךײךןא m •יומהינדל*ר ילעקססנמ־ — !עברדסר ט?ן36 ^דזמעדשםאג•
m• ;»ינסד סימנס 730 «ייס ,301 רזם לײס*אום, ל־־באר ביסניײיל 1«י SW }d 

ז י י ׳ . נסײ׳מתנ״ יי»רבײס*ר י ^ י

i 1« נדסכליד*• פאי־ ®י־• א״נסי־־ס n סיו *•ניאתײס^כסי a r a r ’ t•4*םילי

ס נ ע ר ע ג w טען20 טאג.{רי־ n a y o,1926 ־

 און ארנײפער נװפ װהײס פון w גוויסעד
?ננעסאנגןן דרעםםאכעד םשירדדענם

.)1 זײט *דן («לוס

 אויפגע־ זיך ה*בען שמםער יענע
 גע־ שטיל זײנען — כאװעגען, צו ?ז*יט

 ױדאן. דער פון כאסעל דעם לױט יוארען
 ריט- זײגען ארבײטער ניט־ױניאז אויך און

̂ודזגן נעױסען ̂ום םיט׳ן געװ י־ און שטר  ̂ז
 זיך ס׳האבען שעיער. די םון אױנםער נען

 און ,1V9W גאנצע אײניגע אפגמשםעלט
 צו ארונטער זײנען שעפער אנדעי־ע סון

 ערשטויגוננ דעד ארבייטער,-צו ̂סליבע
 אװעק זײנעז אח באלעבאטים, זײעמג ®ון
 די צוזאכיעךריט סט-יײדה*יס; די אין

ארבײםער. ױדאן
די אין ז*ד געפינעז סטריימר די

:האלס םאמצגרע
 ״שא*ס <־־ ארבײטער נידס זוהײמ

d im ביז טער23 דער פון דך נעפינעז 
 װעבסטעױ אין — סטריט טער40 דער
״ סט. טע11 איסם 11*» ךאל,

 ביז דאון־טאון, סט. מע22 די פון
 יײםעאום. מאנהעטעז אין — סט. וױנס

סט. טשײכיבערס#ביז סט. פרינס ־פון
םארסײם 98 ,4האי פעלאוס אדד אין
ססי־יט•
האר״ איז — D»*r •האדיעמר אי״ע

 איסט 62 סענטעד, סאשעליסט לעם
םטריט. טע10^

 ?לעד״ אין — שאפס בראגהסער אי־ע
עװ. דריטע 3861 כאסינא, סאנט

װיע״ איז — שא&ם ברוקלינער אי-ע
עװ. מענטראו 105 האל, נא

 דרעס, טשילרחמ פון סמדײקערם די
 װע־ טדײדס ררעס האוז און בעםח־ראוב

 פאלגענרע די אין פאדזאםלען זיך יזגן
:האלס

 אד״ אין r- סט. טע50 ביז טע14 פון
 •יױם• מארסס סט. 23 האל, לימטאן
 אין — סמ. טע14 כח קאגעל פון

סט. טע5 איםט 210 האל, בעטהאװען
 טרײדס דיזע אלע סון פאםעדס די
 ארליננטאז אין פאתאטלען זיך ותלען

פלײס. םארהס סמ. 23 ׳האל
 קא־ סםרײרן תשענעדאל די

טיטע.
 בא״ קאםיטע םטרײכ דזשענעראל די

 עקזע״ די םון מעםבערס די פון עטעהט
 ױגי״ לאהאי דרײ די פון באארר כוטיזו

 דעם אין באטײלינט זײנען װאס יאגס
 דזשעגע״ דער םון בעאמטמ די םטדײק.

 :םאלגט װי דינען קאםיטע סטרײק דאל
קאםיםזך. פמרײיק דדטענעראר

מ״כערמאן. לעפהאװי״ן, ס.
דדײט־טשערמא;. סניידלר, אב.

םעקרעםער. נרמפנדג, הערי
:שאמיטע פיהעט

נדפערםאן. קאחען, דדמעסי
סעהחגטעי. נריגבעזע, העױי

רנאדדסלד. י.  ̂ב
מלאװיס. טאדים

:קאגריטע ארגאניוײשאן
 סשערסאן. וױיס, מ.
e. ,סעקרעטעי. שאפירא

 סידאטא. ס.
לואים. פרענה

האכייטע: לאא
טשעדפאן. עסענפעלד, מאקס

:גאכיטע רעדנער
?אהען. כ♦. פאניא

 נײעם אין װארזלען ערשטע ד
̂ײטארם  2 לאהאל אפע

. שבת דעם
>.1 זײט טוז <שלום

 אינטערע־ דארף םעסבערעיפ !דויםעד
 עסזיסםענ״ז די און לעבזןן ראס פיךען

̂, דעב פזן  1אי מיטנצידער״ די און אאקא
 זיך דארפעז םויזענרער, פיעלע ןײערע

 גאר און װאזזילע;. די אין באטײליגעל
 מעכבער״שיפ גדױםע רי ווען רגםאל̂כ

 חגי םון ווא״אען די אין ויך באטײלינט
 װעז ריבםינע. וואהצ̂ע רי זי־ינען יוניאן,

פיאסלא. א װי מעהר ניט עס איז ניט.
 פין אטאל נאך זױדערהאאען מיר

 װעגע; געזאגט האבען םיר װאפ דעם
:דיאו לעצטע ענין דעם

 אפערייטארם ריםער און גלאוס רי
 הײנט״ םון ניט שױן ױגיאךאײט !ײנען

 נעװיס, פארשטעהעז און וױיסען זי' און
 באארד עהזעקומיװ אן מײנט עס <ואס
 פיז גאך ספעצימא און אאהאא, א פון

ױ צאסאא וזיבםעען און גרױסען אוא  ו
<עם 09 2 אאאצא פאראײניגטמר דער

ר חוב נרױסער א דעריבעד מ
 גיט אאסאל, דעם םון םיטגלידערשאפט

 ױ־ ךער םון שיקזאא דעם איבערצולאועז
 dp ;מעגשעז צאהא קצײגער א צו 1גיא

 פאראגטװארטציבקײט גרױםע א אינט
ta <יױא»ר דער אויח g r רן םימנלידאר■ 
T T פוכמן «ו אאיזאצ דעם I  J W W*׳ 

ײ און וואפלאז ד »ין כאטייאעען ס  י
 אאנדימהען, רי ®אר נאר טאקא גמ<

 די םאחיואצנמן אםבמסםען ױמאזנן װאס
 עהרציכ״ אין םעהיגםםע די םאד ז\!יאן,

 נדיעי אן4ציב איז ײטאן די ויעסענ ^מע,
m ציז ו*ך אדסען טם יי׳ינאז  אין שוי

«א'טיקפ.

װע־ העדקװאדערס סעטעימענטס די
:?ייז לעז

ן ׳ אי ען ם אדר ס ט״צי ע ר ד ד ײ ד — ט
אבערדיען. חאטעי אין

 אין ־— טרײר גודס זוהײט פאר׳ן
סעגטראל. בראדוױי

 מאנוסעק• איגדעועגדעגט אײגיגע
 געכמנידעט באיר זץ־ האנען טשורעדס

 אז ערקאערענדיג, סעסעלכיענט, א פאי
 פארע״ רי נאכצוגעבען גרייט זײנען זײ

 סע״ די אכער ױגיאן. דער פין רונגען
 זיך וועאען חעדקװאדערס טעלפענט

 װעלען ראן ביז און ׳מבת דעם עפענען
װירען. געפאכט ניט סעטעאכיזננטס קיעע

טאס־מײטײנ־ בײטאג • מיטוואך
געז•

 גערזען םיר ײען בײטאג, מיטװאך
 א■־ רוערעץ צײטונג, דער םים סרזןס צום

 ׳האיס איע אין מאב־ריטינגען געהאיטען
 װי איז״ זיה געפינמן סטרײקער די װאו
 טעלעפאן, דורכ׳ן איבער אונז גיט פען

 די באנײסטערונג. נרויס רארט הער״עט
 ענט־ און םוט טיט םוא זײנען סטרײפער

 גערעכטע די ביז קעטפען צו שלאסען
 נאכנענעבען חעיען זײערע פאדערונגעז

װערען.
ן כדר ע ש ג ױ ר רי ו ע ק ײ ר ט ק ס לי  און ג

עז א עי ג ח ש ען א ט פ א ה ר ע ױ נ. ד ע י ז

4 *.%.hi

ױ א ט אני ארד פ א סםעק־ ב  אינ
ען מעגען טארס כ אזו ער ב פ ע  ש

ען עג ל װ ע ב לײ

ס לו » ) t t ie1״ B. (
D א״נ־ג געװע; iy a a m  n ה־ם אסם׳ן

אסס׳ן. nn»pp«Mr•• דער
o j ’ a m  i n םאנימרי סװ כאאת־ 

ל  it® אנם1ס*רנעב קײם די ת*ט קןעמ̂ר
 מפי־ 1ס***י*לע סםיטזז׳ס ג^װערנןור

o ימוכדםי* די סיע. n זיצוננ » «ד.*ם 
a נוטמעה״ם׳וז ז»ן n «םא־ םון לסנ;1פ 

iy די דאס ר,1ב«וא ניםארי « y r די פון 
m סלאױז ir o p y u u n י די און י ח ו  װ

 ציים םון זאיעז דזעאב*רם די »ן זער
’pyaoj די םזן וועיען נאזוכס צו'צײם K■ 

a םון טאדס n אין באאח־, םאניטאײ 
o באצונ n ליימל. י1פאניטס
 גאװעוכאר פון עגם׳שײדוננ רי

 בא־ ײסד לעצטע איז האםיסיע ספיטהים
 םר. ך1י1 ען1נקװא נעמאכם קאנם

r m o m באטעל, גארדאן i y i םשערפאן 
i םיז n .*האסיסי

 *ט1נ«ס*ל געױען שוין איז עם וױ
i האט ,“עכטינקיים1״נ* י1 אין n 

 סאנ־ םאניטאר־ אװ נאאוד דמא־נט
t ני־הז א נ*סאנט טראל n|1םא ״ 
i 1פא לייבעל, י1סא;יםא דצם n לאו־? 
אינתםםו־י*. דדפם אח

ם «1אוי  דאם זיך נעםינט לייכעל ון
 אויוי אסאנים״.18״ ט1ײא לאטייני׳עע

 צום :oy םײנט אידי׳ש י׳ע*ז1אי רײן
 אי־ גוטע א װירסליך איז דאס !געזזנט

 באצײכענט, לייבעל דער װאתם דמ.
 אייוי איהם האבען װאם בנדים י1 אז

ײ1 אין ען1נעװא ג*מאכם זײנאז זיף,  י
 ױניאךבא־ 1אונםע סעפער נעזונטע נע,

 ,1ב*צייכענ* צו איו ראם ריננונגע].
o ייד אייוי האבעז װאם בנד״ם י1 אי n 

 :אויםמ־יםם מיט׳ז לײמל י1םאניםא
 מוואי־ען נעסאבט וײנ*ן אסאנ'ם״,1״«

 ױניאן םון און 1שעפ* םװעה קיין אין גים
.1בײטע1א

o 1איי n ,ז*הט, איהו־ וױ לײב*ל 
 דזאצט װאם האנמ א אויו דך נעפינם

מן1 םארצײםינען א מי׳  דאס לאס■• וי
ר׳ ,יהי זאנם יואס סיםבאל א *יו  “או

i אז נאצ״כענט ראם אויך n נארםענם 
c« אױי האט װאם n  t ,א־ז לײבעל 

o jko pj און ליכטינען א אין נעװאחזן 
n קויפ*ו װאם די און עאפ. געזונטען n 

 האבצז א1מו ניט דארסען סעגט1נא
 מ־הראכען רי םים ייר אסשםעהמ םאר
 יינע1 ניט י1 אין ז־ך נעם־נען װאס

 אונ־ ניט שטעהען װאם ,1ע8םקעב־ש*
אל.1האנט ?ײן טער

i כיאםהאװיטש, י1רע; דר. װי n 
 1באור דזשאינט פון 1עהטא1רי לײבעל

 *י־ אונז לאזט אל,1קאנט י1סאניםא אװ
ojm jpa נסנץ טטענט1ע»א1 זײן 

x׳ n o e אז אויפסאםעז i n פאניטסרי 
 קציי־ אלע אויױ נעם־גען זיד זאל ליינעל

m װאם j y in ױ־ י1 א־ן נעמאכט 
 וסנם צי־ט 1זעלבע דער •;k .iy#yy ניאן
מ־11לעגי א װערען אננעפײעס אויף  ־

ט' םי עי v« פא״פײן, וונצי  מיייםמר י
 נא׳־טענספ פאר׳נרעז מסמתן «»$ *ולם

o ראפ צײמל. סאג־םאדי סים׳ן n 
 <יט זאצמן סנמיסיאערס די m סאכ«. 1

y 1כטא אין *דייגגצהנאא וחולען r 'P 
o אהן ,גאמזענטם n »־צי־־ י1ם*נ-ט

•  מצ.
o גצײכצײסיג n מאי*ז ניט אויך 

ip צו אסאצ גאן jo o m גאד אתזערצ

געװערקשאפטען איוישע פאראײניגטע
 די פון סיטיג; רעגו?אר למצטע- דער

 געװעררןשאפטען אידישע סאראײדגטע
 סאגטאג, געװאיען איגעחאיטען איז
 פאדדץ אונטעד׳ן םעכרואר, טען2 רעם
 מ. איז ט׳צערםאז, אכראמסא;, מ. פו;

וױיס־טשערמאן. גארדאפסק/
 ז״גען קאסיטע אױטסײד דער אין

 ס. חןיעכאטען די געװארעז עדוועחים
שװאדץ. װ. און קארפע ר. העיער.,
 דע• ימצטען םונ׳ם פראטאקוןדען די
 עקזע• דער פון אויך וױ טיטינג, גויעז

̂ןארד קוטײו  אין פארגעיעזען װערען כ
 אױסבע־ פארגענדע די פיט *מעגומן,

:סעיזננ
 טאכעי־ סקױרט און סיןווק די ״סק
 צמעיאזען װערען ,23 ראקאר ױניאז,

 טש. װאנרער, ה. דעי״מנאטעז, נײע ארס
שעדםאז״. און דזשײק^ובסאז

 פון קאמיטע א צוגעיאזען װערט עש
 ערקרערעז, װערכע ױגיאן, בעקערס די
̂ס דע־ אז  גע• ה*ט ״■עכטער״ כעקער־ב

 דרייװעדס, די אויף ראק״אוס א סאכט
 דעד אין אגנעשיאסען זיך ה*בעז װאס

̂«ט ױניאן די ױגיאן.  געענטםערט ה
 א ארויסגעשטעאט און סטרײק, א מיט

 װאך. 1אי ט*ג אײז רוהען םון פאדערוננ
 נאגצע נעארבײט זײ ־האבען יעצט כיז

 געארבײט אויך און ׳װאך .א טעג דבען
 װי״ יעצט, אבער שטונדען. אצנענדייכע

 א טעג זעקס ארבײמען ביויז זײ יען
 געװערלשאפ״ די אז בעטען, זיי װאך.
 דער סעםםעז. העיםען ׳זײ זאיוען טען

 קא־ א און באוױאיגט, װערט פאראאננ
 דדטא־ װ. א. םון נאשטעהענד מיט̂ז

 פיינ־ ט. און אבראטסאן מ. זזגםסאן,
עד־װעהאט. ווערען פטאז
 און קאיפעט דער פח קאכיטע א

 זאל םעז אז בעםען, ױניאז צעאיעאום
 תװעיסשאפ־ רי אין אויפנעדומעז זײ

 קאכײטע, א ערװעהים ווערט עס ט?ן.
 רא• <. iw העצער ס. פון ממטעהעד

 כא״ און ױניאן די כאזוכען צו זזנגבעמ
1ריכטע
 בא־ דעלעגאםען סאכער םעיצעד די

 טטרא״ כאיצבאטים זייערצ דאס ריכטעז,
w\ ײ ױ רי אױב צאק־אוט, א מיט ו  י

 סטרײק דעם אױםגעבצן ניט װעט ניאן
 מעםבער א איז װעלכער באס, א גענעז

 ײעײ »ון אסאםיאיישאז, כאסעס די םון
 צו״ צו אום טענצימנס אצעס טום כער
 באשלא־ ותרט dp ױדאן. די זpכpבר

 זאצ וואם קאסיטע, א ערװעזזיעז צו סעז
 א פון פאיס אים יתיאז דער העצסעז

 פון באשטעהט קאםיטע די צאק־אוס.
פײנסטאז. כי. און דדטאזעפסאז װ. א.

d«:p p̂p די סיז ,38 צאגאי םון 
 אז בארינט^ ױניאן, טײצאדס צײדים

 צום םארטשריםע מאכט לאהאל זײן
 זיײ טרײד אין קאגדישאנס די גוט^.

 בא־יכטעט עד שצעכטע. קײן ניט גען
 סאי־ א'ז באאמסע פאר וואהצ אז אױך,

 איז אלעס אח לאתאל, ןײץ אין נעקוטאן
< דעראקראטיש. איז irrpr אננעגאנגעז

 טדאנק־טײהערס די פון דעלענאט
 םירס ^וגיאז זײן דאס באריבטעט, ױניאן

 אױסש־ פירםע דער בײ ססרײה א אן
 זאיעז נצווערקשאםטען די בעס ער סאן.

 װעיט סזמראםער דער העלפען. זײ
םאן. צו דאס אינססרואירט

 פײיעײבאחס די פון קאטיטע א
 צו־ א האבען זײ אז ערסצעזדט, ױגיאז

 איגטערנײשא־ זײעד מיט זאםעגשטויס
 נעװערהשאפטעז די בעטען און נאצ,

 דעם אויסנצײכען העאפען זײ זאיען
 איבערגע־ װארט פראגע די סכסוף.

באארד. עקזעהוטױו דער צו שײןס
 פיז ^אנםעדענץ צום האכייטע די

 איז גײסמיגע פאר ארגאניזאציע דער
 אוגטעיי סעדער פוץ ענטװיסלוננ םיזישצ

 קאנ־ צײבאר ױמה ^פײאױר נאמז דעם
 געמא־ אפגעהאלטען איז װאס פערעגץ״,

o 28 רעז nבאוײבםנט, יאנראר, טעז 
 זעהר געװען איז כןאגפערענץ דער דאס

 נעװעז דינעז עם *רפאצגרײמר. אן
 אדבײםאר־ארגאניוא• 103 פארטראסצן

 אינטערגיישאנאל 9 :פאלגט וױ ציעס,
 הערפערשאפ־ צענטראלע 16 ױניאנם;

 פאר־ פח ױגיאנס צאהאצ 78 איז ;מען
 ארנאגיזאציע ריזע טרײרם. שידאנע

 איהי פון צײט קורצעד רער פאר ד^ם
 עמע אן פאד געטאז פיעל עהזיטטעגץ
 ארבײטער־היט־ער ךי פיז פארבינרוגג

 ארביײ רער פון איגטעדעסען די סיט
 וײגע און שטרעבוננען וײנצ טאד־זאה

 באשצאםען װערט מס אינטטיטוציצס.
w מיט ארנאניואציע ךיעןא שטיצען 

 בא׳ סאמיטע א און מעגציכסיימ(. אצא
 אבדאפי־ ה. װאנדער. וז, םין שםעז־צנר

ג א. *טא^  סאצא״ א. דושאזאםםאן. ו
*̂  ?ר־ װעיעז פיעםטאן מ. *\\ גויא

וחנהלס.
 ער באריכטעכ^-דאפ םעפויאטער רצר

 וװואסען אדדעםירמ און חנם1בא ה»ט
*o r ^ האצאד p rn ראנש״ :מניאנם©

u 1וןיצי %%ו יך'4 •* +גציחנר* p ױיאר

 דער אז אױזומסעז. ואצקץ רײ
 איע רי או^י iprtari ייך צײמצ

' מנטאבט ויאיימ <ואם <»רסאגסס  1י
i די r i r ײנ^״בא• אחנטאר

r דעגחנג̂י a m  r *  m  m אינטע־ 
o n  v w  n o n • ן ו מ י ז מ י י

 ררײ• פױרדא׳אוד ן ױדאן מייקצדס
 סײיס• פױרגיטשור ; 285 יאלאא װעייס
 ארבײ- כאגד סװעט די ;מדאן םעג׳ס

 קאריסטען ;יןיױרקס פרוכט די ;טע•
 lyDPDHP^^i ; 1 יאקאצ מגיאן

 יאיןאר ױניאן •״גטערס ;קצױרשס
 ;יןידיריןס דױעס״גורס ריטײצ ;261

 די פון נייטיגג א און ררײװערס, בעי,ער
ארבײטער. דרינק סאפט
 שאג״ א אץ נאטײריגט דך האט מר

 בוט״ און כאיעבאטים צוױשען םערענץ
 ,174 ראיןאי* ױניאן, ארנײטער שער
 די צו נריעזי ארױסגעשיקט ״האט און

 צו זיך ױי אױפפאדערענדי; ױדאגס,
 וואס האגפעראנץ, דעם אין באטײימעז

 סען1 דעם פאד רופען כעקער די
 הא־ סענטראי בראדוױי איז טארטש,

טעי.
וױיטער, באריכטעט סעהרעטער דער

 אדרעסירט האם קארן י. דעלעגאט אז
 סאיא׳ א. און ;ױניאן שוחטים די

 דריײ לאוגדרי די אדרעסירט האט װיאװ
מדאן. ווערס

 טעאטצר־ דער פון טשערטאז דער
 אנפראגע, אן אויןי באריכטעט שאטיטע

 און פארטיג ז״ן װעט קאמיטע די אויב
נזר און נאריכט איתר ארײנכרײגנען

 נע־ די סון םיטינ: ןpקסטpג צום שציסע
װערקשאסטמן.

:צוגעאאזען װערען עןDגאpיpד נײע
 צא״ ױגיאן בוטשער-ארב״טער די פון

 בומשטײן ד. פײנטוך, ם. ,174 פאי
 און בעשערס די פון ;רײזנער ס. ס. און

 לא־ ױניאן ארבײטער שאג«עששיאנ?רי
 אלעקס העריס, כ. ,1 ברענטש 3 קאי

 לא״ ױגיאן יײנטערס די סון גראסטאן.
 און קאטצמאן י. נארראז, •. 281 האל

^אלאמאנס. ל.
 אײגלאדונג אן אגגעגוכען װערט עס

 צו 657 יאחאל יוניאן כארכערס די פון
 םון ייצאוסױנ זיעהרימ םופצינ זײער
ר פיז עסזיססענץ דער ת  איז ־ידניאז, ז

 נעוועדק־ די פארסרעטען צו האפױטע א
 באשטעחאנד ^חלםpרװp ווערם שאסטעז

גאלדאװכאױ. מ. און אבראססאז מ. פח
אױפנאפא־ וועחון דעלעגאטעז די
 מאבען ?pd>pp צו טשערמאן פון דערט
 אונטעתע־ טעאטער די ערפאצנ אן פאר
 טpװ וועצכע געװצרקשאפט^, די םיז כיענ
p i אין ןpוסpםאר :^ppdטעאסאר װעגױ 

 וויל־ איז מארםש, טעז7 שבת, םידדיט
 בי־ אידישער דער םון סםאדס איע כעז
נעהגמן. אנטײל וועיען נע

ד.pטpרpסע םײנסמאן, ם.

 גענעראל־ קל#וקמ#כער דער
 כםעט קענעדע אין םמרײק

געםעטעלט
̂ייס .)1 ןײ■ «ון *

וו#ך. קדסענדע בערנעבען
 סומט טעאענראטע האכמאץיס ברודער

 האבען גצײכצײטיג מאנטחןאצ. פון
 טעצענראמע צװײטע א באקוטעז ימיר
 האט װאס פאציאיןאװ, סאל. ברודער פון

 םא• אין סטרײק ן’איבער אויפזיכט
ראנטא.
 צײיעען ווערט טעלענראכיע זײן איז

:נעזאגט אנדערצס
קאמ־ סאנוםעקטשוריננ פואעז די״
 דער מיט געסעטעאט היינט האט פאני

 יאהר 24 שױן איז םירמע די ױניאן.
 איז דאס אבער ביזגעם, קאאוק די איז

 געמאכט האט זי װאם מאל ערשםע דאס
 היעט ױגיאן. דער מיט אנרימענט אן

 דער םימ נעסעסעלט אױך מיר האבעז
 װעל־ נעגעז ברארערם, גארדאז פירסע

 םטרײק א נעםיהרט האט ױניאן די כער
 זײ־ סעטצמענטס צייט. יאהר א איבער

 םיר־ מיט נעװארען נעמאגם וןױך נען
 איגדזשאנק־ נעהאט האבען װאם םעז.

ױניאן. דער נעגעז שאנם
 דער אין זײגער א 10 ̂דיגםטאג,

 םא־ םון הלאוהמאבער אלע האבעז םריה,
 אלעהאפברא אין םארזאיםצצט זיד ראנטא

 נע- אפגעהאלטען איז עם װאו האל,
 םי־ דעם אױ\» מאם־מיטינג. א װארען

 געװא״ ^גענוםען איעשטיםיג איז טיננ
 פרע־ װעלכער אין רעזאלוציפ, א רען

 באראח, רpסרעטpם זיגםאן, זידעגט
 און טאצאקאײ סאל. האכםאן, ד־זשולמם

 בא- װפחנן אינטערנײשאנאל גאצע די
 ־pיגאגציD און מאראלפ די םאר דאנהט

 אין גפגעבצן ראבען זײ וראם ״היל*» צע
םםרייפ. רעם

 די האבאן מיטיגנ מאם דעפ ״נ*ך
 גע• די אין סארשירט <ער'יך ארבײסצר
 האט טאראגטא און שעיער סאבאנלטצ

 *חגא- םון דאםאנסטראציצ א געזפהען
̂וס ארבײםער, גיזירטא  שוין תאם כוען װ

.>'n̂וpזpנ ניט צײט 9ל*נ*' א דארט
 םיד גסיטילײ־צז הארצען גאגמן םח

 און טאראגטא פון סלאיסםאכער רי
 םיר !זע גרױסאו דאם פים מאנטרעאל

ליו ** ראם האפעז ץ ײי י  ®ארי איצם ״
o נױםיג וױ שםעהן f ײ טאר איז  יד נך ז

ץ m ומלין זײ ארן גי*ן * «י י  ס*ז1ו
u ײיט r y  n  ip n m אס 

םעכםימנר. אוז שמארקער
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 זא״ מאכער קלאוק ױ וױל ער
דלות• זײעד דעקען8אוי לען

:רעדאקטאר װערטער
 לאגג גים דא איינער כייר האט עיעס

 יעבען דארוי מעגש א אז געטאן, זאג א
 *יר האט װערטעל דער און חימבון, סיט

 גע״ זיך האנ איך דורכגעגוטען. זעהר
 איו אז זיף/ דאנט געטראפען. סיהאט

 א אחן אעבען װאס יעגע, pc אױף־ בין
חשבון.

 האט סיזאן דער װען ביישפיא. צום
 ;ע״8א װאך אײן האב א״ןי און נעכרעגט

 גע״ איף נין ניינציגער־סייד, ״א נורען
 פאר מאגטער * געקױפט זיף און גאננען

 * .־אחי אץי אז איצט, אוץ דאלאר, 75
 אוטייגע עטאיכע די ניט איף האב םוט,

 צוגעפען געכיוזט וזאב איף און דאלאר,
 איגדער־ אױף טרבו׳ש שבת׳דיגען דעם

 כייטען אין אױס קוק איך און װאכעז,
ױ װאף  א וױ שבת און שבת׳דיגער א ו

 *Vs נעהעגט דאןי איך האכ װאכעדיגעד.
 75 די פאר יןױפען און ח׳פרון פיט בען

סוט^י א בייט קאוט א דאלאר
 פאר א נאך דעדטאגט זיך האב איף
 אהן י*עב איך אז צײ;ען, װעאכע זאכעז,

p א e rn. הױכע קױםען צו אנשטאט 
 װעטערע■, נייאוסע אזערכע אין ראבערס

 נעסױםט גאר זיך װאף אעצטע אץי האב
 זיןי איך נעץ איצט און ראבעיס, פאיטקע

 פרײטאג יענעם טאנ. אלע פיס די דורך
 א איזן ׳צאאסען זיך איך אעג בײנאבט

p e rn װמק־זײ־ דעם אן :יט שטעל און 
 ־חטה קו4’ גאגצע די םאריטלאף און גער
̂ע בעת pH אנדער, אן כייט אלץ מיט  א

 דיטקױ רעדעדס, ױאך נאנצע א האבען
 די דערצעלדט און געקאכט זיך טירט,
 נע- איך האב ׳חפד, אקױ דער םון נסים
 א געקענם ניט און תם א וױ קוקעז םוזט

 איר נין אט און אריינװארםען. װארט
 פינא־ •טםילענדיג אװעגט *טנת לעצטען

 האנט a50 א אױוי ״בעיט״ געגאננען קעל
 אפנעיטפילט האב איך װאס דערםאר אויף
חי&בון. א אהן האנט ב*ײ\

 פיר הדיבעז געדאנקען אזעלכע אט
 ארופד :,לעד צוםיל פון ארײז קאפ איז

 דערוױילע נאך איז ישאפ כיײן איז געריז.
 פפיינג״ נײעם דעם םון ניטא דוך קײן

 טיאכ־ צו צופיר דא איז צײט און סיזאז׳
 פען פאבט פאוסערעל קײן אפילו טען.
 די אין פוסטלאןי איז עס וױיל ׳ניט אויף

 זיך אײננעפאיעז סיר איז קעשענעס.
 לאכייר :פעי־ביכעל מײז צו נעמען צו

 וױפיל זדשבון, א דויסען טישיקאױעס אויף
 זיבען לעצטע די פאר םארדינט האב איך

 זיך זזאט נאכ כײץ זי;ט מאנאטען,
 און יטאפ נײעם דעפ אין ארײנגעצױגען

 לינטיג־ און בעםטע די האב א-ך זינם
 אפעיייטארס פי:ף אי־ע פון מא״טיז סטע
 וױסען, טאתע יע^יאכיײ־ יטאפ. אין

 גוײ די ניט איצט איר האכ װאם פאר
 פוטעל; א קויפען צו דאלאר פאר טיגע

 פעפטעדבער אין דען איר האב סטײטיט,
 װאך? א דאילאר 87 אפגעגומען ניט

 צוזא־ יעכען און פעגםיא א איןי נעהם
 לעצטע די פאר םארדיגסטעז מײנע פען

 סןי־ א באקום אץי און מאנאטעז, זיבען
 עס צוטײל איף .“דאלא 933 פון הכא
 אין דך געפיגען װאס דואכען 30 די אויף
 טאגאטע;, ײבעז די אט פיז כדטף דעם
 .31.10 פון סוטע די באקום איך און
 םארענטפעדט טיר װערט אמאל פיט און
 האב איןי פארװאס ק״ציא, הארבע די

 ׳האב איןי פוט. א אױף געאט קױן ניט
 פא!־״ ניט געלט הײז חלילח עס, הײסט
 פישוט, נאר פאדגעטבערט׳ ניט און לאיעז

 צײ־ הײנטעע םארדינט. ניט האב איך
ט כיען הען טעז  טיט פארםאהדעז ניט וױי

 לוין אזא pc װאך. א דאלאר דרײסינ
 צר״אפט סיטפ גײע קײן טאקע םעז קען
קױםען. ניט

א• :אך און טאל א נאך רעכען איף
 און טעהר. ניט װעדט עס אבעך מאל,
 טױנ יפאפ כיײ״ין אז קלערעז, אן הויב איר
 ליײ בײ אז טליטזא,’ א ביז איך אז ״ניט
 ̂טאפ אונזער אז בעפער, אודאי איז מען
 דער אז איז אױסנאהדע אז זיכער איז

 טרײד איז ארבײטעד ניטליכער8דורכ?
 זיןי הױב איך כיעוזד. מעתםא םארדיגט

 זעהר באקום איןי און נאכפרענעז׳ אז
 עגט־ ע:םטוםיגע;דע זעהר טרױערינע,

 אז באגדײפעז, צו אן הויב איןי םפרס.
 כיײנע אז אויסנאלם, תײז ניט בי\ איד

 דורנמניטליכע די זײנען םארדינסטעז
 אלע איז אדב״טער די םון םארדינסטעז

 הויבט סוח איז כױר בײ און מעפעי.
פאי־ :פראגע די פאאגטערען אז זיוי

 װאדום ניט? װעאס די דאס וױיס װאס
 טא״ צו פאױפטעהער אוגזעדע נימ זעהען

 דאס איז דעפ? פח פראפאגאנדא כעז
 ניט אייד װײסעז אאײז זײ אז םעגליך,

 עתעד, נאןי װאס אדער, דעם? וואגען
עז  טרן וױסעגדיכ גים גאר זיד ױי ««

מריי- חנדאקםאר. אונזער פון ^םימן די אין •נומולם יייד w אס ? דעם

 גע• די םון פראנע דער װעגען כענדיג
 נאאפיטע די ״אױב אז דױס הענערטע

ױײ מסתמא דױס די געחענערט חאכען  ו
ivo ״  נא• עס ?ען מעםנער דער אז ז

 דער אז .ov דאף דױיפט הױפטען״.
 און טעות אין יענט איײן כאאטטער

 דעם םון לאגע אמת׳ע די ניט װײס
 א אבער דאך איז דאס יר.4ם און רענק

 דערםאגט דאס גיט״װיסען. קרינ־יגעלער
 װעכען קעג-גין, יעגער מיט כטע נע״ע ,ד

 האט םאיק דאם אז ׳א;געואגט ם׳חאט
 :געעגטםערט זי האט ברויט, הײן ניט

חיה!״ עסען זיי זארען ״טא
 אזוי װײטער אז איז, רײנונג סײן

 די געהן. ראזען נ־ט דאס ג*ען טאר
 מעמ־ די אז וױסען, כיוז א.ין זאי װעלט
 זיגרײכער טעבטיגער־און דער פון בערס

 כייט יוגיאן, דער םון ױניאן, קיאוקמאכער
 גיט האנען מדינה, א קאבט עפ .כער װע

 לעבען, קײן ניט כיאנען ענען, צר ײאס
 הונגער־ א פאר יטעפער די אין זיצע;
 און מםארכען צו צופיר איז װאס רױן,

לעכען. צום װענינ צו
 פאסכד רי טיט װעלט א קאבט אט

 יטרײבען צײטװגען די אננע^טעלטע.
 די אז ײ1 װעגעז עדיטאריעלס יאנגע
 האלט עס און ׳ניט יעבען ?"\ טאבעז

 העכערען זאל קאנגרעס דער אז דערבי*,
 םון װעטא דעם *ריבער געחאלט זײער
 דערםאר, איז דאס «רעזידענט. דעש
ײ וױיל  מיט נע׳עעמט ניט זיך האבען ז
 וױיס װעיט גאנצע די וױיל ;דלות זײער

#לעבעז ןי1ק ניט טאכען זײ אז איצם,
 ״יאבליק דעם געװאוגען האבען זײ און ;

 פארװאס זאך. זײער פאר אפיניאן״
 מאכער, דרעס און קלאוק ׳טיר לינען

 לאזען און ״עוױיגען און ״לעכער די אין
 זיך באדען טיר אז דענקען׳ װעלט דעי
 םיר װען צ״ט דער .אין טוב, כל איז

 לעטער־ די פון װעניגער נאך פארדינען
 םארברעכען א נאגעהען טיר קעייעיס?

׳שוױיגען. אוגזער טיט
 עםענםליכקײט דער אין ארויס לאמיר

 װי- װעלט די יאז !דלות ארנזעד טיט
 םון אפ בעסער ניט זײנען כײר אז כעז,
 גאר דאס און •אסט־אנגעשטעלטען, דעם

 ערגער פיל נאף זײגעז אונז פון סך א
 לכל דלות אונזער נעבען לאטיר !אפ

 מיר וױםיל *פובליסיטי״ פיל אזוי הפחות
 אנרי־ און ״פיאטאקאלס״ אוגזערע גיבעז

 פיל דערגרײכען װעלען טיר און כיענטס,
רעזולטאטעז. בעפעיע

 זאגען װאלט ער װען כעסער •»סט כען
 דט דארף רען אז 4>אמת. דצם

 און 1גאנצען אץ סיטימען סעק״צאן
 אױסגעהאלטען דין ניט װאווס טאקע

 צו מ"נט> םען װאס דאס זאגצן און
דיילאמאטי^' רײדען װאס

 אױפגעחדנען דןי װאלט צוױיטענס,
 פאר״ אפ׳צר טען׳ דאױף צי דענאטע א

 װעגען טעאריעס נאנצצ אוגזערע װארםען
 iv או מעגליה ױגיאניזס. טרײד
 רעװא־ נאנצע א אנגעסאכט גאר װאלט
 ■רע- און נאגריפען אונוערע אין לוציע

 נעטאן ניט איז דאס וױ אזױ און צי«ען.
 נאןי כרױועל דין מיר לײענען געװארעה

 ציהען צייר און אמאל גאן pH אסאל
 װאס דך: פיענען און •לײצעם די טיט
 הארםאנירט עס 'i באצײעיזען רא ער װיל

 צוױי• דעס כייט ער״פטע דאס גיט פארט
 כר. ■לאן א געױען װאלט אפ׳ער טען.

 מונ׳ם ארױספיהרען אוגז זאל כרעסלאו
> סלאגטער

לואלאך״ מ.

I•ק נ י צ פי.

 די כאזוכט ניט װערען װארום
מיטעגען? סעקשאן

—:רעדאקטאד לועיטער

פיעמ־■ אונזערע אז -עז טוט לואס
 פי־ סעקיטאן די נאזוכען זאלעז בעיס

 כי׳האלט ? ייאקאלעז זייערע םין מי:;ען
 1913 זײט דעם װעגען דעבאסירן אײן איז
 נע־ פיעל איז עפ טאג. הײגטיגען ביז

 םאר־ פון נעװארען ;ע״טריבען און יעדט
 *טוין איז עפ כײטנלידער. ׳טײדענע

 מײנונגען פילע געװארעז ארויסגעבראכט
̂״לעגע. און  פון ישרײבער דער אויף פאר

 םארפעהלט, ניט האט צײלען דיזע
 און געװארען. נפאס פישוט איז עס אין
 נע־ ניט טעהר יטוין האב אלײן• איך

 די צו אױפמערקזאכיקײט קײן ׳טײנקט
 ער׳צינען זיינען װאס בריװלאך לעצטע
 —״;ערעכטינקײט״ דעױ אין דעם װענען
 דעם באפערקט איך האב צופעלי; אבער

 לאזט און ביעסלאו׳ בר. פיז ארטיקעל
 אן זעהר איז דאס אז זאגעז, אײך פיר

 פילע אין — *בריעף אעטערעסאנטעד
.דױנזיכםען.

 אז זאגט, אלײן ער װי #ער^טע:פ
 געקענט ניט איצט ביז נאי האט הײנער

 װא־ אודזאכע ריכטינע די אױסגעםינען
 רי צו ניט קיפען פעבעו״ס אונזערע רום

ך םעקיעאךכײטינגען. ײ םײנוגג דיז ̂נ  זי
:v\ אן גיט ער װאס פונרטען אלע די 

 ברעסלאו בר. קופט פילא, ריכטיגע. די
 אבער װאונדערט מיר קרעדים... דעם
 כיאכט ער װאס באפערקוננ אייז אױו״

 םיף וועט מעז אז וױיס ״איך דאדט
 א זיך שטעלט דערפאר״. קדיטיקירעז

אדת׳ע ניט דאס דען זײנען פראנע:
 אנגעדײטעט? האם עי װאס פאהטעז

 אפ״ ניט דאס קען קיעער זיך דאכם
ץ א־ז דאם »ז אייקעגעז,  ריכםינ «י
 װארום אורזאכע, דער מונע טיילוױיז,
 jtjtrpVD די צו ניט קומעז דעדבעדם
 פאר־ ער דעז, ײאפ־זישע נ«ר רימ-ננעז■
 םענ־ נעסינען ז*ך ײעאען עס אז טטעהט,

 האט ער אז זאנעז, װעאעז ײאם ־טען
 די איז דאס און כאהאלטען. עפעם דא

 נעסליך: סאד, ׳שילאנט ער ײאש רפיןוה
םיטינגען. םעקזאן די ענדערעז יחזנעז

m םים׳ז :*ס ׳פםיטם דאם נײן, v 
»ור?«• אוימנר«ןרפ*נםע די מיט נמן.

 אונזערע דט באזוכען װארום
 לאקאלע דײ מ״טגלידער

? מײטינגען
רעדאקטאר: ווערטער
 ברודעד װאס זעלזר מיר פרײט עס

 דיסחו• א נעעפעגט האט ברעסלאו
 די אז ״נערעכטיגקייט׳/ די אין סיע

 קאנעך זאלען ױגיאן דער םיז כיעמבערס
דיסקוטירעז. אדער ענטפערען

Aa&A AiAAAMISMדי «ז זאנען, יױך וױיל ~פע״ס, ע 
 ניט האכען «: רןוקאא פיז •,טעםכעױ׳פ

 און אאקאיל םון סעגעדז׳כער אאם איהם
 אא• םון נעאמטע אנדערע אאע די נ־ט
 איינ«ושיהרען רזכט דאס גענעבען קאא
 דעם **•עאסעז ריינוננ, ■ערזענאיכע זײן

 מעס* ביאנסשעי די םון נייט־ננ כעק״-יאז
̂עז ײאס כערס,  ,200() ארינער זיך זיעײי

 ;עאעגענהייט א געהאט האבען די װאו
 צום נײינוגנ ז״ער אויסצו׳עפרעכען

 םיט׳ז ־וניאן. דער םון בעםטעז אוז װאויא
 םאהרען נייפט זי• ig)t»p װיאען בעסטעז

 ״פאד־ אין דאיױמאון ארבייט דער נאך
 דארט זיין מ־טינ;, א צו האא ײעיטס״

 מאר־ אױןי איז ב״נאכם אזיינער 12 ביז
 דאטזעאנע ארבייט. דער צי נעהן נען
 פון הארלע̂ג פון דעטבעיס די טיט א־ז

 די א״אאנד. יחו: פוז אוז ברוראיז
 נעאאזט אבער האכעז אא?אא פיז םיהרער

iv צוױי כאויז rpyo ,איינעם מיטיננען 
 כראנז״ א־ן *ײייטען דעם דאין־טאון,

 האכען נעװאאט האבען זיי אויב וױא.
 באדארםט האט מיטיננ, א?אא>י א״ן
 אין טאון, יאוז זאנען טיר זאי׳ען זײן,

 כיעמבערס אאע פאי האא נרױסען א
 פאראעזעז דארט און םאנאט, א סאא איין

 ױ״ דער פון ט׳ט־ננ א ײי פראטאקאאען
״ W י1דאי ניא! 0:• ,1ז  טאכען » 9

ט־ט׳ננען. סעק׳עאן צווײ באױז
 םון פיהרער די דאכען צדו״טעגס,

 מאכט נאנצע די ארײננפנודען אאקאא
 קיי- נ״טט װיאען איז הענט זייערע איז
 זייער אויף עם4א טועז אין פ־טיננען נע

 ניט וױאען זיי און אחרױת, איינענעם
 רו־ זיי פעמבערשיפ. דער ביי םרענעז

 פדא־ קײנע פאנאט, א נײם־נ: »'יז פעז
 דער םאר. ניט פעז אעזט טאהאאעז

 רע־ מינדאיכען א א® ניט סערדעטעד
 םיר װאם פון זאכעז, נעװיפע פיז פאדט

 נאכ- און צײטוננעז. די פיז ׳שויז וױיסעז
 כעסטעז און וואויא «ום מעז רעדט הער
 זיי װאם פיז כיעמבערט צװיי א ז1דעד״

 דעם מ־ט אוי פארא־נטערעםירט זיינעז
 איד פיענ כ״סיננ. דער דיז ׳שאיסם

jx בפענדען צי רזי אוינט עם צי

1 turn #סיר יױן (את״יט- י»ו *״ 
w די גיי וואארארא ׳אױן ן i 

ײ fit* סימ׳מ׳וו םעפ׳צאו a ז m׳*ו*ו ן 
U- ימד » יעפאם״נדיר• w r 

׳ ײ י י י י״מ ײ נ י « י » » ז 1״ י י  •pvo י
i i^ r a  w r ײ ייי׳ו »j m c יא, ״

r קאמיט׳ו » סיט m o n  n s ױ׳נע 
ײ ג«ײמן ר נ i מ i w w p f ,נאארד in 

«j תאנ<ן פצינערס ir אויר איעלירט 
רײ רזר *ו *» א i דז׳ v w p W  נאארד 9

e ודל \w ניס, י׳על»ט עס אנ׳ור i j 
מן  מעסנערס די או ׳סיפי»«ן היין מ
י׳יו י י ד אין פאראינימחנסיח(| ייר י  י

 חא- ואאאן און 1אנגעאענ«גחײ«« גיאן
 דא• אאקאא־ג׳ויימיס׳ון■ אין ראח » נען
.גאדארפןן װאס » אין־: סחונ מס
י  זא- tv »ו #6 צאהייא 1פי בעארטע ו

t זיין תן iw t o ניזלד די 1•» ס-טינניז 
זו נ«רס אי  אין פאראינכהותסידען ז*ר ז
 דסא איו ov 1 »»געאצגענהייםען ױניאן
מן ױ אםייו ע ר ײ  פאר ײ׳מדען צי זי

d ויאס רעכם, מעסבערם די o ip  ov ײ  ז
 אינ־ דער סון חאנסטיטו׳אא) דער אױט

 װאר־ נארכיענט . אײדיס טערניי׳עאנאא
ױניאן, ?עיס

קאהען, דז?ז«זע,?
.13750 נימער אערו״״-ער

̂דען  גרױ• דער זונטאג קומע
קאנצערט. סאניטאריום סער

 פאניםאיױם רימ ארבײטער דער
 אג- די אלט. יאהר 15 יעצט װערט

 אי• די ייבע, די כחות, די ^טרענגוננ,
 ארײנגעל״גט איז ײאס בערגעכעגהײט,

ז אנשטאלט דיזען אין געװארען י  ם»ר- י
 סא• דעם האכען יאהר, 15 די pc לױוי

 גא- געהר ןזזי צו געטאכט ניטאריום
 צעחנדליגע די בײ הארצעז צום הענט

 אדביממנר סיז טיטנלידער םױזענרער
 סא• פון איגטערעסען די פאר ״ רעג.

 מ'ט- ריננ ארבײטער די זײגען ניטארעם
j מזומוז נײיס-צד גלירער n r •אנמטותנ 

 אונטעינעהטמגען סאגיטארױם די גונג.
 נױיסער א *צטענדינ דארום זײנען

• ערםאלג.
 יו- ־יעחריגעז15 ייזען אט לככוד
 m געװאדעז אראנזעירט איז כילעאום
 אויזי יאדק נױ איז קאנצעיט נרױסער
 םעברודאר, טען22 דעם #בײטאנ זונטא;

 ארכיי- די הויז. אימרא מאנהעטעז איז
 ניו גרײטער pc מיטניידער רעג טעי
 נײגערינקײט מיט ישטענדיג קומען יארק

 סא• סון קאנצערטען ױבילעאום די צו
 אונ״ די אז וױיסען, זײ װײל ניטארױם,

 אראג״ ^זטעדיג ווערען טערגעהכלונגען
 הערליכצן און ״עעהנעם א אויוי דטייט
 או זײ םיהלעז דעם אויסער און איפן,
 וועל״ בײ מטחה, אײגענע אן איז דאס
 אלמע םילע מיט זיר טרעפט טען כער

״ באקאנטע. און םריינד
?אנצעיט דזם םון אראנראם דעם ;,א

 טאראסאווז^ נינא באטײלינקן י־ר יײייעו
 רוסישע פון • זיננעריז באײאוםטע די

 דער ■'אסטרא, מי"-«ל פאלפס״לידעד;
 בא• דער שפילער: פ*דעל באריהמטער

 וינגעז װעט חגי בערעיע חזן ײאוסטער
 ארכײטערי דער םאלקס־לידער; אידײשע

עג  דער אונטער איקעסטער כיענדאליז י
 וױ אאפערעלא, י. מר״ פון לידער־עגיפ

קינסטלער. אנדערע אויך
 ױיי• אוז מיטגלידער ריננ ארבײטר

זײן אנוועזענד ײייעז אםוו סרײני יעע
םארברײנגען און קאנצערט דיזען בײ

 מםונדעז, אננענעהסע עטליכע
 װע<- טיחעטס, מיט באזארגעז גלײר זיך

 אםיס דזעענעראל אין באקוכיעז מעז עכ
 בראד• איסט 175 ׳ריננ ארבײטער פון

 אינטערנעוד דער םון טאנ דעם איז ייײ׳
 די םוז ■רײז דער אםיס. באקס איז מוננ

 דאלאר 1 ניז סענט 50 םון אױ טיקעטס
סענט. 50 מיט
 ארבײטער פון ט^ערמאז וױינבערנ, י.
 סעוף דזשענעראל כאסקיז, י. און ריננ

 אד• װעלעז ריננל ארבײטער פון רעםער
 דער םוז משערמאן נוסהיז, ר. רעסירען.

 םארןי• זײן װעט קאמיטע, סאניטארױם
̂ צענדער.

גממעןן דער
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//I(ערצעהלוננ)

 ״סיזאד סרוי יעדען
וױיב ײמאר׳ס‘

 כיאסה הױבט
א טאנען אן

דיר בײ;יט

א§עי דעס
:םאן איהר pc חאוט

 האכ איף ־ או-נ ״
 זא־ נעסערע און *שעגערע אגדער^ קײן
 לײטימעז, א דין כאם״צ זאל כא ׳כען

 ױם• אױף ;יט אויב בגד. םטײלייעען
 א .אױף זײן כאט״ע זאל טא ׳טונ

ױופ־טיב. נאך זו:טא: א ׳שנת,
 רעי אז ׳טראכט און םיחלט כאתפ

 צו נאר איז רײד איהרע pc .טאן
 האט םליכטען גרעסערע פיעל ^װאך

 זא• וױבטיכערע םיצל #וױיכ ?יץ צו ער
 םאג-טעגלינע־ ןיאוים איחר פע־זלען עןכ

 אלט איז הױז אין טעבעל די ;לעבען
 אינעקראכען, װע;ט די צעב־אכען; און

 ררעכען רעדט װער צעריסען. מלאר רער
 פרײכד׳ צז ארױסםאהרען טרויסגעהן,

 איז עס ;יט — איערא טעאםער, איז
ע יייז װאס פאר רא  איז ov ני
זעלבער דער וױדער :װאס אין דא

r זעלנע די ׳הוט זעלבע די םאנטעיל, r 
 בא• יאכען, זאל’ם געהן, זאקען. און

 אדע־ >ויז חפץ א ארײנגעבאאט :ריידען
 ״טליכד אזא פאר געהאט חתוגה ריהא,
מזל...

אי: איבײט אאערײטאר דער טאקס
 סא־ סך א. עא». קלאױזס גרױסען א

 ישנעלע ׳ידטא,ײןע :עזונטע, מיט עי;ע;
 זיײ העלדיעער נאך און אאקרײםארס

 זיך האבען טאדער םיעסערס. די נען
ױי געפיגען  כאכת ®'ניעערס, צלטערזנ צו

 עא־ זײער פאר אידען קיעפטינס נאנ״ז
 אױםין םארמאן דעד זיי האט מער,

 עלםע־ אוועתנע״א״יקט. באס פדן װאוגק
שז *טטארצע, רז, w וזײמי m n ה?מז 
 יוניא; דער אין געהן ;עהעהםט דך

 םאקכ איצט וויז ״פ־אםעקיטאןד םאד
 ארבײטעו ישװאכסטער דער פאקטייט

*טאפ. אין
 האלטעז אױפזעהער די ׳באס דער

ײ מעגעז ארבײמער, ל,י*ן pc ניט ײ ז  1ז
שנ^ ^וױ און ?זטארין װי געזונכ, װי

דקר פאר האט ווארט אײז — * ײ׳  באנ ז
i ;אך צײטעז די ב-יביס״. ^װאס n־ 

 נע־ זײנען ײעלט־םלחטה פאריהטםער
 חנר און באס דער אז ׳אזוי ווארען

זײע• פון ײעיען ״טור וױלען לענדלארד
r יא

iffקארלץ א. פ־ן

 )איז יטוױסט טיט אױסנע״צםעיט און
 גאס אין פ־ױ א אםאל זעה איך אז

 גע• טוױסט סיט לאוט א אין געהענדי;
 ס׳אין פאר טיר זיך *שטעלט עטעפס,

 און ?לאקוס־אפעיײטאר א פון פרוי א
 איבער;ע:עהטע; ׳אלטע; אן טראגט ױ

קאוט.
נ וױלסט דו אז #עס דױיסט —  :י

 קײ; ׳קאוט דז״צידאגא ׳עװארצעז קײן
 צײג, ;עשטרײפםען אין קאוט סאאדם

 םיכ וױין־קאריד גלאטען א װעגען און
 ;יטא איז טוױכט טךש*ריצטען ;אי־יד
רײדען. צו װאס

 אױנ״ »; טיט עטעהן ער בלייבט
 אױב :הלע־־ט און תאפ טערנעלאזטען

 קאוט, אזא :יט אמ תאומ אזא גיט
 א• ד ? מאכען איהר איך זאי וואס
 אזא דאך האט זי שעהנהי־יט, אזא דאך

 נראציעזע• אזא און ;עיזזכיאק ײיכען
 אנדציע וױ איהי ;ארעז אױסזעהן.

 אזױ דאך איז זי נ\ט, דאך כיען קען
^קײט די אײ קלוג.  האט \ װאס נאי
נעהאט... חתונה מיר סיט

 פו• חתוגה דעד םיז געשיכטע די
 א וױ איז העני, וױיב זייז םימ מאסס׳ן
:טויזעגנדאוךאײז־נאבט םון דעעה

 דער פאר צוריק, יאהר צעהץ פיט
 צײםען. אלע םון םלחםה כלוטיכסטער

 בא־ די אויף געפײםט האם דלות דער
 גא• אײסט־פײדער יארקער גױ ײהסםזנ

 םאי1א יעדעז אױף הײזער. און סען
 הא״ װאס סענשען, געװעז זײנען בארעל

 א זעמעל, א ;ענישטערט נעזוכט, בען
 געװע; איז הויז יעדעז איז און קויל.

 ״באר• או; ״בארדערס״ מיט גע?מפט א
רעריזעס/

 געװאױנט האכען חױז אזא אין
 סײ; בײ ניט אםת, העני. און טאיןס

 געװען איז ״כױסםאר״ njn פרעםדע.
און םרײנד א לאנדסםאנ׳ם א מאקס׳עס

העני׳ן.
 אז )׳;ערא;י אױפ׳ן ארײפ;עלאזען

 כייט דואבען חתונר קענען זא"
 יאה־ ד״ אין אונטעישײד ;־ױסער ;־,ד

 ין1י דרײסיג pc גאהע:ט ער - - דען
 ׳שעחן צװאגצי;. קײן ;אך אפ*י*ו׳ ז•

 און י־ה־ איהר אין בריט־ױגענט כריט
שױן זיך האבען איהם כײ ׳ע־ נא;:.

 די פון גיאנץ דער אױסלעשען גאגוטען
 ניט ז״ר האט האר גרױעד. א אויגען,
 א.*ז לא® זײן אין נאוױזען זעיטען

 און מױר א־לפ קנײטשען דזיביצי־יכע
שטעדען.

̂־עגט״ פיגגער י*ז2ש די אױף •:•טיר  פ
 אי*ע בעטער ר־ א פאיבײגעהן טאהש
 פי־עגען זעלטען רום. פיא:ט זיא ;אכט

 אװענד. אין אדער בײטאג זעה; זיך זיי
 געקױ אהײם יטפעט •טסעגדיג איז ער

ײ טען.  לעק־ א באל, א נײםינג, א :
 מאקס פיעגס טעאטער א אדער טשוד

 אױםגע־ האס ציים. זײן פארברײגגעז
 ישױן ראט כעזעיישאפט, איהי טידעץ
 אנ־ אן זונען וועגען געסלעהרט אפײי

 אנ:ע־ :יט איהם כ׳איז ט<־. צ ךע־
פארביי דורכנעהן דאס :א:ט יעדע :עפ
האט ערקעדנעו צי*אפע:־־ע;S י•• — •״א•

א קוזינעס א הענייס-םיסעס די

 װיל באס דער אלטװארג. רע
ײ קרינעז כדי ״העגם״  ביליגער, פאר ז

 כד• שכנים, גײע לענדלארד דער און
 איז מעז זיצם רענט. העבערע קרינען

מע די  6שא אלטען דעם pH רוםם, ̂א
 דעו זידעאט לענדלאיד, ךער קרום קוקט
םאכם םעז ארבי־יט ודפ^ :הבית כעל
 אויף איבערהויאט װעניג, א״ץ איז

 בוים נידערינעז א אוץ» טאקסין.
 דעד באס, דער ציגען. שפרינגען
 אפיל׳• און אױפזעהער דער פארטאז,

אױך. אלבײםער י1
 — װאוקס אין הלײן מאקע איז עי

 א אז אזױ, אױםנעדארט אײנגעבױגען,
 אדער פרעסער דעם סעם פת ב^אז נוטער
 לײכט עד װאלט אפערײםאר דעם היימי

 קלאוה• יאהר זיבעצען רי ־ אומנעפאלען.
 שרעיז יאנעני״/ שטענדיגע דאס ׳שאפ
וע פאד ״סטײלם״, נײע םאר  סע־ הו̂י

 ארום־ דאס ״סלעס״, לאננען פאר זאנען,
 באנ־ פאר׳ן פרײזען, פאר זיך רײפען

̂וס טיט׳ז רעל  אלד ארבײטער, און ב
 צעבראכע• א פאר איהם האט צוזאםען

 לעצ*%די אפילו געםאכמ. שארבען נעם
 קיױ די טרײד: אין וננ1פארבעסע טע

 װײדזשעס העכערע די שטונדען, צערע
 שוין האבען װאך־ארבײט די און

םיזיש העלםעז געקענט וועגיג סאתם׳ן
מאקס׳ן. צו געגענזאץ דאס םוניןט

 שלאנה, װאוסס, פולען א װײב. זײן איז
 עס בוזים^ במוחנגליכעז א מים בױנינ,
 ברוינע די נליעד; קײן איהר אין דוהט

 נעבאבכמ בלאגד די ״יגען1א סאשםאנעז
 זי האלז. אלבאסטער ווײסע די לאתען,

ײז שםאלץ,4 זײן איז  1םײ — צירונג. ז
 בא* םימ ארויס מאהס רעדמ — העגי

 אויםגעלא; זײנע אין און גײםםערונג.
sp א זיך באוױיזם אוינען שענע iV "D 

העני... מיין — : גליק םון
 זאל ?אוט א םאר װאם *וז —

תן א םאכעז, דיד איך ארן  דז׳אײ — שװ
 גע* #חןר^א םאר, םימ געםריםט ראנא

 * גאר צי האוט, םפארט שטרײםטעז
 גאייד* «ימ שטאױ װײן־קאליר גלאםען

טװיסם? געשפריצטען
א — נ א ר י ש ז  זיך ציהט — ד

 ־־־ צייז, פערלדיגמ איהרע םון לאנגזאם
p מען האט ir ^געמרא* םאר-א-יאה 

 ד גיט — מוחל amס ספארמ א ״גען
ט מן א מי צ״ ר ע ס  םאך א שנוײכסל אױ
 א — הזנגס. “ליזא ״םאנןן איהרע מיט

 סימ ^אוט א ? טוזיםם כױט קאוט
 ,צװי איבער זי רעז־ם — מװיסט?

 םר־ פוי, נינ^ דאס נצייך איך — סאל
חאסמ ח ױגם גמ^ ד^ס רױל איך םוי.

 צי־ א געהאלטען האם םאקס פרײנד.
 א ״סאלער״ םי:ח פאר ײר, פאר םער

 אין נעשלאםען איז העגי און חודש
חודש. א םאלזןר דרײ פאר פיאנצדרום

 איז מאקס אז נעײאיסט האם העני
 געבילדעמ — שעהנער קי־ין ניט ארעם,
 pc מעהר סלײנינקײט א מים אם״יר
 איז דאקס וואם אי־ינצעע דאס איהר.

 א איז סאם, סולעי א איז באזעסעז
 און האר שווארץ־געקיױזטע מיט האי

אױסשפראך. פאעטי״שע וױיכע א
 באװאונ־ און1 נעתוקם האמ מאקס

 נים ש^זנקײם. אױסערליבע איהר דערט
 קאמפליםענמען ווערםערליבע םיט

ץ pc טיפמניש דער אין נאר חלילה,  זי
 אנדערע וױ פלױדםען רײדען, נשםה..

 האט דאס הימען. :אט זאל לײט, ײננע
 — נעװאנט,. נים ה',י:עם צו סײנםאל ער

חעני״ן.• פאר איבערהױפט
 א פאדקעהדט, גע\וען, איז העני

 האט זי רײדעוודיהע. א .שטיםערסע,
 אין ארײנצוציהעז הםיא געהאט ליעב

 הײראט. און ליבע איבער דיסקוסיע א
 שםראך פאעםישער שעהנסטער דער אין
 איבער־ מאקס איהר פלעגט םארט און

שטאנדפונקט... זײן צײנען
ניט שײנמאל גאר האט טאהס

 אין זי איז אידפ צוליב אז םארשטאנען,
 אזױ אז צעװאוסט, האט עד םראנכדרום.

 װעם ארױסציהאן זיך װעט ער וױ ניך
 און קרינען סרײנדיגע א טע,יחבד א זי

 םארמאכטען דעם פאינעהסעז װעלען זײ
ציסער...

 איע ײען :אכט, בײ שפעט אײנדאל
 דער געשיאפען, שוין האבען הויז א•;

 יױ:־ די און ״טיסעם״ די ״מיס&ער־",
 איבערגעדרעהם שױן זיך האבען דער

 ציפערע♦ אלע אי; ויים, צװײטע; אויפ׳ן
 כראקס איז םיגסטעד, שטאיז נעלו^ איז

 װעלם א געזעי׳ז כמאםער, פון נעקומען
 גרויסצז דעם פארשטעלו:;, באריהמטע
 ״אע־ דעם אין אדלעד .s יעקב .קעםטלער

 שריפטשטע־ גרויסמז םון טת״ בעריגען
 איז #מאלסטאי לעװ דענקער און לער

 די אױף שטיכ ׳געװעױ.גאיך וױ כיאקס,
 אן כױט הױז, אין ארײן פינגער שפי״ז

 פאדבייגעגאנגעז אטעם אײ;כעהאלםענעם
כעמעיי. אײזערגע ס%יהע;

 כעטאן קאונכ א האט — !טאקס —
שסיבע.

פ ײ  4שטיי טאלס איז רוף, צוױיטען י
 פדעג א שה'ל און צ,עענאגנען, איהד צי

 קען װאס ? איהר װילמ װאס :געטאן
 זײגען סינהען — אײך? פאי טא; איד

אויגען. זײנע פון געלאפען
 פאײ א איז זי האט — װאםער —

̂זש׳טעז  איז י,יכ — :ענעםקן. סאן ח
גוט... ניט

 אנ־ אנגעריבעז, שוחנבצלע א האם ער
 פיץז גרילצענדעד א נאז. די נעצרנדען

 :אבט־ די אויפנעריסען האט גאז n פון
 נעהײסען גיך איהם דזאמ זי שטילק'יט.

 גע־ זופ א האט ד ;אז, די פארדרעיזען
 ברוסטען וױיסע ד* װאסער, דאס טאן

ײן אין זיך האבען איהרע ע־־״  א פ״
נעטאן. שפיגעל
זא: א •צטיל זי האט — כיאקס. —

ס’הע;*

־ געטאן
ו םאקס בעסעל. אויפ׳ן

 חאט ם ציטערען,
צאז א אץ צאז

W ײ נ ש
ע -3ך

.
1 ראדוצקי- א. פון ---------

 שטײל• דך פ»לט שנײעלע. א ס׳םאלם
 םארםעקעז; ײך געםען וועגען םונקעלע
 :rpp אץ צארט וױיםקײט א אױג pn ם׳גלעם

דדעקעז- עפעם זיך נעםם הארצען אץ אץ

 פארמ״מזם ס׳ווערט םאלט. אדן פאלם ער
 םראםען. שודערע םימע פון רומז אוץ הילך דער

 בארוישט בין איך כדר; אץ זינגם עאעס
פארשאטען. יטנײ פץ כ׳װער וױ נים םיהל ארץ

 פאלעז• ער זאל שנײעלע, א ס׳פאלם
 םארצאפעץ. אונז דועגעץ די בערג וױיסע

 באלד בױװואלים אוײםע ם׳וועלען
 ראמעז• צו וײיגיגען, צו װאם האבען

 םך, א םך א אונז י%ב דא זימען זיי
̂מ את גאם פון  םארכעסעז• א*ן פארזעדזען ל

 םז״ דעי אםאל וױ שנײ, ז׳דער ײי פאר
איציעםעץ... מאהלזנײט א געבען זיײ װעם ער

 כױר בײ אניסער זיך זעצט
̂ט ׳ץ  גענומןן ה
א געװאױפען איים

 ׳אדט:ע:ינ*ען לײרט אירוס האט !י
 א*ן *vvrc איד־ע ארײגגעשטעיזט

דיאד. נעלױיוטע
 איז — :אדײטען/ עס זאי■ װאס

- טעד:־ך׳... עה  גע״ ניארפ דאט ־
ט־אכט
r די דאט גא:ט יע;ע אין r . rn •גע 
כ*א:ט.

#וױיב ט־ײע עזזרליכע, אן איז ד
 ד• ױי גצדײנהען צעדעמ־<גיעס. איז

 װעד־ א.זן *צטיי חתוגה, זײער פין :אכט
 ז״ער םא• אפ;עהיט. עס װע־ט טער

 גע* א יאהר יעחןן זײ טאכען צװילינג
 צױ ׳ניפ ׳טא־ט טיט יטדחזז בורטס״טאג

 דריטען צום טא:אדיע.,4י און לזערעקס
̂א- שױן זײ יאבען :עבורטסטא;  דעק

סײדע״ שעהז א ביזטו ״אױ טירט:
ysט עס וױ ׳ צ  דײנע ׳ח; דײן טיי י״

 װי אױסנעטאיזט אך:>ליפעי בעקעי׳אך
 ״אונ־ :די דגגען דערנאך און — שעהן״

 שכנישא און בױכיעייך״ גרינע די טער
̂ע״ קיױנען ואיירענע אין הינדערלאך  פי

טאנצען. גען
פאטער. אין כיאז גוטעד א איז טאקס

 ;ערן א-ז ע־ חאמעי, קײן ניט איז מר
 זיין פאי וועלט דע־ אין אי*ץ טאן צו

קינדער. און וױיב
אנדע זײגען קינדערלאך די  אינ״ ̂ב
̂אך  בילד^אר יאהר, :ײן ארום פון כע

אױנצן, טאכע׳ס דער :טאמען דער פון
 נאז, טאסעים דער האר, סזםאםע דער
 םטרױ װי גלײר — גא:ג מאסג׳ע דעי
הול׳כלאך... הלינגענדיגע און נעס

 שא•. דער איז װאכעדיג און שװער
 הע״ װעגען גים ער ר,ען טראכטען אםילו

הינדער. די טיט ני׳ז
 דײן טאכסטו האוט א פאר װאס —

 היימי׳ן, טאקס םרענט — סיזאן דעם װײב
 ערײטאד.8א שנעלסטען דעם
 — געלט צוםיע* שױן האסט —

 גרױסער — הײד איהם פון יצפאסט
פארדינער...

 געװאיט זעהר pH זעהר האט טאהס
 גובמן, א העני׳ז לין יאהר דעם טאכעז

 ײןש זײנען ?ינדער די בגד. סםײלישען
 או־ זײ סיט קעז םע; געװארען, עלטער
 pn און האגצערט א צו געהן, מעמום

 דאכט יןינדערלאר די םאר טעאטער. »
 עתידע־ דאס נאד זאכען. אליק העני
 צדשנײ״ דעם • באס, דעם בעטען רונג
 ער האט נאס פון פרעסער. דעם ׳דער
 םאר ׳שטו« אזא געסראנע; אםא^ שוין

 א םאבעז צו ערלױבעניש די בעטען
אודנעפאלען איז ער אז קאום,

 יאהרען פון בלום ביסעל גאניז דאס
 יעיןױ פניפ אין אי־־ם איז תראוק־שאפ,

עז. מ

̂עה. אנהױב נעװען איז עס  טאסס ה
 #אר די ;אסען. די אין געגאננען איז

קעשעגע. pn דאלעדס איגעשפארטע
 כױם הדאם א pc פעגסטער גרױםער א

 גאס םער14 דעי אין הלײדער פרויען
אױפטעיקזאכיהײם. זײז געצױגען דיאט

 ־א^ער pc'V* 10 דעם טיט צעטעא א
א־ײננעשיע״ם... קראם אין א־הם האט

ױאונ^ע״בא־ א ׳זעה ׳נא — העני,
P :•ט טװיסם, אוזן — קאוט רען 'r 

דזשײ־אנא. קײן :יט איז האוט ססארט
 פלטערנעם א טיט קאליר • ארענדזש אן

האלגער. ביװער
ױ און D דע-זעהן ראכ רזעני ו ir 
 דאם פעלזזול, ן’אױפ הראם פוז אדרעס

 אין — ::שטאז קדים א טאדנע זיך זי
 יזאוטס, קיין ניט דען קױפט הראם דער
שטאטעס... נאר

טע נא:*ז  דייער־ פין נייב^א״ לי̂י
 -אבזן אינסמהטען און *אראזיטלאך

 האיס... פון 6ט•" נריױםען א באצירט
 :ע־ נעשטאגען, ניאקס איז פאו־צוױיפעלם

:געזאנט עגדליך און טראנט
 דעם :עהמען װעא איך העני״ —

 אר־ דארטען שא®. אין טיר צו האוט
 ראט ע־ יטנײחןר, נוטעי א זעהר בײמ

 פאר׳ נומ זעדר קען ער הע:ם נאאדענע
ערען. עתגאיבע אין אזעאבע ציהען  פע̂ה

 א פאיגעהט אזױ אניאל ט*ר האט ער
 דזןר- נעקענט :יט דזאם יןיעער אז ריס,

הענעז...
אנעדײ־ דער טאקס האט שאפ םיז

 אנשםאט :אד סאוט... א געבדאבט מא,**
נע־ שטאגי, וױיךקאליר גא»טעל א
געשפדיעמקן יא^ד v ״*יי .........

 י£יהאי איענדזש ןיאויפ איז טוױםט,
װעי קאום  א יאך טאיי־ *עדע אויף דע
̂וש טוײסט... םון ב

פױעזענט פאױן דאנק א
 ;זן:~ןכ־י, די pc רעדאקטאר ווערטער

! טיגקײט״
 יןימ אריסרריקען כייד עראױבט
 אייד אין בדידער יד צו דאנה הערצר״נען

 דאנ׳ם און א^סטאן פון שוועםםער רי ,צ
 ניצריבעז אה שײנעם דעם פאי ״שאפ

ײ וראס פרעזענמ,  גע:עבעז כױר האבען ז
 עקסי א; 8שא דעם פון טשערטא! ארס
- יןאםימע דע־ ראגק נ?רא  יע־ טאריס -

 דײוױם. משארי׳י pH י*א
גרוס. ט*ט

K i r n,’ .שאא־ב׳שעיכיא^ לטרױז
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yepi w  lo w*; געז^ט pc- 
*v יזירען ig ii; םאר tstawtiv<*‘M )V2 

0 i r v iV T i  i y i  in® ly tm y iyo  jin 
o r g a n  cy i pc ;p ri .ד  די כאי̂י

ן ״נו yo דט •yeg ז ipyrge.; -וױיב 
1C ly #רעזידענט rn y iy o  Jiver^c 

npge  o r g r n, געםרגען ה*ט pc*. 
rp די ;v^Dvnvip גױטיג  . ; y iw 

 fp א'־:, 0V קוכיט אײנעךאױוי םין
D ה*ט פ״גנערנ / ברודער iyu g iy j 

o e n  ogr .Dg ioyi i r y o *אייןטע 
y ײני^ךבאאמטע, פון iv^npn ילען e w 

- p געװארען נ^טידט סיגען pc גע־ 
y ססתמא אין ט*ג? וױסען w; ד  ױ
 ארױסמ- yupogo «ון ווגענטע! ?ערע

r i p  —  ;yo ״ p ז״נען ז ir אדױכ״ דט 
y כדט — נעקוטען n w y i  p; נעויד 

og דעם געגען דער ipg iva, דעם 
lo igp - ,חװואימיאגער y n  oy i 
y m o, .פ״ננעמ, י ogii גע* ד.*ט 

 ם״י, עגד רענק דעם פאיק, דעם ׳עטעדט
,t ;וױיען זײן אױס«ודרי?ען n ״

 אױנער״ oyoyr ,;yDgipgoyi נרױסע
ip ;yign; ̂ן האנען כאפעה־״ער  אנגעט

ogf*r P ון מױי דעם אייף© oyi גאד 
mr; דורןי ס*יח רוסימען w r.r oy i״ 
^pgn ,ig iyo  lYooa וחדס ,ר pgn 

iy ;y i *gog;;, ,גדױסע די־ ;״ 
y םרײגד, e W מײז אױס דט יאזעז 

pc ;y צו נעיעגעגהײט 'loonge*. די 
ypp אומעדע rp נתים, נמיי rfg ’ ev; 

 \ז$ר ױדאנס אװזערע ip יעדיג׳ זײנמן
 ,new דעד ביי גדאיפען קײן גים בען
ip; חייפיאז אזױ סאיגייןי vs9 ;,p 

̂כען כתים בעיי די tp קעםםע, זײערע  ה
 אינד דין nr גמגד מינדעסטען דעם גים

 גע- ;ic ̂ג״טטער ;p טיט װעיען רוהיג,
iy)Hf»pn ענטריסטונג p ;yrm cnp 

 נביה, ptp גענען הימעי כיז׳ן גזמרײ
ptp םון םאר״טױעמגג oy i דyכ,pקיp״ 

y r ’O; .■ריגצי•
»/

n ip  ;ip זעהט oy ט;ic  onp ypp 
y n p־;i y i  pp .v in וױרקייכקײט 
iv m פײגכער; ױײס״ירעדדמנט האט 

n״ח זײן מיט y r ’ e p io jח^דמגג ״ 
 ײיכטיגק״ט, די פעסטגעיפטעדט עחפם

ip יגקײט5הײי די ,4' p sy i cyT pc־p״ 
r v ;n ■  ;y^ o. * מנירעז י^סיר  nr ו

v~ רpם קיל*ד pjP3 זyכpם w  ir.yTjin 
p i  opn ;yjy ii oivw vv  y iy rn p  ;ip 

 ־pa y-.ynip opn דאס׳ דך, ה^^ילט
y c ip i  yeop; א^ערוזעחיט inyn,; 

v:vv p p\ דט אילײן דף *nyn iyonp 
גדייך, ,T'P דאס ל&,  זעיבסטפאריטט̂׳

npa ט1ג pp ;ip פויען i3PHp:,fP ריט 
s ריט ■רינצי■, ;yt^cpippojn דעם n 

pp ;y? p פאיח ד*ס tp ■אינצי•, ^ p 
’PTP ב^םימען זאיל r  oy:y;^p p v.̂ 

pn p ?ײנען oy אנער iהיצז npn pp* 
T געורעז ילע;. ip  i p : ;p ip t  iip 

 ?-yn ;׳y>npii ^טpם ptp הײגט״צױסאג
yp כע jp i o y i ;r3PD; ■דינצי* pc 

i :pst iv pp Dppp iv y^ p ip p o jn. 
e יפטימען רי ורען דחינו, c ’ ipy; ;y iyn 

iy■  P'Dnip iip ,̂cnTP ipd ;יטטיסע 
yo ;yii , im p; ײט1ט iv ly in y n  n 

y ' in r ' iP D; עכטען סיט^ ;,yc :p in 
m ניט זא^ען ךײ י1כ p  pc fyon i ;הט 

ז T i זאיען pp םרז־ני, כרוך ני 'p״i y 
i « r׳c y i ip c  ;yeipn i jp o p iv  ;y 
im p יענעם pp ; d p ih ip p נpך •jp 

p y i r rזע^כy ,כי װעילכע סיטילען;y :p 
p i װירק^יף p b ;ביםעחן p 3 n  □ p« r״: 

y^DPippi:n mr. .
A

 nyi;ip ;,p proipcnp ל־עם םיט
ip^ r>״pc ;y3y ז דעםp;געpדױ־י נטעז 

ת ותיכעד עילעמעגם, מנן  y:3p- ט1ו
pc D 1 חיעהם rn ^ y ijp  ppמאסק״ י 

pp5 im i״y,; זײנען ip c  ;yMpn n־ 
cm װאנמאט  pp ;y ipnw -הצסייכ 

ye’e סםזןן r״;’opn ,i^ p כזעז vp] זיר 
opn x יעחגד ;.y^yeenpe 1נא v n 

o ^עז1נעם דם חאם n געדױסעז n־״ 
ip יײבעיל, טעז  Dpi קמענס; m pn 

pp ^'^inp װי dop c n  ip c  r ip e, 
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p ;yoep״itp p p  opn ,Dyj, מװאןי 
u p  p p, ״ !p  oy m  ,Tp^c4״t געותן 

i n םימ מנ״דער v m n v  u p '  ;imr 
imr T'i^e; דינען יאהר timr ,pynp 

yo m : pc u p  צעוק נגע;,1א1אויםם 1
’ay r 3pm p ly o ^ y io r y i jp  pc u p 

eip-D:p,v״D, איז w אכםעם^ר1םא 
j r״i y i׳ p ;y ipny3 T'p onpn i y i

p גרױסע iv e ’P oepo,̂ םענמד 1װא
n קל״דער v n; ,;געשאסע i y i  p p גאנ־ 

tiyTonp i r v און o p i נאנצע IVM'b 
3r o םיז n״i n  Dpi i y i גע־ טאםאל 

D in :y.

p ,lyom : p  p p  o p i' ^ מד א װ
ר0* סון tio iye^yn אױפםו, כארעד

n* םעז m i Q iv n v i,; פמיגד i n p 
 און אודאי פרײנד סון iyep םײנד,
i אודאי״ n  un rrn  t o אסאיגאםיײ 

t̂ םעד׳ p  ye^mi איז נ|ר i n אסת^ח 
 װאפסמן, ןm »י| האלטון nr ױננ אזוי

 יײן א״נפילום, מאכם ;,א ײאקסעז
 באװאוסםזיגיד m אק *לז ;ib כתהר
bprr n איחר פון קײם t«  fm y a o y o 

i די# p a n n n r g/״©״ opn opn ךן

Lm. a

f '

ם פון ויםטעם ע ש דז ײ . װ ע א ײ ם נ
פיאנק. הערטאן דר. וון

y -יי r^ y ip i^ p  ,i יŷנyד yep i;
י v-m י h p  i n  pc ;y ijy c ro ip״d 

p ;yBgy-J נ״ע גאמ pc oyDO’D 
yooyi3 h  D3H1PC ye w , ,o yn T n l 

pc o^pop inyo inp כאװאוסטזײ איע 
 סיסטעס דאויגע י1 ב״טעה1א גיגע
d pi דך ;pc jvony אזוי די yjycnya 

:-yip^y-^ 'opc) oy,i ,DeiD-;y,Ty.Ie 
d p i advo ס״גט y r n p n y i ואיונגעז 

i יױט דט אדנ״טע! צו y i וראדױזטױױ״ 
״ pc טעט ;iy לױט אדנײם,-נאד i y i 

oy״r סון גוױס i ip c  .Dy'ToPC y iy 
; iv ;yempc yef*yrp הרינ y r r רענד 

y ײי־ען D o r iip c  ,i; סון e ip״ip iy o; 
ynyj yo>yory.up; סאר־ װעדג גאמ 

 ov ipii םדאנקרייד, pp ip: ישור״ט.
pc ;,i r  rp לאנג‘ p; ;,o p ;yipnye־ 

•̂y^gjp אליס#, yi3 ;y v 'o r iyo jip  iv־ 
dv^ opb yiye, םלצנט i, רענידונג 

ye איחרע אױסצאהיעז ŷTP yDOPye 
i נאך Deny הוסםות.  r p  19H, סיס־ 

 א״גנע* פאםיליעךוױיח^עס pc טעס
y: ט1סיח i  pp t i p  ;yip11yוריװא־ ״ 
וסטד,א טער y,̂נ r 'o ip o r  ,i  pp pp y 

oyoe pc □yo'CP ye^ocpr^Tyj pp 
iy.*" אלע i:y ?  v v 'k v b k i

i, סאדײטװג גרױסע i n  pc ״ :i y 
i: אנהױג pc 1אי סיסכעם p סאר־ ררעביג 
ju g o r; .;;געװאױ o׳D p i איחר ;,א 

e^pi iW א געזעהן גאי ’ DKnDpre>p.i 
y סיטעיל סילאנטראוייעצ; i:  } y v 'o r  iv• 

e ip  y iyD״iyD1־ Dy,>,oMDורך i n 
v ly iy n r״pp y ip  pc d ,װעל־ ירןמת 

□.,א דורך ;yoipm איז כער אר־ יענע !
e״iyD־n in r o, 1װא i v i ־,סאמיי^ 

yD פאטער iK iiD  p i io n  d p i; .םמי א 
ip; קינחג!, קלײנע עטליכע yep i,; גא״ 

 איז »עליטע;. ישטארקסטעז div טירייך,
y^pc ye ŷTp; פלענט i, עגימנג! pp 

 i, אױסצאהלעז אוגםערגעהסער מאגכע
le א ארס״טער  ,Di3pe, אומװסװאמז 
y e ip r  ,i יקרות* פון װירקונג w בא־ 

y נוס iyn  oo'D rpe Djy*c; ילױט i n 
i ;*ויס y i  pc ,סאםיליע T'p P c iy i pp 
i טריט א״ז נאי n  iv םא־ פון סיסטעם 

 אינגיסע; קען װאס םיליעזײו״ת^עס,
y i ’T^P’vi^pun; איצטיגע גאנצע רי 

y !,או נג1ארמ i□ געסיט pc װ״תיטעס 
סאילעריס. און

oy i ip :  D r iy, וױ i, סיסטעם o p i 
D i'jp 'vpnc pur צ״ט שטיק א pp 

yep ארבײטער די i oy'VPT^pmp; גע־ 
 yDO'orpe א איהר צו אננעהמעז מוזט

r געװארען, קלאר T'P ׳טטעליננ, p  ,t tp 
iy״v א װי מעד,ר ;W iiD צו מיטעל 

yiyoyeipc; רי ̂y;p פוץ ye:po ארבײ־ 
Dpiyope ;p, טער־פאמייליעס. i  opTo

1 tpס-סטעס י D W r סיט p ip c  t t 
pc H iiy n y p ip c א :y o n; ^סאציאל 

i —־ ®,וריגצ  pc ;:r ip vp e  ,i, א*־ 
e״iyD לױט T״d p i .;y r^ c iy ipe  y iy 

D p i צוגעגעבען i y i גרױסע א םלאגע 
ipe3״PD און r ip c״y ;y i גע^׳טאפנד 
y3p״ip ל'כע i ;yT; מיט ׳עטארת דך 
D איהר i'DyiyDJ'P iPc.

le, צו i  ; ly o r ip c, וױכטיגיױיט 
i y i  pc ,סראנע d t p  v o  ;yno אפ־ כי 
y W r; או זיך,! i y i אלטעל ::iiy ip c 

Pc ,די אז ארס״טעד־ק^אס n״DyrTi 
;.yDDpp-o:yey? ,i  ;y e y iiro jy  ;ŷ PT 

ic :;n y ip c  ,i; א ̂irD:yey״LMn איז 
pc לאחננ א ?טענרע ic; סר״ד־ איע 

 צױ צייט קולצער א סיט T'e מניאנס.
y אבער כיעז פיענט ריק : r p i ,i םאדע״ 
n א אױף מיען דוגג v n, איז װעלכע 
 ס׳םלעגט ליכטיג. איגנאנ^ן גערוען ניט

 ער1יע איז תרכיעניט אין אז אנגעהמע;,
r ארפ״טעל  i n״*pc iyT םאמיליע, א 

pc Dל:vװ iyo rpe  v פי:ף :l i r e : פא־ 
 י1 ער.1רדנ קל״נע דר״ און טער1ס טער,

 ארב״טער־באםעל־ דער pc סטאטיסטיק
y ir ip e  o p i 3niyp; איז i y i נ״עסטער 

 yeroyipyD דאזיגע ,ד אט tp צ״ט,
i פון װ״ט גאנץ איז לאנע1:רונ y i 

 אעדוסטריע־ אזא pp וױרקליכק״ט.
 גיט מען נעפינט ענגילאנד, וױ לא:ד,

9 ,n n y o פראצענט i y i  pc גאנצער 
U, רי אין ארב״טעדטאסט n jyo ro ip 

i ;,א ז״נעז װאס y i אנעדקענט טעאריע 
 פרא־ 10 תרכמניט. א איס געװאחנן

Djyv ארב״טער די פון n y o  ;yepi װי 
 81 איבעייגע י1 ארן קינדער קלײנע ררײ

ly פראצענט r jy n  ;yepi, קינ־ ״11 װי 
27 .i n ידאצענס yep i; לן״נעם בכלל 
 ן״■ פראצענט 24 און סופארטע;, צו ניט
p ארב״טער, סאידױיראטע נעז i opn“ 
ye; קײ; ניט כאר ly i i 'P 14 אונטער 

ר.1אי
tp ,pt !,מ p̂  ,;y.iyT װ״תיפ־נאר־ א

't װאס מע, p בױרזשעט צום צװעפאסט 
 פער־ 5 םון תרכיעניטליך םאםייליע א פון

 אר־ פרן טײל גרױסען א בא׳עול׳ט זא;,
e1״ ,i  .DPW iyoפאסיליעס אדגע 

jv v ip נ צו i מיט פארגל״ך ;,א װ״ני y i 
 לע*ך קריגט װעילכע צאהל, איבעריגער

n y o, ״ ם׳קוסט וױ  באדערפע׳ י1 לויט ז
 בא־ א פ^ײבט DPD^iTyi אלס נייטען.

 ארבײ־ י1 אין ער1קינ טײל 1ע1״טענ1
d (מ׳האלט, טער־פאמיליעס p i  tp איז 

 סיט־ אד׳ז פראצענט) 40 װי װעניגער, ניט
ip״T באפרידיגעז צו לעז ip e  i y! אין 
i r״pp T .װא םאלגליך קיל״תננddp 
i א אוים זײ םון n םרץ yoy ipo ipc 

yw yo,; גײסטיגען אין אפנעשטאנענע

y אינסע;־ 'D ire  p

זיך
י1

אין
נע•

t p̂t , ; y ii 'p; ״
ליכק״ט.

A
 ר״סט װאוניש א״ז :אך און
n סאמע ערTאונ םון ארױס p i. 

D אלע צוױ״מען פארא״ניגונג jp^ r 
 אימער T'P :*!על־אעדוסטריע רער
 :,cp װאונש. ivoopita^ אונזער װעז

 צו* ניט נאך פארא״נינונג ,ד איז ציעל
c געװארען״ ריסעז p i  ,t iy e p גע־ ניט 
opn ,;yey^ ;y איהר לעבט p ip o r זי 

D^pTy; pp vivw: D p i. איז עס 
ט א ;,א אז אמת,  יt,p 1 נױט םון צ״

p די אןן אמאלנאמ״טע! r y iy i r D i 'P־ 
yo נאל ipy i o ip ^ r  y iy i j p  ,i  pp; 

m א״נע m :g  ,i .!צױהיל o p i iy^p 
T’p םאראײניגונג די גענוג. נים D p i 

t DTioya pp v:ypv: iy e n;  םיל p ״
oy pp .y iy p ig D r תכט Tיף ,t: ip

n  tp ,קלײניגק״טען r e p i opn; גע־ 
D iy D r צו p םאר^םענ־ געגענז״טיגער 
 װייקליף־ א צו םיהרעץ זאול opn !יגונג,

 באזיײ גענצליך ז״נען ,1בונ לעבעדיגעז
 D>pn עס tp דענקעז, סיר ארן טיגט׳
 װינמענסװערס תהר pp זעהר געװען

 א װירקליך פאר אל״ענס די מאכען 1צ
i : ie, םונקציא־ און לעבען װאם 

 גראטו־ װאוניש דעם מיט און רע;.ינ
n'̂; און וױדער מיר iyT3ip iy e p 

y; איהר צו אמאלגאם״סעל r i i p ' - p y v 
 איז לעבעז םדוכטםולעז אח שטארקען

i  ip :  ;y^pr .;ycoyp, נעקטטע iy v; 
't u p;  די איז 'VMo$iv: ye^yTp ״

:p זײן װעט אםאלגאם״סעד  י1 פר; y״
y o o ip e in e ip n און rD D P iPD r אר־ 

e״Dy,vg regnp * iyD איז נאר ניט 
lyv jga  i y i  pp ip j  ppnyop איבע־ 

װעלט. !יגער

i i

cyi ינסטאנ! yTp̂ ipc ii'p  dpi;
n אײעחנ םון !n דעם אױף  Djp^n 

pp ly s y r ויס1א ז״גט 1איה opp  pp! 
n  \vm באלױנוננ, לעבטע5אםט־ל1פאר 

opn איהר ip c  ;yjpipy: Dp i א״ער 
e ip״pp ,D אלע געגען yiyiagi אר־ 

ip מיטס־באתנגונגע;, :  ;yepi opn 
c,אpc y 1 געמאכט א״ף ;r^yotrאל־ י 

'ptp t״ םראגע: טע p צו װערט לעבען 
״  װה״ט־ yo3Piy3PT י1 איהר, לעבע̂ן

rope  ,D iyp i'p ii'D iu אין i y i אמת׳ז 
p>Dio pp ; סילק !,או איהר ארב״ט

o די איהר, iy p i 'p ir o y i i  ;m ^ 'ro, 
; p״f»ppe ײעלכע n סינ־ מ״ס װעלט 

i דער, t p  i jn n y n \און *לײ p״y iy 
n: קינתר p j ;yo^y םון וועניג o y i, 
p op i״tp ,;•iyTy:e לעבען צז «זוי T'P 

n e p r  p dietb. ידי. ,itp r p  o^mi 
i y r; ױ, אוז  1איה .opn opn או; רי
o םח n? י ו*רניםײ .כנמס D ip .o p 

ran >>«י וייאי חאס וזאס גרתדיגופי 
. i i o i e o r m ן« «*M u  *m ar. J n r t

n ,פיקעט־ י1 אױף און סטדײק־האלס
י"\.

A
 P נאר מיט סעניט, װעלכעד טו

ליך  אייד״ וױנשעז ניט װעט הארץ, מע̂נ
yup ie, װאם קעמםערינס, סוטיגע i n“ 

pp ;yor ;לעכצע ip j סעהר פיסעלע א 
̂יק n ביסעלע א לעבע;, ;,א ג y o צונעז־ 
y *ש״ן, iyo 'e  p ניט אוש רוה, ײעהר 

oyeprnpc צ״ט, דער םאר װערען צו 
c וױניטען ניט א״ך oyn װער ׳1װע y i 

p גרעסםען c iy:̂> םיר T:  דכער ;y״
lyTj'P o ;,א p i ,oy i ארביײ גאנצע 

D cgnyo ל״ב איז D'o ;yey> pp 
y אײך i  pp□ .טו סאמױ yrT“Dpn 

pp d p i ,;שװעסטער־קעמ־ ט״ערע זינש 
iip שעספט .1היצםלא נים ^״;,p ניט ז״נט איחר םערינס! ie, און םוטיג 

 א״ער אונמער *יבע!לענו» 1פואע טמי
 ®ייייעי׳ געניםעי pp II איבערגעגעגעי .

nm  m rור i״m r i !מר ^י

 צד״טטאנד אזא זיגען. יןערפערליכעז און
 די צו בנרבע אומגעדעבט נאר ניט איז

iy?': געי1ל1אוס״ש i, דאריבעד און ?i i y 
iy; אנטי־פאציאל,  ip ̂יד אויר איז  ״טעד

 מ׳טאד ;.yoyiyDj'P ארב״טער n פאר
 ;yepi זאלען קינדער די tp ,;yrpMv ניט
ye^DCPr^yTy; a פון װ״ניג צו n; 

 צו ip קוםט ט״ל ז״ער װ״ל פראדוקט,
 אר־ קינדערלאזע און אונסאחזײראטע די

 דארף פארטײלונג yoeyiy: א נ״טער.
iy ז״ן i קאס! דעם אי; נאר ;יט לאזונג 
iy פון i ̂אפס n י1 געגעז ארבײטער׳ y i 

 פון יטיכטען פרױױלעגירטע און יצענדע
iy i ,געזעל׳טאפט ;ip רײהעז י1 אין אויך 
גופא. ארבײטער־הלאס פון

n אז זעהע;, מיר o y ip y o איז p i 
 ני״ער דעי פאד באױעכסינונג יעטארקע א

 י1 װ^לכער ב״ װ״דזיטעס, פון פיכטעם
D» װערט ארב״ט M pvy:c לױט djh 

 ארב״טער. דעם פון פאסיליען־צױטטא:!
i y i  pp ארויס אבער זיך יצטערען פראנע 
m ״טטארקע א״ניגע y 'jo צו n  ;yepo 

 צװ״צעז פאפולעד פאמיליען־װ״דדפעס
i רוען איז, װי ארב״ט^״מאסען. די y i 

 א״ניעפארעז װעלען װעט קאפיטאליסט
 אויפזוכען װעט און װ״דדטעס ,ד אױף
ip j ״ז צו ,כד ל״טע, פינגעל  פון פטור ז

 װאס ער1א — V פאםיליען־סובסידיעס
 װעאען סטריײז, א nye װען ז״ן, װעט

y: פיט ארב״טער י1 o 'n ניט פאסיליעס 
 עס וױ קאכי!, מיט׳ז אנגעד.; װעלען
D^pii ״ן  גלײכמעסיגע ב״ פאל רער ז

 װעט דערפו; און מעז,yפאריאל װײדדעעס
i  ;y iyn  ;yep ieyj, פון !אריםעטיסאא 

i y i װניאן ? — ope i y i  Dyn קרי־ נים 
“אי יטליט! יטטארהע ערס1באזונ א נען

1 iyeוחןלכע אדב״םער, י tmnp ;פד 
 אזא װעט און ,1הוספ עקסטרא אן איהם

po ״dt^p j iv d p b" אפיעװאכען :יט 
TDDipiipe yrnpDy^pis opi;״ ? —

d pi •Dp פראגע;, דינען ;y e p i y e W 
y״p ב״ם טרװעקט זיך r ,g y 5 P i; אי־ 

 דעם מיט צוזאמ^דזאנג אין ב״טער־קלאס
:p פארזוך y״ n ,c iv; ״פאמיליעךװ״ד־ 
 שיסטעם איצטיגער דער אניעטאט זיעעפ׳/

y פון W n i n r p .װ״דזעמס
i םוז מעלות די iyenp וועגען אך1 y i 
yiy^iyc y שיסטעם :״ער i i 'p; און 
 אפצושא־ מיטל^ באיטאפט ;yeŷ דאס
:T׳o .;yo״T;־yDpr רע1אי פען  ;y״

 אויס־ כײן א pc ;yoipD צװײ מעגליך
yDD'D i y i  pp ^nyoye□ פאמי פון“ 

y״e .Dyr^ז,װי“זyלי i פארסען T״;y j 
 געיוארעז פארוױרקליכט רערװ״ל אבער

:ip און פדאנקר־יך — 1לאנ א״ן אין 
 די יך1א אבער ;.y%:?ye אין ט״ל צום

iy< איבעריגע i: y וועלען iy iP  ly i ' iD 
סיסטעב. n איבערנעהסען יצפעדער
 כיס־ די אפט װערט פראנקר״ך א*;

ey*D פאמיל פון,yז^  אר״גגענד עסrךװ״
 צװי־ אנריטענטכ קאלעקטיװע די אין מעז

i  ; y r, ױ-יאנס. י1 און אונטערנ^מער 
y אין o o n y o  n ײעיט אגרימענטצ 

 םאםיליעךסיב־ יtp 1 באיצטימט, אבער
y אויסגעצאהלט װעאעץ יעס1סי iy n; די 

 ,oyope אײטמגלנע תרר ניט ארבײטער
 “אויםגלײכונגפ יyו:^Tבא א בין יאר

̂ד. i טראנעז אונטערנעהסער די פא y i“ 
y״T ארײן ב״ iy אאנע־ אז ז א צאאונגען 

 יטײן צאהיט קאכג י1 און yopק ס״ױדי•
 די ארבײמער. די צו סובסיריע די אי־ױס

ŷ אינםלרנעחמער rwper; א קאסע אי; אײן 
n״T םון פראצענט באשטימטעז y ־ פע 

i לויט ער1א ראלס y i ארב״טער ל1צא 
גאבריל. ד;ד איז

 t פיז פאים אײז אלזא, איז/ ת.ס
 איז DyDD׳D־m״n נײע די גוליךעז

 אינטעיע*“• ארב״ם־; n מיט א״גהלאננ
yD.; םארם צװײטע די r p םיל נאר 

איבײ־ ,י״ אױסצוצאהלען אײנפאמ,,*:
oy^ iD Ponyo צאהל גרויסער א מיט 

 אמעםײנעם פון יע1סובסי א ער1קינ
 װאס םאנה א פון רyא^ ^עט1מלוכה־בױ

y פרז D^yory:jyoPTiv װערט iy i : ,TPe 
 גענוי־ א עסוראיערס. די א.** טעחפעס

iy אזא פוז םיאץ T'p oycD'D א-יסגע־ 
 צוריק ר1יא 3—2 מיט געװארען ארבײט

 “־םיה1ארב״טי אויסטראלישע n ורך1
 געדוארען אריינגעטראגען איז pp רער,
 װעאס. סאוט נױ ;ic פארלאסענט אין

i y i ג^דדפראיעקט iy e p  r p רנ־ ניט  יו
y3jp:y3; קאונ־ ל^ץעיסלײטיױ דעם אין 

 װעט pp פראוױנץ, יגער1א1 דער םון סיל
i אין y i װידער צוסונםט Dsyotry:pynp 

 אינססאג־ yi3yey:vyTy; n םאר רוערען
pp pp ;yiy3g i .;yv םראנקר״ך ^  “אננ

m געװארען סעז y :  ptp 1923* איז p m 
y אױסנעצאהלט ס׳מוז װעלכען לױט iy n; 

o y i pc 1צ סופסידיע א יפטאאט 'm v 
 אונ־ ער1קינ ,m װי םעהר םיט פאמיליע

, יאהר. 13 טער
 n װאס דעם, !,או יג1סוטענ ניט

ע r םיםטעם נ״ p א״גגעםיהרט y ip iiy3;
i אין n !סראגצױדשע ly D P iin i אינ־ 

o דוסטריזן jn y יאהר םיגןי םים p 'liv,

i נעהסט r  ,t,; ארוס ה״נט oyoe א 
D iyv:p; iy i  pc dcWרא:צו,Tיy rך 

 אר״ טיליאן א iye'P — אדפ״טעריטאםט
y אױפ ב״טע!. i n  ;y:yevnv W o*
n און ;ירונגס  pp yoopye n y i;p •ס״ 

yepi ye; 1 נערס, ŷnאגריםענטס ורך 
 סאסיציעךװ״ת׳ממס, י1 רט1א״נגעפי

 )yepi וואס ,iyD״eip לlpצ n װעט
n  Djyiiyjp ״ :ycyiope ,oyDD'D y; 

2 ן,,6אי סראנקרײך ;,א  ניט .700,000,
 15( סראנקס מיליאן 300 וױ װעניגער

 אױסגעצאלט ארט1 װערט !אלאר) מיליאן
 יאחר, יעדען סאמיליעךסובסידיעס ;,א

d ניט pi ;n:y;yeyi װאפ ,1געל Diyn 
 פון \vzv:v:״אױס צװעק oyi !,או

*צטאאט.
pp אײראפא גאנץ e*p״e ;yD״o 

e סיליאן 8 סאמעגט איצטיגען ip״iy D 
 עס ye^yn אין אונטערנעהסונגע;, י1 אין

iy אן אדער אזא אין װערט i : p םארם 
סאמיליען־סובסידיע. א אױסנעצאהלט

i מעלות אנדערע צװ״פען y i  ;ic גײ־
 אנצואװײ;ען כדאי אױך איז סיסטעם ער

iy אױף i ,באד״טונג y : W האט זי 
iy פאר i ;פזן ל״זונ y;p-E iy i װעגען 

 ;.ynic און סענער פאר װײדזיטעס גל״כע
iy אויב i באצאהלט קריגט ארב״טעל 
̂ ,פאסיל ז״ז פון באדערפנישען די לויט
 פא־לאגגען העבען ;,ארב״טער n װעט
Dyi םולען n״lye^yn , r n אנטיטפרעכט 
 דך. פאפט ,t lye^yii םאר ארב״ט, לער
 פארלאנגען מענער לי פלענען איצט ביז

n yiyeyi״D y m, טראגען ז״ פחסת 
n  I לאסט גאנציע pc די אלטע;11אויסצ 

 םון אופױטמענלען n נטער1א פאמיקיע. !
 yrTPi ,ד אפ םאלט פאסיליעךװ״חעעס

 גרױסע אזא געיפפ-לט Dpi װאס טענה,
 צום װי ,DiprycpiB סאנכע אין ראליע

 װאו ,Diyc’D'D די צוױיטעז בײעויעל,
ly□׳: c ig r  g ;p Diy װ״דדט־דיטוױט 

פרויע;. און כיענער ציו״צע;
i פון פאד״טוגג פדינציפיעלע ,ד y i 
 פיעל רpנ איז װײדזיש־סיסטעם ג״ער

ly o y i: נוצען פינאגסיעלער איהר װי 
i p c זײ ei y״iy p. איהד אק D im 

i״ep:ppv נ״ער א אנילרקילנט y r •גרונך 
m : מין ;,לױ גיט 1אי ארב״טער דער

pp ,;,rp לעבעליגע o קריגען לארף pe״ 
:T לויט הלטpצ pp ,;y״ r 'jy c iy ip e  y 

. אױס. ארבײט ער װאס לעם, לױט ניט

קאלענדאר אינטערנעשאנאל
םקולכאן. ח. פון

צוריק יאהר 12 םיט װאך הײנטינע
 ״חסד אדנטער זיך שרײבט װאם אײנע־־,

 אן פון אײנדרוקען זײנע שרײבט ואמת׳/
 (איצטי־ 1 לאקאל פון מיטיגג עקזעקוטיװ

 נומער פעברואד דעם אין )2 לאקאל גער
 חאב איך :1913 װאירקער׳/ ״גארםענט

 װעלכער פי^נ:. אידישעז g ערװןרטעט
 און אזײגער אבט אנפאנגען זיד דארף

 אי־ װי צעהן. װי פריהער, ניט זיך עפענם
 מימיגג דעי װען געװען איך בין בערראשט

 און צײם אין •וגקם אנגעפאנגען זיך האט
̂מ איז אלעס  ביזגעס־ געװארען פארחאנדע

 ברודער צ״ם־פאורוסט. אהן און מעסיג
̂זערמאן, אלס אאזפיז,  געשיינט מיי האט ט

 p דאך איז דאס און פעהיג, זעהר זײן צו
 װענדעט מיטינג א פון עיפאלג דער אז כיל,
 טשערמאן. פעהיגעז א אן פיל זעהר זיך
 בא- האבען סעקשאנס די פון באי־יכט דער

 װאס ק:א£ איז פאלק דאס אז װיזען,
 טעארעטיעע די מיט םאראינטערעסירם

 פאלק דאס דרעהט מען װעלכע מים פראגען
 סעקשאן אײן האט ,6למשי אזוי, סוח. א

 מאס־ א אז רעקאסענדירפז הארלעם פון
 גע־ זאל .ױניאן גאנצער דער םון מיטינג

 װע־ בא^אסען זאל עס װאו װערען, רוסען
לען ארטיקלען געװיסע אז יען,  זײן ̂ז

 אז און אסט"3 ״נײער דער אין געדרוקמ
 קאנצערם. א זיין זאל מיםינג יעדעז בײ
 די פארנארען צו אופן אזא אוין״ אדן

 מיטינג דער מיםינגען. די צו מעמנעיס
 13 פון באשטאגען איז סעשאן דיזעי־ פון

Wמיטגלידעי.

 אפ#ס דלם אין ארײן זיך ברעכען נ:בים
 דינאםים מים אוין״ רײסען ,9 יאקאי פון
 מיט פארשװינדען און סײף אײזערנע די

 װעלכע מאג, יענעם פון אײננאהמע ד*;י
̂אר. חונדעים עטליכע שעהגע באטרעפם  דא

 צורירן סענט יעדען אבער קריגט ױניאן די
 ̂עגען קאמפאניע אינשורענס דער פון

גנבח.
« • »

 פייבעדט 1007 פון מארקס, פיימע די
 אלע באנקראצירט. פייאדעיפיא, סםרים,

 װאבען -עםלינצ צו פאילירען ארבייטײר
 אבער האט יגאדעז גרעסםען דעם «כיױת.
 ײעל־ בזאבער. סקוירם געװיםער א געליטען

 דאל. X(8( נאס דיזען בײ געחאט האט כער
 געאזםערם נים חאם אנער דאס סןקמריםי.

̂אבח בעל זעלבען דעם  םוי געבען צו מ
 פירממ דער צו סעקױריםי דאיאר זענם

 או־וי! איז ער װאו קאחען, און געזטאן
 ארונ״זערגעװארפצז חאם און ארבײטען.

 װאם דעם, דויך סאכער סקױרט אלסע די
 ײז סעגם 5 אדונםערגעלאזען חאט ער

סקויר®. יעדער

* r -
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 ״װעי*" די lyjjn• װעיפעי• ־its ו.א
r אידיייען אין p»® עי •# ? *.(

T* ביזצױ־ײן װאכען אײנינע נ״יט
יו^ו•' ס לאלאני •אדאן זערן נעױען

איך קינכט־טעאטער. איד״זגען;,א
r םי• ip, הנאיז 'יואכ8ל:א פיעכע דעד 

p נײי א*? ך דע־י*, :עלאט. i« o r 
 שיע־ א*- װעי• ױאײם, ;עפעי*;;. ג-כ

 װע*־ מוקאגטע, ם^ע ערייע.*עז. טע-
 טעאמע־, אין געזע״ן פױך ־אנען כע

 דײן יױסען ;עװאיט שטאייז הןובעז
j» דעי װע;ען דייגונג w. לע;ט 

*זנאו אכ”קגאפ* אייך דאבען זײ
M#*

גע־
״ אבעד ראט,  כעהאט כ״רא האבען ז

 ;ע־ חוייבען זי• װ*ס ,”ic ארױסציזאנען
 האט ק־יטײז :אנצע אונזער רעגיזט.

 װ• טו זאר, די אױבעגד•; צוייסען זיר
 וױ ׳טעאטער״:אזו:ער אײנפאכע האנען

־ צו זיך האבען יועי*כע די,  געורע:* ד
 אײ• זייעד ה#:ען צו דך ע^ייבען דעט,
 די אבער ה*לב איך רײ:.־;כ? געגע

 דך איך ײעל דערווייל אז ערסרעיט,
נ; כײן זאנעז פון צוריההאייטען נו  די

 דן־ װע;עז יערײבען :יט ;אל אױך װעא
 געשייאט װעצו ד וױ ׳י*אנג אוױ פיעסצ
 םאי באטראכטען עס אבער װעא ורערען,

יכט מי־ין  'Zinv״: דער דדרך זאגען צו ̂פ
T איבעי כױינוגג כדין םיגחײם״ B  i n 

 שױן מהר װעט זי וױ ישנעא אזױ סע,
 נעה דאס און ווערען. געשפיאט נים
םאן. איצט איך

זא־ צו צו טיעט איך אײדעד אבעי
 איהר, באגרינדען און כדיגונג, נױי; נען

 נאך כראכען צו נױטי; פאר איך האי׳מ
 האב א*ך װארום ערקאעדו::, נױטיגע א

 די תריטיק. סײן געשריבען ניט נאײד
 פאר־ ראט איטיצער ■שוט. איז זאך

 סא׳י בייס ביז איך אז ׳ק^אנ: א ש#ײיס
״ער דעס שװארץ, ריס  םון טעגעד̂ז

 און צוקרינט, שטארס טעאטעי, הרנסט
 די דט־שונא. א איהם בין איך דאס

 אויס- אי::אנצען :אטיראיך, איז, ניעשה
 שווארץ סאריס טיט האב איך נעטראכט.

 י״טוט און געקריגט, ניט ײך תײנראי*
 נעווען נים איז עם װיײן תןרםאר,
 ;דעי־צו אורזאכע טינדסטע די ק״נסאי

 װאס עטײאס, אײפגעפירט האט ער װען
 איך האב נעפעאעץ, געװצן טיר איז

 דזאם ידעדיט. פואעז דעם נענעבען איהם
 איך װאס עםװאס, אױםטנםיהרם ער

 איך האב שאעכט, פא.־־ נעהא^טעז האב
 טײן נעזאנט און צורײזגעהאאטע; ג*ט זיך

 באנוצענדיג יםײי אין פיאנה מײנונב
 טעאםער״קרײ א פיז יעכט דעם מיט זיר

 נארניה איך האב יך4ערזע:5 טיהער.
 איטיצעד אבער ״טױאדץ. מאריש צי

 א*ו און קיאגג, אזא פארשפרייט האט
 קע־ זאא אידיצער אז געײאאט, ניט האב
 א געפונען האב איך דאס זאגען, נען

 סײן טיט אפצורענענען זיך הנויטד *טעת
 געװאאם, נ*ט א*ך האב אויך ״שונא״״.

א*הב וױא 7» דאס זאנען, זא^ טען אז

פרגסה״ אין *שאדען
 פון אורזאכע די נעװען איז ראס

 שטיק דאע אז ׳איצט ׳צוױעען. נדץ
אי א״ז  איך םיחא סצענע, דער פון אי
 טײגונג. נײין זאגען צו פיײ נאלו טיך
 כדיגע כיײנו;; דאדגע די װעט אגב,

 אויף ײנט 4אביסמ אפ:•; ויא־פע;,
טעאטע־״לריטיק. אוגזעי

 קרי־ די אז איכעיצייגט, ביז איך
 די געאױבט אזײ האבען װאס טי?ער

 עהראיך גאניו נעװען ניט דינען ייעהע,
 אפשי דך. צי ניט נובי׳יקום, צום גיט
 און גרױסער דע־ געװען עס איז
 באריהטטער אין נ־ױסזן• רעכט ט*ט

 האט װאס יאיאנד, ראטעי; גאטען
 ;אורטײאס״לרץםט ז״ער םארכאעגדעט

 אוט־ דער :עװען עפ א״ז אם׳צר
 קונסט־ איד״צער דע־ װאס ׳*צטא:ד

 ׳צטײ א דויכגעפאכט דאן האט טעאטער
 דעם האאטען צו אום און יזריזיס, ר«ער

 מען האט װאסע־, ;’איבער טעאטער
 װעא• פיעסע, דאזיגע די אז בא״צאאסען

 שו;ד- הײן ניט יעדענפא^ס איז כע
 אפ״ער צובופעז. טען דאחי ניעסע,

 פיעסע דאזי:ע די אז יזעאפען, עט ײעט
 אץי פיזאן. פיז פיעסע די װערען זאא

 װאפ אורזאכע, ריכטיגע די ניט וױיס
 קריטיק ;א:צע אונזער כאװאויגען ראט
 אאס ׳*יעסע די יױבענדי; צור״סען, זיך

 םון אײד ״פארנאפמ ויע^כע ׳אזעאכע
 ״איהר א*ן אקט/ עישטען סאמע דעם
 אי* גיט זיך ,״יזעגט ;עיעיאנט׳/ זיצט

 דעד װען פייגוג/ אעצםע רי ביז ׳רײס»ן
 די אױוי א.־אפ זיך אאזט פארהאנו
ו *יועיא״. ײ  זימןר, אול־י אבער וױיס י

 דער זײז געפענם גיט האט דאס אז
״. מיט פאי־  עס אודטײא איך און ז
̂ע, נאך נאד דך, נאך באױז :יט  כײט פיי

 טע־ ןיא צוזאסעז געװען בין איך װעאבע
 שטארלן זיך האבען װעאכע אוז *טער,

גע^אגגוױיאינט.
 ״װעאף״ פיעסע די איז ̂צע פארװאס

 האט ורארום דוינגעפאלען. אזױ טאקע
 רא־ ״ראמעין נאטען גרױסער דער ניט

 :ע־ נארנימ קייםיק די ניט איז אאנד״
 אן פאר ״יועא־־״ די טאנעז צו הארפעז
? עיפאאנ
״וועאא״ די דאס יאיז תירױן דער און

 דראםע הײן רױרקאיבחײט דעד אין איז
 סא־־ סך א איהר אין דא איז עס ניט.

 וױ אזו• אבער דיאטע, א פאר טזגדיאא
 דע־ א ױכרח. א באױז ז״ איז איז. ז•

 יעדער טענשעז. עטאאנע צוױשעז באטע
 :־ט אײגענטאיד א״ז ײעאכע םיז אײ:ער

 און פאיייצ פוז טעדצ אעבעדיגער קי-ז
פיס. ציױי אױ־* פרינציפ א נאר ׳באוט

 ניטא איז ד־־אכיע דער .איז
 י• פול קײ:ער אוז ל־אנדאונג, ביעקעא

 :יט פאךדינט דראכיע דער איז פעדזאנען
װא- ,־*,4וואי :אטעז עדעקאיכען דעם

 ׳חיי. וױאדע א געטײנט װעדט דע־טיט
 נעבען״ א*הר פארצוקען :אר וױא ײאס
 מעד רי וױם״ר אױו־י פאײןערג/ ריה.
 גע* םארסעדיעדען דראטע דער אין ״צע;

 םײ• ע6א די זײנען פ־יגציפען, וױסע
 רעי ׳עיטעא טעגיצען. פרי;ציויעאע ;ע

 זץי בארײט א־ז װאס ראטעטאטיקער,
דעד װען #אפיאו אטת, םאר׳ן אפםעה צו

א איז ו a” p ;^ ay iy ;ow פיז • **mmו-ו ק׳
איז ׳ל*עב גיט אט1 עי ררעכיען , מניע,
יקער שט א האט ן”אי iy װעטען נעכען
ד ; י פי א אידאי דאך א*ז פאידאצט,
איז יואאזי׳״ ״ו איהש דופען צו ז י י ״>מן/
~כ- איז ען7דאה; ױ:ר. ינ א נשוט

שען דעם װענען טי; מנד  לארא;* יו
 אז ׳;יט ארט עס װעטען ׳מענ*צ א דיר.
 אײ באיצטוצט בל״בען 4זאי נאטע; זײן
 פאטעדאאנד זײן אני געיצינטע, דע־
 נים זינער איז ײע׳־־עז, געראמעוועט לא״
 אינטטינקט וױאדען דעם ריט ח״ה קײן
 ערנ־ דע־ אםיאו ארן באדצױןען. פין

ײ צוױשען סטער  פא^הס־ דער ׳פעיא ׳ז
 יצאעבט :•ט אױך האנדע״פ ,6נענעראי

 זעהט עד טאטייוען. פע־זענאיבע יב7צ
 נע־ גרעספת די אריסטאלראטיע דער אין

 איז ד׳ארון רעפובאית. די פאר פאהי
 דזןר פון םארקעי־שערוננ די א־הם פאר

 איהם אין זעהם ער אריסטאקראטיע.
c־ rא'צט יצױן איז ער אױב װעאבער, ׳ 

 אבער, ער װעם פאדרעטעי, הײן גים
סוף יוערען טוזעז אי״סנ^יהראט, איפ

 זיך יצטעאם ער און אזעאבער, סל? נא
 םאר־ צו איהם םיםאעז היעע פאי אפ ניט

 וחגרט ׳איז ער װי ׳שיעכט איז ניבםזד.
:r צ* באוואױכען אנעי ער  אנטרי;ע; v״
; איז ײ: ד  רע* זיין דורך האנח?ו:;ען נן

 אין כאױבען זיין דודך פיבאילאניזם,
 איהם װע:עז אײד פאית. נרױסע דאש
 איז ער דאס װערען, ;עזאנט ניט האז

ײאאף. א
 דער פון :אכיען רעד איז דערפאי

 סענזאציאנעא, קאינגט עפ באטש פיעסע,
 צו צמעטאסט נ*ט זעהר א*ז עס אבער
 פיעסע. דער אץ ןעהען מיד װאס דעם,
 אין װאאוי א םון טינרסטע דאס ניטא
 אערזאנען. ,,האנדאענדע״ די פיז- ?ײנע
ײ כיען הען גיבער  ׳דאס פארװארפען ז
ײ םון אײנער יעדעד װצם  פרינ־ א איז ז

ױ גדיטדים, נשרטע #צייען־רײסער  דער ו
ײ װאלט באראנאװ פאי־שסארבענער  ז

 וױרקא־- דאס :יט זע־לעז זיי נעריפעז.
 א*הם זעהעז די וױפיא איי^ ^עבע;. כע
 זײערע פין בײאעז די דויך :א־ איז ׳י»

״גערעכ־ :א״נע־ ערײט פרינציפען.
ס טיגלדיס״  '״א־ צײייטעד דעד ,״דיי

 ״דעם זאנעז מוז T* איז טעראאנד״
 צױײצע; ריכדח דעם נאך שוין אז אטת,

 א^ץ :אר איד וױיס פערזאנעז, א״ע די
ײ פוץ וחןד ניט׳  װער און :עיעבט איז ז

אומערעכט.

ױי איף נ^י  נעיזטען איצט דט ו
a אין אנט^י »; n אונזעיט פון ױנוח 

 וחנײכןו ייעפצ, דער אין פארשײגען
̂ט, אזױ שױן איז  ;אד נעמ. די וױ א

 טעאטע,- אין געהען ריר אז איעטעה
נן VD«an im גיט טיר וױ̂י p firijm 
 :אג דעען דעכאטאנטען די װען אפיילו,
̂ן  ;ענעראיסקע און וןןפיצערסקע אין געט

 טעאטעד אץ געהען טיר ײגיםארמס.
 *•געשיעע^ם רעבען Din in'vt צו אוס
 ד*רט װזנרט װאס ׳שטיק דעם אין

o םון ^ונער ׳או־ם;עפ*הרט n אין אעבעץ 
זעחן. צו דט ש«ור קײן דאדט

 אד- טראנצױד״צע ,ד געםינען מיר
 נאיא;עלט פיהרער איהרע טיט טעע
 איו מאינץ. שטאדט דײסעאד דער איז

 וױיטען םון ? דיר זעהען ז״צע װןוס
r אכער שיסערײען. טיר וזערען o 

 טוי״ די 1א איגגאנצען נאר פארכעסען
n :v tאויוי טיגוט יעדע פאאען װאס ׳ 
y פױר דיטען. נײדע p ;n| גארניט 
 צעחגד־ און טויזמנדע װאס ,דעם; װענען

 םון געשװאלען װערצן טויזענדע איגע
 דיט עתמחדען זיר מוזען און הוגגעד

 גאגצע די ײאס. וױיסט טײװעי דער
j r j r w אײן ארוס זיך דיצהט פראגע 
 יע איז r״t קעז װעלכעי ׳אפיצער

דיג.7ש, נ*ט אדעי
 לעכער- צו אביסמל ניט דאס איז

in סצענע, דער דז״גטעד ׳דא יליך? m 
^ די אין מענשען נע׳הרג׳עט  איז םויזענ

ײ װעגען  קיי- בײ ניט םרא;ע קײז גאד י
 װי געםיהרמ זײ װערען פארװאס נעם,

 טעאיע, אפיילו לגאאכטהױז. צום קעאבער
ײ גערעכטיגק״ט און אכת װעמעז בײ  זי
 הויבט יצייען, די אויוי שטענדיג :ען
o װעגען טראכטעז צו אן ניט n. אמנר 
 אפי״ אי אײגעפ שיםען טען גמהם אט

nyv שסו־ געװאאדיגען א אן עס ,סאכט 
 איהר באײבט וױאענדיג גיט רעם.

 איז דאס א? פיהאט, איהר גאײכגיאט•;.
^on א or ײאסער. ;אאז א אין nyo ̂

n אז פיהיט, איהר n ,־אא  tyoyii גע̂נ
n האט פלען n a  ay צי ty ru m y, איז 

̂'y רypיoטאyפאט m װי אומשואדיג; אזױ גארניט אפשד yo .̂תט ד
 נעשסעאס o-,yv, ר̂אyנyנ רyד זyײ

 גארנים עד האט אנקאא̂נ די אונטער
 רy פאר־םײדיגונג. דין צו זאנען צו

iy» זיד ראזט r o o n׳ ^«op װי nר 
^ny3 אזױ איהם וואאט רyפארפאס ' 

 אױמגעםיײםעאם ניט ורעיט iy סען.
ny פון i .לם ער אנתאאנע  נים, האנ̂ז
 וױרהליי ײר פיהאם וואס אײנער, ײי

אומשואדיג.
i ניט נאך איז אבער דאס n שװאכ־ 

i אין פונהם ססער n .מען •יעסע 
o *ו בחיױ א טימ שפיאן א כאפט n 

:K iy jy^ ץ רוזןאכען אין ir ױ r r .a, וואס 
 איהם דאנהם ■!ייסען, די טיט עסעהט

̂ y: דאט iy װאס טובה, די פאי
iy ס*נעװ!ע זײז מיט r* o " if i i y i אר־ 

 רחןן ׳איז געראט^ע^ איהד און טעע,
i y i !האסמ װאס וחנרא, אײנציגע o n 

 ײאלט השנאיל, בתכי״ית אמ1יסםאק1»
c אז u%*w:n ײר y i, ריכ־ » אלס 

עס טעז קען שויה פון באוױיז טינמז

שארןם און קורץ
ג ®ז

ז בי־ס דא־ -י זאזי י ז** עד צ*יכ*;:ט :*ם9
דעשטייצגעז ;פר אוז ע. זינלער א־ע פוז ס”א :*ט

ער ױ»ס ! שפילט ער ־אי־ע ײע־־כע נא־. ז־ךכ
ײז האבזןז ער וריל ז אײם ער שיהי־ם ױי־*,

ױנ״יםעד 1ם.* ריכםער א ־ םא סםאוז פ־״גד
אויס. עס עד הרטים לאויט, סי*־*ם כט״סס

 נעכ־ or~.y איז ױ*ס ע.יםסרא*י:י;דאדםיה*יד
v ױאונדער געייעז, טע; k ־ י ה*ם רואס ס*ם ז
ם צוריק י*הר no. פוז רענירונג ד• טוין : ז  תי

? ז־יז ע־נע־

ןןריתו כיר. םנוז עעהז נ*נץ עס איז יעדענםא־ס,

 י*־ םעות, טט׳קעי א נעמאכט ד*ט :*זמ׳וי די
ױ״ *ע1או:ז זענדינ  ײא־ פ־עזידעגטע;, נדײס־; צ

 *"[ א*ז װערען נעכא־ע; י־י:הא*ז. אין ש*::שאז
 ב־*יז צװײסצז פ*ז אײגזןי אאג־גרוים םאנאט

 נאגצז־ א אויסנעגאסעז זיך ד.אם *ט ט־;ג צעהן
ן, לכבוד םאםדיאסײם פו; יפ *־  כיוז *מ אוז ײ;י

ר ד א קעי אונזערע אויןי א*יסג*סעז שויז זי ״  נ
 נע* ײאש*;נט»ךם ייכבוד פאטייאס-זם ן פ ‘םכו

 ■אס־ צופיל אב-םע• ;ים ד»ס א*ז בורטס־טוונ
 נ**י שמיקע־ע א V מ»:אם א*יז פאר רי»ט*זם

ײ  םכרר, ■*טר׳אםיימר נאגצע־י דע־ דןוס ׳גאי *
 ,.דאט איז מ*:ם םוז דעיליסכדןנס בווישכזיענדינ

v j i,*ט איז ־ n איא :י 't r t :  r . i ; x

ם א**:?ום א*ז עס אז ־ ^ז׳  .־*i»c א*ז נר*?, א ב
 :ים עס איה־ יע;ט םיט־ע; ה״:ע ם*ט ם»«לעז

 א א*ז עי;עץ נע־יגבט ראט »ט םאדה־טזנז
תי שא־־םעי. ױ;געד א קענטטי־ױ ;,א ש^רסע•*  י

 אין א־צם? ביז געהע־ט ע«עס אידים םוז וז»ם
 װאלט ער װען נעיוזווסם״ איהש ם*ז ויא־ם װער

מןרעבם ן **•ן אוי ״ םע־ ז : ^וזןי י י  יאזזר? »ז ׳!,ז
ו דארי• זןד ד»ם אכע.־, *»סי־ט מ י י מ נ ״  אין ױ

 :יט שויז דארט פון זאר און הײר, » ע<עס
j r w גרויסער א ^־־ויס כוצה־ i ” o r א*ז 
צז איהס *י « « י דו  onyor-.*D פוס אויפ׳ן *

תו ד»ס ייד,  דעדײאיסט, דע.י*ון זיף האם םאן י
 ראםמ־ איהם געיאפען זאמדנמ־ גא;צע די »יז

 1זי האם תיי«:ם. :יס אבמ־ op ז• ה*ט װען.
̂ווקר דמר •אראיגנמרעפ״רם שויז  ?זסיזאס, נן
; » נ•*••?. די דאו ײ ו נ?ײסימ ר»<מ ז
ר א ווזה ו םײן רי * ממז די יעכפו• מ;׳ ס  צ״

עז ײנ מז ו פי n\ םאנ י jr? מ ם*ם «ו־ *« jn- 
ד «ן » #נ : סי « אץ •י  מײ■־ »ומע:עבעז איז •י

u n ̂ש פאי » כאנראמנעם יזבעדיג ד י י  מ
t ייי■ סימ אג r ^ r דעי־ מיתז w h»־i» יז״!

׳ז*ר נעםינט ' ה*יל די ױאו דםעל ,יטכ•; די םאנ
מויזעגדע און םױזעגדזנ אינע־עבפ נא־ האם
װעל־ איז ל, ה*י די ויעז אגצוה • —**ft

אוז אױפ. צאנקמ עבזז ל •כעז םעכט־ א / ״ כ
■א«ול*;רסטער *»*■ • ••• u ••P • ו * w ■ נע־ :ש י־א■*• איז אדדי

איפש א*ז עס א,־י. «:׳;־, רא.יי אדע איז םע:ט
ז ״ מ ז ױ ד ג כענישעז צי נעײען D־ r r s 2 ניט

נעיואלדינעד םוז טענ או :א־ ־א־יטעט. פאנ־
צוצולױ ;ייזנז אעזטע איז עכז־ םוז ם נ־ א־ב••

־*•י־ שיעקליכע םיז טעג 18 :אך אידם״ ‘צ
םײטעז. א נעשונעז א*הש פעז רזאט דעז׳

 אונזער איז זא־ א :אל באהיאכט דא;
 טיריוונעז, ד» זייגעז װערטעז א״־ע םוז ב־;סט*י

 רעבעדינ* אנ־ופעז ־תכט פ*ט קזוז מעז ײע־כע
ע כאגר»בע;ע ײן־  זײנען ה-יטען ז*נענ»;םע ז

, םיי ;•ס מני  יא־ וועלכעז אין הײ*, די ױי נן
 גא;־ דעש פיז נעװא־זז. פארשאכתז איז רי:ם
בזז דתהנעם ןױגו ײ רפבעז רז ־ ז ו  נ־ויסע :

ת תי צױ ״ םא־ יע־ט אבע־ י  דעײ איז ? ז
ײ איהר ס«;ם  שאד־ א איהד ז־*;ם .‘אד* יא ז

 »ם«ק* א אנ-טאםאר, אז פאראײנעי, דאםםזנר
- ״ מי ״  אגי״ז־ אז :<דם *דע־ ניס. װ*ס איז ר
ל. י שו  דער א*ז כױ:ע א איז זײנעז ײאזי די ני

 אין אוטמ־רסעז ד־ינדש^אנד איז נענעני * דוחי
מז א לי ל ע  איהד ה*ס — סײנן־ס 200 ס״ס ז״

c ויענעז םיר נמהעדט עוןס p? ,ביונד נײז 
חוניג w אבעי י r ם « ז י ם נים מ רבײ  *יי

סזננז; די איז « ? א*יז ױענעז ציי «ו ׳י
ץ ז א דאבזז טעז ד»י,« »י מי סי םזל. ש

װילע: :ימ קוםט ׳סזי ו.תמז רײדענדע איז
מ ק אויפ׳ז ד אנ ע קו*ידז׳ש. ■־זזידענם מי  ני

a מלימ. r t הוליךזע •דעזיד^ם v און «*מר 
i f r e e r s,־ »יזנ מי ־ :«jn jn, כל זמ •כזןד

 *טאר־ פא־ װ«ירעז גזןװיסעז א דזפבעז ער ױיל
אי, ני מגעי  שאשמ א־יםפיה־ען. עש עי װעם דזי

 צי איש םע־דעל ערעקםיישזןז אז א״ז ײד ע־
ר איהם׳ אויוי רי״םעז  פע־ד אםת׳ז אז איי,־י װיי

 רעש :יט :זבאך ער ה*ט ב־וט אוז פלי-ש פיז
 עס וױ;־ם רײטעז, צו קרראז־ט דעש אדער כח

ײן פון אײםטו געװא־דיג?־ א א־ס צוױילט.  ז
ב ״  איעס? איהם עס יוטם ױ»ש פא־ א*ז ז
 אוײ איויםנעזאנט, עי האט חכסה א “פא װ«ס
י סע־  לאר־ מיז טעז דאס הכםה״ געײאידיגע י
 דעפטײענען פון אין נ»ד:*ט ? -צפאיען נ•;;.

עז. אײז ;,א אידזם א־< דא־םעז  אפירו ־יינ
 א איז ױע־נער ױהז. סם״ט־סעדרעסער א.י:זער

 איז האט ער, װי r̂*;: געדעריםעה *,,פ פ**,
 צו פאינעמז :ים רעמרדספיכת ײ*ז
 און הי־ידזש *־עזידענם נ־רינמז אונזער :זז

 רי באםע־יש גא־גיט ה*ט ק**:ער א*יך, דעיהט
 אוז י־יניא־ז שטע־עז צי דעדםוז״ דשונה׳דינקײט
 א;דעיש ױי־זטע ! ״פטאפעל א•*! אײף

 אבי• ט*ט ;יס א*יב ע־י־־עלעז, עס א-הד קע:ט
vc־p ?ר כז

עי  ■א־יטיטעז איז ראיעי באייהסטעי י
ם ע־יהו ײז פיז גע־זמ^גהײם דער צו הא̂כ יו  ז
 רעפוכ• ג־ויסע זײ;ע ױפם נזבורססיסאג, סאפזז

ד ־*מונזןד ״נ  געפײערם. האבעז אנהעגנז־ אוז םי
ם תי ײ ײז איז ;  נןה*י• ה»ס ד װאם יעדע. ז

 עזלריי• פ*ל פיי, א*צט איז רענירוכג די אז ׳נתז
, י װ• מי  צודיה. פופצינ י»רד א כױם נעײעז *יז ז

איזי לי מז, איהם עש װי לוי  שהאם ה»מ ער ױײל נ
 פאר־ צו איז וױסעו צו נעלזנעגהי״ט בזסגמ ד•

 לזןצ־ די פוז רענירוננעז םא^שיידענע די נל-כעז
ײ איז ה*נזןגדינ ׳י*נ*־ so גת מז אלע ז ו נ • מ

מז מסיא־מז ג»:ז עגלי Ml *בער, •עיז
«T 1»דזניט r t לס די »ז»® tut דאימרמים 

ײי ,י »ז אוז צי • אי )1• ?m sw p en v a! דער

 פראגדע־ ױעלס די אז *;מרקעגם( עד ײאס רוט׳
ר סייט  *ל־ יענע פארטדאנען נים העז איך ״ רי

o אלעס :»׳־ זעהעז ױעלכע טע׳ f in v v נוםןס און 
 אוז הפםליכע א־זןס אוז סארגאננעגה״ט, דער איז

ל נעגע:װ»רט. רער איז טי־עכגת  איז עס וײי
i די וועלם, די אםת ;•ם ■•פ־ט f r : i t o ווןרעז 

iy דאזי : r ,p v, מעהר סצהר, אוז לל-גזר׳ בעסקי״ 
ײ װי סזנשײזי׳  דער איז נערויס נעיתז. זײנצן ז
 נע־ װאלם עס װי חאישםינער, אזא :*ט •־אנ־עש

 נעהס ער לאננזאם װי «בעד ײ*:טק! צו װעז
 דארום ביז איף אה אז. יאזי געהט מי אנןר

 זײנפן עס װי ש^זכט״ אז נ־ײכעז, צו נעגײגט
 רענירוננען די זיינען איצט״ רעגידונגעז אונזזניע

ת םוז עיי ה  םיל םיל, ;א,ײ נעױען צײםעז פ־י
מ־ ע־

 איזן אז פארשלא^ Djn װעגעז דעבאטע א איז
 רזןדושיסםרירצז, טוזעז Tt זאיעז פאראײנזןרס

ו י  דײ־ םר. ׳לײב*ו-םזןהרעםער אתדער װעלמז י
 זיי־ ענריים ■•יייט׳קאםישיאגער אונזער אוז װיס>
o :עז r׳־*P ,ס הפםיםר. םאדליבם מי  »<rnna ל

תו״ ה*ם עי זײם. צװײםע די געגוטען ײי  אנא
 אוגפארסײר־ נעםזזס װאלם געזעז מין אזא »ז

ײז ייר m שרעיזליכעז » *ו פיה r o ir n M 'm p* 
 באאםגמ. םזדזןראלז *וז ארסײ גו^צמר א צו און

 ®רוכנר » ijmra ס־םטעס דאײנע די ױאלם דעיצו
בלזמסײי. אוו לרעפם פאר באדעז באיעי

p ׳טור» איו ה»כ im v ,סים »ו סורא ft»T
 םר. ח*ס אדנוכתגנמו ס*רם
 אוגתית מם«ז סובה מ»«ע

 צו 19*91 נמהר־ נ«ר נתז יזנז
r r w? 9 סױנ װ*ס T $ m 

מר ייס"**נ*  ײזןי
ױז

־»

a אין 1אנע חן.yשטlםא גאך n ?שטי 
jwwjro v»: נאך דא דינען in וחנל׳, 

 צו שנאח מיגדסטע די ניט פיהל^ כע
ה עס אי? וױ טו ׳וראןא׳ר  אז ^גלי

 -1או »ן jyDND ?yj^ אזוי |ysWT ןײ
i רועגען ײלט n מון שולד ^ נ  װ^- איי

 ורױס•jr5ya vl't 4 אין זיך האט כער
lyaoyp ly אזא אלס נעװיוען ^ 'i^ n? 

 אײנ־ ניט איז oyj^p אז ,oy סוסט וױ
jnwcy: איז 1אםש טאז, צו טראכט א 

 yאסטקi א ג^וארעז אױםנונמאריים דא
 ׳אן1או,ד 1פא שונא, פון״ס זײט דעד פון
 יסטא־1א זײן זy^אטlםא האט ער ײלװ
pראטיy r ,צוגע־ איז און אפשטאסוגנ 

iy צו יטטאנע! i ?וױ איז תפוכליה 
w די דאס ׳עס ?וםם m און y?K 

y^:yo y ^ B 'v r ia| װאס #אלץ גלױבמן 
ײ? זאגט יאז81ל דער ז

dלכyאסזl און iv p ih d  y. טעליע 
K; דאס #1זיכע איז iy jy^ איז ד׳אוראז 

 א מיט וױיל װארום? אופ״צולדינ.
 אז1ד׳א,י האט פריחא! זnצטונ̂ נאך

 ײ1ב lנעyאײנ זײץ אז צײלט,1יע איהם
i טיט איז װאס דער, n רײסייפער■ 

 אוז איהם אױף גמב א אבט1נ ארמי/
 צו איהם מיטלען אלערלײ טיט זוכט

 ענד־ אז #ום1דא ער גאויבט !ואיניחגז.
l 1דע האט ליך y i i i a געפונע; 1זײנע 
ט^, ריכטיגעז דעפ v אס1 און כי m’ 

 אומשולדיג. ים1.דא איז ד׳אוראן אלר
 ?1דכע אזוי יטוין 1אבע אס1 איז

 כאצײטענס ד׳אוראן דך האט אפיטר
 און םאויםײדיגוננ, א מיט באװאדענט

 צו כיאן, !יכטיגעז דעם בעסרנען האט
o ויעז1ם1פא זועטען n ,װיסענ־ ״סוד״ 

i ׳איעyט דאס ׳נוט 1זעה דיג y i ,כיענש 
 איהם 1םא װעט אמת, 1םא קעמםט ױאס
פארהײדיגער? בעסטע! זײן זײן

n גאנצע די ryo.. ׳זעהט איהר װי
 ע1ניכטע * כייט צוזאסענגעסלעפט איז

 בלאז מינדסטען דעם ניי יצפײעכץ.
 1איה אץ םעהאט עס זי. צופארט
 בלײ־ אעבען. םון צעםעגט דער נענצאיך

y® דער m :$ור מן o y טבח רײר די 
 1אבע אאנד.1םאטע און גערעכטיגקײט

 צימ־ *שוין האבען רײד י1 אױך וױ אזױ
 דך האט ער עואם, דעם דעסעןn ייך

 ווע־ אננעאעזעז און ט1נגעהע1ו< ;ענוג
 אעצ־ אונזע! םון צײט דער איז זײ נעז

 דעם 1םא זײז ניט זי הען מאחסה, טער
 אינ* אן 1גע:1אי פון 1טעאטעו~נעהע

טעדעס.
 ניט איז ראאאנד !אטעין :אטיראיך,

 א מיט געשזײבעז עס האט iy •צואדינ.
 גע־ אוז צוריק. הונדערט1יאה טעא1םע
 צװעס דעם םיט ניט עס ער האט יבעז1יצ
 אשם נאר #ק1?ונסט־װע א iyaKr צו

 גע־ יעסאאט זיך האט עס אגיטאצי^
 האט ׳ײםוס־פראצעס1ד דעם מיט קאכט

 סצענ־ 1פא א אױםגעמאאט גיך אויף ער
lזיאryנ װערט עס װעאכע אין ׳ר,עס nט 

 אומשוא־ אן אז ׳ט ײ p כ י א 5 ע ם די
 טורטײאט1פא האנעז זאא מעגיט דיגער

ען.1װע
oy םאר ׳דאן אז זײן, קאן i ,טאמענט

 פעאט1פא ניט עם האט צײט״זאך א אאס
 נאױב איך כאטיצ װירסונג, א האבען צו

 גע־ ״עטאר? האבעז זאא דאס אז ״ניט
y«: די און פיקאר זאיא, האאפען iy i 

 1מי קאמף. 1זײע אין 1ײנ1דרײפום־פ
 בא״גואדיג״ ״איך זאאא׳ס אז זיך, דאבט
 הונ* װי לעכען, און אפט1ה 1טעה האם

 זײה קאז מאכערײגעס. אזעאכע דערט
 קײן נעוועז ניט עס איז דאז אויר אז

 א•1 דעם, חוץ א זאך. װיכטיגע 1זעה
 געװען ניט אן1 נאך איז !אאאנד, מעין
i y i װאם !אאאנד, יהמטער1בא iy איז 

 גאנצע די אז קעגטיג, איז עס איצט.
 ׳דאם אט איז אינגעא^ א איז ארבײט

 י־1אנ:על& האט ראאאנד !אמעין װאס
 צױ ט1ע1הונ1יאה טעא1םע א מיט בען
 צײט־ א םיז אײנדרו? דעט 1אונטע ריק,

 אונ״ איז אויפגעםיהרט ט1װע ׳אסירוננ9
iyr דעם מיט קונסט־טעאםע! ייצעז1אי 

 און הונסטװע!?, אאם טראסק, גאנצען
 ־1מינ אס1 ניט געםינט יטיק1ק 1או;זע
 איז עם כאטלו אויסצוזעצעז, װאס סטע

 מאכערײקע אזא פונחט ײעז אז זיכער,
 טעאםעו״מענעד- צום געבראכט װאאט

 םאן, 1ױננע אומבאקאנטע! אן 1זישע
 און אויםגעאאכט, גוט איהם םען װאיט
^oy iy װאאט 1טאטע ny:yo i y i יע 

P אונזער װאאט אדםגעפיחןדט, '6 'ip 
הערינג. א װי •#|yD,m* איהם

 זײנען ,pyr צו איז עס װי ׳1אבע
 םון שמד־שטיס און קונצעך אאע די אט
i ניט. נוצעז קײז y i םא!ט איז ^אם 
 אאנג ojvk קען מען גואם. הײז ניט
 איז ״וחגאף די פיעסע די נארעץ. גיט
n אז אנפאנג םון m\ דורנ״ נוץיסער א 

 ypDiyv>t̂ און אאס?ע1נענע די פאא.
ly נע?אנט ניט האבען עז1מונדי i 'v 
i אין רײד די חײזער, yפוא קײז n 

 איז װאם פיעםע, די ניט. אייר פיעסע
 ־1טקא־יאה1םע א םיט דורכפאא א נעײעז

ט ^  איז״ אנהרײה1ם אין צוריס חונ
^yo די געװען איז װאס iy די*א אוןyצ־
 א fy**ayjDin רעכט םעהר מיט נאד איז ראאאנד, ראכמ[ין פיז *יעסע טע

 an איז שועטער םצרטעא-יאד«רהונדצרט
י*רפ• נױ איז תתסט-םוטומער אידישעז

oy א איז yoeiwuoa איז זאך i y i 
 קאמוניס- די דאס ארנ״ם^באװעמגג,

i’’? און טע\ y טאיך1אנטװא182אומ 
 פאר־ און oonjrn»p װאס ̂אyטyבא
*•in y ’ aypiro טאג ay jiiy r a n 
 דעם םlyכטyא און פרײהײט, ט1װא
 ווארט, םוג׳ם האכען 1סי װאס יף1כאנ
 אבעא1״ א געהאט תסיד האבעז —

iy 1םא אײנעם ססאנדארד/ r:iK אינ־ 
 דער 1*סא lyo^nv א און מערנײיצאנאא

אכאאגאס״םעד.
 זיך פיצעגען \vr:m מאננע און
 זיך דא:ט עס, קוטט וױ :ען1װאו:דע

 קיין איז ניט איז אמאאנאמײ^ד די
 אינ די װי פראגו־עסיװ i.iyo הינזיכט

 קא די האבעז אך1 און טעמײשאנאא,
 גע׳צאגע־ אפמואגאםײטעד די סוניסטעז

 ארזנטער־ אינטערנייישאגאא די און װעט
- געריסען.

 סעט־ בײס פאצען, געװען זײנעז עס ־
 ײד1ט סעטאען בײם אדער ׳סטר״?ס אען

 דאס אופן, םרידליכעז א אױןי סבסוכים
 'VDVD נעמאכט האט 1אמאאנאטײטע די
 י1 װי באאעבאטים י1 צו הנחות רע

 קאסוניס די 1אבע אינטעתײיצאנאא,
 ינ.1זעהע: ניט געסאכט זיך האבען טען
i אין םאחשוױנען. עס האבעז זײ y i 

iy3 syT נעבואען ישטענדיג זײ האבען צײט 
 אינ־ אונזער אױןי הינט משוגע׳נע וױ

 די װאס בעסטע דאס טעמײיצאנאא.
 :יט האט געטאז האט אינטערנײיטאנאא

 אמאאגאסײטעד י1 װאס 1אבע געטוינט;
 :פײז אוז גוט געװעז איז געטאן האט

 סײן 1איה םאר געהאם ניט האבען זײ
 !ײתגנדינ ניט שוין #יטיק1ק פון סימן

 טוען זײ װי איהר, אױױ אנםאלעץ פון
oy באצוג אין כסדר iy? jw אינטערנײ 

שאנאא.
 איז יק1צו צײט ״צטיקעא א מיט

 קאץ ישװארצע א כגעאאםעז1דו הסנים
 אםאא־ די און קאסוניסטען די צוױשען

 זyפאנגyאנ; זיך האט oy און גאסײטעד
צױת.

 אסאלגאמײטעד די האט אמאא מיט
 ?אמוניסטעז, די אז אתמנעזעהן, זיך

 צו ם!ײנדשאפט 1גא:צע 1זײע סיט
ly 1סעה 1איה טוען איחו/ iip r נױ װי 

 1איה טlyפאדy:Dאוי זײ האט זי את צעז
 ויצעקו א נעײא!עז איז צומה. אאזעז

 די אאנעול קאמוניסטישעז דעם אין
 אמים־ זיך האבען ה׳ניקעס1חב מיטע

i אױףי נעװאויפעז n !אייאאנאפײטע 
i מיט n ״קאמוניסטי^ע״ 1זעאבע 

י' ײעז ײט,1ג זײנעז זײ אח חוצפה,  ז
״פארניכטעך/ צו קאנעז, נאד עס זאאעז

 גאײך אמאאגאסײסעד י1 טיאינען1פא צו
 אם און אינטעתײ׳צאנאל. דעל פיט
 דער אױױ אנםאאען פאוצאונגער דער
 ארויס־ פיאע בײ האט אנאמײטעד8אמ
 פראגע די טארזואונדעתננ. ופען1גע
i אין באחאנדעאם אויך ט1װצ y i ־1א 

פרעסע. ־בייטע!
י•01א נעיטריבענע! קאאי 1זעה א

 ניט איז אננעאעגענהײט 1דע װעגען העא
 טס״.1װע1״פא אין עױצינען צוריה לאנג
i y i 1זעה עדט1ארומנע װע!ט ענין 

 אויך ׳זיר »כט1 ווערט, עס אין תאאר
 װא־ םון דעם, אויף ליכט א םען1געװא

 די אפאא מיט זיך נעהמט עם נען
 1דע צו קאמוניסטען די םון פײנדשאםט

i אמאאגאמײטע!. n דאחי טיקעל1א 
 פיז מיטגאיד יעדעז םיז ען1ווצ געאעזען

 ײ1ד 1מי ארן אינטעתײשאנאא, 1אונזע
 און צמעהט’ ער װי 1איבע איהם קען

:געהט

 אמאלגאמײ־ די איז םארװאס
 אױס געװארען פלוצליננ טעד

 היגע די בײ רעװאלוציאנער
? קאמוניסטען

װאיר־ האאדיננ אניאאנאמײטעד די
 ׳שניײ מענער די פיז ױניאן רי קערם,
 געװארען באגאלעז ^וצאוננ איז דערס,

 חברה אינקע די קאמוניםטעז. די םון
 דער אטאהירעז נענוםען פצוצאוננ האבען

 עענדאיכםטע די מיט ױניאן ךאזי־נער
 אזױ געהען קאטוניםטען די נ^נואים.

̂קאא־ ארוס אאזען זײ דאם װייט,  פר
 ױגיאן אטאאנאמייטעד די אז נואציעם,

 אוז באסעם. די פיז אײדזשענסי אן איז
 קאםונ־ם־ אזעאבע זיך נעםינען טאמער

 אונטעחערײבען ניט וױאען וועאכע טען
 באשואדי־ סארטען אזעאבע אונטער זיר

 ײע־ אמאאנאםייטער, דער נענען נונגעז
 םון ארױםנעװארםען דערםאר זײ רען

■ארטיי• ה^םוניםטי׳שער דער
 כאנואים װארםעז קאםוױסטען די אז

ונס די י1אוי  ניט. נייעם קיין איז ױנ̂״
 י1אוי איז הױפם־ארבייט זײער איז דאם
 ארויטםרע־ זייער זיך. זײ האאטען דעם
 אטא־ װיאחן םיט ■אוצאוננ אבער טעז
 האט אמאאנאם׳יםער דער נענען סעם

 םייר־ ז״נעז וח^אמ די «אמ אינערראפם
װײסקז ודאס די ונאע אוז •פ«יפ»*««יי«חי̂ר

i װענען ע#עס y i !1בײטע1א אידי׳עע- 
אטעדיקא. אין וננ4באװע
 ען1אטא?י װעיכע קאמוניסטעז, די

 אײן 1אבע האבען ױניאנס, די 11כס
 #אאנג ניט דא ניז אטאקירט ניט ױניאן

 איז אס1 צזריה. מאנאטעז עטליכע םיט
 ניט 1;א ניט אסאמאמײטע!. רי געררען
 אםאמאש־י־ דער זײ האנען ט1אטא?י

 ארײן דזיטעא א^ ביז ;עלויבט 1גא טעד,
̂ס !ויטע, א אלס  T געװאידיג א א

 ה1חב אינקצ רי ױניאן, װאיוציאנערע
 פעז1באװא 1כסד האבען לואמוניסטען

 גאל־' אינטעתײ^אנאא רי שמוץ סיט
 כיז געי!ויבט און ױניאן װאלקערס טענט

 אמאלגאמײםע!. די אריין הימעיצ אין
i פון פרעזידענט לעם הילמאג׳ען, y i 

̂גאמײטעד  נע־ זײ האבען ױניאן, אסאי
 תלפיל :אהענטצטען דעב אלס ?לוינט

 לעװאאו־ גלויסען דעפ אאס אענק, פון
 קײן ׳צאאםעז נימ ;ןיל װעאכער ציאנעי,

i פון טלאכטען *צטעגדינען םון נעכט y i 
 סאװעם םון און רעװארוציע סאציאלעד

 װעאט. גאנצעל דער או־ף גאװעלנמענםס
 פרעזי־ די זיגכיאנ׳ען, און ישרעזימעדיען

i כין דענטעז y i ,הא־ אינטעתײשאנאל 
 אלס פאדדאסט קאמוניסטען די בען

לואנטל־לעװאיוציאנע־ איס בורזשויעס,
. יעז•

 אםאמא* די אי אז איז, אמת לער
 זײנעז אינעלנײיצאנאא די אי מייטע!,

 סיט ױניאנס, סארט זעאנען דעם פון
 פראגען טרײד סאלט זעאבע די כסעט

 זעאבען דעם לויט זיך פיהרעז בײלע און
 לי בײ ױניאנס. אמעליקאנעל פון גאנג

 אמאאגא־ די אבער איז קאמוניסטען
 אינטעמיײ די אוז כשר געװען 1םײטע

 קאנװענ־ א טריף. נעװעז איז ̂*א:אא
 אסזי־ איז ײשא:«א1אינםער די םון שאז

̂ס געװארעז ט1קי  צוזאסענקונפט א אי
 האנ־ א ,?אנםל־רעװאילוציאנעלעז סון

i םיז וומגשאן n איז אמאאגאטײטעד 
 צוזאמענקונפט א אאס נ^ואמח געלויבם

i פאר y i .̂ומען, די רעװאצוציע  װאס בי
iyo האט :p y ty אעטערנײעא־ אז ביי 
 קאכיו־ די בײ זײנען קאנװענישאן, נאא

 נע־ אאס עכע:ם11פא געײעז ניסטעז
 לאייטאאיסםישעז דעם םון װאוקסעז

i׳־ כײ באוסעז די טעץ.1גא y אסאלגא־ 
 רױט, פון !ויטער נעװעז זיינען מײטעד

 !עװאאוציע דער pa 1ע1רעװאאוציאנע
 פיז באציהוננ די געװען איז אזוי אלײן.

 פארגעקומען איז װאס איץ צו אינ?ע די
 דעם פון ױניאנס צװײ דאזינע די אין

 טהאט( זעאבען דעם פאר טרײד. נאדעא
 באזונגעז האבען ?אטוניסטען די װאס
 אםאאגא־ m שבחים מיט לויב, מים

i זײ האבען מײטעה y i אינמעתײשא־ 
 די װען באאטע. מיט באװארפען נאא

 סאז עפעס פאעגט אמאאגאמײעד
 ניט איז קאמוניפטעז די װאס אזוינם

ײ פאענען געװארען, געפעאען  ארויפ־ ז
 זיראערײען מיט אםאקעם, מיט נעהן
 האבעז זײ אינטערגעיצאנאא. 1דע אויף
 אויםגעלאזען אינטצומײשאנאא 1דע אויף
א' כעם, דעס i װײ n !אכאלנאמײטע 

טשעפעץ. צו געהאט מורא זײ האכען
 איבער־ אן נעקומען איז פלוצאונג

 גע־י איז אסאאגאמײטעד י1 עניש.1קע
ײ לואמוניםטען. די בײ טריף װארעז  ז
 עץ1אטאקי גענומעז פאוצאונג האבען

 מיאוס׳טע די מיט־ אמאאגאמײטעד 1דע
 היאטאז, סידני באבואים. עקעאהאםטע

i n פרעזירענם i y i אמאלנאמיײ 
 און בלאטע מיט באװארפעז װערט ׳סעד

 רע־ ערגססער 1דע אלס אתיסגעישטעלט
אהציאנע!.

 פאוצאיכעז דעם פון קנויא סאםע דער
 m געגעז לואםוניסטען די פון מאמןז

 אין פאר איצט לוםט אמאאגאםײטעד
שיקאנא.
 נע־• אזא פאסירט האט שיהאגא אין

 ארויס־ האבען האמוניםטען די שיכטע:
 אטאא״ 1דע נעגעז צירקואא! א גע^אזעז

 די זאגעז צירקואא! דעם אין גאמײטעד.
י אםאלגאמײטעד די אז קאמוניםטעז,  י

 ארבײטסאא־ פון אורזאכע די איז ניאן
 בא- די חעאפט ױניאז די אז זיגהײט,

 ׳בײטסלאזיגהײט1א די שאםען צו םעס
 אז ארבייט. ײערעז ביאיגצר זאא עם כדי
אײדזשענ־ אן גאנצען אין איז ױניאן די
באסעס. די פח סי

i װען y i !פון פענעדזשע i n שײ 
 דער פיז באאי־ד דזשאינט סאגאע!

 אע־ סעם ג^אפע ױניאן, אמאאגאמײטעד
 !אזינען דעם איבעמעאעזעז האט װין,

 1דע נענען קאפוניסטעז די םון פאסקװיא
 ־1פע צוזאמענגעתםעז ער האט ױניאן,

tnyv אמאאנאמײטעד, דעל םח 1טוע 
 גע* זיי אח האכיוניס^ז, זיינען ווצאכצ
o צײגט n .פע!•־ די צװישעז אויפתף 
 היימאז געװען איז זyאמוניסטp צעהן

yם m שנײד, lזיn39 אאל,אא םון נט, 
 איבער־ זוםמאז, װײם, וױמ, דאן, קאמן
 ,סאנהין ריםמאן סאז,1בע גאאוױן, םאן,
אנװײזצז, װיאען כײר •אר. א נאך אח
גאנצע די גןr\m איו שנייד חײםאז אז

yo»o i צײט y i !לואטוניסטישע 
/ ס׳ די  די טראטעז1םא האט ,־ועאכצ! ״י

 שי• אין אטארגאםײטע! די בײ לינלע
קאגא

 ט1•אסי האט oy װאס הע!ט אאזא,
 שנ״ד חביינ^ זײנע און שנײד׳ן םיט
 אז ̂ט,yי,אly זזאבען ‘חברים זײנע און
iy מיט שטא;ען1אײנפא גיט דיגען זײ i 
pאםוניסטישyאטא רyp אױױ i n אסאא־ 

^ נאםײטע!. ײ  yaw* אי? יבג1ערלי«יאע ז
iy צו געװארען שיקט i קאסוניסטישער 

טײ yשיסט,אםונp רי און נאוימי/ אי  י
y האט i□ זײגע מיט שגײד ״פױפס״ 

iy אױסגעשאאסען ים1חב i  pa 4וט1וא 
 אמאי׳נא־ די איז איצט אז הײסט, דאס

 און סאכײדסטען י1 בײ טר׳ף מייטע!
i y i ,אסאא״ די אז זא;ט װאס קאמוניסט 

 אויסגעשלא״ װערט כשו/ איז נאמײטעד
i םון סען y i טײ,1פא ii,אט̂א די 4״“ 

טריוי. זײז פוז גאפײטע!
 פדעגען און דך עז1ע1װאונ אאע

 7אםא די איז פאסי־רט? האטידא װאס
 סא!ט 1א:דע אן ען1געװא גאפײטע!

 אפא^גא־ די אז וױיסען, אילע ױניאן£
זעאכע. רי איז פײטעד

 ;ע־ אנדעױצ קאפוניסטעז י1 זײגען
 זיי אז וױיסען, ys« ניט. אױך }װאיען
זעלבע. די זײנען

 װאס 1פא פאסירט? האט װאס
 יאוצאוננ נענופען קאמוניסטען י1 האבען
 איהר און אמאאגאמײטעד י1 ען1אטאקי

 אײ איז וועאכע! היאפאז, פרעזידעגט
געװען ̂ס שריעז1פא זײ ניי פע̂ר y א i* 

i פון װאאוציאנעדער y i עװאאוציע! 
 איבעיקעױלניש אז 1פא װאס אלײ;?

? :עלוופען1פא דא איז
 אי״ אן לאנ; :יט פארנעקוניען ס׳איז
y im y r״:r דױײ 1כײ און היפעא אץ 

געהוםעז.1פא איז דאס װאס פאר פעז
 אין זון רי פארשטעייט האט אבנה די

 שײנען. זונ׳ס ער1 פון פיטעז םאפע
 א א1 ס״איז אורזאכע. די וױיסט מעז
 עס אז דעפ. װעגען חשבון ער1קיא

 אײ ײעגעז חשבונות ע1*א־?י דא זײנעז
 םארװאס היפעא, אויפ״ן בעײוערענישען

 חשבונות קאארע קײן זײן ניט זאלעז
y i 11 אויף איבע^^ענײצעז װענען y i?

i y i דא יא אי< עס אז איז, תירוץ 
 1ע1קלא א איז דעם װעגעז חשבון א

i חשבח. אײנפאכע! y i איז חשבון 
 אפאלגאםײטע! י1 געלט. װעגען פשוט
 די פא.י נעיט געבעץ אױםנעהע!ס האט

בי־עטלאך. ביעקפעיל קאפוניסטישע
 וזאט ױניאן נײשאנאל1אינטע די

 די געלט קײז געגעבעז :יט הײנפאא
צװעקען. לינהע זײעױל 1פא קאפוניסטעז

 געוואלט ניט האט נײשאגא^1א'נטע די
 האבען אינקע י1 און געאט, סײז געבעז

i^ c in עבלעקפעייט 1כסד; i y i אינ״ 
 אםאלנאלײםעד י1 ױניאז. טעיניישאנאל

 די געװען זי איז געלט, נענעבעז יא האט
 און ױניאז רעװאאוציאנעלע ינע1געװאל

i נעװען איז פרעזידענט איהר y i רע־ 
פיהיע!. ױניאץ 1סטע1װאלוציא:ע

 י1 האט צוריל 1יאה 1פא א פיט
 די פון 1באאי דדצאינט ׳צ״קאגאער

 קאמוניכטען י1 נענעבען אפאלגאסײטצד
 טוי־ יי11 די פאר דאאע!. ט^יזענד דריי
 דע־ חבררי אינקע די איז דאלער זענד

 קדוש רעװאאציאנערען רעם שפרונגען
 ט1דא איז יא אםאלגאפײטעד. י1 פאר

 דאילער 1פא א נעכאפט לינקע די האבען
i םיז טיש דעם ארום n אפאלנאפײטעד 

 האבען ױניאן !אזיגער דער און ױניאז
 לויתן שטיק א פאױצפראכען לינקע די
 איין בײ איעדלעז 1חב פיט עסען צו

 אפאלגאפײטע! די האט יעצטענס טיש.
ט. נעבען אויםנעהערט  ױניאן י1 אז נ̂ע

 פוגהט דאך זי איז נעלט, ?יין ניט גיט
 די װי 1עװאאוציא:ע1־1?אנט אזוי

 פאייעדס די װי יװיאן, פאבער קאאוק
 פעץ pK :עײערקיצאפסעז, '1 װי ױנייאן,

טיאר,ysב דתקען צו נענרכיען זיך האט
 אײ־ אז איז אפאלנאפייטעד די אז

 איו היאפאן און באסעס רי פון דזשענסי
 דעם פון :יק’כל־בו א און רעאקציאנע! א

קלאס. קאפיסאליסטישען
i איז אס1 אט y i פרן חשבון i y i 

 קאפוניס־ י1 צװישען עניש1קע1איבע
 די זאילען אמאלגאמייטע!. די און טעז

 אמפר ניט ױניאךאײט די pא גענאסעז
 י1 זאיען דעב. װעגען טראכט1סא געהן

 דער איז אז זײן, חושד ניט אײט ױניאן
 יװצר־ פארגעקופעז איז אפאלנאפײטעד

פאסייט, בלױז האט עס װאס. װייפס
 ט1אױפגצהע האם אפאלנאפייטצ! די אז
 און חברה אינקער דער נעלט געבען צו

 פונקט נעװאיעז ױניאז די איז דעתואר
 אינ״ י1 ױי 1קא;טר־רעװאלוציא:ע אזוי

סעתײשאנאל.
 1טשי?אװע נאדו א א1 נאך ס׳איז
i צו אפענדיקס y i !נעשיכטע. דאזיגע 

 אפיציע^ע די אועאן, תם סײנעז 1מי
 י1 אמאלנאפײטעד. דצר פין צייטוננ

tVfy: געבעז צו אויםנצהצרט האט ױניאז
).15 זײם אויף ימלוס
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u  a  i*h״f t• ׳*צוו^דט v o v a •  | i t!

W0rmu t t r ׳ r»* ״ ״ ■׳ " *■ " • ״
י * nit t,i*c ךן n f c ג’«יײי*נ«י *.in r

n u r g •  l ‘ M ט^ט־גי״ט «״ן פ־ן
ia o ה»ס jy ia if i f׳(f rn a ifa n  rc 

מר ײ וזי w די r  * re  i n a־i. ,דח* 
of «ז*ו דון ta ,fftu ifiau ia iv o f ir 

aa*t ״»ifuy j jyj •יייז דעס«<ור«|, נ«י 
if״t די j ׳»;«־ •.inatiyi in ii* u n a

ר1 r •*ורד ד• דט t»» ד*ס ן i p  tie,*

y נאיידרט ד• pc םיעיע if ia u y i 
ifoyaa איהס ה<ונען ק׳נפטרע,- ײ־ז iv 

11 (,m a r ta a• i ״ f ״ ר#ט  ארױסנע* ז
i סיהיט n  j*a װעימ. נרײטעי

u y i *iai גיטע װ״ניג זןחר ער 
 דטנזנטד *•חס ז״נען װע-נ« טר״גד,

ia o דטס, די i f  aait ״ ויעגען חןט  ן
n ער י«ט דאגעגען נעי«יט. r r  a p a 
i יטעסען, ד• tfsruv יױסדפ f  V3?fii 

m a  oviftr^NC oyn נענוג נ־ט )V• 
פײסיה. ז״ן »יו <ויבט

pur r אזױ a ון# a״r a ;« ד־ט 
ו די מ מ מנ־שעז, מ תי  piaoi? tw«t ו

r n r c a o f, ש־ער •yrnaoeאנ• איס ״
. [.v r : n 

oy in a ״ נעפוגען זיך הטט *I “W 
iinrunyo a םוז o n ,סר׳טיפ׳ױ rii‘״ 

o{ אױפטעריזיייס האט נער n  BSMBf 
o*if ,ייסע־טטען ta ס׳א־ז a וי!וי* iv 

o ױנ־י״ » פאמז n ,טענ־מז oau 
n ייסט a r;»a״o סיגוי rvia itv jia 
i? ד׳ןר ודן י»חר i p r i f r■ ד, r a P* 

w  If3! t״ n a i  i f דיס *״;נמט־רס 
pa am די אםייו מנאטעז. פ׳ער 

 pa iwa-o oau די י,נאר״ד׳נטע׳/
o im ao  m ifvian הריטימר, אויפ׳ז 

in an נ־פ *yn ir c a  .OToayoaii 
fn ״ «״ נ  פטרנאתענע m otmv ײןי

o דװך גונח n ״ ניי ynivja iw* יו w 
o יעג*« n פדיטימר,in ה*ט ער i r’|
fian,א*ז *׳־ט ז״ן יענט p i r •ארי

"MO
ם קריםײןער דער און מ״ דם דך ̂ח

 נעזאגט: שמײ:ס אום מנמען. י*?ס
ru* וואס n y ״,ערי אידיעעד א האש 
 •יצעיע א ניט אז ׳װעים דזור אויוי נאר

 ?א־ קאױעגען וואס את׳אנאנרבר*כתײט׳/#
,ױכיריס ?יץ בײ ווו#א'מם נאז

 עטייכע דך האס פען וױ נאכרעם
 באדאטוג״ עםייכע גאך ׳נע;רײט וואכאן

m פ״' #יד סיעאיאייסטען יארעגזן סון 
 ‘צײ די א*ן וױ נאכדעם ײנירײאן, אחנן

̂נן  אגאג* א^עדרוקט געווען «ײ;ןן סונג
 איז — ױכיילײ ר$וױ:ען דעם ומגיז םען

יר  טאנ׳ גרױסער ״עגער אנגמחוטען אנ̂ד
 זיך האט ישטוב אין *וב״יאר בײם

 «א״ עוים ה־בעער א נױם;עזאטעי*ט1א
 אינעריגע די און ?*נססרער און אסען

 ױם״טוב׳• געקרײדעט ארע םעדער־יײט,
 פײעײיך. א״סנעןעהן האבען אילע דיג,

̂עגרא־ :עיײענט טען האט דערכאך  טע
ס  טאס״ געהארעען טעז ־ןאט דעדגאך ״מ
 גד ט״עסח זיך מז חאט דערנאד ״סען
t איץ״ — ותן k וױ cv פײזדט ?T

im די דױט א >ינ w »אי
פ>ן טג״דפ
אױסעז א״ן נ»ן דאס דט נאד

firoM י i g f in  hfm, מ אז ױ  דאם י
 גע״ א^סג^ארנ^יט א>ן ,י.יאס •-א^-אא,

ן יוא״ען נ׳ ײ  דאט ?אריטעט, ״1ונ״ל4 י
 א דאלטען געטווט לאיע̂; א א^נעי

מ1 jn.ו y i in f, ד, ״אני»אןוו;ל/ ;4ט א 
ן וע.*טajn 1 ד. ^ונייאר, וי

 דעי אין פאמעלרט ע• ױאט ,tsmn דעס
 דין פאיד׳עגט ע- מאט װאה :•*« ̂א או״סגאטאז אאט ע• אס11 י׳יטעראטוד,

ו?גא. עױ־ס
 V דעדע די לא־״טעז ואר װע• אנעי

- ic׳r אטת, r; דך וזאט יןאיעגעז ד״ 
לאיטעז n פאר ̂ג i f i ין^ריעטענט^םאי 

נ אזא jn ׳ט4#אי v4 iw^ ײ גאומן ז4א  ז
̂מ ״ז אז כ  די נעײעז ײאיט דעי-ע ז

 דאך ט-עפענדסטע. י״ ־ןטאילטטע,
 דעס געפעען געװען יכט4י דט איו

 ד• כעבעז ז̂א ױאס דאן, §אסע;דען
אב״עא^ינ;. n י ט נ י ו

 אץואפ, אינע־יגמגעז דאס רזן זאי
 נארײדעט טאר אײז ני*ױז א״ו װאס

ד מװאיאן  ע־ יועט יןי*»טײזעי- רעס ױי
 אין ;ן v « א יע ר ע ד ט 4; ג^ױס

מן ׳גע־,4א דעדעז װאט עס װמז מי  ו
 װעט דאן כט,44•,4̂ דז*ט יןריטייןמר דאד
 אזױ ן. ע » א *» י n י k געיױס על
אב־ םאייעע א אדױסחוטען ײעט אזו/ ?וי

ד *וױ־ (-עארוס דענאטען ל^נמ ̂נ
^ir גע״ זײנען אאביסעט״טיטני״דער 4ד 

 ״געיױב- אדער ״כאיייד״גסע״ אדעי װאן
 יונ• א ס;^טאיט4ארו מן ח^ט טע״)

;i f או̂ו#* mm י־ױס״ גיט גאך זזאט# 
 לידער ז״גע ®יז זאטי״ונג יז״ן גאג״׳ונא?

 גערע״ די מחאט ג״ט נןור דארינער ײיז
np o« דיט זיד סיעפאן וײ ט44גע;ז r- 

סיקאה
 יעגעד פון אמתאיט קורןחו; א אט
 ■אעט ױגגער דער װאיכער אין רעדע,
 כירד גײסטיג א תכען געארוסמ חאט

 איבעמעכען איר װ״י סדיםײןער, א &רן
 בין אלײן דאס ;א־ און יעזאי. טײגע

*•»אויסאן, איד
— הריט״קער א פון 44וניי!4 ״א —

 איז — אגכמםאננען ראדנער דעי האט
 איס שרײכער די פאר “סאה ױם״טיכ א

 אנגענו״ אױ עס ׳אטת לעוער. די פאר
 מא־ דעד איז הריטיקער דאר או #פע;

 ער־ ער ה. ד. ״ערײבע-, פון טאנטאטאר
 פון װעלה ױבליחום-דאס פאר׳ן ?לעדט

ר <ןי;םטלער, o ו w i, זא;עז, צד אזיי 
 ^וז ה״גסטלער צװי^עז פארסיסלזןר אלס

 איבערציײ טײן ױיט אבעי ווכל״שום.
 יויכטעער םיעל הריט״סעל דעל איז #גונג
 לזזזעי*. דעם פאר וױ ׳אר״בזנר, דעם פאל
 ליםע־ ד• וואלם קריט״קער, די נ*ט װע;

נעלאם..." ניט קױם ה״ז װעיט ראל״-עע
 געזעסען איז װאס יןדיטײןער, דעי

 פון און או״פגע׳:״י:ם האט אויכעךאן,
 אלאבכעלאזען ע• האט- בא״פ״דלננידיט

 פעאטעז די סין טײל א נא• א׳״כעז. ד•
 נע״ פאלאיבעל האבען הינסטלער די און

איבעמע־ האט רעדנעי חןד װאס האט,

? פערל שנירל דמם םען נעםס וזאו
( t n r in i

לעכעדיגען סין

i וו«ס n  pa װעיט nסטסיד׳מ ז ! 
:V a”10 שרײבם י«ה• 102 ״* »

«  *רו־סגע״ נים יטט ײע*כע סרוי, רי
p חנדט 'P ד ה^ט יטהר, 66 װ«ורט ן  נ

ffB מניטכעז v r a ,0 שוױינעז’ia• 
 מני* a פ*ד נאװאינדק־וננ דרימנדינ

•עד<'. ל9ר
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* פאדלאזעז
 ליי צדאיב :ר:דגג סאלישעד א או״ך

 ל״נטאל שוױעט4 םרוי א !נ״ז — ? מן
נ״ט̂. קײנטאל ׳ליבע צוליב ניט

 ענטו^ס טאז א ווען םארפעיט:
 רעדט און זי רעדמ — ליבע אין איהר
 דעד• ד ביז האדמ ךאס אויס לאנג אזױ

ליבע.~ צוױיטער א צו זיד *עדט
 אםאל אויפהעלעז האז סרוי א אױב

 א *דליב שגאה, צוייב dp איו דיימן
 לאננ אױוי גיט אויך דאס און ברוגז.

 ד. רעדט ברונזידיגארחײט דאן אויך און
 סיט םייער, מיסען װאס אױנען די סיס

̂חד  און ותלטק?״, הערם װאס בלץ א
 האסען װאס גלידאר אײזרע א׳לא סיט
םאראבטעז״. און

 דעם ץו ארם זיד קעהר איך אמןר
•ארל: שנירל

 דער פיט במטה נאנמר דאר םון
אין נאר איו גלויכ ®רוי 102

«ערל. טנירל
i ססרל סח ױידקתנ ד• '0' ia •זוײ 

 אוםזװי״מלתספט t»a םין מר׳טסז
jo rra כ ויי — tfp י  M a t ססילז a 

v o w ײי מן « ײײ pa i״i ס n נים 
o גסר  a«־t׳.,n o  f

ײ כ ײי סייײי׳מ נ  -ao w סיסלעז *
ו » no  a♦ ״ מ ײ ״ י

tar n  ir rm  pa ט ײד דסכם  ניי
א א דו׳ מ א ציפײל. א

 דעיפיוזלט oy ,יזאט ער טאס, די גאוט
r אין r wגאדאנח ן44ז ן *

זא• צו דעלריט ניט טײן ר4א — ״
 װאס אדטיסעי סריט^״עי רער או גע,/

 און אן האט שוגסט א אנאיייוירט
 ;סטלער.4י, דעם פאד װערט א זיף פאר

 יןלי- פון אדועזענה״יט די גאל !ן44;
y r u• םאל׳ן גוצליד ״ע-עור א אחן איז 

 ער וואס טיגוט, דער א״ן ה״נפטיצל.
 4ד פאר לם4א ̂*טעהט װעלה. דין צאפט4

 ;ע- א״ן בי״ױז יןליטײועד. דעל ;עןיאו
 :!רח4;* גאנצע זײז אן םיײט .דא;ין
 אױף קליטיקער דמל זאנען װעט װאס
 האט •ונליאום דאס ׳אדת וחן׳ײ̂ן זיין

 װעלט. ^טיקעל א ?עספלאר נײם אױך
 קליט״מער. דעי אכער איז עיחי דעי
 געװארען זיעען װאס קיגסטיממ די נא*
 םאר־ װערק זײמלע װאס פאיײער, *,זעה

 טױזענד, צעהנדליגער די אין ז»ך קויסען
 אבער •וכליהים. אויפ׳ן אױס יןרקען

 א אין נאך לעכט קיגס^י־ער דער װען
 דין איז ׳אסו;;1ל םון װאיט חעכעיער

 םון וױיט־וױיט גמטח ז״ן און ;ײסט
 אײן אירם כײ איז דאן סאדק׳חיפכונות,

 וױ טײעיער סדיטיהעד םון װאיט גוט
 דאריכעד ױבייקום. פון דאייאר טי״זע;ד

הינסטיעל צום כאצוג אין איך: זא;
 טאכט, העכםטע די .קליטיתעל דער א״׳ז

 באיפטרא־ אין באגנעדעעז תאן װעלכע
 איננליקייך. א.*ן נלישליך טאכמן פע,־,
 מיה זיך דט לינסטלער דעל ותז איז

 פאדםאלקא־ א האגד םיז אלױסצויאזען
 צו ױך כיאטערט ער װמן איבײט, דענטע

 איברי־ אי״עס וחנדס זײן פון באזײטינען
 עד ײזז #עלסער טדואכע איע ׳;מס

r־«o;:y דאס געבעז צו אן זיך ^yסטע; 
ץ וואס בעסםע, דאס או*  פאר״ גיססת זי

 דאם דאגח א דארעאל קוטט — טא;ס
 דעד װאים ׳ער ניט װען י קריטיקער
 אלע סלייטיג. אזרי נעװען ניט מינססלצר

 וײ״ קינסםיעד און פאעטעז א? וױיסע?,
 וואלט דאס און פזיל, ביסל א בטבע נעז
 דיער לײכט זיך סאמז צו נעכדאכם זיי

 וױיסאן, זײ וױיל נאד אדבײט. חײייגע
 ׳אויג ״שאיפע א אכטיג; ;יס זײ אױף אז
 זיך די געהמען קריטיפער, םיז אױנ די

 ניט פױלקײט די ראזמן און הענד די אץ
זיך..." איבער נעװעלטע^

 ?עדארםט האבעז וחןרנתר יזמםע די
י ■ראסעסםען, אדױסרומען ױי  איז דאס ו

 אמיסגעכעז ״חדר׳/ םון אױסזאגעז סין א
 קיץ וױיל נאד סדד. פראםעסיאגמלען א

̂• .זײטיגער  געוחנן, נימ דעלבײ א*ז כלענ
קינסםלער, און ■אעםעז :אײגענמ אלץ
 איכעד״ גיט רעדנער דעם קײנער האם

:םאדםנעזעצם זזאט על און נעטלאגען
 איהר וואט איץ־ זא;ט אבער — ״
 ײעגען טראכט איך וועז םאל יעדעס װילט!

 איר האב סליםמןער, א פו? עיהזאל דעם
 סיגסט־ דער סיםלײד... גדויס א״הם כדט
 אטאל ארן כבוד אױסער יאך, האט לעי

 אײך עאםוגנס״פר^ד. רײכקײט, אױד
 דאױןי קינסטלער, אדן פאעטען אי״עכיעז,

 אזױנס װאס עלקרעדען, ניט יאך א*ד
 וױיסט איהר ־ ״טאפומס־פרײד. כאדײט

 אזא פון רינוט אײז אז נוט, גא;ץ דאך
 לעבענס־ איע םון טײעיער איז פדײד
לעזער, •שוט׳ער דער איץ־ אבער פלײד

 אויב ידײחנז טעניטען אלע אויך און
רײד. אימריגע וױאט׳ איהר

 אד־ ביאיגסטעי דעד איז —־ רײד
נ״אד?. אין ט־לעא

אאע• צי צל;ע:;איך איז — דייד
מען.

 דעד דײד: די:ע זיך לאט יעדעל
נאר. רעי וױ חכם

ױ חכם דעל און  רעדט נאד דעל ו
צופיא.

 ער אז דענקע על וױיא רבם, דער
 דאך כתן מע: נו קאונ. אזױ יאך יעדט
װייאע. א גאד העלען איהם

 כאר דעגקט ער וױיא נאד דער אדן
 רײד האיכעלע דא זײנען עס אז נים
ױ ז״נע... ו

 אױף אעבען צו יצוועד איז cy קורץ,
א אין זיך טלינלזט כדען :וועלם דער
רײד. פין ים

איבזג״ סען, דעדט קודט טעז װאו
רײד. דינע

 זײנם רײדען נים איזזל מיאט אין
העסאץ/ ניט איהד

 סוזט מירער. א אהײם, איהר קרסט
 דערצעהלזנו ײײב, דעד צו רײדענ איהר
 ןזסז*ר נליקען אײעדע אאע סון איהר
 ראס אײף אױן• V* — ניט ממן טאג,
 םמם ידזזר :עײןד רער אדן ברמז. װײכ

גציקאן. איהתנ אויםהמחק
 זיך סרינקמ 1םא סך״חכא: רער און

סארטאײמ^ וחנמו ?«נ רײד. אין
y ײ? n * o מו חאם י ז י י  הױו י

a טינד w jn גיס, יסר ד׳נדס ip p מן 
®!•זלצ^ן. גיס אס
״ ״י ״ י י ״ ו pa ״יגי. י ססנס מ רײר. איחם כײ מייו, . טי מ ר מ וייגאן נדד, ױ

״ / ׳

גאפץד מ*ט עי נ^י אױנ
i איני״עטינד איז f קוגסט- א ג*דסען 

 א^זס !קדעוייןער דצר אוױ גיט װעל^
 ׳טא״ םון פר^ד ד» דט ג^ערט גיט ז4א

 גמניסען סון פאיגעניגען דער גיט פען,
Aװעג ױן לאזצר א וױ דעהר ?4א צד y r‘ 
 געוזט סײט^קער דער יתסטיעד. א וױ
נייט נאװמזמט קװסט-װעדה א צו צו
אזױ נליײפעתמ א ײן נאטיץ״בינעל א

 דאס מאטזי^ א צו דף גרײט עד ווי
jy די פאד^״וזאוגדען אידיס װערט רונ r- 

 א»ז ער וױיל nim-oorp דעס פון קײט
מן  חנפצקטען ,ד ויכען טיט סאתו

ה לי  דצטאלען די כא^נרקט עד אז מו
 עס וד ניאהר, פיעל קונסט״װאמן א פון

 חנלפאר מענ״ע• איעפאכער אן זעהט
 די פאריארצן איהס פאר ו׳עלט אבער

 איד גאנצא. א-ס p-yn פון צעני־ייט
 מטצדענזע״ די אױב ״צטארק, צװײפעל

 סע״ דורך חיטעל צום׳ יןרמען װאס העמ
 דעם כאװאונדערען קאנען ׳לצסחא«ען

 יראכט רעס און לכנח דער םון גלאגץ
 ■אום׳צר דצר וױ אזױ *עטערן, די פון

 לא•1 היםעלס די אױןי קוקט װאס םעגיצ,
אויגצן..." כײרע ױעע סיפ כלויז נעטען

 האט ױבילאר, דער קריטיסער, דער
 אז קאנממ, נעזיכט. אין געב-טען זיך
 אױך דאם. אױף געריכט נ-ט זיך האט ער

 וזאר־ אין װאס קינסטיעד, רי פון םיעלע
ײ האכען צען  דעש טיט געוחנן ססכים ו

 אויף סארדרוס נעהאט האבען רעמעד,
 אדױסגעזאנט עס האט על װאס ׳איהם

 דאס קריטיקאר. םון ױכילײ א בײ
 גע־ חרטה אאין האט טען נ־ט. ואטט

 אזא איכערגעגעכען חאט מען װאס ״האט
 ׳אי ליטעראט. ױנגען א סיםיע וױכטינע

 טאקט״םארמא• ביסעל הײן ױנגע! ײ
 און װען ניט, װײסען די ;יט. זײ גזנז

 דער אױך שוױיגען... ךאדף סען װאו
 איו mv אז געםיחלט, האט אלײן רעדנער

 אין #וחנג נלײכען מרן אראכנעהלאכען
 אםת׳ן, זײנע פאר ארט דצל איז דא ניט

 אדויױ געקאגט ניט שױן חאט ער אכער
ױי־ ער האט דאריבער *״שליאך״, אריפ׳ן  ו

י גזיעזיט: מ
אײנ״ דמר :אײנס נאך ־און — ״

 נאר האנד אין נעחסט אעזער םאכער
 אדער געפעהלט איחם װאס כוך, דאס
 רעסאםענ״ איהס האכען אגדערע װאס

 ביז׳ן איבער עד לעזט — צר וױל דידט,
 צס װארפט — נמאס איהם וחןרם ׳סוױ

 קדיטי־ דער עס איז אזױ דט אװעס.
 פון בוך יעדעק אעוען ז ו מ ער :יזער

 מסעאט מס װעז אפיאו ״סוזי ביז׳ז אנחױב
 ביךנעחט םון yoyo דאס אױב אםיאו איחם,
 שנאע. םאדאיאריגער דצר וױ אן איחם

 פמוי םון סשך א איז נאר: נאטראכט
 חאט כיכצר וױםיעי ״יאהר צװאגציג און
 אמעוױ- האט רעדנער ןדצר מענש חנר
 אײננעשלונ־ נעבאר ױביאאס אױפ׳ן זעז
 דורכגע־ ער האט לידצר װיפיעל !נען

 אסת׳ע פארשאפט האכצן װאס לעזע*/
ײ געשמאפ! עסטצטישצן זײז יסורים  וו

 געלײענמ, ער האט ערצצהלוננצן פיעל
ײ םון ייאז מעז װאם  זינען פון שיער ז

 פאעטיש״םיאאזא• װיםיעל בײ י אראב
 נצבראבען נעבאך ער האט ויצדמ סיעע
 טײטש• די פאדשטעהן צו .קאפ דעם

 אײך, םוז סיעל פארמאגען !װעלמער
?״ נעדולד אזא רבות/

̂באר״ ײײלע א האס דעדנעד דער  א
 אזוי װי געטראכט רעדע. זײן נעדיסעז

 און ״אבשאצונג״, די פארענדעען צו
:אויםנמשריאן ענדליך

דער וױיל דערפאר, מאלי נאד — ״

 צוױיםמ זײ א״:ע פיעינעז זײ אכזדים.
רײד. איבעריגע מיט

 מען או; צוזאםעז זיך האײבט סען
רײד. פיט זיך פארטומעאם

 די וױדער מאקע דערזזויפט און
פי־ױען.
 איז דאס רײד זץ־: זא: א*ך איז
אוטכאיק. ארנזער

 דאכט געהענט, װאאטען סענשען ווען
 שווײגען, שטונדעז 24 אײנע כ״ר. זיד

 וחנרען אנםשוױגען 5אײ:מא כייט איצ
 נערא־ װעאט די אפשר װאאט — I איע

 וואאם גאואה די און נעװארעז טעוועט
נעקיםע̂ן
 א צו דעדטלאבט זץ־ װאאמען כזיר

אסת׳ן. נײע הך
 האצ• פיר װאו דערזפחן ײאאמען םיר

ורעאם. רער אין טעז
עז אבער  שװײגזמ, ניט סעגען מע̂נ

 איבעריגא גױמ שיםעו רײדען, ביענשען
 1אי יאהחנו ,ד ■טד״ן און װערנמי...

y פוסטעז r r ' i״.
דעיםרונ־ םםש ווערט סענשהײם זײ

?W אפואי^ פיז סברא א איז•
פאר־ זײנאן נױד :סרתכא דעי

צו :וױדערהאא איד אן  פאכען .
p אמ םריי, א כאםש יײדען r א דא 

J -מנידא א איהר ײײ״מ נדטעל• h n.
י מ  דזןב במז פאדסאכם יואפ «יט י

 מרויף א סין םייל
ױ1 .  ff5»n ימרא די םעז נאהםם י

מ זאלין אזי י וץ• im כ w י m n ױיי  י
«*» מי לל םיז *־  •יו f טאמסי—*י
 אױך גאד פדד דאי נאר נים
ז סיח

!ניםא

פױין

 ד א ס מיינמ ווזוי ארג״ט הדיטיהאר
ן י ח נח דין א«אדס און ן  פאר מוח י

n און שרייבצר i p w, א איהם סוסט 
 jyjyp קמסטיאר דצס דאנס. גרױסען

o אין •יאץ דיז װייס^ איע, n טאסר 
^ly רצד דyאנ סונסט, פון פעל o n p 
T איו * n y װאס ׳שוחל אין גכאי א צו 

״ און ניטח אױפ׳ן שטעהט ת ו ם א « י  ט
 זץ• פאר און #נמד זײן יױט יעדערן

דער איך: זאג דאריבאר אײין^י״.
ly א סון ױנילײ p irn p איו n n -ױם 

fy א פון טוב rjyo, פאר• װצאכער 
 אמאימענ״ לימדאסור מיט זיך נעהמם
יובילאר!״ אונואר יצבצן זאי גיצינ.

po( די גאך h d v אאדיסטצנטען■* 
 קריטיקער, ?’אוים נצסאן pip א איך האב
 דאס דערזעחן האב און ױבילאר, דעם

l כװו װאס כתנשען, א פון לײדען ’ay3 
 פו< איהם איז הארץ דאס jyn שוױיגען,

 דעם וחנן א, רײתו״• צו שפארט עס און
 א חאנד אין ארײן פאיט ?דיטיפער

^y םיט ״װערק״ yip אײ אפיקורסישע 
 ־yiO'W אד ואלט1 נאל וױפיעא דעעז,

 רואלם מר םארפאסער! אייפ׳ז ש«ינעז
 חי כיאטע, און אש געםאכם איהם פון
 מוז ױבייאר, איס איצם, נאר קאן. ער
 fjnynoMH און שוױיגען איז זיצעז ער

 גע- ער האם װאס סווי. ביז׳ן ררשה אזא
מאמענםצ דעם איז טראכט
 װארט דאס גצנומען תאבען אט נאר

 חא״ וועיכצ ליטעראטעז, ״אאטצרע״ די
 יםאר־ געװאלט חגדעס קורצע אין בען

 ױנ״ םון רעדע ערנסםע״ ״צו די גלעטען
פאעט. געז

 שא״ אז אױסגעװיזען, האם אײגעד
 אין נאר קינסםייער א האט פונגס־פרײד

 װערט שרײבען דאס אײדער יונענד, דער
 דער אויד איז פראפעסיע• א איהם בײ

 פדײד פיהי*ט ױ:ענד דעי אין קריטיקער
שאפען. ביים

 בא־ אידאגיש לאט צוױיטער דער
 קאן מענש נאאױוער א נאל אז מערקט,
 יעדעס אצזט קריטיקער א דאס גלויבען,

 !נארישקײט ת״ כױ איף׳׳ פון בוך
 א נענוג איז קריםילער נעניטען דעם

̂ר  בוך* דאס טאן שסזןק א ״1טא צו באעט
 וואס און האט oy זואס וױסען, צו אום
איהם. o>nyc עס

 די אפנעלײתענט האט דריםער דער
 םאר־ קריטיתער דער אז באהױפטזנ:,

 איז פלא״ל װיכטיגען הײן ניס נעהטט
 די דעדטאגט האט ער ייטעראטור. דער

 בראנדעס, ;עארג ביעליגסק/ סון נעמען
אנדערע. פיעי נאך אזן טען דױפאלים
̂אט פערטער דער  אפגעיטטעלט זיך ל

אזוינס איז ״װאם :פראנע דער אױף
 בא״ צום נמקוסען איז איז ",קריטיה^

 ארטי־ קריםיישער שעהנער א אז יטלוס,
 װעני־ ניט קונפט, ״שטיק״ א איז העא
נאװעאע. א אדער נעדיכט א װי גער

אװענד יענעם :ווארם איין מיט
 װע״ גוטעס פיעל זעהר געהערט איך דאב
 דער אז אזוי קריטי^ פון װערט דצם גען

 צופרידעץ, זײז געניעגט האט קריטיקער
 האבעז פאעטען און ?ינסטלער די װאס
כבוד. :רוים אפגעגעבעז א־הם

 שפע״ אלע די אז ניערסוױדדמ, נאד
 געקאנט ניט האבען רעדעס טערדיגע

 ^רשטער דער פון רױטם דעט פארטױטען
רעדע״

 קריטיקער דער וױיא דערפאר, אפישר
 איהם צו באצוג אין אז דערםיהלט, דזאט
 גע״ געװען רעדנער ידנגער דער איז

רעכט...
פאדטרא־ ױביאאר א י*עז אפשי און

־np יעדעס און יויב־רמדעם נאר גען ' 
קרײנקונג. איהם פארשאפט װארט טייצע

 איז ױביאײ דער אבער אזױ, צו אזוי
 שטי״ געהױבענער סײז 1אי ניט רyאריב
 גענעבעז זיך האט עואם דער הנם טונג,
פרײאאך... זיך מאכעז צו מיח

אוטע־ האם רעדנעד ױננער דער און
:געםראבט זיך פאר טיג

 געהאט האב איך װעמי #וועה״
 אידער... זאםלונג א ארױםצולאזען בדעה
 שויז זיך איך יזאץ חדיםיס נומע הײז אױף
ריכטעןן״ :יע

שםועסען קורצע
#i דעם *וױמען o p in p 

לעזער די »ון : ו»»: ו

T̂ ס l i y — װאס u*gc ״זי ז יו ז י  •11 אי
 ױזד ?יענטס צסװאס יענלעז נעלינט ®יי ה*נ?ז

»r סיר אז ׳אײד נעז g  w w p סון 1 נ»ר;יט 
r איחר ד«ט נריו* t ו *ג*מל ארויטג«*ײנם* 

ם »ון •רום^ n דירו u n נזןחייסצו טיר MJ•
 אינסער *ון נאמזןרמוננ. א,*;זער כימנזזז *וו טינ

o ״«װ װ*רט דעם n eאז• ג׳יר סאי־טםעחען ״ y i- 
 פינ• ד• :•ס דער**זט ײע״כער דאנימױ«ו*דס«גד,

 ריו״ם א'יגער װ>ס ד*ס׳ »ױף לריםיין דזןסכע
r ד»ס און ריכפינ.• ®אר n /רעז ײייס עטױאס 

 וױבאיד »ז ^דאנק, דעס u *שיהרען »**נעס
ע־ ײנ  גאנ^עז איז גיט איחט דיט איז יו

p- ער איז טייידמאנעז, it אסוי דכר כל: k

 קיועב. » עי,1י»גטד*רעײאלוןוי* » סא״־יעטולער,
זי נ*ט! ײאס און ׳ב»ס־אג־;נס » ײי םי * ײ־ ג  ז

 ניט אזוי, דענקעז װאס .Ti?r;pa רעח״סנזז די נעז
ײינ. סו  און געיערענט, ^*ענט «ײ ח*ט כועז י

v :ןןן’ז* םיר t ,ה** 1אלײ םיר אויזי אז כודה
תז פייעפ נ#ר נעז א טי  װער .*ם, דער׳\י. נײנע

p ניט ov ױײסם c נעדאגח, נעדועחנייכע דעם 
m איז כאס. שאי״ז טט איז װאכ *לץ rיעכם 

ט׳ אלז ארכייטעי, »אי'ז עי ײ י  װאכ איץ, — ז
 םאי׳ז •שיעכם אין א־נײטעד, £אד׳ז נים איז

 קיאסעדבאײאום־ זא:ע:אגטע אונזערע אוז כאס.
״ פעבמ זיזי־ האיםזןז איבײסעד טע  נע* דעם :

r: אכ?י, דא:יז u g איז ז*יז, ?עז :,איגעסי איז 
• »,-c קומעז עס אבער ייכטינ, נעדאניז דער  זיי
 nc אעםערעסעז ײ װעז אוגיטטזד״דעז, איז טזז
ם ז״געז ארבייסמי דעם איז באס דעש  אזו• נאיני

ר י־היפוך  דעי איז יבדש'*> אט׳ אנדערע, ד• א״גן
c a פראגע jn  n c״ :u ti" t  a k t  a tu די n m 

טעי די pc סײ טעייקס־נז כ״ p ס״ אוז א־ c די 
 ניי• א־ז דיזע^בע, אוז אײנע טאנוםעקונדשדרזי־ס

אונזזז ײאיסעז דז ^ר א*מװינדונג6 ?ייז געװ  א
״ אײ;£אכ*;רעז נןךי א נשהרט :o r  : r » r איז 

 רסואלו, א סאי א־־ב״ים ביזנמנר לײז :יכא ,’םײק־־
ר דער אי איז ש ײ נ י e: ;ריד איז אוז י gביי• ׳ 
,איב װעז םיגזט, די אײןי אויס י.ײמז דע טי I

 נעטײאשעז ־*-*ויז איהר חאט א:;ע;.1א:י זיך װעט
 oĝ **?ז אז ױינ״־עז, זאל ױאס ארנײמעי, אז

ט קײז היינטא' זאר ב״  לעז װי ז ד-אכעז ניט אי
מז :םײנעז דאי װעט דאכ עב? זר ת סזנ  אױ
ו י ז  דעי• אוינעז. ביידע באס רזם אב• אוינ. ז,יא ,

י האבעז שאד  עס, וױדערהא״עז אוז :•;ז»:ט, טי
 אינומ-לנט, לנא*עד א גא־ <ס’ איז או;ז פאי אז
 ט־ינ דאי־ום אוז באט. דער װיר ״דאסזעײב•; אז
 טי: ראיה קײן גאי איז דאם ניט״. טייז עכ

ריר ײז א״גפאדיטטאנעז :יט יענעז .  דעם מים ז
 א״ז זיא אבער זאל, אײז איז טייזענר איז נאכ

ײז דאוי ער קשן גוגתט  איז װאכ־ד:ע געדעכט. ז
 א'ע איז : אנדױאס ? ד־;ב nc ױצא ־,פו? דער

ז יאנעז6 אי  אוז כלv ײאניר״ באנוצעז ם*;ז ד
tm !ייז נים e e r ב"־, א:נע:ימע:עם אז אוי,״ 

ר ן א־יייז כ*ײ־ *,;,ד י־עז א:*»' װ״  ]אי• א ײי
p r.נעדי^יט מיר ודא־־כמז :אראייי :אך א'*א, ־ 

p. מלזןנטס ip v; אי אײך  איהר װײל ד?־שאר, :
 אי־ אױף דיצד אוטבאגיינדעטעז אז נעריאט האט

p •טורדינ געװעז מיר װאייםעז טיצעז, k *דאפ 
p ז־;ינע, g בצ״שיודינם, אײך האבעז כיד ױאפ 

מו לענעז איז עיםאהרוגגעז םיר־; :אד וױיר י  װי
 װאד־ צו קלונ :ים איז רענם ניט איז עס אז םיר,
ipe א אירנענד n rn אײדעד א*םיצשז, אײף 
jm האט סטו g D r טיי דעם. פאר נייגדע א  י
 דעטאכא־ יראפעביאנעלע די צו איבעריאזעז דאפ
עז סיז יעבעז א סאכעז .וועיכע געז׳ די  און זי

jp v is r איז דאס נרונד. רינדילפםעז דעש אהז 
n. הױ:ח. זײער דצך rp r ײ  גא;ץ ניו, אוי׳י ז
ײ אוז ׳װער<ז אויםנזשונעז },pegn לאםיר גיזי,  ז

 אול עהרל^כע אבער ■סל. זײער קריג?ן וועלעז
ײ װעז ׳בי״ט*;ד v טוי״זזנז ז t זײערע םים אויס

שאוו» און סורז
ט ®ון (*לוס ײ )10 ז

 א :ים גיט װעלמר אוו ׳טפיאיאז^סיפםעב^ ד־;ם
̂ונ רg• נעלענעגהייס  ?ogo נרויםער g pg רgכן

en בgה איך gn ׳pigoe '^װעו איצם׳ אז םורו 
» ogn פ#רעאל טר. v •:נעװיזען ו m •ונ־ ד« 

 די װעלען ,rptps grg םח םאינען pב,רTרסיgס
 ארביײ רעכט עדישט עגרײםס די און דײװימס

איוא^ ם#ר קממפעז איז טען

ס העררעו די  פו« האבעז עגדיים און דײזוי
ד דטס עדקי«ר®, זײם זייער  נע• נײעם דעם דוי

#גיז װ*יעז יעץ ײ םוזעו ^נערuרge םײי «  פ
png ipnngggvw^ n לייזעו «  j p n y o g, מון 
עז ג װי ײ . ו ז מי . op% ?י \ v o m ס זיכער, איז $  י

t בײדמ די m m a n סיז ײ  rg נונ^ נ#נץ ױ
o דער n  o n  r t t f l  •!® :jfm rw 'ige אױס־ נים 

o און ®יחרי^ t  o n נג$3 ?עהר ?ײ װ»לס Tfi 
t n  ,tgo דסס m m .  M n סי. דער מװען• 

 ®נרײם סר. ססי רנמ*, 4נצביינפ ת»יס וו#ס
i n  •fgo f t ע די י ד י כו צ ני סו סיו • סי n* װ o 

ו י י v לי ap nm M i י י m ו  J iu  v m t  n o * m י  י
r im ייניסמו• ipvoti n r  t rm ריב־ די

 פאריאמיעז, ניט םיר יןןןו v* יעד^§*יס
rg ר דער מ סי •י oj»p׳g־g ז ? r » r o r m קע־ 

m tpj» t־uvwr״ n n  o דאיזסי•. דער אין• 
ײי r• א w ■  tp t io  o t  o n  r * o w n> ,דזןרצו 

g  rg ל j r מי י ו בי ז «T נ*כדבירנ*ד, י  IW M 
t f?  v «  n o  ,tn*noo»c n n  t fr ro ם עו, ני ב ױ  וי

rg מרײמ»צר, דער« o n ?•« רם*« •p i r w 
o n n o n ן  9gt 4•דײהי*« no סר#דיצ*פס די *י

i r o n  t fO 'o r j* ’ •  r « r o r t n. ן ig *ו n. ווער 
רו t?" ?עז מ *» »** n ru H i צײס ogn ד«י 

t* ir יעס*« o n  * v o o t ר ײני מ סיט א טיי  ע
ײן ם o»tg ja*v ogn סי מנ ע ײי׳ Tr ו י

 יטמערם ogp אױסצודרעהעז. זיזי םיטרעז טיגע
ײ  ארײ:״ .צ-םיזעגס״? אפת׳ע װעיען צו דען ן

 רפדז״זיסםרײ־ פוז ד;ץ י*;ם אין װעיעז »»יעז
tg r ץ : fp אונ׳כולדינע ני r:pu, ם :;•r,?;• װעכיעז 
 שיה־ איהרע איע םיט וומעריקא גימ ג?פעיט עס

 ארויש־ דאס פום דעס ד.פבעז װעיכע אוז רו:געז,
ס העררעז די װילען דאס og איז *זזאנעז.  דײוױ

ײ אבער ענדייט. און  דאס םוט דעם נים האב-;ן ז
 װאם רײד. סיר טוט עס אוו ארױשצוזאגעז, אפעז
u םר. n  > g n g s ײ p:gnc o ז n  p.’ go פרײ אוז 
■ניס׳עי. זײערע איז נזװארפעז ניט

, מו א י י י ו נ מ י י v ו f היכמז no נענ־ױ־ צו 
צ מו מ מ ״סיסי«ז יי

*•nc .*••;־ט י)בי* א־־ע־ — ב|
g איז זיעעז סיר nog ׳ סצגסליכס iװעגי־ ־ 

M וגלםעו• g״j^ 3go rig flj •אייעיע פיט פי 
 איהר ױי אוםז״ דעכ סים סײ אוז אינוסענטע!,

ם איחר אנער ארנוסעגסירט,  צו נארעכטינמ זײ;
רו6א ם״גוננ, אײער  וןי1יה* נעהז *gf זי װעז י

p אײף כיענינער*שי•. נאגצעי ימר 'g אי; ■ו;קט 
ו םיר װעיעו נרי;י אײער י iy ז ?po r»u. איהי 

ם,‘ ״נ ר אז פי ^ עז עס נ g ז״נ i ױ די אין  י
 זאגט אײנער וזע? אוז ייגקע׳ אוו רצנטע גיאנס

 איז דארוס ״ניכט״, צװײטע־ דער זאנט ״סאג״,
 א איז דאפ םיטינגען. װענינער װאס נצזינטער

 go:* איז עם ארגוםמנט. עיעכטער ןעהר ז?הי,
ײז ניט קאו עס אוו  איער• םאר ■יאץ אנדער י,ײז ז
ײ p די צװיעען סכסוכים י o v T 'ig n g •ארבײ 

 ויעם אכער קויס ױגיאדסיםיננ. דער ײי םער,
pi p« םיטיננעז, יז״ז א»האיטעו ניט איהר ’ i• 

 צו דערראזעז צו גיט אום ׳םיטינרעז. זעציינע
 ארײסזאנעז קענעז זאיעז פקטבערפ די אז דעם,

ע עי  אז דעיצי, םיהרען עס םוז טײגוננעז, ז״
מו די, ע , tP^PM ײעם אירר װ : n p o r א*יין 

״ דאכען דארס און םיסיננעז םאדױפעז ײ ע  אי
 םוז טײז g ס*ם גאר דע־צו איז בא-טיי־־דינוננעז,

מ רעכם. Dgnp; ig אונזער װ*י ’ j r םוז מ»כם די 
ע די ^ כ  זpצוטאכ נעקענם איז באי״״-עװיקעס, ײ
 נעײאים, םים נ?נ:?ר איהיע איע פיז סײייער די

או װארט : n reg אוגנעיעכט איניטענט, אײער 
ױ ראטי^)אי:דעםצי אח  זין. א ognyi איז, עי ו

ױ אכער, אז רי :יט קע; װייסם, איהד־ ו  אזוי ייני
עז סיױ איוז האנדיעז.  אזוי װאיט זי זיכער ז״נ

 .o:gppj ים,יי¥ זי װעז אפייו נעהאנדעים :יט
ט טוזעז. -עד»אד ;ניט אינזער יוי ;ו  •וניאך די ׳י

 טא־ װערעז, אפנעהאיםען ppucg ײאס טי;נ?זים
?V ט די נפב?ז צו כדיp״אױיסצו־״אזעז כקי'ט,‘ני 

 קריטי־ די צו •no א נפטעז זאר איז םטיס״.
 אויזי נפשיחיט ױערעז ogv דפבאםעז איז חעז
 ארנױ אנדעדע rg״’ «בער £איאז נאכ. דער

 ײאס פ־אצע ד*;ר אין באםראכטוננפז א*-ל םענמעז
 ײזד טיל ־ אױיסנע־ופעז. האט בי־עס^או בי־ידער

p זיכפר יעז c ט אינןעי  דאס :•;רפז א*ייי ײי
טיצ* ריכטינפ־ דעי איז ױארט

אכ?ז5א«צו בנאםגות, עייה, אז — א.יב.
עי פרן  יויםט װאכ פאר יער.”ט)י,^אוי טיפ. אונז
CP 2א ערגער םיל ניט דע: זי איז ? איהר, 
׳ר,יאור,כײר,*;ר ס־. ? ־.פר”קיאוי־,ט טר. װ•

 קעז סרעק, איז עב װ־;ז אידם. איז עכ וזי ט־־עכם
 מ*ט פארב־עגנעז הויז, דאה *¥ז־;ז<פאר כאט׳ע ער

ע א פארנפפעז pא כרידער נופע  די א; װײי
 נאר איהם״ ®וז ניט ר״כעז קינדער די צרות.

י*;נעס: ניב דאס. ניב םאםע, : סאטע דז*ר פוז
p ב¥רגעז k ,םיספס״ די טוט דאס קרערעל 

 סוז צרות די ערג♦־ שירי״ם זי קוייץ, ; ער ניט
 אוז האד־ז די ה¥בעז איהר יענט װ• טו •לעה

 טעיטה. א דפי־צעהרפנדיג איהד, £וז ¥*ראכעז
 ם'עה װאס ׳אפ*יי :יט ;עבא־ וױיסם זי י¥ם

:t y״V o ,ן װײסט אי י  זי װייסט egr אןן ז
 נעקױ א־ז זי וראם ׳ט?נ .־ge פדטפפ סאדע די ®וז
ט אדעדיהא. הײז סען  איז דאס אז זיכפי, ײי

 ײעד טיט ױערמער, potrrp די זיפ איי;ער נעװ?ן
 אפילו ײעז אבער, באלזנט. r*t ugn זי נע

a זי אז אנגענוסעז, ? ניס n יט; Kc־;i r ; g c r. 
 װארט: דפם םיט נעםײנט האט מאן איהר װאס
אײ װעט .עם  מעז אוז פיעח״ ביר. א:־ימע; ב

 כיעז דאדף םזננם״, א Tprgsrgg אידם פאר יאר^
p c  T’ i r נ־;• ניט ריד. האבפז ? אגיאכפז איהר 

 טעז דאר,־• איםוױסענר, זײגעז ײערכע טענער, ;ונ
ײ פיז  איויכד :םעטה א רעיט ןווזי,? סאכ?ז ז

 ,יאב דער א*ז מיר מיפםעז אפיס, פוז נעהפנד־י*
 אביסער מיי דאכעז אידפז, באייאננד; עםײכפ

rאוגז םיט צוזאסעז אײעק. גפהעז און «אם 
 :א• יאהר. גא;ץ א £וז איד א ארויס אויך נפהט

ײז ױי איהם, פיר פיזמעז םידליך,  איז, :אטעז ז
 איז ער דאס או;ז, ער זאגט םוט. ער ױאס אוז

 מײל 4צרוו אױ,־* איז פר דאס אוז ■רעסער, א
\0 װי *טנע^ אזוי ניט טערר איז ער  אםא• די י

 דאז אירש. םיט מיט .־,ם זיפצעז צײטעז. רינפ
עז, די פוז טרײבפר דעם ער םרענט  ער װער צײי

רע־ דעד זיינעז םיי איהס: פיר זאנעז איז.
 װעט איהר ״נעדעכטינקײט״. דער םיז דאגםאר

 װאם געװאוסט, □gn מאז דער ניט ניויבעז, אונז
 ניט אוו רעדאקטאד, װארט ד*;ם מיט םײנעז םיר
g איז עס אז נפװאוסם, ה¥ט ער r צייסונג, א 

 דער אוז ארױס. גיט אינטערנעטאנאי די װאם
 ■יע• א יאהר דרײסיג אוז פטייכפ יפײן אי? טאז
p כפר g אירר, מײנט יארק ניז rg הא׳ םיר 
ױ V נפלאנס איהם םון בפז n א דאס איז ו p o 

 םח ̂,װירהי האבעז מיר נײז, ? אוםוױסעגד אזוי
 אונ־ גקםאז און באדײערנ^ איהם הארצען נאגצען

 אײנינעס׳ איבפר אױםצוקלערפז איהם נפםםעס זער
op»tr, ױ ג עם ו m מ r םיר איחם. םאר ?ײז 

ך •שםויספז  אײנ־ דער נים ?ײז סוז פד א« אן, זי
 מויזענדער. צפהנדלינע אוגזערע עזrצוױ צינער

אי נו״  קארי־ א ?ײ פון מאכפן דערסאר םעז ו
ר op האבצז ?ײ נײן. ? האםור מ  §אר־ נים זי
ײ, פון tpog'ag ניט דינט.  מענ־ װײם ױי נאר ז

ד ײ םיה די נןבמו זי^ יי  og — באיעהרפז צו ז
טינ. אי« op װאם  ניט װעמ prmt»po אײער נזי

װפיצ!. פארפםפגמייכט

ע די ענ ס שלוו םנצ  דער םון םוןסבערס אוי
. קאאוקכמוכער אז ני v - פיאאדעלםיצ. ױ o

 גזדפיקס האט איהר װאס בריזי, אײצר ס?נען
 די •*•מ^נסליכצ?. נים נאלדיו, סמסיתסאר צו

» יפר9אס*צי דער איז ״מרעכםימייסײ ת  םח א
אי דער ^נ תע o« םיס אינםפ r איתר וואס 

ס ײו tfan ז rp ro^ iM נעווארעו M י ח ת תיי  י
איס 4ראנ« אייערא איע *ארלארעז אימד תאס
o ©•תייד סאסאסגאי׳א« iyg אימר \*T t  v 
או, ךער סון צייטוננ דאי סים באנוצעו גיס תי י

ױז ty:rr יאכ ײי  אײןר סצסגפיס ײניאז די ני
 »» אממייס, דפסזפינוו פון נכתט א•? בי/י

< יי פיז מנ ד\ו » פי •יו סעמבפרס אי־  יײ• י
 מ$• ■•ראדזױ■•* א*ן4י••גי»ו ס״נעיס װ,ײכט דיכ
״ כייד בעז ״ ייז נע׳;;טפע־ט ז  או פיײציט׳ ז
 ׳פר»נןו נאיא־פט .זײ ראנעו ב*•• grg :־ט

 ר pm got״ אזא די ’נ• די טא?ע איז עפ אױב
 יזפי* איז ױני¥ז דער אז 'י•פעזr;צוg זיך ח״.*י,
 ipjgr א״ו לפנעז םי־ קאפיײן״ ד־;ב pm שעז

 t’g א־גוספגטאציפ גאגצע א״פר זעינ׳;. דאס
 איצס. גאזוגוערס אוז אינערצײענד, ניט זעחד
 אןן ד?א,7ססא* דפם אויף זיו כארוסט איהר
 ••ן r pg העיפפז צו בארייט זײגט אירר דאס

ז איהר װילט דערפאי דויכפיחרוגנ.  אײו זאי מ
p איז נו״ ױגיאן. דעי א*ן אײיגנעכמז ir דפר 
 געװאזנןן האם ^גיאז די פ;ד. צי םטא*פדזס

 מייט א*צס איז אײו, אד״ן פאדע־וגנעז אײ־״־־ע
p איחי i r ו דער צי גפחערען נים ז י מי  איהר י
 רױאדארנד אײער אז ךארו̂נ א״נזעיז, טהט
 איױ יאטיי ׳פײאכפר. נאגץ א נעײעז איז ט׳לגט

 f*»jv די אפיט ויצז דאס׳ כיד, א אױסזאגפז
 !ײ״ אדײגצמפהספז, אייזי נאאלאסעז יא װאיס

 אי״ v׳g ײאיס זי אויב ססויח, r*Mor פיל
 סאי׳אנמײאי־סל״נפ ײ¥ימ איינעגד בעינפנעבעז

 *pi *פכס גים זי ױאיט אוז טאז צו *ט’א־נ
 דאגד* א-יפי טים גיט דעז איהר האט האמ?

 יד ,ד איז איײי פאי אז באװיזעז, חיאר לו;נ
 ניס דפז אימד האפ ? עיקר ־עי גיט נאר נ*יז
 נ״יינצ?, טפג א־ינע־ יעדער אז נעדאנדעיט, אזײ
 ■אר כיםע** א ניויז ײגיאז יי איז איייך סאר דאפ
 װינ־ אוז העמר איז גלױבס, איהי װאס דאס׳

 יד די זאל װארוס טו ? אזיײ; די וױ טינער
 •אר־ טיט אנטױ״ען דוהא סענ־טעז אזע״־נע ;יאן

ט? אנטייארטייכער  אס1י זפינז״ דאס pm אינ״
’p;pog*rpjo די צו נפזאגט האנעז םיױ iM ליידיס 

 יתיאן ד• ;r-*M צו נייר •אנען כ׳״קעי^ וײיסס
V כט,יײ זיכער א־יפד^טיאסעז. אייך דאט ’ r 
 טים :יט איל־ דעדמאגט װאריםײ״טע ייאכ פא־

 ייעז v !•’ב■* א״זד איז דעם ױזנעז דא־ט א
 ׳יױיט אידר ױי אזי• אם -אנייפז זאי *וניאז די

 בא־ וזערפפ אירנעגד ארן אייך ארייננעכיפז א־ז
 מיאן’ די אז ׳טק;1אזיסנעל דאד ױאיט דיגנונגען.
 יא איז ז• או״ב איז ..״:וידיג״. ?יך עירע־ט

 M ביז ױאיספן, באדארסט איד.ד ר־אײט נ,ייד1•פ
 :נעסי;ז אײזי אה י1ברי א *גילעז א״י צו ײעט

’tg דער איז ב־ידער'אוי, קוטט, JP, זיי־ ד*ר ױ״ל 
 אזײ אבער סוחי נז1א זײט און ♦טװדינ, :•;ז
 *טײינט איהר :א- ניט, א״ד טרי׳בט ¥זיױ; די װי
 ער• װייזע יאני״שעד איהר םזזט ײניאז, ד״;ד צו

 װי י1אז סערי :יט דענקמ אידר אז ק־־ע־עז,
 האנד* 1צ צהאנפז טןזט איז נעדעגקט, ogn איהר

 די ip'.i דאז, ןוי אגדעריט צויװםם דער איז יעז
אויכגע׳צ״אס;;. אײו האט ;יאז1י

זיי• — זײט אוניעד nc — םיר — צ■ ב.
 אוז זאזי. א״ן pg ב-ױז פאראינטע־עפןיט נען

 עהיייכפ. זײז זאי*ע; װאליעז די אז איז״ ראב
 ?pnpD«r־go ,״עהרליכע״ ײארט ד-;ס אוגטער אח
 נעסייןרם זאי קאט•״? דער אז •ער׳שטפגס. ׳םיד

 •אר* די אז ;איפז עהדלינען אן י1י1א יזע־עז
 א״געי אונטערװאי־פעז ניט זאיעז צדדים טידפנע

 אײסט־אכםעז ;יט ״םטזריפ״, חײז אנדעיעז ד־;ס
 :יט*:ע׳€סזינע:ע יי*ז צוױיםעז דעם ןי”א אי״נפי

 ם״' צתייטפגפ״ ביגויים. 1ג:ןפ*ײנע;ז ניט אוז
 *•נעגע־ ײעיעז ײאם •טטימפז״ די אז נייר, :פז

 *יעיען נעצעדדם פהרײוי און דינטינ זאי־עז בעז״
t גענ*;בענע2א קײז אין r : ’ o r צר :יט זאי*עז 

o ;:׳;;?,ניפ־אפגע: ־ײנע א'ז װע־״ז, נע־ג::־ט r*' 
 איז דאס ױעד*;ז. צונעלײנט :יט זארען טעז

י ױאש איז *־;□.,א  פא־איגטע־פסירם. זײגען ד
 ױע־ עפ ױעי ;יט, לחיוטיז »:;ר אז;ז א־ט עכ
 אכ:11 פאד אט איז אײפעדװפהלטפ. די p*r יעז

 אונעהרליכע פ^ט״; אױפערװעהימע די זיינזגז
 די אוז אויסנעסינעז, נ״״ו זיי םפז וױ;ט םע;״-;ז,

״ פוז װ• ו־ענעז׳ נ*;פי:עז ־טויז װעט יוניאז  ז
— אונסעהינ•;, זיי זײנעז :װעלעז צו ■םור
 פאר ג¥ל »בעי לײדעז״ נענויס ױניאז די װעמ

 כייםעל קײז איז ד*;ס נעגען דא;, איז צײט. א
 דעם פאר נא־ניט זיזי ׳צלעיזעז טיל אב׳לל ניטא.
 אזער יתלעז ל.יט7י1אויסער ויעיעז פפ אז פא*,

 זײ■ גאר פעדי:. pg עהדליןי זיעפז װעימ כע׳
 א״ג* ניט זאכפז נעיױבע איז אונז מיט זײ־״עז

Kcרrטgע:r. פאל ילאבפז צי דעז טפז1באלוי פיל 
 reg* איז גימ״ ogד ?nog גאנצפז דעס זיך

 »ר*8 א״הד □rw דפרצו ? גערעכם זײ זײגעז
 ״שטעגכ,עי ניויבפז מיד :זאבעז צװײ ;אןי ״►טפהז

־ דאפ  טאכעז pg איצט האי״טעז ױעיכע םייע, ̂ג
 דער־ װעיעז זײ וױ ^״עי, אזוי חעלעז םזסעי.
 יד איפ סא־אגטױארסייכ^ים, זײעי םיהיפז
 םיר לעג׳סעז. אנדערז j*:gi וזערעז עד,1;יאז־ט
p האבעז tr נפזערן prptg csg .פאל• ביי״שיײע 

 אריסניכםעי־ Pויוgהr א ל¥ט אגםװארטליכקײט
 :ײגוננ א האבעז זיעיכע ׳די אויף וױריוננ ע:ד*;

 אנגעביאזע• אלפײי• םים פאר^כור״פו צו זיך
g r»g rg אונזעל צױײםפי״ם״ םל¥זעז. נפ u r 

א• ניט יזעננם םיזןיתנ opopn פ^א*פ,1העי־
 PJP• אדער ד• יז1 װילעז דפם p.e נאי״צפן איז

 באססיסע g ראט ײניאן אמזער פיהלפי.
 יאד״ר צזויי י«דצ )poupug ויפלט װאס ליסי.״

D אײירע אױו• jg rjp n w, אוז o p o n יי#י«• 
 אויסנעװעדיםפן דצס pe אױסנצטײגדפס • ועיט1

 יפר־ יאדל. צױײ ייס*:דפ די פ¥ל כ. ע. נ.
 וופר̂ע יספרװעד.יס1א גים ?gr op רp1ו פאר,
 הסנדאע טום, רy ױאס ןןאץ, אין ער מוז
1*נגענוםצנ* דער מיט אײנתלאנג איז

 אינטערנעשא גאנצאר דער םון סאליםי
on האנדעלס ער פאי pg נאל.  ,tprpun 
ײי TP3MO 1צ סאכס •ייא די ב. «. נ ד?ר  י ני
moc• צו g ,ויאס פיחי־וננ ynmn> i*n מא־ דעי 

 רn *וו ■סליפיס באאזםיםמ איפ pm סםיטוציצ
ד:עסא:אל.9א*:ס
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ס ם ענ ם  ס ע ר ד . r«אניי
ױ ױ ן כעהען ט ױי  איז *

t r n r p או דו נ ן 24 פ

:1ןו
>1 זייס nc (׳•יוב

p יו־נײט ואש1 c ,זאי־ ״;טײן iv r v u c 
^י,נ רעכ ם״ן וױ*ד;ער *ט  ,4,סיז" 3ד

 טארער און א״גנע^טעיט, וױ*רט ואס
 דעס ציצאײען :אי־ענאס דע־ זאי• א,

 םי-־יען געוױס װעט דאט אי;טע-״ע*יד.
 זארען אי־נ״טע• דיערע אז ,a;n צו

 זאי־ען ד» :די א־נ״ט, ד׳גדנ באחיטען
iVT»y-y דא-שען ניט i און rv ודעי־עף 
 ארבייט די דאש י\א;ןן, ױיידנע- ז״י;

די װעיענד ׳א״ױה;ע*טייוט ע־גע״ז װע-ט
 דיויבען איבייטער איגסייד
 אררײט.

נעיזסט

גענינדט

װאש יויטס/ וױנטיגיידיט א•;
̂״ א; אײ; .יטערען“ אג״יטעגטס ,ד  א

 אױפ׳ז ׳שא:ד איג־זגי־ענש בייטסײאןען
 א•;* יראוק דער אין וױ באדש, זע״בע•

י סאגיטא־י דעם •־’# אי; רוסט־י•;, י  ‘י
.̂ קא־דינא'*־;די pc זײ:ען דאה נע

J וIM•א־ײ־י י*ײ;ען

 ם*;יזטעז, אי־ע די חױז א פינחטען, נייע
 ;עיוא״ען עטאכי־ירט p,r דיגען װאס

ע־,  א:ײ־ פ־יחערדינע די ד-ך פר̂־
ג״;:טכ.
 אגייטעגטש ;ייע רי
 ד ט־״ד p* דזיצאבע־ס ד• אויול
 איז װאש ט,י£**-א;טװארטליכלי טי;ע

 דעד פאי־. דע- נעװען :יט סרי־זעױ
 פא־׳ן געדאכט £אקט״ט װעדט דדשאבע־

 א-ן עש איז ע־ וױ ;אײעבאש, הײוט
 פין זיך דכט נאי וױ־הײכיןײט, דעי
אײישצודרײען. דעפ

 דאס דויך צייט זעיבע־ דע• אין
 דינעז ױדאן, דע־ םרן זיך אר״גדײעען

 פאד״צטענרי־ בעפעיער א צו געקוטען
 האנטלאק־ די און דדטאבערס n גו;ג

 צוױשען האבעז די זיך. צװי״שען םאיס
 אנ-יטעגט באזוגדער א געיטי־אסען זיך
ריטעגט דער א\יך און  1*ריי געד*ט ̂א
פעב־וא*. טעז24 דעם ק־אפט אין

 טדייד אין אגריטענטס באדיטע די
 ארײגנעדין געזא״ט א״;ע;טאיך וזאנען

די םייע*. •ואכען צוױי טיט שראפט אין
פאריא;:ט אבעי האבען כאי״עכאטיט

 ;ע^ענענהײט א כעבען זיי ז̂א ̂ען
 די װאס א־דע־ס, ד• ארױסצופיגייטען

 פדיהעײ די אוגטער א;:ע:וטעז האבען
 יױ די אין ט־ייד, גגעז.איןיכאדי:; דיגע
;ײע־דער כאוױריגט. עס האט ניאן

 ויך פא::ט אינדוסטייע־ דעי א*; היזאן
 דעם נעכויטס״טאג, װא״שינגטאלס *;
 צױרארגענס, אױןי און פעברואד, טעז23

 איז אדבײטעד איע ורערען טע;,24 דעם
 ארבײטען אגפאננען איגדוסטריע דער
 אנרי׳ אי וױ באריננוננען, גײע די יױט

 ״טרײכעז עבאטיש4נאי רי טיט מצנטה
•ר̂ם

בױאנקס ,5 נומעױ שור ר. א.
ך אין ״•ןי די  און ױנכע, א גאר ̂;

̂ם  װאו ;מנענד, א אין זיך ;עפיגט ד ג
 אין אידעז, סך גײן ניט װאויגען עס

 װעב־ אעבע; סטריט, »:רסע איסט 412
 איצט יטוין ד צעהאט עװענױ, סטער

 *צוהא די קינדער. דבעצ״ג צו נאהעגט
 נאך אין פאױואאטוננ ;וטע זעהד א האט

 זײ פאראײך/ ״ערטערנס בעסערען א
בען  הונדעדט עטייכע פאר געקױםט ז̂ז
 סארפעסט- צו טיפעטס טעאטער דאראד

 גרײ־ און ׳עוא דער־ פון פאגדען די געז
פירים. שאר קמדער״קאגצערט א צו טען

ער ם בײ ד נ א : דער רי טגאי  רא״ און פי
ען װעאבע עי־טעדן, ןײהאאע ױנ א  אין ױ

אען און געגענד דעם ױ ע גענען ו ר ע ײ  ז
ע א ־,^ינדע נ עי ד א טע מ דיי ס־ אי אאי  סאצי
ע ש ^ טי הו; צי ר ען ע ג  קױ צל ;עבעםען זיי

ען >רז כיען ר טרי ס עד ע ר ד ע ײ  קינדער ז
ן ז װעאכע שוא, דער אי  פון אםען אי

ן 8 ביז 4 ט. אי ענ ת אװ נ ־ און ע : ו  ז
1 פון ט^נ עי אין 0 ה ד  2 ביז פרי

א;. ט ײ כ

פאחןזזאמען
, ר ע ב י פ פ ' י ר  ג

ט י י ל ז ע נ ט — ש י ר ד ע כ ד
 עםונדע יזןדע ז*£«יט. יזארם א ש5כאיתד»

fp אייד כעגייד װעס נעיזיגם איי,ר וז«ס - .M r 
או;באירדעמריכלײם. אוז גע#אתר הםוגדען סיעת

M ism n יזזמם ױאס װעג דעס איז—װײס וײסעגישאשם י.י*ם ײז: נעססען דעם »*ן עש 
פאדערוגג־פז. אלע נ«ד

נ די^זע־ ן ם. *יז וו ײ׳  לאיט א ספאיש עם הי
l «/* איז j n r o r; ן נרי■ די י c 3 י : ro  op .;po 
סיײ«;ען. פאר עש

תר ד»ס ?יכמי אזױ  נאראגםײם דייאגיםם *י
op. האם *•ים יאתר הצ י»ס שאיהאםןן אווי 

n ir :itv i o 'j מנ nםאדב n ד»ס י p o pז.
J:#וודקיהלו א דים ;ים ריזיקירם

o א*ד,ר דארשם פאר אזא *יז »ש n •בעפנת
מ אין IIINiNE?1א*סייק *

י יזי• סר י
ז ד ר ו ו א־ום:

ײז ר CASCARAסענס 90 ן
■אדסדעט סײדז

o n מ ד ו ע ו ו מ י ױ ן ח ע ן ו ו ע ו ע אי ר פ מ מ *י
סןן שאל ש *נ

 או/יי גענען צו אנטוג; י־אט*טע ״ד*
y irT M ^גע״ חןט װאס יעװעדדכטיגע 

 בע״ flm אין אפיס אידד איצט כיז לאט
 251 אין געמפט רואט •/ijrujr קאנר

עװעניו. פעיטע
 אכ״ דט באױאוסט, וױ יןאסיט̂ע די

j אידי׳פע אױ,י טלגג f jw < n jM irכא״ ״ 
 ארויכ וײנען ואס4 ׳אזױגע אױ,יי זיגדערס

 אױס האיט ױ סאדטאײוטס. פו| ״עוין
v װאו פעשטאר/ אײמגע אן w u w i 

 דער אוגטער ױע-ען אודעדסראניוע
 גױרסעס און דאחטוירים ®ון אויפזיכט

אדנײט. חני צו צו״יק צעעותהגט
 האט קראניןע טױזענד איבעי סאר

 מע״ נעקדאגען יארר עצטען4' קאטיטע די
 גױטינ איז עס װאו און היר,יי דיציד״פן

 גע״טטיצט םאדיריעס די זי האט געװען
פינאנציעי*. אױך

 דער אן צלאסעזיא;;ע איז קאט-טע די
o אין פעדע־ײיצא; n די האט יאהר 
 טחזענד י»5 אױסנע;עכען פעדערײיצאן

איכײט די אױסצוהאאטען אױן״ דאי-אר
קאטיטע. דעיי פי;

 אץ טדיטםענטס טױזעגד 20 אר-ש
 דידסעס דמזאיגט אין פ^נאם א״ץ

הויןטמיטאי.
 האס־ דיױזעס דזיצא״גט נײער דעי
 סעדיסאן און־ כט-יט טע124 פיטאי*,
v;vvvארט*«עדי׳טער נלעסטע• דעי ׳ 

 יעצ־ ה#ט װעיט, ד̂ע אין האסייטאר
 ארום חודיט, ביזי א זעלל געלאט טע:ס

 •אציענטען צו טדיטרענטס ט״יזענד 20
 -ip אעצטען געױא־ען געגענען ז״נען
- .. גאט•

 האסייטאא דידזעס דז״טאעט דעי
 פײ םון פערעריײעאן דעי צו באי*א::ט

אדצטארטען. י־אגטראפײצע

ױי אײן פיהרמ האוז נראנלןט  צו
.ראדיאס.

 װא^ינגטאן 1637 ׳לאוז בלאגיזס די
 װערט װאס סעטעייפענט, דעי עװענױ,

 און םעדערײישאן דעד pc אױסגעהארםען
 כראנק״ וײ םאר היאזי :רױס םין איז װאס
 אײנגעםיהרט איצט האט אידען, כעל
 םאר אײנע — ראדיאס גדױסע צוױי

ױגענד. דער פאר אײנע און א״טעלע
 א םארברענגעז ^ועיעז װעט עס וועד

 װעט מווײז, הערענדיג אנענד איז יטעח
 די האוז. נראנקס אין איײמעחן סעגען

 םאר אײננעםיהרט װעיט װאס יאדיא,
 נע־ צו װערעז נעגוצט װעט ױכענד, דער
 כײ םאנצען צװ סענאיכקײט א די בעל
ארקעסטער. גוםען א פון קיאננען די

 מוזיהא־ סיט הינדער האט עס װער
 צו ײענדען זץ־ זאי סעהײקײםעה אײעע
 וחך אעהרער גוטע .mm ביאנקס דעי
אונטעדריכמען. זײ לען

 לעדער דער פון דאיאר םויזענד 15
אינדדסטרל. ג״דס

 אפגע־ איז צוריס טע; אייניגע טיט
 װיכ־ די פון כײטינג א געװארען האלטען
 גודס אעדער םיז םאחשםעהער טיגסטע

 בא״ זײנען עס און #יארק דו אין טרײד
 אװי װי פאענער, נעװאיען צפראמנן

 די צו םאיכט זײן קען.טאן טדײד וײער
 ארגאני־ וײנען רואס אני״צטאיטען, 01

םעדעריישאז. דער אין ד־ט
םעדערײ־ דער בײ ארן פלעדזישעס

ט ׳שאן  15 איכער אויוי העיש, עס די;
 געװא״ נעםאכט דינען דאלאי־ טױזענר

 א םאד ■אענער און פיטיננ, דעם בײ רען
 אויסנעאר״ דינען טעטינק״ט :דעפערער

געױאדען. כײט

 פעדערײשאן ̂ צאהיט ױיפיעל
? מעםבער

 פיאאנטראפישע פון פעדערײשאן די
 דרײסע ארום איצט האט אניטטזןאטען

 סומע, קאענסםע די טעפבערס. טויזענד
 10 איז צאהאע?, קעז מטבעד א װאס

 צאהיט f\vv עס װער יאד״י־. א ראלאר
 איבער האם םעדערײשאז די מעהר.

 פון צאהיעז װאס סעמבערס, דרײסינ
 א העכער און דאלאר טײזענד צעהן

יאהד.
 סעדע־ חןר םון טעמבער א זײעגדיג

 שטיצט איהר אז איהר, וױיסט רײ״שאז
 נױ איז אגיעםאיסעז פיאאנםראפיישע 91

 האספיטעאער, ׳שםיצם איהר אז ׳יארס
 הײמען, קינדער אנשםאיטען, יתומים

 תינדער, איז סרײפעייס םאר אנ״שטאאטעז
 אנ־ און סעםערסענטס נױרסעריס, דעי

 דער־ בדעננעז װאס אנ׳פאאסעז, דערע
 נויטבאדערם־ צד חייוי און יײכםעדונג

טיגע.
 צוױשען צוטייאט וועדם נעלד אייער

 תרײ אי״ע ניט אנשםאאטעז. 91 איע די
 אמנר קדינעז זײ סוםע, גלײמ א נען

 אײ״ p'P און באדערפני״פען זײעחנ לױם
 בלויז םאדזמהן. נים ווערם נע

 אויף אורעי. געהט דאיאר פון םאנם
אױםנאבעז.

פעדעדײשאן• דעד פץ דעפיציט דעד
 האט געדעגיןעה יעזעל אינזערע װי

 אײד״ כייט אגגעלױנען פעדעלײשאן ד»
 טיאיאן א פאר דרײװ א צורײן װאכען גע

 איהל דעקען צו דאאאר פערטעל א און
o דער דעפיציט. חײ-יאה-יגען ' v t n 

 איז עד אבעל געדעלט. דט גאך אי?
 עס געװאדעז. גע״טניטען שטאיײן ועהד

 דא־ טױזעגט הונדערט 4״3 א גאך פעהלט
 סעדערײשאן ד• וד ׳װעלען װאה #י»ד

װע־ען. געזאטעים ;יכען אין ׳לאפט
 פעדעל״״עאן דעי״ pc כלדז*צעט דעל *׳

 טיאיא; פיע־ א־ופ איז ,יאלי דעם פאר
דאלאר.

ס ע ו נײ ו ר ו חן ענו  ד
ם ריו א ם אני ס

 פארג^יעסערט סאדטמרדם דענױער
דעפארטםענמ. עקס-רעי ?ײן
 פירדעל טיטינג לעצטען דעם בײ
w פון טראסטיט אװ כאאלד u jnסא״ ־ 

 צו געװארען כאשאאסען איז גיסאױױם
 דעיארט״ עקס״רעי דעם פאיגדעסערען

 כא״ איז דאיאר ״טױזענד צװײ םענט.
צװעלן. דעם םאי געװא-ען ״עטידט

—rr wי na f» ««מ8 a
a b w י ט נ ע ף ל א

i s s i ו מ ו נ ר מ מ
 מחממרי רעממשנט טננר68■

s o עװ מסקסינעואן סממון
^S O t iv S O O

®יבגעזררזסי פדילנב
ץ ו100 עדעשמרטרת ^אדד מ

̂א את חמגועועק סיט גדקפטס  ל^ר]ד
 ור״נראוזנ״מו ומבאקזמנטאיןדער

A t  m ׳ די נ י ס

פון דעפארטסענפ אגריקולטדר דער
ברענגט סאניטארװם דענװער

פראפיטען.
 דענװעד דער האט בא-ואוסט, ־וױ

 די כאזאמט װאס ׳פאדם א סאגיטארױם
 װעדזשעטײכעאס, אלע טיט פאציעגטען

 דעס אױט האכען. דאיפען די װאס
 אגריקאאטשױ דער האט נאדיכט לעצטען

 אעצ־ אד״גגעבראכט א־טדעגט8דע רעל
 טוי״ זעקס פיאפיט רײנעם יאהר טען

דאלאד. זע;ד
 םאר״ צו געװארען באשלאסען איז עס

דע״ארטמעגט. דעם ;לעסערען

 צ קאפטען װעט דאלאר טױזענד סו
 די פאר הײם די פארגרעסערען

גױרסעס.
̂וט סאניטארױם דעגװער דע־  בא־ ה
 װאו ׳הײם די טארגרעסערען צו שאאסען

 װעט עס נוידסעס. די זיך ;עפינעז״ עס
 10 װאסערע וױנצעסטענס אם קאסטען
k טױזענד sk i^ װעט םיעא אזוי פונקט 
 דעם םון פאי־גדעסערען דאס יןאסטען

אפיס. פאסט

 פאר םור » מאכט ספדואק מ%דזײ ׳דר.
םאױטארױם. דעם

 װאס נאר האט כפיװאק חײם דר.
 דעגזזעד דעם םאר טור א פא«*ע;דיגט

 שיקא״ באזוכט האט ער סאניטארױם.
 סינסינעטי קלױואאגד, אואיס, סט. ׳גא

 מיט געזעחן דך האט ער יארק. נױ און
 דער אט פון פרײגד אוז טוער אאטע

 גע־ און אינפטיטוציע אידי״עער גרױסער
גײע* שאפען

T O D B T 1PD
!אױפמערקזאם ,23 אל)לאד פדן

מיטינג א
פאר געדופען װערט ראבער סהוירט אייע פון .

אנ פ ש ד ע אנ פ, ז מנ ר &עו26 דעם אװ א רו ענ פ
פינקטליך. 7.30

םלאר) טער5( םטדיט, טע14 אײםט 231 בילדינג, ױדאן אײן
 םליכט די איז עס און װערעז׳ אויפגענוטען װעאען פראגען טרײד װיהטיגע

po פראנען. די אין נעהםען אנטײצ און כײטינגען די צו קוכמן צו מיטנאידער אאע

טשערטאן. קאנסקי, מ.

לערענם
װעכענטליד דאלאר 200 ביז 50 םץ פערדינען קענט איהד

בעריהסטער דער א*ן קורס » נעהפט

ל ע ש ם י ג מ נ י נ ײ ז ע ל ד ה ר ק ס

גארםענטם. פאר אײדיס און קאײדער הינדער און מיסעס םרויען, פענ׳ס, פון
o מאכ?ז צי רעדנעז דעזייניננ פאי סמהר םיטטעל די jnpop i, ,אוז דרײסיננ נדײדיגג 

 <י יזילײרער. מעג׳ם אוז נארמענטס פאר רםס דיעסעש, סוטס. יראױזס, פיטעז
הר. 50 איבער נענרינדעט ̂י

עדרײכט האש סײוי די
רעזוצטאטען. בעסטע סיסטעמען, נײע אידעעז, נײע

 באלדיגע א םײ:ם סי־וי דעזײגינג מיכדשעי- רער א*ז קודס א
װײדזשעם. נוםן איז עט?ײע

 עם א'ון םמיען, און מענער םאר ראםעסיאן8 נוטע א
ײויטצולערנע!. זיד אייכט זעהר איז

 אײגענעד אײעי אין װ?ר?? זpבpנpנ װעמ יעס«:ס באזינדערע
םארעםעהן. ארעם זאלם איהר אום מאךאד׳

י אויסרעינעז פאי׳ז באדיננתנ?! די י  יײכטס זעהר זײנעז ז
 א*ן אםעריקא איז האטיאניע ם?סיאו ערססטע די ײינעז סיי
■עטע־גס אר?ירײ ענײדעז איז פע^אנס פארקויםעז סיר

קאאסען. *װענט און ם«נ
םרייסאג. איז דיטײא^ כ־»;ם•:, *ױענם־לוווסעו,

ע ײ ר  ססוהל. אונזער אין חזםאנסטרײשאן פ
אינפאדסאציע. #רײע םאר ■עחענלױ קוסט

ל ע ש ט י ג ט נ י נ י י ז ע ל ד ח ז ס ם
*י גתאמםיז יארס• נױ כטרים. םע37 וחנםט 15 «ו .1674 «י

WW4

ד ההז. אר א 23 לאסאל כ
םענערז׳שער. פינקאװםקי, ל.

%

#r דיסוננעז «דעחן
>f i i  o r* r 11 ?ייט.(

y* צו p r טריןי שױז ?,א ױג^ן די און 
 פון ^מאן אפיציעאער ךער איגקע. די נײ

 ̂וכער ?אי מגיאז אםאיגאמײטמד דער
שטאף. אינקע מיט פוא אאץ ג*ך

 אכ׳אמא* דער פון רעדאקט^ר דער
 ׳עמיײ װאס איד » אס צײטונג רײטעד

 אײן םון צױגיסטעז רעכטע די צו כעי־ט
 דער pd ^סוגיםטען אינקע די ph זײט

 װ^ס ע:ע1 ם.*ז א*ז ער דיט. צוױיטעד
 יעגער אױוי איז טאטער אז דאיטען,

pH u רעכטעל א ד# װעי־ט v איג־ א 
̂וט לע-  טגן־ א מימגעחטען טעז דאיף ג
 אמאאגא• י־י צאם. רױטען א כייט דוד

 ^נגעיאקט םוא גאך איז צ״טונג כײטעד
̂ע  פרא״ אינקע *אטע איע מ״ט װאך אי
בא*#ס. און זען

 סי• פיאדנע א זיך באקוכיט דעיבײ
 אאײ; אינלןע די אינקע. די פאר טיאציע
 אםאאנאטײ־ די אז שרײבען, און •צרײען

 די pc אײדזשעגסי אז איז יוניאן עדט
̂«סעס  פזן ארגאז ^גפיציעאער דעי און ׳ב

 איז באסעס״ די pc ״אײדז״שענסי דע־
טענצערקע. אינסמ א גאר אי־ײן

u חכאי, r l פריחארדי^ד ̂rו  tg 4נ
m װעלט געאם, מבמז צו *ױוי חירט 
i n שטיטט. ק^טוניסטען, די מריוי 
 ישוט זעחד איז ח״עכון ד^דגצר חןר
 כדט אײגקאאנג אין איז און קא*ר איז

 וױ אעחע. ,ד סון ■*איסי גאנצער דער
 ייגהעד דער שטיכיען ?ען ̂בער אזוי

 אי איז אכיאאגאטײטעד די אז געשרי/
̂סעס די פון א״דזמאנסי  דער װען כ
 אמאאגאסײ־ די פון *רגאז ^ציעאער

? וואאוציאגער1ר/ כשד איז ױגי^ן טעד
o n רעדאק* דער נ*ר וױיסט חשבון

 צ״טונג, אכיאאנאטײטעד דער פון טאד
c מיט פאכעט װעאכער n כגפות ארבע 

 האא׳ פאהן חאמוניסטישער דע־ כייט און
 אײן אין הײאיגקײטמן ב״דע טעגדיג
האנט.

אוערײםארס קלאזק
װאהלען! די צו אויפ

ען ^ דיז ר םען21 דעם שבו א רו ענ פ
פא-קוטען װעט

1י״  ליבעדמא און וןאלדמאן
לאיערס

302 BROA0WAY, NEW YORK
Worlb MK 9U4

ן א ש ק ע ל ד ע א ן א פ א מ ר ע ש ן ט ו 2 א ז 4 ע ט א ג ע ל ע ױ ד א ־ פ ע  ד

װ . י ט ו ק ע ז ק ד ע ר א א ן ב ד׳ א ר ם ה א 1 י 9 2 5.
:■יעצע־ ®ואינג 3 סאאנעגדע די איז װערעז איגעהאאטען װעט עיעל״עאן דעי

םטױט. טע4 איסט 66 לייםעאום, מאנהעטען .1
n אםים, באארד דזשאינט .2 o סטריט. טע25 איםט
ר .3 א ב ״ , ל ם ו א ע ם ײ 2 ל 1 ן 9 א מ ק ע . ם ט י ר ט ס

אבענ־. ;,א ־=יי ־,*ר דער אץ ס פץ קענען םען װעט װאדםען
•״.־טיטעז. יזאנע; ױעי־עז לא־דס טעםבעריציפ ב^זיע און ברוינע נ*יט טעטבערס :א־

:קאגדידאטען צאהא די א*ז פאאגענרעס
באר-:איױטש. דזש. בר. אנגעגומען האט טשערמאן איס

m אפע־ײסארס
 האט 2 לאקאל .םון באאדד עקזעקו־מיװ די

 ערלױגם ניט זאל אווערטײם קיץ אז באשלאםען,
 אדן ארב״־ט דא איז עס װאו שעפעד, די אץ װערען

מאשינען. באזעצטע קיץ ניט דא זײנען עס
 אהן שעיער אלע םאד איז באשלוס דיזער
ע. מ א סנ # אד

 די םאר גילטיג אױך איז באשלוס דיזער
נאראנטי. םײם א אונטער מ׳ארבײט װאו שעפער,

אױםפאל־ ניט װעלען װעלכע אפערײטאדם,
 באשטראפט שטדענג װעלען באשלוס דעם גען

װעדעז•

שערלײפ, הר שאפ־פ ם אי ע ל וו א ה ע  ג

ען סען ר ע לױ. וו פ אר פוז אנ אר פ

 קײז ארבײטען ניט טאךען איערײטארם
 נעשריבענע א האבען זײ סיידען אװערט״־ם,
.2 לאקאל םון אפיס סון עדלױבניש

נר־ם, מיט

טױו עהו סז ארד, מ א ,2 לאסאל צ
י. װ. ג. ל.א.

:י:ען זי באא־ד עיזזעקוטױו דער צו קאנדידאטעז די
י. קופער א. :אנקאפסקי ה. גיטאין ד. איעעראוי

א. לאיאװ א :אגאיעינע־ י. דײטיט א. אייענאיי
א. לואט״ז כי. סאבמא א. ךינערשטײז א. באאל

כי. קאנאוױט׳ע א. םטײנזאד י. הערדאז דדט. גיײמאן
VSVP□ .א ײ סאנהיז ד. ב. העהעא פ. בעטהײא

ד. קראוױטץ א. סטודענט ם. װיאסאן מ. באננא
ט. קופעי כי. סייקין א. וױיס װ. ב^אנםאז

ב. רובין . r סטדפאקעוױץ n ה. האכשםײן י. בעיזמר
r רובין n. א. סאטערגראד :. דזיט װײניטםײז ס. ברעס

א. רענזיז כי. סטיעיאיט״ז י. ודײסבאאט .. ה. בראוױן•
ט. ראכווין י. סיאקאוױט״ט ק. װייסמאז י. באום

דיעה ד6«װא'#רא כי. סענדעיס ה. זעאעזניק דדט. בריאיאנם
ב. רײזנער א. סיאװער א. זעאעזניה א. נודםאן
• א. ראדייט ס. סאאאטאן דזיט. םאביאס א. נאאדשטײן
ש. רעזניק כי. ספירא ה. רעװיט י. נוטערםאן

.4י ראזענצוױיג דזשארדזש פיקער ט*ט. יאסקאוױטיט דזש. ;וטערםאן
ב. ראזענטהאא ה. פעראכיוטער ־ ייאפידוס ט. גײבעא

.5 דאבינאוױט״ש Wס. ״ ליװײ״'^.״ מ*
ס. ׳עעאאי ז. סײעריטטײן דזיט. מיאאעט ס. נארדאן

א. שייפער א. פינה r םיאאער n. ה. גארעאי?
ד. ״שפאטער ר. צוקערםאז ׳ םאסקאװיטיט דדש. נאאדבערג

י. שװאינ^’ א. קאהעז כי. נאכאין ד. נאאדבאום

ד אץ זיך באטײליגען צו נעפאדערט א־יפ ײערען םעמבערם אלע
זאלי׳ װעלכע קאנדיראגזען פעהיכסטע די קלייבען אויס אץ אהל;ץ

צײט. יאהר פאר׳ן לאקאל פץ אינטערעםען די ארטרעםען
נרדס, נדט

 דיםעד און סום קלאוק, באאדד, עקזעקוטיװ
י. װ. • ג. ל. א. .2 לאהאל ױניאו, אפערײטארם

פרעסערם
ן ס פו ק ו א ל ק

̂וס װיסען זײם  ברמט״ וױיער די ד
 בע״ און װעאװעט פרעםען צו יאך

̂בען סיר װ*ס אױויע,  איצט ביו ה
 איײ צונעפעכטע די מיט געטאבט

נען אדער װע:ד  אויף צוגעיט̂צ
 אוג״ פון געװארען ערקאערט זײנען

up זער p g i-n ip p vc*אוט״ םאר ־ 
 1םי נערוך דער דען ױזען, צו געזוגד

 צויא״ די און פעך צואװארימטע די
 ?אנ״ צז ברענגען קאן האאץ יעטע

כןייכיפיצאן.
 פעםעגט נײעם אונזער נאר ױזט

 ות<מ אײותגד, קופערנע די מיט
 מ פון געװארען אנערקענט איז

 וואשיננ• אין עקסמרסען גדעסנמ
 וױי״ סאניםאךישע העכםס אאס טאז
ברעטלאך. ער

די ביי בפקוםען צו פמוע אםעריסאן
ס אוז ע מו חנ פרעס־ ז סאמפאני נאארד

װ ®ינמםע 123 ^ ו י עו  ־ימיק ױ
ד טעלעפאן אנ ל מ  לי״ײײ .די tw •ארקייפצז מיר f א

 סי» ססיס y:ypn« בסיבמרס^ קטײל
« ^ גפיפגסי

 מחיינס ■יגקינג אויך חןבען םיר
1«י

!.׳יסשליסלױ טיםט

א י ב ם א ל א מ ^ ע ה ט

שני ם א ט ע צװ
f

םחפע לר ״דדפ
v

 אגױקולטוד אידישע די
סאס־יעטי הירש) (באראן

p; אלע העיפס r o c r p v אייס• טיט פא־םע-ס
״ ױעגעז קינססע ר ן ר ױ זי אח ג ד ו  אויס■ זי

 קױסס איהי װעז עװינדלעדם״ םיז *זהימעז
םארס. אײער

 נא-»© א־הד א״רןןר דע«*זיטם ?ײנע ניט
אונז. םיט זיך

 פרײ אבבא״וש איז טאם איז ראין אוגזער
«ע.־*ע:ל־י. לוםט «דער ע־ייבט

 a ביז ne >1 — שבת אויסער טעיריד אפעי
אוה,־. 1 ביז — זונטאנ

JEWISH AGRICULTURAL SOCIETY, INC 
M l E. 14th St.. New Y r̂lc City

ר ע ק ײ ב א ב

w n v s ו א י נ ס ױ נ א נ
םטדיט טע2ו און עװענױ פי־נפטע •

:ן ע ג ע מ ר א ם
$ 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0

דאלאר פדליאן םיער

M 4 קריגט און אקאונט אן איצמ עםענטv/Q

ר ע פי ^ # ם י מנ ס ר אינםערעסם ס
< י•

International Union Bank
FIFTH AVENUE AND TWENTY-FIRST STREET

Member Federal Reserve System

דאלאד 1
אקאונט אן עפענט

,דאלאד5
אײנםערעסט צײהם
 אפ ניטלעגט

!שפעםער
אויף

 אנצו־ צייט די איז איצט
 סיזאן דער װייא פאננעז,

 סאעק די איז אז. געהם
 צתיץ זעהד דאס װעם

קוטען•

 אריבער־ געלדער
 אלע אין נעשיקט

ע  מהײלען ט ל וו
 פינקטליך שנעל,
בילינ! און
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קלאוקמאכעו
אפגעלײגט. דרעססאנער די כ*• װוןהלען

y כוי־נג •lie 1 כט*י*ר ד«• r j*■ •נ־ט 
 *#ײ! דו ג*ויכ *ין יו־נ״טע* דדס

 •IV י1י«ג* דער .t}iy2״yyj8׳ni unyey׳
1* i f l y * ;1« *r y<3r*n u*ypye|

o;y urye iv״t ווינ״טע• די i1׳« iyo*Nf 
 חני ענד. נר״ג«|,ו * iv ניז ?«ד#ע;
i 1 נעפייו־ט װע*ט פטרייח v i  fie•יט 

s וודס iy p r* H ,י ױניןן* *יו  אמ״ fid י
w *ויפזינט רע• ט«ר r ' i m.m 4* lie?* 
j*• נוןי r y x n x r x  p y u s; דעפפיט׳ 

iy אי« װאס ר׳ננט, » jw די B ;» 8 rn « w 
n וױ׳ס־פיעז־דענט פיו y o ft if l . m.

y«yj r װי i r  v n  o v; א׳ן נ^דעידעט 
יו סטר*יי) חד יזאט ״נעדענטיניו״ט׳/  ז

 ג׳ד *יו װאס לאיו׳אוט, * סון אננעהױנע!
 םעיטא- נ־וקי•; • »•; נעײא־ע; »גט9

״  קאמוי דער האלפערין. פידדע דער נ
 אינ״טס״ 1נעס«ח סאר נעם-הרט װערט

p די אין נאריננוננעז y iy r אין T in 
יוןוי׳עה• x פאף דעם אין 1¥אײנ*ו׳#ט«ל

, i«v*(■•• ט״ו<| v m״y i  jy ir
i ו-ין i y i * W M i iw  «i.

w m* א־׳^נט דעפטאנ 
ד >1  IV Iflyf « |y»*iry>ni• סטר»י̂ן

fiu־sn״»w 'r s n s  jyy,/! אוידי• א׳ן 
iw ט#וױכ i f r ’ pyoPH  ly t jw  (if׳, 

i y i גי׳טימ u v syn iy  vn 
iyn juyj 3 םון» iyuy*rys. ,נארפף 

n *i8״*ipy«*iM . r n  f y iM m y n 
«*1 w  * l y n n  f i *  , r u 'n y p e y ^  .# n 

y «*ד׳*ט״ן,1 יױס i• פון אמאנ״זער 
i דטדיס ד> r u ‘ 3iypi<*n, .66 י*מ.

m ד• n *  * ypy i ו*נט שיאתד^> 
o פאד׳ן îy •ד y jiP, וױ sy יאיט 

o ליט y i ,סטר״ח *iy * M  t* f i ז•* 
iy ly נעראנט 'iy iy j •ד pyP'POB זיי 

iysyt ׳ysp* pyBy־‘ yop« iy,̂ ז  נ׳
m m m n t  V* y פון ' i* |װע• ױד«י

fy*.yn (yjiBnyj• יעז
t iy ; iy i  y 'x׳x iy r״.yoijy>B| גע״ 

fm o r r t io jy  o-<s \vmnv םיעל ריט 
;.yB jyB sn^ 'ix

מ ח מ ס פ ד ר  פאנגט m אינשורענס ו
סעז«ו דפם פון ענדע צו פונקציאדרען «ז
I אבפמגגען מען װעט דזשץ ט;ץ1 קוםענדען דעם 'f lr .w ארב״טסלאזען 

 כענעמיט־ דעש ®ץ ר״ים די כ»וק*נט מא:ען טראסטיש — כעגעמיט.
m ד״ין שארמוןוגט מ#נד דער — ^אגד. o ד#יאר, ט-יזענט

 פארגעקוניען זײנען דיגסטא; ״עצטען
 אײדזשענטס כיוגעס mxp וואת״ען

 כאטש און ׳ױניאן וןראולןטאכע־ דעד •ן
 שרעכ־ זעהי א געװען איז טאג יע;עס

 ז־ך האכען רענשען אדן װעטע,־ טער
 דינען ׳הויז שרן ארױס^וגעהן געפי״״ט

 פיט;רירער טױזענט אנט איכער דאד
װאהיען. די אין באטײייגען זיך געיויטעז

 די סין קאנדיראטען פאמעגדע די
 עױװעהרט דיגען יאקאיס ידאוקטאנע־

; כאיאט אױש׳ז נעװאלע;
טשאס. אלאנסיןי .1
הערי יעוױן .2
J.; וױריאם באייזאז

A סעם פיאם
א. קאלארינסקי .5
)A פרימעד
דזש. ׳גאיד .7
יואיס ׳הײט .8
 נעױעזע־ (פון — טאקס לזייילעה .0
)17 יאקאר געם

 אידעולענס ארבײטסיאזען דער
*r ון® v i ׳ r u r

 אין געװארען עטאכרירט פאיזטײצ איז
 ׳יאחר יעצטען פון אױגוסט סאנאט
 איד דעל אין סעטערמעגט נאכ׳ן 4924

 ®ון רעסאטענדא^עס די יױט חסטריע,
 הא- סיע^עיעל סםיטהיס נאװערנאר

 גע״ דט אכעל האט םאנד דעל סיםיע.
ײו שאנט  אפריעל ארבײטען. געהטען גי
 נױ״ דעפ אנסיײכען נעדאלפט טע; חאט

 גע- אױך האט טען און ,4קאי-טאי טמען
 רע* און רויס די אױפאלכײטען דארפט

 זאי פאנד דער װעיכע ױיט נויײשאנס,
 פאנד דער איז איצט םונקציאנירען.
 איז עס און אמאנידרט, םאלשטענדיג

 מאשינערי גאנצע די פארטיג אויך מוין
 כא״ עס וױ ארבײטען זאר םאנד דער

זײן. צו דארף
 טשערםאן דעל וואילױ, ד. ארטור סר.

 דעם פון טראסטיס אװ כאאלד םון
 גע״ באמאנט װאך רע*טע חאט םאגד,
 קיאוק־ ארכײטסיאזע די דאס טאכט,
 בע• כאקוטען אנסאנגעז װערען סאכער
 דזשון, טען1 קוסענדען דעם סון נעםיט

 וױ פארעפענטריכט, אױר האט ער און
 דעל ארכײטען. װעט פאנד דער אזוי

 געשאפען איז פאנד דעם פאר קאפיטאי
 באיעבאטיס די ײאס ׳דעם םון נעװארעז
 *1װעכענטי פון יראצענט צוױי צאהיען

אי8 כען  צאהיען ארבײטעל די און #ײ־י
 װעכעגטריכע זײער םון פראצענט אײן

 אינשױ ארבײטסיאזעז דער װײדזשעס.
 זײן אין איצט שוין האט 4פאנד רענס

 דאיאד, טויזענד 800 אדיכער טרעזשורי
 םון ענרע כײם אז רעכענט, סען און

 ט- א אליבער האבען ער זאר סיזאן דעם
. דאראר. ליאן

 װערען געצאיט װעט בענעסיט דער
ט # קיאוקטא-*. ארב״טסלאזע די צו  ױי
:כמים םאלנענרע די

 סיזאן״ א אי? דאס וױ אזוי .1
 אײנגעטײרט יאהר דער ווערט טרײד,

 איז סיזאו סיריגג א סיזאגס, צוױי אין
 ביז פעכרואד טען1 םיז סיזאן. םאי א

 סמלינג״ דער איז דזשויאי טען31 דעם
 ביז טעז1 דעם אױגוסט פון און סיזאן,
סי־ פאי דעד איז טען31 דעם יאנואר

ס זאז״
9 יאהר, איז װאכעז אבטצעהן .2

 אנערהענט װערט סיזאן, יעדען וואכעז
 דעד דודך און סלעס־יעריאד, דעד אילס
 צו בארעכטינם ניט קײנער איז צײט

 אר״ ניט דאס בענעםים. ארבײםסיאזעז
 נים ײעדט פעריאד דעם אין בײטען

ארבײםסלאז. םאר אנערסענט
 בא״ ווערם -י װאכען זיבצעהן .3

 ארב״ט עס ווער און סיזאן איס טראכס
 גיט איז סיזאן, א איז וואכען ?יבצעהן

 כענעסיט. ארב״טסיאזען צו בארעכםינט
 נעארבײם זזאבעז וואס םיטניידער,

 כא״ זײגען וואכען, 15 סיזאן דװ־כ׳ז
 די בעגעפים, צװײיוואכעז צו רעכטיגט

 צו — וואכען VI געארבײט וזאכען וואס
וױיטער. אזוי און בענעמים, וואבען פינוי
 ווזמתז גמאחלט װעם בענצפיט .4

 איז םאקסיםום דער װאך. א דאילאר 10
מן אמס  אזתר #דא<אר 00 סיואן, א וווו

דאיאר• 120 — יאחר אין וואמן 12
 כזד גאקוםעז.ארבײססיאזעז צו &
דארםצז םיםג^דצר די וחנלזק געפיס

עלש־ דויס: פאמעגדע די ;אנחוטען
mj דידגי טצגפ, n ל*מאנט1א m נאנדצ 

ײן  ױניאן. דער פון טעטנעל א יאהר י
 צײט יאהד א פאד מע; דאי״וי צוױיטענס^

 יןיאײן יארקעל ג״ו אין נא׳עעפטיגט ז״ן
 זיך טען דארף ׳דדיטע;ס טארקעט,

יסטרירען  דעם פון אפיס דעם אין רעד̂ז
״ורענס  אילם טעלדען דך און פא;ד אי̂ג

 כאשטיטט װעט װאט צײט, דער צו אפיס
װעלען.
טײיוױיו, אלב^טען װאס ד/ .8

 בארעכטיגס אױך דינען כטעד/ ניט
 צונויםנערע״ װעט עס כע;עפיט. צום

 האכען די װאס ׳צײט די ווערען כענט
 די װעט עס וױפיער און געארכײט,

 װעיען ארב״ט, װאכעז 17 צו פעהלען
כענעם־ט. כאקוטען צײט יענעל ,פא* די

 נאכזעהן גוט יזיזאוסטאכע- י' זאיעז
 םארשיאלען ?״ װעיען כיליס, איע די

 עס ײען אונאגגענעהטייכקײר^ האנען
 פאר טעי*דעז צו זיד אױסהוטעז וײ װעט

כענעפיט. ארבײטסיאזען

ט. כאטער, .10
נ. ׳יזא«לאן .11

טא־־יפ גאלדאװסקי, .12
סאול. טײעל, .13

טשאס. ׳פײן .14
י. סאלקין, .15
לו:דה. פאלטעי, .16

ט. סאלאסאז, .17
ב. טאזער, .18

סײמאז. באוטרינד, .19
71 ־כערקאוױץ, .20

א. שװארץ, .21
דזש. ס. ריננער, .22

פ. שערמאן. .23
r ׳פרעס r .24

ה. גאלדבערג, .25
ט. קושנער, .26

סאיר. ז, עלי .27
ב. גאלאב, .28

סאנדידאטעז אלע  ער־ עזזײנײזדי
 טאיארימעט

,2 יאקאמ:

 קאנײדאטען
יא־ די פון

 א דורך ;עװארען ױעהיט
ײ ״שטיטעז.  ד פרן זײנען ז

.35 און 23 ,9 ׳3
 די אטבא^אנגט *ואס

 אײדזשענטס ביזנעס פאר
4 האי״ס ײ האכען 82 און 48 0  נים ז

 גע־ זי״גען עס קאנקורעגץ. קײן געהאט
 גע־ האבען װאס צאי, אזא פונקט װען

 פאיגייך און װערען, ערװעהיזט דארםט
ײ באאיד דזיטאינט דעד האט  ערקיעיט ז
̂ט עלװעהיט. א

פערזאנען: פארגענדע די זײנען דאס
: 10 ראקאיל פון

איזידאי. נײגלער,
בענדזשאטין. סאקס,

: 48 יאקאי פון
.b טעראס/

נ. ראט/
א. װעיארד/

טײק. טאריקאנדא,
י. ט*ציארטשיאלא,

א. קאטאני,
ם. דעסטי,

םרענק. קאטונאי/
ט״צאס. הארעטנױטא,
.82 יאיזאל םון
ייאן ראזענבלאט,
בא״ דז״טאינט דעל האט דאסנרײכען

 די ערװעהיט פאר ערקיערט אױך אלד
ײי טענעדזשערס, דיסטריקט  זײ אויך װ

 לײ־ אפאדציע. קײן :עהאט ניט האנען
 אױפ׳ן געיאפען נים זײ געגען איז נער

:ז״נען דאס באראט.
.2 יאקאי ׳דזש. רוכין

.9 יאקאל דדצ., קעסטעז,
.9 אאקאל הערי, יטוסטעי,

 .10 יאיןאי ׳ס. פעריטוטער,
 .23 יאהאל הער/ װאנדער,

 סיוצקי
*צעכטער,

ז•
 •אר א געװארען. אפגעיעגט נעךדעדווייר

 געזאיס האכען װאהיען די אײדצר טע;
 צירתױ א באװיזען זיך האט פארקוטען,

 דער םון סעקציע״ ״נאדעי רער פון אר‘'
 קאנדײ אײניגע ווערכעז איז כקעב־ליג,

 זײ״ 22 יאקאי םון באיאט אױם׳ן דאטען
 און געװארען, פאײויטדעט טיאוס נען
 אױפגעפארערם איז טיטגלידערשאפט די

 די יצטיטען. צו :יט זײ פאר געװארען
 אפגע״ געטוזט דאריבער האבען װאהרען

 גענױ זועט זאך די ביז װעיעז לײגט
 עגט״ איו 1ױגיא די װערען. אוגסערןובט

 אױטסײ־ קײנע ראזעז צו ניט שראסען
 מי״ זיך סקעב־ייגס און אגענטורען דינע
 אגגעלענענהיײ איגערייכע די אין שען
 אויסגעפארשט גענױ װעט עס און טען,

 פאראנטװארטליך איז עס װער װערען,
 װאהיען די פון גאנ; דעם שטערעז פאר
 מד יעצט װערט זאך די ױניאן. דער אין
אינטערזוכט. נוי

 .23 יאהאי הער/ ׳ער
 r .35 ״אקאל :זערי, ׳ןי

 I .35 יאגןאל נײטען, ׳ער
זי׳ סטאטזןלערױ̂־אזי־־דפ

אױסבעסערונג
 באארד דזשאעט םון באריכט אינ׳ם

 ״גערעכםיגקײט׳/ רער אין װאך יעצטע
 פרי־ ברורער פון רעזיגנאציע דער װענען
 פאד־ א ױרך איז טענעדזשער. אאס זאטט
 דער -אס געװארעז, אויסגעאאזעז זעהן

 קא״ א אפאינטעט האט באארד דדטאינט
 רעקאמענדא־ א ברענגען זאא װאס טיטע,

 באדאנסם זאא פריזאטט ברודער וױ ׳ציע
 טעטינ־ יעהריגער אאנג זײז פאר װערען

 די־עסםאכער אין קאאיק דער אין קײט
ױגיאז״
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געבונדען

ו ■ ו ו ע ל

םי־ןןגען. ע^גאמישע און כאציאיע איבער ײעיק אנדערע נאך

 האבען און ױניאן אונזער װעגען באנריה אטת׳ען אן האבען וױלט אידד אױב
¥ בוד. דעם לײענען צו ניט פארםעהלט טו לעזענדיג, פאדגענעען :י־־סטיגען

. ר ד

יזם *ון £אי£א:ע־ ̂̂א פיאנקיײך״ אין ״כינדי

i..^ , . ה!. וױלט אית־ אױכ r .״,
' ׳ בוך. דעם ־ענען ־ ׳

דאלאר. םינןש איז בוך דעם פון פדייז דער
םדית העלפט פאר בוך א באקוםען קאנען אינםערנעעאנאל אדנזער םון םיםגלידער
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כלויז נוך דעם באקוםען מען קאן פרייז דעש פאר

י. ג jo 5026 װעספ 3 *ינפעונעש$נ*ל, *ונזער פץ $פיס אין
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̂סלאזען. גיצ איחר
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 נײעם א אײז שטעלען שיקאנא פון קלאוקמאכעד
פאדבעםעדונגען באדײטענדע מיט אגדיםענט

 אױסבעסערונ־ אנדערע נ^ך — געשאפען. פאנד אינשורענס ארבײטסלאזען — געהעכערמ. סקײלס וױידזש םיניםדם
באלעבאטים. די מים קאנפערענץ אױפ׳ן אנװעזענד פערלשטײן װייס־פרעזידענט און זיגםאן פרעזײדענט — גען.
שעפער. אוט־אװ־טאון די ארגאניױרען נעםט׳ױך באארד דזשאינט —

 איז שיקאגא אין סיטואציע קאאויז די
 וויאר־ לאנגצן א נאר עגדקיר, געסעטערט.

̂וף און ׳טען  םון םארדכען אײגיגע נ
 בא־ צו באארד רזשאינט. שיקאגא דעם

 מען איז אגרימענט, טרײד דעם נײען
 און פארשטענדניש א צו געהופען ד^ר

 געװ^רען געםאכט איז סעטעלמענט א
 און ױניאן קלאוקמאכער דער צװישען

 אסאסיאיײ כאנוםעקטשורערס קלאוק די
 גע־ געמאכט איז סעטעלםענט רער שאן.

 טען19 דעם ד#נערשטאג, אעצטען װארען
 צװישען קאנםערענץ א אויח םעברואר׳

 אן צדדים. בײדע םון פארשסעהער די
 אנ־ און אויסנעארכײט איז אנרימענט

 אגריכעגט דער און געװ^רעז געממען
 דער צו געװארען איבערגעגעבען איז

 ארגאניזאציעס בײרע פון מעסנערשיפ
 מעם־ די װי גיף אזוי גוטהײסען. םאר

 גוטהײ־ אגריםענט דעם װעט בערשיפ
 אונ־ פארמאלנע װערען ער װעט םען,

 פוץ םארטרעטער די פון טערגעשריבען
 םאנוםעגטשױ דער םון און ױניאז, דער

אסס׳ן. רערס
 שילןאגא םיז ױגיאן קצאוקסאכער די
 א באלעבאטים די ארױסגעשטעלט האט

זײנען . עס םאדערונגען: רײהע גאנצע
 •נויטיגע אײניגע נעװארען םארלאנגט

 בא־ ־די װעאכ׳ע נעגען אויסבעסערוננעז,
ײ געגען. געשטעלט זיך האבען אעבאטים  ז

םון דרו? אונטער׳ן דאך, ־אבער וזאבען

נאכגעבען. געטוזט סך א ױגי$ן, דער
 קאנםערענץ דער װי נאנדעם באאד

 און געענדיגט זיף האט אגריטענט װעגען
 זײנען ױניאן דער םון םאדערוגגען די

 באיעבאטים, די פון געװארעז אנגענוטען
 ספעציע־ א געװארען אפגעהאלטען איז
 און באארד דזשאינט די פון כייטינג אער

פרעזײ װײס זיגטאץ׳ מאריס פרעזידענט

 ברודער און פעראשטײן טײער דענט
 דער פון טענעדזשער ביאאיס, ם.

 א אפגעגעבען האבען באארד, דזשאינט
 און פארהאנדלונגעז די פון באריכט

 װאס אגריםענט פון פונקטען די
 אין געװארען. אויסגעבעסערט זײנען

 הענערונ־ די אדײן אויך שױן געהען דעם
.no זײט אויף עשיוס

ט פזז סטױק דער  אןן ארבײטמר גודם ור
גאנג פולען אץ טשילדועז־דרעסמאכער

 ארעס־ םאכט פאליצײ די װאס אכטענדיג נײט שעפער, די פיקעטעז םטרײקער
 — סעטעלםענטס. םאכען אגגעפאנגען ױניאן די האט שכת — טען.

 מאס־ די אױף ענטוזיאזם םערקוױרדיגען א ארויס װײזען סטרײקערינס
האלס. סטרײק די אין קאנצערטען און םיטינגען

 וױיט אוגזערע םון קאמף גרויסער דער
 טשיאדרענס די און ארבײטער גודס

 םו־ אין איז יארק׳ נױ םון דרעססאכער
 צוםאאקערט טאג יעדען מיט גאנג. אען
 די אין םעהר״ אאץ סטרײס דער זיןי

 שעפער, ױגיאן ניט מאנכע םוץ ארבײטער
 שאי־ ארונטער, ניט גאײןי זײנען װעאפע

סטרײק. צום אן זיף סען

 דרעם ױניאן אלע אין אגױםענטס
נאנײט שיקאגא פװ שעפער י

םארטשריט. מאכט דרעסמאכער די בײ קאמפײן ארגאניזאצייאנס דער

 םון נעבראכט האט זיגמאן פרעזידענט
 “בא דעם פון גרום גוטען א שיהאגא
 צװײ האםפײן ארגאניזאציאנם קאנטען

 אנגע״ װערט װאס דרעסטאמנר, רי שען
 פרידםאן, מאאי שװעסטער םון םיהרט

 דער ארגאנײזערין. אינטערניישאנאא
 די םארטשריט. גוטען מאכט חאמפיין

ױ דער צו אן זיף שאיםעז דרעסמאכער  י
 שטאר־ װערט ארגאניזאציע די און גיאן
דרעסמאכער די טאנ. יעדען מיט הער

□
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.9 נומער ״גערעבטיגקײט״

 יעך םוז באארד דזישאעט nfe פיטינג .2 ?ײט
םיש. יוסף — ױניאז דרעסםאכער אוז ?יאוק

ט ײ  טאדאנטא איז סםרײק קיאוקםאכער דןר .3 !
פאהיאקאף. סא?. —

רעפארםסענם. עדױקײשאנאי .4 ?ײט
ט ײ  — אינריאנא איז עהסידענם םײז רער .5 ז

 ^דעך ®יז לעבעז דעם אויס' הײמא?. ל.
ז אי ^ ני סאק. — אוםנענענד און באססאז ײ

ט ײ םראנעז. *רגאניזאציצנם אוז םרײד ». ז
 גארקי. םאקסים—(ערצעהלוגנ) רארע .7 ?ײט

 — (פאנםאזיע) ורעלם דער םוו סוף כײם
ען. אברהם רײז

ט ײ נאםימ?. עריטאריעלצ .8 ז
קיארק. איװאנס — נזשיכגת געסאכם ה*ם װאס ײנ:ע ײצניעסיײעי » פון לעכעז דאם ס. ?ײט

. סו ט ײ  קריםיקער. דער - סעאטער אי? ו
̂ ב. י. — 8שאי אוז קורץ

M”׳ s r״ ״ ״ ״ 1־. ״ •
ט  ד*ר 8אױ םקנש רער איו »ים ווי .12 ?"

ײ ■ר••״ ב»רנ ל. - ? ע
תחילער. דr— ארױןי כארנ

ט ײ מ־ ב. — חייציסאנס הערמז .13 ז א כ טי
שטו?מנז. מודמ וויטש.

ט ײ w•• װימו. «ו נומ ז*מז .14 ז n M«n 
ט ; ״ * *דותרסײממנםם. גנ ז

״ט”ז ׳ , • ^ י ן מ ז . ^ « ד & ל ^ ם

 אפאל װידער גרײט זיף מאכען דארטען,
 בא־ רי םון רעכטעז זײערע םאדערען צו

 בע־ און שטארקער נאף און לעבאטים,
 נעטאן. םריהער עס האבען זײ װי סער

 ױניאךבאדינ־ ביז רוהען, ניט װעלען זײ
 אין װערען אײננעשטעלט װעלען גונגען

שיהאגא. פון דרעס־שעפער אלע
ױ די האט צײט זעלבער דער אין  י

 אילע מיט אגריסענטס די באנײט ניאז
 ױניאן־שע־ האבען װאס םירמען דרעס
 װאס אםס״ךבאםעס, די כאטש פעס

 געגען קאמף םארביסענעם א אן פיהתען
 םון געקראכען םםש זײנעז ױניאן, דער
 אין ױניאן דער שטערען צו הױט, רער
 שטארה זעהר האבען זײ ארבײט. דער

 זײ םירמען יענע אױן* װירקען געװאאט
 סעט־ ניט מעהר מניאן דער מים זאאען

 דרעס־טרײד גאנצער דער דאם און צען,
 אםצך״ אײן װערען זאל שיסאגא פון

גע־ ניט אבער דאס האבען זײ שאם״.
).14 זײט אױ* «שלום

 א אויף האבען דעם איז נאטירליה
 אנדע־ די םון ארבײטער ױניאן זײ חלק
 מיטגלידער די באזוגדערס פאכען, רע
 אינ* אונזער םון אאהאלס אנדערע די םון

 די אין ארבײטען װאס טערגײשאנאל,
 אויף זיר געםינען עס װאו בילדינגם

 עס װאו שעפער און שעפער גודס וױיט
 און דרעסעם טשייצדרענס געמאכט װערען

 ניט נאך זייינען װעלכע בעטראבס,
 העלםען ױניאךארבײטער די ארגאניזירט.

 פרױ און סטרײקער די םון פיקעטס די
 ױניאךאר־ ניט די אױן* װירהען בירען

 די צו אנשליסען זיף זאלען זײ בײטער
 ארבײם גוטע די אם זאל םטרײקער.

 םארטגעזעצט ױניאךארבײטער די םון
 דאס ענערגיע, מעהר מיט נאף ױוערען

רעזולטאטען. גוטע ברײנגען געװיס װעט
 דער םון האמיטעס סעטעלמענטס די

געפײ װאס קאמיטע, סטרײק. גענעראא
.)16 זײם אױןי (שיוס

 עקז, פון אינסם$ליש$ן
סוםענדעודינםםאג דעם ,2 לאקאל כאארד
 1טע3 דעם אװעגט, דינסטאג קוכיענדעז

 אינסטאלײשאן די םארקוםען װעט ׳מערץ
 עלזזעקוטױו ערװעהיטען ערשטען דעם פון

 םאראײניגטען נײען דעם פון באאיד,
.2 לאקאל אפערײטארס ריפער און קלאוק
לעצ* פארגעקומעז זײנען װאהלען די

 טיטגלידער הונדערט 28 איבער שבת. טען
 װאהלען. די אין באטײליגט זיך האבען

 וױ צאהל גרויפע אזא ניט וױיט איז דאס
 םון גרויס די לויט ערװארטעט, האט פעז
 טען לאהאל. דעם םון מעטבערשיפ דער
 זאצען װאהיען די אין ערװארטעט, האט
 טויזענט 6 און 5 צװישען באטײצ*גען זיך

 האבען אבער, שײנט עס װי מיםגיידער.
 דער פאראינטערעסירט ניט װאהצען די

 מא• גרויסע די מיטגלידערשאםט׳ נרויסער
 נע־ זײנעז צאסאצ דעם פון כײט:צ*דער סע

 דאס װאס הײס. דער 1אי זיצען בליבען
 פון קרעדיט צום ניט באדויערען, צום איז,

צארןאל. דעם םון טיטגלידעד די
 עק־ 24 געװארען ערװעהלט זײנען עס

 טשער־ א און טעמבערס באארד זעקוטױו
פערזאן. 25 צוזאמען לאקאל. םאי׳ן טאן

 עקזעהוטיװ םיז אינסטאלײשאן די
 םארקומען װעט אװעגט, דינסטאנ באארד,

 אינטערניײ אונזער םון אוידיטארױם אין
סטריט. טע16 װעסט 3 בילדינג, שאנאל

 אינסםאלײשאן דער רעדנער_צו אלס
 פאלגענ־ די געװארען אײגגעלאדען זײנען

:פערזאנען דע
סעתרע־ ;זיגמאן םאריס פרעזירענט

 וױיס־פרעזידענט באראף; אברהם טאר
 מע- דערװײליגער דער פערלשטײן, מאיר

 װײס־פרעזי־ ;לאסאל דעם פוז נעדזשער
 מע־ גענעראל פײנבערג, ישראל דעגט

 די םיז באארד דזשאינט םון נעדזשער
 יא־ ש. און ױניאז דרעסמאכער און קלאוק

 ״גערמכ־ די פון רעדאיןטאר דער נאװסהי
טיגרןײט״.

 װעט מיטינג אינסטאלײשאן דעם בײ
 יןאםיטע גאנצע די זײן אנװעזענד אויך

 בא״ איז װאס אינטערניישאנאל, דער םון
 עהזעהוטױו גענעראג פון געװארען שטיטט
 אונטער זײן זאל 2 לאקאל דאס באארד,

אױםזיכט. איהר

 דעפארט־ ארגאנידישאן דרעםמאכער
אונײט גוטע טוט נאארר דזש. פון מענט

 קלאוק די םון באארד דזשאינט דער
 יארק, נױ םון ױניאן דרעםםאבער און

 ארגאגיזא־ אן געשאפען לעצטענס האט
 אפ־ זיף זאל װאס דעפארטמענט, ציאנס
 ארגאניזירען צו בעםער ספעציעל געבען
 גע- נעשאםען איז עס טרײד. ררעס דעם

 ארגאניזאציאנס־ םרײװיליגע א װארען
 דרעםםאכער, און װײםט פון קאםיטע

 דער אין העלפען צו וױליג זײנען װאס
 ארום פון באשטעהט האמיטע די ארבײט.

און םרויען וואלונטירען, הונדערט דרײ

ױ שקט אינטערנעשאנאל אזנזער  צו
באגריםונגם־טעלעגראמען וױכטיגע

 אינטערנע״ אונזעד האט שבת לעצטען
 בא״ װיכטיגע צוױי ארויםנעשיקם שאנאצ

 וחגרט זײנען װאס גריםונגסטעלעגראםען,
חנן.1וח צו פארצײמננט

 איגעשיהט זײנען טעאענראםען בײרע
 דעם צו אײנע שיסאגא. נאך נמװארען

 םמיהײטס״יןעבד סאציאליםטישען אלםען
ײ צו דעבם, װ. ױדזשין נענאםע םער,  1ז

 צװײ־ א און םאג, געברוםם סד־יעחריגען
 פראנרצםײ םאר האנפצדענץ דעם צו טע

 םאר״ איז װאט אמייאן, •אציםישער װער
שימאג^ אח גןיןונמנן

:םאלנט װי זיך לעזען טעלענראםען די
 אש־ דעבט, װ. ױדזשין ״גענאסע

שיסאגא. אודיטארמם לאנד
 בא״ הארציגסטע אוגזער א( נעהםט

 נע־ זיבעציגססעז אײער צו גריסונג
 טע״ אײער םון יאהרען די בורםםטאג.

 אין םרײהײטס־קאמןי, פאר׳ן טיגקײט
 און גערעכטיגקײם םאר קאסוי דמם

 אונטער• רי םאר נאיתזצ^יגקײט םעהר
 <יכטיגצ די װי שײנעז םאסען, דריהםע

דעם םון טארשרוט חנם אין זון,
.וײם אױוי 'ומלום

 אי| ׳22 לאהאל םון פיטגלידער מענער,
 ארײנ״ זיף םלײם נרוים מיט האבען זײ

 טשער־ דער ארבײט. דער אין געװארםען
 ארגאנײ דער םון מענעדזשער און טאן

 פאד־ ס. ברודער איז קאמיטע, זײ^אץ
בער.

 דעפארט־ דרעם־ארגאגיזײשאן דער
 און דרעס 160 אפגעשטעלט .האט מענט

 ענטװעדער זײנען װאס שעפער װײסט
 זײ־ אדער ארנאניזירט, נעװען ניט גאר
 ארנאניזירט. טײלװײז בלויד געװען נען

 זײ־ שעפער אפגעסטאםטע די צװישען
 אינדע־ און םירמען אסאסיאײשאן דא נען

 ארגאניזאציאנם־ די פירמען. פענדענט
 אונטערשײר, סײן ניט מאכט האמיטע
 ארגאניזירט ניט איז שאפ דער װיבאלד

 אפגעסטאפט, ער װערט איז, געהעריג װי
 אסם׳ן דער צו באלאנגט באם דער צו

ניט. אחנר
 ווערען שורות די װען צײט דער אין

 אפגעםטאפ־ די םון 67 זײנען נעשריבען.
 געװארען, געסעטעלט שוין שעפער טע
 צוריסגע״ זין האבען ארבײטער די און

 ױניאד אלס ארבײמ דער צו גןעדזרט
 בא- ױניאן םאצשטענדיגע אונטער לײט,

 אין אגרימענט דעם לוים דיגנונגעז,
מרײד.

 אין האבען מיר װעלען װאך קוםעגדע
 םון באריכט םוצען א ״גערעכטינ^יט׳״ די

 דע־ י ארגאניואציאנס ררעסמאכער דעם
 איבערנעגע־ <ועט אצץ וואו פארטטענם,

אײנצעלהיימע!. מעהר םים װעחנן בען


