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 פארגעקוניען זײנען דיגסטא; ״עצטען
mx וואת״ען p אײדזשענטס כיוגעס 

 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

̂עס די יױט חסטריע,  ®ון רעסאטענדא
̂עיעל סםיטהיס נאװערנאר  הא- סיע

 נױ״ דעפ אנסיײכען נעדאלפט טע; חאט אפריעל ארבײטען. געהטען גיײו שאנט גע״ דט אכעל האט םאנד דעל סיםיע.
 כא״ עס וױ ארבײטען זאר םאנד דער מאשינערי גאנצע די פארטיג אויך מוין איז עס און אמאנידרט, םאלשטענדיג פאנד דער איז איצט םונקציאנירען. זאי פאנד דער װעיכע ױיט נויײשאנס, רע* און רויס די אױפאלכײטען דארפט גע- אױך האט טען און ,4קאי-טאי טמען
זײן. צו דארף

 דאיאד, טויזענד 800 אדיכער טרעזשורי זײן אין איצט שוין האט 4פאנד רענס אינשױ ארבײטסיאזעז דער װײדזשעס. װעכעגטריכע זײער םון פראצענט אײן צאהיען ארבײטעל די און #ײ־יאי8 כען *1װעכענטי פון יראצענט צוױי צאהיען באיעבאטיס די ײאס ׳דעם םון נעװארעז געשאפען איז פאנד דעם פאר קאפיטאי דעל ארכײטען. װעט פאנד דער אזוי וױ פארעפענטריכט, אױר האט ער און דזשון, טען1 קוסענדען דעם סון נעםיט בע• כאקוטען אנסאנגעז װערען סאכער קיאוק־ ארכײטסיאזע די דאס טאכט, גע״ באמאנט װאך רע*טע חאט םאגד, דעם פון טראסטיס אװ כאאלד םון טשערםאן דעל וואילױ, ד. ארטור סר.
 ט- א אליבער האבען ער זאר סיזאן דעם םון ענרע כײם אז רעכענט, סען און

. דאראר. ליאן
 װערען געצאיט װעט בענעסיט דער

 ױיט # קיאוקטא-*. ארב״טסלאזע די צו
:כמים םאלנענרע די

 סיזאן״ א אי? דאס וױ אזוי .1
 אײנגעטײרט יאהר דער ווערט טרײד,

סי־ פאי דעד איז טען31 דעם יאנואר ביז טעז1 דעם אױגוסט פון און סיזאן, סמלינג״ דער איז דזשויאי טען31 דעם ביז פעכרואד טען1 םיז סיזאן. םאי א איז סיזאו סיריגג א סיזאגס, צוױי אין
ס זאז״ 9 יאהר, איז װאכעז אבטצעהן .2  דעד דודך און סלעס־יעריאד, דעד אילס אנערהענט װערט סיזאן, יעדען וואכעז
 נים ײעדט פעריאד דעם אין בײטען אר״ ניט דאס בענעםים. ארבײםסיאזעז צו בארעכטינם ניט קײנער איז צײט

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

ס: פאמעגדע די ;אנחוטען עלש־ דוי
 נאנדצ m ל*מאנט1א mjn דידגי טצגפ,

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,

 דעם פון אפיס דעם אין רעדז^יסטרירען
ך און פא;ד איג^״ורענס  אילם טעלדען ד

 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

' זאיעז  נאכזעהן גוט יזיזאוסטאכע- י
 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
 ד פרן זײנען זײ ״שטיטעז.

.35 און 23 ,9 ׳3
 די אטבא^אנגט *ואס

 אײדזשענטס ביזנעס פאר
 נים זײ האכען 82 און 48 40 האי״ס

 גע־ זי״גען עס קאנקורעגץ. קײן געהאט
 גע־ האבען װאס צאי, אזא פונקט װען

 פאיגייך און װערען, ערװעהיזט דארםט
 ערקיעיט זײ באאיד דזיטאינט דעד האט
עלװעהיט. א^ט

פערזאנען: פארגענדע די זײנען דאס
: 10 ראקאיל פון

איזידאי. נײגלער,
בענדזשאטין. סאקס,

: 48 יאקאי פון
אס/ .b טער

נ. ראט/
א. װעיארד/

טײק. טאריקאנדא,
י. ט*ציארטשיאלא,

א. קאטאני,
ם. דעסטי,

אי/ םרענק. קאטונ
ט״צאס. הארעטנױטא,
.82 יאיזאל םון
ייאן ראזענבלאט,
בא״ דז״טאינט דעל האט דאסנרײכען

 די ערװעהיט פאר ערקיערט אױך אלד
 זײ אויך װײי טענעדזשערס, דיסטריקט

 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

אהאי הער/ ׳ער  .23 י
 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״

-: jL̂/.«:v!̂3Lv<y  ̂ . ’>*♦2 J ־-*f̂  *1 ~V•*'**
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 נײעם א אײז שטעלען שיקאנא פון קלאוקמאכעד
פאדבעםעדונגען באדײטענדע מיט אגדיםענט

ש םיניםדם שורענס ארבײטסלאזען — געהעכערמ. סקײלס וױידז  אױסבעסערונ־ אנדערע נ^ך — געשאפען. פאנד אינ
װעזענד פערלשטײן װייס־פרעזידענט און זיגםאן פרעזײדענט — גען. באלעבאטים. די מים קאנפערענץ אױפ׳ן אנ

שאינט — ך באארד דז ױ ט׳ ם ע ױרען נ שעפער. אוט־אװ־טאון די ארגאני
 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,
 זײ געגען. געשטעלט זיך האבען אעבאטים

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

 אןן ארבײטמר גודם ורט פזז סטױק דער
גאנג פולען אץ טשילדועז־דרעסמאכער

 ארעס־ םאכט פאליצײ די װאס אכטענדיג נײט שעפער, די פיקעטעז םטרײקער
ת — טען. אן די האט שכ  — סעטעלםענטס. םאכען אגגעפאנגען ױני

 מאס־ די אױף ענטוזיאזם םערקוױרדיגען א ארויס װײזען סטרײקערינס
ען טינג האלס. סטרײק די אין קאנצערטען און םי

 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

ײן ארגאניזאצייאנס דער םארטשריט. מאכט דרעסמאכער די בײ קאמפ

 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

 יױ דער צו אן זיף שאיםעז דרעסמאכער
 שטאר־ װערט ארגאניזאציע די און גיאן
דרעסמאכער די טאנ. יעדען מיט הער
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נאםימ?. עריטאריעלצ .8 זײט
קיארק. איװאנס — נזשיכגת געסאכם ה*ם װאס ײנ:ע ײצניעסיײעי » פון לעכעז דאם ס. ?ײט

^ ב. י. — 8שאי אוז קורץ קריםיקער. דער - סעאטער אי? וײטסו.
M”׳ s r״ ״ ״ ״ 1־. ״ •

■ר••״ ב»רנ ל. - ? עײ ד*ר 8אױ םקנש רער איו »ים ווי .12 ?"ט תחילער. דr— ארױןי כארנ
טיכאמ־ ב. — חייציסאנס הערמז .13 זײט שטו?מנז. מודמ וויטש.
w•• װימו. «ו נומ ז*מז .14 זײט n M«n 

* *דותרסײממנםם. גנ ז״ט ;
״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
 יױ די האט צײט זעלבער דער אין

 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

$ן ש לי $ ם ס  עקז, פון אינ
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ג א ם ם נ די עו ד ענ ם סו
 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

 צוױ שקט אינטערנעשאנאל אזנזער
באגריםונגם־טעלעגראמען וױכטיגע

 אינטערנע״ אונזעד האט שבת לעצטען
 בא״ װיכטיגע צוױי ארויםנעשיקם שאנאצ

 וחגרט זײנען װאס גריםונגסטעלעגראםען,
חנן.1וח צו פארצײמננט  דעם צו אײנע שיסאגא. נאך נמװארען איגעשיהט זײנען טעאענראםען בײרע

 1זײ צו דעבם, װ. ױדזשין נענאםע םער, םמיהײטס״יןעבד סאציאליםטישען אלםען
 פראנרצםײ םאר האנפצדענץ דעם צו טע צװײ־ א און םאג, געברוםם סד־יעחריגען

 םאר״ איז װאט אמייאן, •אציםישער װער
שימא̂ג 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
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 חנה פזן נ*»וד דזשאינט פה מיטינג
ץניאן דרעסכמכעך אזן קלאזק

v דעס פון פייטיגג א j '* rn ב**רד 
 פױ״נ:**״, נצווןחנן *•גע־ןיי׳סעז איז
20 o n125 פענױאי, טען.!?

קאפיטעס.
‘8ל םון סערבער סאוסרינל, נמרער

עו .2 קאל נ מי  געװ^חנן ערוױייט איז ו
o סין איידדשענט ניזנעס ארס n .רזזו 

 ז*י ח*כדסע g rg פאײאנגט ב^ארד,
 ללא״ די אונטעיוובען ײעיעז אפןוינטעט

 נ/נען געװ^ןרען געמאנט איז װע־״כע גע,
 דער צו צורײז יאיזד צוױי מיט איהם

.2 לאקאא פון קןוטיטע גרײוענס
 און באיױליגט װעיט לא:;1פא רער

i רי פון קאמיטע א n n o ,אאד״ענדין; 
 וועיט בארעגשט״ן, ארן זאסיאװביף
קי״אגע. די אוגטערזו:ען צו אפאינםעט

צישריפטעז.
2 s*fnr אײן ייאדעט o r g r n  n 

ט״י באאיד  ז״ער אין געכיען צו אג
ji^rpnv, פגעהאי^טען װעט װעיכמר* 

no װעדען r, םעברואר. טען21 דעם
 און *:;עגומען װערט אײנרארוג; די

i די n n o ,דרײפוס, רא״שינסקי, קאגסקי 
iyivc איאיגםעט װערען וױיסםאן און 
װאהלועז. די אין ;עמען צו אגטײל

 האי זיי אז איגםארטירם 3 *אפאל
 םון׳ *gpgbtpi דעס נוכנעהײכען בען
o n 30 פון באארד לזשאינט o nטען 

i ריט יאנואר n דער בייז אױסנאמע 
i נעבען סאצוג רעיןןומעגדאציע n n o 

װאט״ש^ן. ײאכעז 6 *אננער׳ן
 די דאפ אינפארםירט 10 לאלאל

 פין באריכטען די גוטגעדױיסען ה#בען
 דעם םון דירעיוטאיס אװ באארר די
יאנואר. טען28 און טען21

 אױף דאס אינםארםירט 22'ל*סאל
i פזן בייםימ א r* t עקזלתמדװ nvvo• 

 פאר״ דער נעוזארען אויפגענוטען איז
 דעפענס סאקא־װאנזעטי״י -in פון לאננ

 -y; tjreVwMO איז עס און פאםיםע׳'
 דושאינט דעם פון פארצאמען צו װארעז
nggo אאע פון טאסמיטינ; א רופען צו

ו

o 1 םעמבערס nטען ro iv o.
;!,איבערגענע: װעדןן יםט1צױפ דער

דירעקטארם. אװ באארד די צו
 פאא־ די אז אינפארם־רם '04 ר*יןאא

 נעװארעז ערוױיאט זײנען בדידער גענדע
 בײ אאהאא זײער רעפרעזעגטירזס צו

 :1925 יאהר םאד״ן באארד דזיעאינט דעם
j םרידכיאן, בורנ, בריק, i t e r r און 

י * מװארץ.
צוגעייאזען. װעיעז דערענאטען רי

 איג־ ברענט״ט רוס־יױלי^ער דער
o פארפירט n אז באארד, דדפאינט 

 ■ראםאהאא דעם נוטגעחײסען האבען זײ
ען cm פון ט  אױס־ דער ס״ט יאנואד ^

 ברױ נעכעז צו באיצי׳וס רזס פון נאסע
 װי װאקײ׳פאן, װאכען 0 אננער‘׳ דער
 אב־־אכיא- דר. םון פאראאנג חןס אויך

וױםיפ׳עז.
שעי טע ספע באריכם קאפי

 די אז באדיכםעם, סאיער ברודער
 נעװא־ אפאינטעט איז װעאכע קאטיטע,

 אריינצױ באארד דזשאינט דעם סון .־עז
 אױס־ אז םאר יעקאמענדאציעס ברעננעז

 דזישױ ברודער צו אנערקענונג םון .־תק
 נדע״ ארױסנעהענדען דעם בענדז^י/ אױס

^ם, זידעגט,  סארדזשענט װײס־פרעזי
 רעהא־ קאםיטע, פינאגץ איז ארסס עם

^ רmכרו אז מענדירט ג ע  געגע• זאא ב
 אז און ײאין״^אז װאבעז 3 װערעז כיז
o■ -רער im ’n n, װײס-*רעזידענטעז, די 

מ און ארמס עט סארדזשענם א  חא־ פינ
 220 קרינען צוזאטען אאע זאאעז םיטע

ראאאר.
 י.א־ דער פין קאמענדאציעסn די

גוטגעהײסע-ז. מיטז^גגערעז
 אז באריבםעם, קאסיםע עאמ?שאז די

m די wtyD זיײ אײדזשענםס ביזגעס 
 קי*אוח דעם פאר נעװארעז ערוױיאט נמן

: 1925 יאחר םאר׳ן דױױזשאן
 אראנסקי טשאס. .1

 אעוױן הערי
 בארהאז וױאיאס

אם5? ס.
קאיאאינסל* ם.

ם מעד סע  םרי
 גאאד דזש.

הײט אואיס

.2 

.3 
.4
.5 
.0 
.7 
.8
)17 (•"אקא•" קאהען כיאקס .9

סאםער מ. .10
קאאאאז נ. .11
נאאדאװכהי ס. .12
םיאער סאא. .13
«יח טשאס״ .14
״ סאראיז .15
 סאאטער אוא*ס .18
 סאאאכיאן מ. .17
םאזעד ב. 18
 באוסרינד סײסיז .19

^ ץ זז. ס ױ װ מ ד  . מ
א. 31
e סעמדעא . .22 rr. רעגעד

־ע׳/ררי) 91ר»י .23
arm רז׳ע. .24

n. •ירנ«ר#) .25
קו׳ענער ס. .2H

עיקין נ׳איר .27
'tu כ. kj .2H

^ די ע ג אי ד און מעגעדדצערס פ  ני
 געהאט ניט האנעז אײדושענטס געס
 ער״ דאדוס דמען און אנזאזיציע ין״ן

 דעס pc עדוױייט געװארען יןיצרט
— באארד: דזשאינט

םענעדזשערס.
 .2 אאקאא ׳רונץ .rדז
r n. ,9 אאקאא קעסטין.
r. 9 אאקאא *צוסנתמ.
.10 ייאמאא פעראםוטער, ס.
»23 אאקאר װאנדעמ ה.
אקיל סאוצון/ ה. »35 י
»36 אאקאא שעכטעד, נ.

שענטס ביזגעס ײדז א
און גײגאער איזידאר : 10 אאיןאא

סאקכ. כ.
דא־ נ. טיטשינדאסי, ם. :48 י״אקאא

 י. פאריקאנדא, רײק װעאארד/ א. טי,
o פ» קאטאני, א. טשיאיםשיאיא, nטע . 

/ קאראטעגוםא. טשאס. און קאטונאאי פ.
א איאן :82 י׳אתאי זעגגאאט.י

ארייכם
 אז באריכטעט קאפיטזן םיגאמ די

 אדביײ ״פר״ע די פון פאדכי־עטער א
 דער אז פאי־־אאגנט האט שטימע״ טער

 טיקעספ נעכיען זאא באאדד דזשאינט
באא. כאורען זײער פאר

n אײן אז רעקאטענדירט קאטיםע 
in’ פאד װעדען נענוסען זאל טיק^ט v 

באארד. דזשאינט דעם םון דעי־ענאט
 גונאע״ ווערם רעפאםעגדאצת די

הײסען.
ס דזשענעראל שער׳ באריכם םענעדז

ר ^ ר  אטאא נאך גזןטט פײנבעמ ב
 דדעססאכעד די םיז פראנע די אױף

 וױ אזױ דאס עדקאערט עד װאהאעז.
 22 אאקאא ׳pc באארד עקזעקוטיװ די

 דעם םון םאדאאגנ דעם נאך ;יט חוטט
 רעקאםע;״ דעדיכער באארד, דזישאינט

פאר װאהאעז אז ער דירט

מ דזש^וגט מ ד א ^ n ג  i m m 'f l i 
" r מיט 0? a n  i n אאס און « n• 

 כוי »ז געזאגט, איחם ער וזאט זויטאמ
ov ז^א injro ם  טדא• קײז ®אראוסין ד

 זאא ijr כעסער ?יץ װעט שאו אין געא
fjrviyi ט in *וױ**הך. ד n o  i n 

ט 1זמח איז ן עז1צופדיי ד ו  אאנגט1פא י
niw po n  tv װ o א i v o p y i n זאא • ;  אי

ד צו איהם אםיס opi עז1סטתאי  ה
אינסטײטען»

pon i n n o ,ט מי  אין אז באהױי
i n ט  אינוחוססידישאן ער1 פון צ״
iy חאט i ו1כnגעזאגט ר i n מ מ  םי

o* אז r און דושאב דער ניט אדט 
 דער טואס. ז^ינע ;עכיען צו גרײט איז ער

 גע־ nny געזאגט האט טשעלטאן שא•
 פון אנװעזעגחייט ער1 אין איהם ־גען

i n .אסאסיאײעאן
i r r i o  n אמכדאזיגי אח מיאעד 

 י1 אונטעדזוכעז צו אי:טעט1א װערעז
קייס.

שריפטען צו
 גים איז ברענטש דזס־וױאייטער דעױ

 ברודער פיז חײס n אזױ וױ צופרידען
 נע־ נעשאיכםעט איז העמעא זש11דזשא

in פון װארען n o ,מענעדדשעי רוביז 
i פארטמענם.n •.־אסעקטײו רעם פון n 

i n n o םון געװאדעז זש11דיסט*שא איז 
i n װ» 45 ויאזעננעת׳/ ס. א.״ פירטע 
 כמ״ אוטפעהיגקײט. פאר סטרים טע25

i n פאל געארבײט 6הא העסעא i n 
i p o ^ s i n אקטא־ איז יאהר 6 מע1םי 

 אאזעז1פא אאײן iy ר-אט 1924 :ער
o n .פלאץ iy ױ1נע יק1צו 1אמג איז 
iy פון נעװארען םען i דעם מע1פי 
 יטאפ* א אױף און 4925 יאנואר, טעז10

 קאטפא^נט א געםאכם iy האט כדטינ;
o אין באדינגוסנען די געגען n ,ישאפ 
iy i 1ישע5ױס־*ױ ro jy io מיט איז 
iy i ,אז םײגוגנ i n n o  i n דיס־ איז 

 איז ערי װײא ניט געװארעז טשארדזש
נקמה. םאר נאר איכיפעהינ,

i n n o ,פוז רוסין o n פראטעוןטיװ 
םאאגט: וױ הײס די ט1ערקאע אפיס,
 lyi^niy: אױסגענוסזח איז קײס די

i כ**ם n און א אסאס i n משער 
 סאהויפטעם, האט שאפ דעס פון. טאן

i אז n דזשד1דיסטשא װאאט ײטאר18א 
 11אמ װאך» yocny י1 1באא זnנעדוא

iy צי איהם מע1פי י1 חאט;עסעטען 
 אויס 4אי געאענענהײט, א נ^נך ;עכעז

ט01א זײן  צופרידענ* זײן נ*ט טyײ ״
 לאזען1םא iy װעט מאא, cyi גדyאyטeי

o n .פאאץ i n n o לוסיז P1yאyרט ̂
נעזוא־ Dyoo'^’y; ״טיין איז תײס די אז --------- . , ח־עסמא־ די

iyo א גים זאאעןcגyטיט רעז ײערעז האאטעז iy i .אסאסיאײשאן 
אירזישעק• די אז איז 1925 יאהר ׳ן1פא

 זאל קאמימע ע?זאםינײשאן און ישאז
קאכייםע. איאינטכ^ןנם אן וױ האגדיעז

in n o• עבעמ  ירט1עקאמענ1 םי
i אז אױך, n זאל 1־סאאז דזשא־נט 

y o סרענגעז n  ;y;y; ry^ipר*זyקוטיײ 
אקאא פון סאארד  1זײע 1פא 22 ̂י

הא:דאו;ג.
ח י י i פון ער.אםענדאציעס1 נ n n o 
iyo,,i; װמיעז סײנבעדנ־ y ^ i.
א אװ באארד ט ק ע ר ם ס1ײ ארינ ב

״ קאםיםעס
קאם־ און t»״P א•״ םון יזאטיטע א

40 : • ;ki ד יט»1סט טע32 װעסט  אי
D אװ באא׳־ד די פארכירט ivopw i אז 

iy^T א איץ ײנגעמופט1א האט סע1פי 
 אטyשםייננע,א האט ארץ פאאץ קיענעדעז

yמא^ 14 באויז r.האט ױדאז די ז 
^1י דער טיט קייס די זyנוטyאוים; ט  א
 האט סזג1םי די אח אסאסיאײשאז טיװ
1פא lr1אכyסטײטט א סײנעז צו זyנט 
 •IV םיא אזוי ;yovo סאויז זyאyװ ךײ אז

 םון וחגרעז געמאסמ חען עס וױםיא בײם
ז.yראשינ 14

1 i n n o«װ וסיזyאכyט1אאי1קאנט ר 
oyi א•,ש y1רקאyהאט מע1םי וײ אז ̂ט 

ם ר זי אני ^ג  א אויוי ביזנעס ע1איה ר
Pאyנעy1מיט באזיס ז jy iy ^ p קאפי־ 

ט האט און טאא נ י ^  סטײםסזגנט 8 ג
iy מיט i 8 סאסיאײשאז8 •ראגמוקםיװ? 

 קאנט־ ?ײנע iy3^£yi״*80 גיט ומןט זי
1* ט ת . ס1א

n 8 ט1װע קײס,yoy;yryo| צום 
אפיס.
 ,2 אאקאא םיז lyooyo אס»1נ י.

 ־y: 1דזש1דיסמשא איז iy ז8 ^־סאערט
i םיז ײאויעז n ־ א. א.״ פידכמג א ^ ע  מ

 פאר ׳יט1בם טע36 וחגסס 259 ״סאך
 ה^ט iy וױ ono8J אוםפעהינ^ים,

n 8 איגעארסײט אדמיז1 w\ .סיזאץ 
iy ז8 »1וױיטע ם1קאע1ע Dyot'o איײ

ט1װע אפיס דעם  םון יטטעאוננ די
נוטגעהײס^
i n n o .ביזנעס אײדענאאנ^ ה 
 >ןפיס. דאון־סאיז דעם פון אײדזידענט

עי1 o פיז 1אפיסע א^ס ט1עזי n .דזש 
 צו אנק1 זײז אױס דײקם iy ד.1סאא

 נאנ* די און ס1עתטא1י1 אװ רד8סא די
c פאר כיעטבעחטיפ צע n צוטתיען 

 iy איהם. איז האטyג האסען ךײ װאס
i איז אויד וועט ער ?8 ט1ע;>ס1ע n 

 גא־1א די דינמז צו ײט1ג זײז צו?ונפט
:יזאציע.

אנגענופען. װע.יט עזיגנאציע1 די
שע באריכםעז. ס׳1םענעדז

iy in o די ז8 יסטעט,1ס» רובין 
 ׳/rיpסאװענס און ״עדעאשטיין פירמעס

 ״דזשײסאב און ניו,yװy זיסעטע 305
 זײ־ ׳יט1סט טע35 װ^פט 137 ״,1טאזו

ס נען .Dy:t'o פין אמי
iy דעם ווענען אױך סאריסטעט 
D 1״סאאונע נעגען סטרײיק in8ioאון ״ 

 ואא מאן 1אעyציyBס 8 ז8 אאנגט1םא
 געבען צו אבמונג רוערען אסyםL״yאננ

 1זעה איז oy װײא ׳ײק1סט דעם אויף
iy 1פא וױכטינ i ,אז ױניאן iy i 
i נעגעז סטרײ? n אן זײן זאא פירכיע 

פאאנ.1ע
 צום נעגעסען1בעי8 ט1װע אנע1פ די
אפיס.

iy m o /סאוצה ly rn y jy o םון oyi 
 יכ־1סא נט,yםם1א3yד נםyג^yBnאינ

iy 8 זyנyװ םעט iיייז 1פי רסײט• VI־ 
ט1■א ^נ  jyol oyi ri:y3:8o:8 ט

oyi r און »1924 סעפטעםבעה i :y r i :y 
.1925 פעבמאר, טעז7

iy איז i אטענ־ אפיס זײן חאט צײם 
קאמיאײנטס. 567 צו דעמ

in n o מי או ז8 אויר oyoon*o ס  א זײז
 1איא1

איז

 10,393^1 קאאעתטצט האט אפיס
 1דאאא 1,189.75 אוז ®עי בעיז
ם׳ײנס.
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בווריכסעס סמ«קי נחד?ר
tv 127 די אין r m u r o e n ,קײסאס

מ חני , ח*ט אפיס ןײן ו מן ט פני ױ  וו
o ױ האנצן v  v y n a ra  rv o in rp 

D jr trw rv y i o ;m i ױיי ודנדן  n ו
rw» ארױמעשיקס iy״
עי די צו רען o סון שאי n •אתאניויי 

o ספעגט1חנ»א שאן n  rv יומוסאן 
y דך 1חאא עס און סםאיעדזש i r n v• 

 rnv® umyi גיט זײנען די tv וױעט
i n  ivo בײס.1א אײן

in n o נאדיכס סאוצקי״ס oiy.i 
ס^. ^די טג גו

i n n o ,פון מענערזשער ־ומגחןד 
n  oyi״״oiyoDivvyi oiyovL, יכ-1סא 

 אyנvטי ח*נעז צו opon iy t8 ׳טעט
o כײם m  ooyioyiyu’8 n משאoiyo 

irivpyo iy צואיכ i/ י1 וועאכמ r* 
ךײ. סדן םאראאנלט גיאן

iy ״ או ,11וױיס? יבטעט18בv« •וײ 
ען/ iy 8 ז o v rn  o y n, ד חאט פגו  יוי
 ״איסי- פון אגען1« די איהם כייס ;ומען

 ײ1א< מײם ״ס1אשםא1קאגט אװ טײישאן
 DrH סיו כײט.1א urn און מענטס

ט1גא נאך איז .jyivvyi בא׳צאאסען ;י
 איבעמוד װעדט םראנע נאגצע די
אםיכ. צום געבעז

יכם1בא םענעדשעדס אל1דזשעגע
ryoo^o iy iiio ,8 אז באדיכטעט 

^ א ס y,; א סון בעזyויסגעכ1א אי in 
ך מפט ותאסע  ־VP צ-א;אלע8נ״ רי ד

iy טון סיםע i גיnײדס1ס א rtPPO# 
ד iRovr^piny ױניאן טרײד י  א*ז י

 שא«- n צו געװארעז ארױסנעטימס
n די פון םש^אײט v o״i m t r  y ;n♦ 

m אטאקירם איפאעט o n איצםיגען 
ס־ די ס1אינסםרואי איז סטעןי אפיס מ  ד

 yoMiy; סאר װאוםעז צו ניט מאכעז־
iyDKi'i;KP•
in n o םיץנבערנ piy־ ^Dעד אז ׳ 

y;*riy iy איז o n n? פאי •py iy i 
ii'oipyt פאו״ ,22 אאקאא פון 118סא 

ד א סײנעז צו ךײ םון אאנג^דינ ״נ ט  כ
ײ זיי Iאכעyװ אין מענט עזז ס א ד אי  ם

ײ *אז אויך אוז א«אגאנלא\1*  דזעיזוז ז
n א נעכרעז y o r;; &ענ: i ;y r r8 װעא״ 

 אין 1וועאכע פילםבערס yiy^r פון בע;
 די איפאעט. דעם 1פא מארשנטזואױטאיך

inDtpyrpy האט 22 אאקאא פון 11סאא 
 איז iyoא טאז, צו אס1 א;םזא;ם זיך

;iyny ויסצו;1א אײגשטימינyבyז V 
 ווע־י ;״!ישיקט זאא װעאכעד סטײממענט

jyi אז סשערלײס, 1יטא די צו i n 
 ;עװא־ מ1יזי1אױטא ניט איז טyאיפא
jyi םון iy i ד זײנען זײ *ון יוגיאז  ת

דעם. 1פא רטאיר8אנטײ1םא סיט ריבער
i םיט איו nyoo''D סװדער n כױײ 

צױ ניט איו סטײםמענט אזא אז נוננ
p און 1םריזשנשטעאעג n  iy o n n-* 

iy oi'i;yo די פאר װאהלען די אז 
ט ס1אסיםע יyכאכDŷד נ י ^ נ י א

yiyn.?
i n פ?ד1 א אױיס ײסט יכט1בא  י

i ס'?. n n o א•1עהאטענ1 פײגבעת״ס 
נוטנעהײסען. Diyn yצי

אא באריבם• זײרעקמארס אדו ד1י
םען א פון ױי םײ^ינג. צו

קאםיטעס
cy סון ה^מיטע 8 i פון טאפי 

 װעסט 38 ר^םפאני׳/ און האץ א.״
m די אז לאנ;ט1פא סטסיט, טע40 v ip 
ײעג ?yoniiy ניט Dufopyin אװ  ז

ארביײ yאיהר אויסצוקיצײסעז םירכיע
p n  .iyoאמיטDiy^piy y 1זײע אז 

y1 yoi'Dוצ'^ט^ iy ;'^ ro  n 35 פון 
.14 צו

אויד, לא:גם1פא קאמיטע וײזעילסע
D אװ סאאויד די אז iippjnn ױי זאל 

^ נעכעז ; ^y ^ v ײ זײ װײא שטיצע  וי
א נמן הן. v iiy סײט1א t i «d !אאגנו 

ײ צײט.  קא• א 18 אויך, צאנגען1פא ז
yoio אפאינטעט זאל tyiyii נצוהאא־* 

v fyo אזױ, 1בײטע1א די םיט מיטיננ 
 צוס י?נענאננעז1צו זײנען yuiyn די ?8

 וועא• די 1םא טעחסעז זיך זאלעץ שאפ
אויטסײד. tyo'^oy; זײנען כע

 באװײ Divopym אװ 11באא די
 V אפהאלטעז y;i;o לאננ1םא דעם לינם
די אוז 1»רכײםא די מ*ט פיטיננ ♦טאפ

tvciy.i i n n o, וחד האנסיױ איז מילער 
in .אפאינמעט i n םײ 1םא ל*ננ1םא 

 יקמוױזען1צו oijm שטיצע נאנציעלמ
o םון באשלוס 8 אויט n דזשאינט 

.118א0
i םון האמיטע 8 n .דזש װ.• ״ה 
dvh /צוחננײ. םעלדאוו 864 האמ»אני 

 אמ באאמ־ די tv ל*ננם,1םא אנפ^1ב
ײ ואל יתתטאדס1 b סריילאמז ז n  |iv 

 געוואויאז עז־קלארם איז 1ומלכע שאפ,
o סון םטחייק איז n אייס» האוילפם 

o צוליעב n או קחבים זײגצן ײ1 וואט 
i באלעבאטים די r o ' i n  |yoyp fHt נים 

m*w osn .jyoyp'i
 w איבערנענעבען oimi מײס די

•; / •, אםיס. לעם18ה
v בלאונער םח קאסיםזנ. i n m n i״-,

 ו«ר א לאנ<ט1®א עווינױ, ויספםע 496
i איז כארונג r n כאגאודט. םמרייק H

• iV s  a ^ 4 ♦  1 • *
f t v !

־27
«t ען ■וײ ם וןוהז ז״נ  ארניי

אננע א ׳»ויז מן און *ייט י ־ פ ו מ י  אין ז
אוד^טעג־ סינאנאיעאע נעדריקטע זעיזי
לעז•

 צוס כערנע;עבען’א װערט ס״ס די
אפ*ס•

 דער פון ט׳פערצײדי װאחון, סדס.
 םטרים, טע35 װעסט 02 דרעס״, ״ח?יא

 די פאר ׳פטיצע פינאגאיעילע פארלאננט
׳פאי. דערסאנטען דעם םוז ארבײטער

 אר• דרעם דער םא פארכער, נרודער
 די »ז ערקאערט פאםיטע, אז8נא;יזיי׳

 אר־ זײגעז עאפ דעם פון אדבייטפד
 גע־ און צײט לאנ:ע א זעחר בײטסיאז

 אום־ ׳עאעכטע זעהר אין זיך ם»נען
׳צסענדעז•

 צו איבע־נעגעבעז װערט קײס רי
פאריטע. אמאנידייפןוז דיעס רעד

 איפססי, א:נא און זיבמאר אננא
 סא־ » ארס ,22 יאהאא פון רע״בעים

 םע28 א־םט 41 גאאדבערג״, ״ה. פון טיטע
 אװ באארד די אז פאראאנגען סטריט,

 דעם פין םרייאאזען זײ זאא דױעתטאים
 נעװארען ערהאערט איז װעצכער םטרייס

 און צוריס ײאבען 9 פירמע זייער געכעז
פירםע די װאו ניט א־צט ווייםען זײ

 צו איסעמיעגעבען װערט יױיס
o y n  m קאמיט^ אמאניזײלזאן

 יאסאל פון iy3r:yD שיםאנסקי, ב»
2, oy T8 oiyipiy איז iy:8DriKD 

 ״8ב געדארפט האט iy ז8 געװאחנן,
 קס״1מא ״מעגי םון װערעין שעפטיגט

 האט איצט ביז iyov יק,1צו װאנעז צװײ
̂ג1פי רי  אתיפגענוםמגן ניט נאך איהם כ
 זײ ז8 באהויפטענדיג, בײט,1א דער צו

איהם. פאר פלאץ יזײן האבען
ד ר װ האנטרא״ װצלכער סלוצהי, ב

c עאפ, cyi ט1לי iy iriy איז אז iy i 
 אויפ־ האט ?ס"1סא vyoivo״־ װען צײט

;jyoy;y האסצן סיזנעס זײנע yאכ7טy 
 סטיגטyבאש גצזאלט ארסײטעל זײ;ע פון

 צװישען און מארקס״ ״כיעני פון ררערען
iy; אויך איז די i  iyny .חד  אזוי ברו
TMia r נעווען גיט אין עפ וד 'p פאר 

 פארשיראכצן די.םירפע האט דאן, איהם
 ווי שנעא אזוי באישעפטע^ צו אירזם

i סעגייך. n n o 1אבע איז םלוצ?י 
 פירםצ זײ אז געװאחנן איגפאלפיילט

ס שיקט  ױניאן ניט צו ארבײט אתי
iy און ס1האנטראקטא n n n  DP:yi iy 

 אז אזוי זיי נעגעז סטרײק א tyon צו
אג ב"רע  נ^טליכטעט דאז װעאמז זyפ'

װערעז»
 װעלט סליוצהי סלולעי־ פון לןטעאונג די

• גוטגעהײסצן.
״נריג־ פון שאפ cyi פון האטיסע א
 עװ., זעקסטע 484 גריגהאלן׳/ און װאלד

iy 1פא צרשינעז איז i די• אװ סאאלד 
 ;yoiKi זײ אז ;n:yiy^piy ס,1רע?טא

 סעט נײער און'.א ,1פלא״ oyi פאדלאזען
o ׳ *םון װעחגז ויפגעשיקט1א װעט n 

 tyiyt זײ אז זyטBאהויo זײ אפיס.
 פאלאירצן ־ זאל^ זײ װאלום אײן ניט

. ■; - ,י ד״עיע.דזשאבס.-י ־ • ^ * v 
ע בר. ײגבעמ.  זיאט־ iy אז קאערס,1פ

 דירעהטאדס- אװ 11באא די צו כאריכטעט
אז1צו צײט א בײט ק׳  איז ײק1םט א י

 און יננאאד1״ג גענעץ געײ^ר^ז ערקל^ט
 נע־ איז סעטלמענט א אז נוינהאלץ״;

 דע־ האט מע1םי י1 און lyi^ny; טאכט
טyטויז 2 פיאדטעט  וועט זי אז 1דאאא נ

 עס באדינגונגען. ״ױניאז די זyנאכקופ
 מנ״ פארשמאגען אױך דאמאיסט איז

iyi$n אינ- בעסטע די אין איז עס אז 
^lyoyii םון iy i נײער א אז יוניאן 

 שאפ דעם אין זאא 1בײטע1א סעט
 ־iy םײנבעמ בה .iyiyn ארױפג^טיקט

iyD” n oiy^P זײן איז אמאלסט1 אז 
in.; גוטגעהײםעז יכט1סא v n y

ny^piy o';iyno''D iy נאך iiio; ; 
p^י אװ ד1באא די DהyטLMבא nם1טא 

ly 1איה אויףי ru y n n s .באשאוס
צושריפטען.־

yiװעל־ ,82 ל$קאא פון צושריפט ־ 
iyo איב איזyרגyגyבyן ;lyi^iny םון 
cyi אװ 11באא י1 צו 11סאא דזשאינט 

iy ז.yנומyאויםג װענט ס,1ילקטא1די i 
 םך א אין אז סאתויפטעט, אאקאא

^iyeyבײשםי צום װי ׳yדזשא־ סײ א 
ly ז,yאהp ה. ועױ ^ y ii א־1?אנט איז 

 און ׳םמענט1דעפא םי,סאוצ? פון ט1אי
D^iyon,!  אאידט1קאנט איז 1װעאכע ''

 iyiyn ,DoinoDivin שוםטעוי׳ס פוז
y1קזאמינyניט ס D;'DDy^no 1אונטצ 
אגרימענטס״ ״טײם די

i n n o או אינםארכײרט סאוצחי iy i 
ly ^y ii ,iy;'^«tpy באש איזDyטיגb 

 מעמ־ 8 איז סאהצן, ה. דזשאועזי םרן
.9 אא?אא פון כעד

iy iiio די אז ?א^ט,1ע 1שוסטצ 
״ yפירם ײן ט ^ ס דו  טעם־ א נעװצן איו ״
iyo םיז i n אט^»pyאסאסיאײשאן טױו 
iy וועז איז i ט איז יםענט1»ג ע ^ צ  ג

 אכען11ש1®א מצ1םי די האט געײאמח
 אזוי צתואםיגער אן סאשעםטיגען צו

ײ װי שנעא  r אביסעא װצאצן.חאבצן ז
בײט.1א םעחר

i n ט צושוײםם חד  י איגעתצגצבען ו
i כױט מעגעתשעד דזשמנעחוא צום n 

תז * עמזאם«גערס ;אז שטמגדײגוגג.18ם  * םו
. .lyiiyr אצע '[M ו^רוןן באשעפט^ט

i n װעא- »89 אאקאא פון צושדיסם
 םון invv.yo איבעתעשי?ט איו כצר
o n שאינט  ד1באא די צו באאח־ יז
 אױסגע- אויר ט1װצ ס,1ע?טא1די אװ

iy 5 גימען. iא או אאנגט1פא אקאא 
 אויסצר ווערען אפאיגטעט זאא קאפױטע
m די צי געפינצן ,io און צגשטײן1כא 

 ס1אפיסע באצאחאטע וײנצז מאאיסאני
ny פון '* t ,אאתאאצן

iy i וױ אזוי אס1 ואט,1 םאן1טשע 
i n n o אין איצט אדבײם צנשטײן1בא 

 האט 48 אאקאא װי אוױ און שאפ א
o מירט1איגםא n אז ^פיס i n n o •מא 

 באצאחא״י צײטװײאיגעד א איז איסאני
iyo איו אאסאא, 1וײצ םון אפיסער 
i צו וואס גיטא n  .lyoitiyojiH צױ 

iyony שױפט i »iyii .״געפײאט״
iy םון עזיגנאציע1 א m o -אײסרע 
 םון 1אינוחנסטיגײטא םרידכיאן, ע. העם
iy i 1דזשאכyט1װע טכיענט,1עיא1 ס 

i עז.Tyאyםאמ n n o מאן1י1ם -iy 
o אין קאערט, n אז יםט,1צוש onoHj 

o; האט iy װי ;n y ארגאניזאציע די 
 שםאאץ iy איז 1יאח האאב א אוץ 7 םאר

o נעחאט האט iy װאס מיט1ע1 n צו־ 
 בדו״ .1בײטע1מיטא זײנע פון טרויען

i n אג־ װײטער אויך האםט םאן1י1פ 
 כאכט עס באציהונגען, די זyאם8צוה
זײן. ניט זאא iy ,װאו אויס ג״ט

ז.yנוםyאגג ט1ווע רעדגגאציע די
םע פפעשעל כט קאמי בארי

yb די 't^p, אפאינטעט איו וועאכע 
;iyi*viy ;ע ^נג צו ײנ ר  רעקא^ג־ א א

 ?ע־1אנ^ פון אויסײוק אז פאר דאציען
i צו נונג n n o האט 1ווצאכע יזאמט,1פ 

tv b in ;y t^ p n  ,o ro r ty i איהם 
 י1סאלא װאכעז 3 װערען ry3y;y; זאא
iy 1םא אדסײט זײן 1םא i •אתאני 

זאציצ.
 גיטגע- װע-יט רעתאכמנדאציע ®י

הײסען.
שערס . באר^כטען ’םענעדז

i n n o וועגעז יסטעט1סא 1שוםטע 
n פאאגyנy1 :קײסעס

itfv," * 148 אח ״רדסאז• n וחנסמ 
yb24 ט1סט  דיס״ האט מע1פי י1 — :י

ר־ א{ ?אטעה 1איה טשאח־יושט ^  אונ
iy או ״באװיזצן חאט וונוגג i תאטעi 

i 1םא גצארבײט האט n און 43 םירמע 
 צמצשטימט האט און nשטונ האאב א

y : ' 't . iv .האט םע1םי רי װײדושצס 
ט"סע\ צו איהם אנםזאנט זיך *ץס  רז
iy און i געײצז געצװאוננצז איז אםים 

 &אנ, אײז נאך שאפ. oyi אפצוסטאפען
iy איז i נ\ער& nאינסטײyDצז1געײא ט 
 •1פא םאר באצאהצט אגצן1גצ? וואט און

צײט. אארעגע
 וחנסמ 29 פאטאשניה, און שטײן1נאא

i :סטדיט םע15 n נ האט אםיסpyרא־ 
 אין 1ארסײמע אזידי האמפאײנמ א גצן

oyi אן שטיס. פה בײטעז1א שאפ 
ט האט זוכוננ1אוגטע  און זytבאװי גאמי

i n ^אפגעסטאפט איז שאפ ;i n 4iiy.
 געמאכט איז 'איגוחןסמיגײשאז םעגעא א

'tniiijfp, ור יy1אכy י1 אז באװיזען ־האט 
ד iyp't 1ארבײםצ די ׳ םיז ױיתש/גס•4  ח

 נאף .1אאא1 10 מים גצ^אירען ט1דוצי
ש א  האאב א און צוױי םון םטאפ^ז

^8םארשט איז. טענ, in8; נ iiy םיט 
iy i ז8 אסאסיאײשאז, יקאן1א'סע n 

^ די סאצאהאען מוז מע1םי ײט רב  י1 א
 םײן 8 און זײ ?ומט Dy װאס 'ye pyב

.1דאאא 250 םון
 boyii 48 ?אמפאני, קאאוק רוסין

 און Diyoyi* די — סטוײט: טע25
 -y; iyo8i שאפ oyi פוך אפערײטארס

 אי־ איז ?ײס די שטיק. םון בײט1א
iyi8i>y; tvoy;y;iyc יצו D;ywi; iy i 

yD'08P און Dy באשאאם איזyז ;-y 
ײטארס די אז זyװאר  yiB- און אפ^

i y ^ ^  iytio oiyo און ו4פאא רעם 
yiyuK װ ארױםג^טיגט זאאעזn yםון ז 

oyi .די אפיס b 'li'pyo D'yDVD, איז 
^ אן און iyגאנגyנ ען1אא1םא ד  ־yD אנ

Iyi8viy; b-איז ס'\ריסי y b 'tssy i מיט 
iy i אסאסיאײשאן. אטעריקאז

 bDy%̂ 47 קאספאני, קצאוס פריס?א
yol9 :איז ?אמפאײנט א — הסוײט 

א ^ו  האם םירמצ די אז צן1נ
 אן .Diyr'O'D די פון y»^; זyשאאגyג

 אז lytniKo ijf08 האט אונטערזוכונג
 שאאג^ איהם פרוסירט האט y^i'B י1

i n ראט אפיס lyo 'iy i א אאנגט1פא 
 האט זי ןyאכyװ פױעמן, דער םון פײן
i ז.yאצאהאo צו אנטזאגט זיך n שאפ 
iy איז n 'in אפנyסטאBט ;iyi8ry און 

 מע1םי די האט טאג, ןyאב8ה א נאך
 ארביײ די און 1אאא1 25 באצאהאט

^ iy צו ;y;^;y;pniv iy;"t ט i 
ארבײט.

 װעסט 133 און^דײוױם, אאטארײט
vz23 די ־— : סטריט yoi'B ניט האט 

 ניט אויך ^יוי #iyn8P א סןשונפטינט
 אונ־ אז ס.1'יטא1פצ8 צאהא יכטיגע1 די

 פירטע י1 אז באוױזעז האט טצתובונג
ט. די .נצשניטצן האט ײ מ  האט זי א

 oyi נאכצוסומצז 'אנטזאגם אגצר זיך
iy םון אאמ1םא i און ױניאז i n שאם 
i איו y n n אין גזנװארצז ט1סאע1צ 

 קײס די איז טעג צװײ נאך םםרײק.
iy םיט ,געיוארצז אויפגצגוםען i אטמ״ 

סאר־ איז ov און .אסאםיאיישאן ך\שאן

סםױיי קלאוקמאמןו חןר
קענעדע. פץ כריף א

iy פון ?אצומס די אז ױויסעגדיג, i 
 סא־ inyt איצט jy?״; צכטיגסײט״1״גע

 ,־,n; י1 װעכעז נײעס טיט םוא ענלט»1ש
 אױסגע־ איצט װערעז װאס ,yc^yp סע

 י•1ב און ivooypiP yiyt;i» סון םאסטען
iy i םיעצע פון lyono, אונ• אײני;ט1םא 

iy i iyo 1אונז םון פאחןy אינםצרגײ־ 
 פיא מאא אס1 דארום איך װעא שאנאי,

 סאויז װעא און פאתצמען, ניט ■אאץ
 -y; װיכםינע אײגיגע ווענען ײטען1אג

o א*ן שעהעגיסען n אyבyםין ז oyi 
 •yp אנטא,1טא אין סטרײק אא1זשענע1
;yiy.

 האנ טעאעס־אנ^ רyאעצט מײן איז
iy אז אננעװיזעז שויז איך i איז ײק1סס 
yjyow 1 א און רyטעאטyסyג 8 שויז w. 

 אפנ^צטיגאט דך iyo8i iy*yr 5 באויז
 נאך jyBiKi 1םי װאו סטרײ^ איז

 סא־ ױניאן אוז yo^a;׳y» אױסםײטמן
jy;:i;;n ארסײטע.־. די פאר
 ײוו1סט oyi אין םממװירדיגע דאס

 זyשאאyאליסג yiKi; איז oy װאס איז,
i n אויף א1גו n ײנגזך1א יאננ ניט 

y;yoip ־1סא צו די םא־י אײט ױניאן 
oyi iyon;y 1םא םײט iy i .ױניאז

iy^ 5 די פון 1ארסײמצ די ty זײ־
;jy 1םא oyi גיט סטרײס iynyo קײן 

n? ױניאן. רער םון מעמכעחם y װײ־ 
 זאא^ זײ אז ^y; איז האפנונג גיג

 איצמ און ײק.1סט אין ויס1א בכאא
 אויםנעפאכ־ פלײצעס yiy״T אױוי װעט
i עז1װע טעז n ;סטרײק. פון אויסנאנ 

 װע• געזאגט אוין מוז onyip זײער צו
t nײה1סט דיזעז אין שטעהען זײ אז ׳ 
 -1םא און ,1ײטע01א סראװע עהרליכע װי

opy דיגעז ion  lybDyi; oyi י1 פון 
8'y;'iyo טוט ױניאן די »1ארסײטע 

 צו זײ “[n;yo נאר איז װאס זײ םאר
 סאראליש. אדן פינאנציעל הצלםעץ

 האבען 1שעפע ױניאן די םיז 1ארסײטע
 yשטיצ 1וײע מיט אפנערוםאן ים1װא זיך
 D,'ii:yoy;iyo,8 נרעסטע די מיט און

lyiyii ט כ א ^  פוץ b;yv8iB 10 די ג
o״ti ע1וײע y rn זײ און םטרײה, ׳ן1םא 

ר אױוי אעזyװ ^ ױי  טזעצען1םא אויד ו
 סםרײס דער סיז lyp'noD די lyoiyn צו

ny געווארנעז :n;yD̂״P8D ױעט ii.;
 iyo20 דעס ײםאג,1פ iyo8i 1םי

®ivnoy, הונ* 15 גענויע אויסגעצאהאט 
 אין oiyp״ioD די צו 1אלא1 ט1דע

 םיא אזוי איז עס כאטש און בענעסימ.
 םונדעסט״ ײנגעהומעז,1א ניט גאך נעלר

 דיס- געװאאט ניט ױניאז י1 האט ירעגען
 אויס• זײ און oiyp״ioo די אפאינטען
 זי• סיז איך .D'®y;yo זײער געצאוזאמ

T8 iyo סעטלען 1מי װעא^ װאך די נאך 
מ מיט ײני  yארטEא*י:נעש די םון א

oאסy.ם
i ‘י n יג־בא^  ־y5 .id יהמטער1טמי

iy םון דערמאז, i קאמפא־ האאוק 1בױוע 
|y;;yio;״^Mi8 האט װאס ני,

 יסטאײ1ס און אידישע די צװישען האס
iy אין ;n;yiy^piy ארסײ^ר, כע i 

yoyiB iytr^;;y װיא ױניאז וײ אז

 טײד״ yt״Mi;;y רי ו*סטריינען1א ״געסאך
 סוו ער או און טר״ד. םון אאך

 קױ טוואן אױף װעט צער»יבאש בארyג
iy צו סעז i ױגיאן iy .iy?»fo װ*רט 

 אנשמצנדײ ען1יע םון אכטעט1םא איצט
yo iy;״;yyריסלרפדי״ װצאען וײן םאר ז 
iy ro פנדצן און ױגיאן 1אוגוע^ o n 

-,?••סט•* דצר צוױשען גאמען אידישצן
nypiy®Ho iyo«;;

 y;vt,; נײי טווען שא;ד אוגוער צו
y;8 די אויך אז iy i װוגדפן באהעס 

 אין כייאאפן וױבצחנ i**p זעדד אן ;יט
 װעגצן אבער בטרײפ, דיזעז

o שרײס^ איך in ;v ;g דצרודיר 
iiy 1מי זײנען t אוג־ אנצופיחרצן ביד 

ip ײק1סט דעם אין חאכיפײן זער iv‘ 
 א ײט.01א m םון סקעבס צוגעמען

״ סאסקעסט. זיך האסען אידיאך 1פא  ו
 איעעגע קויטען זיר זײ, זאגען װילען,

oyppn םון oyi עס װאס ײה.1סט 
ט ^  כײם קאנטראסט 8 איז 1נא זײ ם

 •yfnyi װע^עז זײ אז עואם״ שא ״רבונו
iyo די אין א־ײגצוטופען yroypo 

.oypt'M
n ;y iy i װ*אט ״סתעסס״, ווענזנן 

iy דא דך :83-n א זעהר o y n y r 
 איײ אין vi'cfv■ האט װאס איגצידענט,

”jnoyp די פון נעם iDo אױף שעפעה 
yo"v*  oyi\ אץ איז ײק1סט פון טאג 

8 ;lyciry ארסײטען גענאיבען שאפ 
 1נאהונםע inyt 8 איז װאס אײנער,

?o n סאס. צום iy 8; חאט dp;yiy? 
ov 8 ניט איזtg באײ- צו עולה גרױםצ 
yo ײט^1א  משפחל א איז פען ?yn כ

^ זוײס וײן סאס. צום ב  איו װאס א
^ די אויך ט א:  איג״ פון אײגצם םון ט
yiyr האס אײט, ױני^ן גוטע ;topiyiy 

8;iy i״B. 1אױז אז זיד דערװיסעגדיג 
 סטריימארס, n צװישען ניט איז מאן
 ^קאערט און שא« אין אתיױ זי איז
 טייעדער ^מײן חאשון: בזת טאן 1איה

 דיך חאכ איף אז אםת איז ov מאז,
 ורכנעהןm 1 מיט װיא איך אוז איס,
 אונז שצתהט עם װאס איעס jyoy? איז
 אין וױ גוט אזוי ארימקײט אין ,1שא

 דו אויב ,lyoii זױ רyoא ײנסײט.1
 מינוט, אײז שאי אין דא באײססט
ibD:yp ויין"» ניט םעהי פאן מײן — 

l 8 װי ,iy אוץ y i m v ,1פא האט כאן- 
 אין נעטדיי שט^לט און שאפ om יאזט
oyi איחד זאגט װאס גו, ײס.1סט 

ע1אונזצ 1םא טpyספy1 !oyi אויױ
שוועסם^!

 שויז האב איד ז8 א,1מו האב איך
 ;•y װיא א*ך צײט. צופיא פאתוכיעז

 1אגטאע1טא די אז ,oyi פיס דיגען
 גוטען 8 א^צט lyogi מאכער לאאוק

w** שפהנע א אױפציבייעז טשאנס o o 
 אונ• 1םא 1כסו 8 וײן זאל װאס ױניאן,

iyt .אז האף, איך אינטעמײשנאצ 
׳ טאן. דאס ;y^ זײ

»yiy:yp טאראנטא,
• אי או ס ק א ל א »זם

די אז yoi'ff דארף  lyitfiiy; שטאנען 
lyiyii 8 זײ אז סע?ױריטי  iyo״tvByi 
“yen צאהא y rbon  lyrooyrno די 

פײן א סאצאהא^ אויך װי ס1רײטא  
רי ארסײט. די  iy i ' ' ; r אאײן פאר   

נאכצױ אנטזאגט אבילר זיך האט  y. י מ1פ  
איז אפיס  iy i און סאשאוס  oyi קומזגן 

o n  lyt'^w o'w  iyny; ןyצװאוגגyג
y־ ויפג1א  iy;''t 1 ארבײטע די שאפ.

.1yצyאB yin;K אין ג^ואחנז שי?ט   
ט1וחג יכט1סא ס’ר yשוסט iy iiio

.iyo''py;bi;
שענע ס אל1דז שער׳ באריכט מענעדז

iy m o פיעסילרג ^ ט ב רי א  cy אז ב
 :אנ־ איהם 1פא א*צט ארממזןגאיך איז

ly b ^ v די y^^i:yD8pyi פון oyi 
 אײן אפשאפען סאצוג 118בא זשא'נט1

iypny;yb׳o אין אפיס oyi היאוה 
 iyonyi 4 פארלאננט iy דיװיזשאן.

טאץ. צו דאס yo^ אין וואכעז 5 ביז
iy m o ב^לס ײנ ט פאריאג: ם ^  װ
באװיליגט.

אויך, טyיכט1אo ג1פײנסע 1ודע1ב
iy^y אז ii ,o i v w h  iy i איז ;y־ 

ing; םײגט iiy די םון oyn באלזד 
 cyi הראפט אץ ײן1א ovh באטים,
iyo24 פoy.עך רואר oiyipiy די אז 

 טיט צדפרירען נים זיינען ס1דזשאבע
lyo מאבען און סקעדױל י1 'iy i סך א 

ן אין שוחןריגקײםען ^ י פ פ י ו  אג־ רןגם א
ם. ^נ  די אויב אז ,oyoBiigo ער רי

 ־1םא א האבען צו םארלאנגמ ןyאטvװ
 n װא' טיטיננ, דעם אויױ טרעםער

Dקy8 זײנען ^ירלם^y; D''biKy;D'i8־ 
t n, געהאט גאלגיט ױניאן די װאלט 

iy;y;8i. ױי אז זײ באהױפט^ איצט 
y ;'n| אזעל• םאד םאלאנםויארטלױ ניט 

yo ס א ^ו פ הייך. צו זײנען זײ װײא ס
o סר y o o 'iK i י ו אײדײײ די אז .1או

o:yi;ys פילפיפם iy;;8Dy;:g iyoip צו 
iy;''D 8 די;oo;ysn« זײ iyog iyoip 

^ i.iyt אלײן ניט נ  ״vpyo די װײא ש
* יםיס1 ^iyo yo זײ פון לאנגט1פא 

iy:''T פיא iy :y i װי oy «iyino איו 
i אויך v w  n y t צו nyiy^ n  ?v^oyo 

oyu oy .iyb"0i די 8 y o ''i 
 *yLM די iyE8Don*B8 נױנ*ג זײן דאמם

 צ« םא־םינ iy5y^; װאס כדי ,1פע
nװ y.ן

iym o ס  װע־פ סא־־ינט םײנב^ג׳
.iyoMny;Di;

c ביימ n וױעלט iy i :;טיסי ;•y 
yo8t,r;

 פיש, דזשאזעש
iyDyipyo־iy i^Tyi*j,

ץ געםטאפט 1י טאג א א
 4א.* יעטונדעז. 24 איז יאיש א סשא*ם הייי׳פ

 נאראנשיר^ רר*:יסס אײער טענ. 3 אין נריא די
עס.

אי העככטץז איז סאראײנינם עה  א*ע וי
םתז ױיכםינע פארקיהגי:^ תנען םיםת? אוו מאגיקס ;ן,ירו:ג •בשיוד—רא*ם א בײצוליסזגז מי

 מןן., י-אי 2יך .ןא עןבןירנעב סיריאגעז
r נזגםיגעז ניט םען ר.*ם 'p תנ  U עם װי ו

סאדבזגםערען.
 גיא פאדעיט ניט, ןוענעים גיס. ריזיהײם

 פערקיחיונג^ צו םיםעל ב־*סםעז דעם אגדעי־ש
 פאננ® און עגםיױתים. .ראט מג-שהײם רי וו«ס

r יערע איצם. »ז w o r געםאזל םארםײדעס • 
יכל'יס.5או;בא?ותם און
ש 30 ■רײז ^%11^זגן*יהטיא אי? איז מנ

C A S C A R A i t Q U I N I N E
 די קיינט
בא-ט ייײסע

#א־םרעפםיגדז
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w g r p H j i

 עױוליממל *ונזעו וון לעהסשורס <ז זורסעו
vwb וון פיילען פיושידענע וון ועוירססענס

כ-אנקס. אץ
, ) * ס י י י o 7 ו rן» ס , צ י ס י ר נ ע  8 ם

 יזיסנ 2 יססאי א׳ן «וװע;ט, אין יוחר
x ,־ורס, v  lOOinmn, ,ײעט נ*»נ?ס 

ס .3 י י ן ר » ו ו « «׳ « ר * ע נ ; ;‘״רעי » * ׳ !  ׳
סקויס״. •*ניייו די »י|

o 1 וונס»ג rאוהו 11 ניארס׳ן׳ ט«ן 
o סריח חןו *י| r  p* ovii וןןרכען 

ײ •י*ץ,  *־נער 'עקגדסורען יסנ*,׳ י׳
סן ״יי ײ״׳יזייי •־׳?*". ידע pit יי

1615)
חארלעם. אין

o iyp 'v rp if'p  po ס׳מטער 
 סטי־ט, טע103 יענען עװ. י׳מסימססו

tvul o r  ,w in ,א-הר 10.45 דייסמ 
 י־»• לןוויז opwo װעם סריה, חןו אין

i n r o אנם־ איגתסטריערע ״די איכער 
נעזעי*״ ד^חדנער רער |10 וױקיונג
omr,*
 ױערע; ססרטנעזעצם װעט onp חד

’r t f .װאןי

בילדינג 9 לאקאל אין
o 28 יענת, rנײ״ 1.15 סענרואר׳ נמז 

 ל*ינ 0 לס?אל סין אודיםסרױם אץ ט#ג,
 רא־ היל װעט עװ. ̂ןרם״מטאן 67 דיגנ,

 צױױליזא־ ,די אינעו יעסט׳סורעז *וי1
.“אגמריטא אין *יאן

װערען סאיטנעזעצט װעט קורס דער

דאון־םאון.
o 27 ס־י־טאנ, r8 סעירואו, םעז 

 ה*ל> נעטחאװען p* *װענט, pm איחד
 װעם סי, רום א־ן סט. טז5 איסס 210

opmd לעװין i j r r c w r ״די א־נער "  אי
 נ־*־ י1י׳ pc אנטװיתיו;; דוססריעלע

נןזעי׳־טאסס״. דעמער

בראנזוױל. אץ
7מאדטש, טעז15 דעם דאגערשטאג, .46 

ײ בדאנזוױאער י*ז אװ^ט, אין אוהר  יי
 סטייט׳ סעקדאן 215« אײסמאום, נאר
 םיט׳ט־ אלעקסאגדעד ײעט ,406 דום

 ״נעזזל־ איבער לעסט״שורען חענדלעד
 אר די אוז — ■סיכאלאניע עאםסליכע

מו ס ״ ד. נ װעטנ א נ
 ײערען פארסנעזעצט וועם o-np דאד

 אין ייז ולא״ז זעאבעז אין װאכענטאץי
צייט. זעאכער דזןר

 :ײטכ^ידער פאד פריי איז אײגטרים
איגטעמײשאנאל. דער סון

 לײבעל־ דעד ®מ אױפרוה אן
 םאראײניגטע די סח לןאמײטע

געװערקשאמםען• איתשע
 באקאנט געוױס איז אײך 'סריעדע!

 פיהרם ױגיאן מאכער וואוחשט די אז
 פיאװי״ סםאגדארד די םיט םטרײלן א

אנ/ םי סטרים, טע4 איסט 74 ח^
 אםת, איז עצ צײט. יענגערע א זייט

 א נעקאסס דאס האם יתיאן דער אז
 סםרײק דער אבעד באום, אין געאד סך
 אדעס״ די ניט נעענדינם. נים נאך אח
 מאנופעהטיעודעדס די'וואוריעט פון טעז
 די האבען איגדדפ^נידשאנס n גים און

עגםסדםינם. יוגי*ז
 קע:ט איהר אז ויכער ?ייגען טיר

 דעס נעװינעז הע^שען םיעא זעהר אונז
 אודזאכע מ״ין ני^טא איז עס #ססרײק
 די tv העאפען, גיט ז^לט איהד וואדוס

 בעטעז אעבעז. בעסער זאאעז ארנײםער
 גע״ זאאט איהד אז דאדום אײך כױד

 סטע;- די בײ סטדײק דער אז דענחעז
ע ■ראװיז^אן דארד אני מ א אז. געהט ק

 קאם־ *ראוױז״טאז נדײד האי די אויך
ס אױך סאכם וועאבע »נ^1 ^נ ױז  אראי

מז רעם אזגםער ^  ברענד, נאאעפםײז נ
ם איז כחהאיז, בראדװי/ 152  קײן ד

^ן ת n י r•״* \
י אוג־ אז האשעז כײד סאי, וױ מ

״ז גיט וועם זער  •וסםעד קײן ז
נע• העאםען אונז וועם איחר וױז

 אדבײסזןר, n מאד סםרײק דעם ודנען
תט איהד װאס דעם סים  אײעד tW'V ו

 עס וואו ססאאס די P# דייימאםיסעז
סײן. ײניאן א ®טראן י•?

נרדס, םים
ממ  האבײסע וממאנ^אגס איי

y p r r n n o  n  Hi איד^זזן 
געװערידמושםען.

מאדטש טען28 דעם ^ווענט,
ס א*ז מ ד דנ ײ w דעי םון ד r m i 

ח, סיןוא, *»n אױדוױנג טאז o *נ n 
 אװענס, אין אדיגעד 7 רארט״ע, טעז28

 ״1r ,ד שון ןװזאדענתוגשט דער דין וחנס
אעהרער. די און אער

 נעי װעאען ;עאעגעגחײט, •jn נײ
pjpw i אוגועד מון ׳שיאער איןוטיגע און 

 mjyס ,ױניט אוגױוערדסעס, • ארנײסער
 אנדערע נאזוכען װאס די סון און טערס

 ?״ערע כדט ^?אבמנקוסעז דך קיאסען,
 טיט״ און עהחןר4• אונזעדע און םריעד

 שאד- צו ױניאן אונוער פון באאסט*
 סאמעגמען אין ׳עסונדען ■אד v נרײגנען

 אױך וחויאן און נעזעאישאמט, גוטער אין
ע ;עניסען ק א ט ^ ״דעשרעי״^מעגטס/ ג
 כיט דך,מגדיגעז װעט אװענט חןר

 זעא• דעם אױף דז^״יטנײדום איז טענץ
פיאד. נען

 אראד װערט צוזאכיעגקוגסט דער
 װעא־ חאוגסיא, סטודעגטען פולס דטירם

ד  שאר• פיז צוזאטעגגעיפטעייט איז א
 צו אום חי״אסען. אוגזערע סון טרעטעד

i n n האט אױסגאבעץ, די פון טײי א 
מן קאביםע די ס א א ^  35 רעכענען צו נ

אײנטריט-גערם. שע;ט
 געטאכט עוין קען רעזערוױי״שאנס

iy^ .jnyiT ערזעגאיך װענד^ז דך מען! 
 «ו טסyטיי} פאר בדין• v דורך דyאד

 3 ךעשארטטע;^ עדױקי״^אנאצ אן;?עד
סטדיט. טש16 װעסס

 אז טyרטvעדײ װאדט cv ,וז אזױ
5y*B עיי ך זyיyװ מ  טי• נאד װענדעז ד

rv דא איז ov וױ יןעטס, siהאט דארום ׳ 
 םוײ זyבy; צי lyc^^rva קאםיטע די

yטvאי yדyאונז צו צונ r אדן yjyryiw 
. יעיאצד.

 איז ציזאנרענקונפט דער אז געד״גקס,
 טארט״ע. טצז28 דצם אווצנט, ישבת

oo׳'v אנדערע ynP טאבם ;y^yrn:v.

 צו ®רױען פאר וױכטעקײט ״די
 ארב^םער־ די שםודדען

באװעגונג׳'
 1581 קיוב־דורס, /2 אאקאא איז

 פר״יטאל ני־אנקס, עוושני^ װא״ציגנמאן
;Tv 8 כזאדטיט, טען13 דעם  אין iy״

o:yrvייצדאן נעגעבעז דוצט ׳ y^pyf V 
 yדyאד;ז סיז סיושז די סאר

:y :syv בי־אנקס. אין ודאױנמן
 װזד אעקנדשודער דעי און טעדע די

יעפעטע-. ךועךען אנאנסידט יעז

 אריב״יםעד״ דעד אין מרױ
באװעגונג״

 אוגיײצרזײ אדבײטעד אי;זער איז
 האי אױדוױנג װאמדגנםאן אץ טעט׳
 טעןcjn 29 ״טבת, דעם ,530 דום ססוא,
2:30 nmiayc ,כדס ווזגם נײסאנ 

 ״די איבצר אציןטישורען װאואפסאז זא
ארבײטער־באװענונד. חןר אין פדוי

ov אינמ אן רײז װצםyרyס*נםy דיס־ 
 פאאץ דעם איז אא:צ רyד רyאיב הוסיאז

 אדבײםעדיבוד דשר איז פרױ דער סון
ווענמג.

זזונזוערדפעס ארנײסער זתסעתעמנאל
ן א ט נ נ ד ^ א ו ג ו נ ד ו ר י ו - א ל קו ס - די ד

ס אוירװי» ״ י^ר# נ*ו סטדיט, ס׳נ16 און •י

, ח נ ס ,1^0 ש ע ן28 ו ע . ט ר א ו ר כ ע די — ס ע ״ ע י י ג ג ץ ע א א ר, * ר ע מ ר1א  ע
״ ר ו מ א ר ע ט י . — ל . י. נ ר ע י ל ס ט ס

מן װ*ס די ײלי o »י| זיך נאס r ף קלאהרען א נאקודןן חורס *נוי  נ
ייס׳נראסור. ׳נר1יעריקא9««יי׳ס*א ד«ר פון
, ת נ ד — 2^0 ש י ו ױ ס ױ א ס א ם ס ע ן װ ע ר ו ש ט ק ע ר ד ע נ י ד !א ײ ר מ  ״

ק י ט ק א ץ ט ס א י י » ץ סי■ ר * ע ר ד ע װ י ט א ר ע ו מ מ ג ק נ ו ג ע װ א ץ ב , א ״ א ק י ר ע ס  א
, ג א ט נ ו i ו o ^ o ץ ר א ע ח ד ױ ר - ו ו ס ר ן א ו ח ל א ט ק ע ו ן ו ע װ ט ׳ ט ק ע ; י ר ע נ י  א

ע״ ש י ס ז > נ » ק ע ע \ ־ # ל * כ י ס •“. .
. נ א ט ג ו ע ז די — 1מ ע ״ ל ע י ר ט ס ו ד נ י ג א ג ו ל ק ױ ו ט ג ן א ר סו ע ה ד ע ת ן ח ט  ם

. ״ ם ס א ש י ע ז ע . י. ח. — ג ן א ם ר ז ן ק
o סון אנסוױקלומ ד־ג־ סון ׳עטודייס א איז ראס r אינדוססריעלןן 

jriv P8# את •דער״לא אין יענעז

ען ס ר ץ ל,ו י א ל ד « א ש ע נ ר ע ט נ י . א ג נ י ד ל י ב
יארק. דו פטריט, טע16 װעסט 3

ך א ו װ ע מ, ם ג ע װ ם wס א ע ן4 ד ע ץ ט ר ע ע — מ ד א י ן ן נ י ס • ץ ״  א
״ ג נ ו ג ע ו ו מ כ - ר ע ט ײ כ ר ר — א ע ד נ א ש ק ע י . א ר ע י ד ג א ה פ ד נ י פ

שםריכ^ םונדאמצגטא^צ רי כאטדאכט inyii סודס דצס אין
 אזױ האגדיצן \yvivv די מאנען װאס ^yopviv: מצדצאיכצז אין
 בײ- אינםצרצסאגםע אנגעוױדןן ווצחןן oy אגדעריש. גיט און

iy איז ■אסירוגגעז די פון *■יא*ן ^ ;y o אyבyאין ̂ן J i r דער אין 
ט.Dא^אyזyג אין און חײם

 די אץ ״עקאגאםיקס - טער״ן מ;ץ5 דעם ,6 30 אױענם, דאגערשטאג
קאסאלד. םײלוױא — ארכײטער״באװעגוגג״.

 איגדוסט• הײגטיגע די אזױ װי באטראכט װערט קורס oyi אין
yn אם איז ר וױ ארגאניזירם, איז ^מו ױפג א־ איהר וױ און צונ כ מ

ynD די וױ אױך ארכײם. גיזם on:'v ײyגעטאנא איצם רט.o m

םענטערס יוניםי אינםעתעשאנאל ױ
םענטעױ וניטי’ בךאנר,ס

איסם. סארק קראטאנא ,61 םק.*ל פאכליק
 טערעזא — פרױ" ארבייטעד דער פון פראבלעמען די אװענם, דינםםאנ

װאדססאן.
סענטער. ױניטי שי־יד איסט

םאנהעטען, ערוענױ, ערשמע לעבען םטריט, טעr 4- 63 ש;ול ■אכליק
 אץ כוחוח עקאנאםישע און םאציאלע ״די — .8.45 אײענם, םיםװאך

װילבערט. ל. א. — גע׳טיבםע״ אמעריקאנער דער
o אין r ןוןן קורס  אינדוסטריעלע נדױסע די באטראכם וו

צונע־ האבען אנטװ־האוננ און אננמםעהוננ װעסעם סאםכינאציעס,
נאראחטעריסםיקס. באזונדערע אעבעז אמעריקאנער ד<ום נענען
 אז׳• א•; אינםערטידיאײט אנפענגער, פאר נעלערענם ווערם עננלמז

גלײך. זיך רעחשיסםרירמ הענסד.

ױװיזמז עהססענמו
 דײדען װעט נאאדסטאז י. דר. — פעברואר. ט;ץ27 דעש אױענט, פרײמאג

• מיעדיציז״. דער אין פײקערס און ״םײקס : *יבער
בדאנהס, די אין ,2 אאקאא פלן רוםס קאאב די אין

בעטהא• אין יעקט^ייען □yn אעוױן טאקס—סעברואר. טען27 דעם פרי״טאג,
 דען םון ענםװיתאוננ אינדוסטייעיע ״די :איבער סס. םע5 איסם 210 האא, רועז
/^פטvא^yזyג רyר:yכיאד

 אין אידײש, אין זyורcrטpyא װעט ראנאף ה. — פעברואר. טען28 דעם שבת,
 :Koyo עװ^ײ. iVD:rDpys 67 ,9 *אתאא ױניאן, פיגי״שערס קאאוק די פח אםיס

 כיימאנ אזײגעד 1 אגהױבעז זיך װעט אעקטיצור די צװױאיזאציע׳/ דyנvריקyטv ״די
צײם.

 קאאוק״ איז אזויוטיפוד א — פריה דער אין 10.30 םערין, ט;ץ1 דעט זונטאג,
 ״די :mvz'x דײדעז װעט ראנאף ה. עװ. אעקהיננטאן 1629 ס^טער, איערײטארס

*v v 'M W to /^צױױאיזאצי
ױן. טען5 דאנערשטאג,  ױידען װעט פיסיטהאנד^ער אאעקסאנדער — מע

 ״פפיכאאאגיא : רyאיב אװעגט 7.30 אום ,301 רום אי׳סעאום, אײבאר בראנזוױא אין
באוועגוגג״. ארבײטער די אוץ

 רוסי^׳פױאי״טען דעם בײ אעהטיטור א ~ םער״ן. םען6 דעם םרײמאג,
דעםאקרןןםיע*. איז ״אדבײטער :איבער רעדעז װעט באאזעוױטץ ב. וג בדענטיט.

מ איז איגטערנײ^אנאא רער פיז מיטגאידער פאד םרײ אײנטרים ע יי פאמיאיצן, ז

דעפ. פונליקײשאז אה רעקארד דער
ױניאן װ. ג ל. א.

.1
ס

ץ שרייכען ז*י יראו ע די אי מ ־ א נ ״ א

 י^קאלם אפיליא״רמע די פץ סעקרעצעךע אלע אױ־ פא־ערם
םע;15 דעם בעפאר םאנאט יעדעז ארײנצושיקען

 בלעטער בוק״ ״דײ אלע
םעםכערס. ארנזערע .פץ
 נ״עם יעדען םאר ־ארדפ אינדעקם צונענרײםע םפעציעל די

םעמכער. צוריק־אריינגענומענעם אדער טראנספערירטען
 װאם םיםנליד יעדען װענען אײנצעלהײטעץ אלע םיט רעפארם א .3

געװאקנז. געששראכען םאנאם דעם דורך איז
ען םעםבערם װעלבע אדרעםען נייע די .4  כײטען זיי דדען אן :ינ

װאױגדמעז• זײערע
 פאר ווערען נאשםויאפם לאקאל א קען 1קאנכגטיטושא אונזער לוים

 אינפארפאציע. אויבעז־נעםןןדערםע' די צרצדשפמדען פאתאכלעםיגען
 זיץ צד ידניאנש אוגזערע פץ באאםטע די דעריבער נעםען םיר

• • פינקםליך. אבםא^ם
גרום, ברידערליכען םים

H. SCHOOLMAN, Director

י♦

— ׳״• ־ —

אינדיאגא אין .עקסידענט תר־סק
ן ו ר ן h ט ײ ח .ל פ ע ש ז ד ע ג ע 9 ם

 זיך האס ov װ*ס איחר געדײגחט
v טיט ^•;עטאן w v iy *  oyi פיאיד 
מר ןןאילינס,  אין אדײן איז װמי

v *זיך האט רײ o y iy ro iv s פוס א 
 נטyגעק ניט האט און עטײן, א *

iy טרױסא i ג^טיקט האט גאװערנאד
 אויפין iyiiV3 אלייז ידז און טיי״יטע־

ycjyn <rv^i) אנפיהרyרעטוננס־ די ן 
yאינז ט^סטע די ארבײט. rגיyרyהא־ ן 

ט דך בען ר ^ ר ע ט  •y: iy:^n און איג
 גע״ האכ^ זײ װאס אי״ן טיט ראאםען

ע lys^n מעניצען לןעגט. ^ ײ  אײגענע ז
 די הר.vםyו. אין געיפט^ט *עבענס

םון געװארעז געריהדט איז י*א:ד גאנצע
 לא* רyרכyװ איז ילאג^ ^•עקריכעי־ ךער
 הא־ טאג־טעגליך געטונעז. זיך האט ל*;ס
^ אי־ע בען טונג  געװיד־ לא:ד א״ן צ״

 א•8 רyדאזינ דער קא^וטגס ;אנצע ניעט
 אר• מענעליכע און געאט װען בירו:;.

 װאיט ,iyD^yn געקענט װאלטען בײט
 •y; ניט איז רyװ .uzv^v: הײנט לאלינס

 פיען װען און העלפעז, צו באױײט װען
 װאלט טיליא:ען, רפטvדyג אפירו װאלט

:עיוארען. עס
* ״«< *

מײן א איז םאסירונג: צױייטע א
 דער־ רסyמײנ 51 זײנעז אינדיאנא, אין

 עהספראזעיאן. iv םון בעױארען היג׳עט
 װי ארטעט1רע עס jyi^n iv*"^':: ךי
 אטתין דער אין פאסירונג. yכ,װעה:רyג א

 אע־ די האבען באםרעוי v פאר װאס
 הא:־ עס ײען פײגערט, 51 די פון בעגס
 קא־ םון אינטערעסען די אום זץ־ דערט

 ווערען טױזענטער הונדערטער ■יטאיז.
 םאדװאוגדעט און נעסויטעט יעדען

 אזן שאבריהע! די סײנס, די איז
 פאראי^ניג־ די פון אײזענבאנעז רי אויף

 קײן קײגעם פא־ איז עס שטאטען. טע
 ״עקסי־ געמפעגע אזוי די אז ניט, וד5

 םארצײ אדבײםער vitvv ,דורך דענטס״
 קײן גאד *ןיזײנ לעבענס, זײע״ע רען

 אופפאר־ זייגען דאס ניט, עקכ-דעגטס
 געצט־ די דאנה א פאסירונגען, פײדליכע

 װעא־ קאפיטאליסטען, די םון גײציכקײט
 הונדער• אז דעריאזען בעסעי װערען כע

 װערען זyצעריס ןyזאל מײנעלס טער
 נע^ט סםענדעז צו אײדער פיציאך, אױזי

זמז, םון ריק דײנס די אױפצוהאיטען  ג̂ן
 פאראורזאיען טינוט יעדער קען װעלכע

 !אינדיאנא אץ ײי לא״:אסטראפע אזא
tyD?״: די ווצ; און i^  oiv אר־ די 

ײט  קאנ־ בעסערע פאי סטרײקען ון ג
 די אז jyp'i^D זיי ,װען דיציאנצז

 דא־ פאד א צואיב ניט זארען מאננאטען
ס זײערע שםעלען אעי  גע־ Nk לעכ^

 ?א&יטאציסטי־• גאנצע די איז דאז ״פאהר,
 מיאי• V2tvr די זײ. נענען װערט עע

 רא• צו נ^אםען זײנעז yנ£'yױ יטער,
:v'o טעװען ^ hp,\ וראלם iv i גאװערנאר 

 בונטאוױ '1 רס,ypסטרײ געכען געיציקט
 .פרע־ האפיטאציסםיעע די אוץ ;טטיחעס

̂ y'D אזוי זyםאמאס האט .װעצכע םע,
 אומנציה״ דעם רyאיב ל-ראסאדיײטמןרען

 רyדyי בײ פארדאמס האצינס״עז, צימנן
 סטרײ״ vo'iw ארבײםער, נעאענענהײט

̂ןען  און t\vu^)n*o געיעכטעסטע די םאר *
 די נעגען אננעכ^ען זאצ כיען אז סאתגיען

y שטרעננא׳טע די סטרײקער ^ 'o.| װע״ 
 צוױיםאען זyטvמאגנ מיין די דען אען

 םיײ הונרערכ^ןר ד״/ןרשיםען צו טיגוט, «
״ רועז נערפ, כ^ן דך װעט ז םדו  או אוי

 עס? םארערט אינטערעסען נע^ט וײערע
 יסטי• די האב^ ;יט דעז זײ ײע^עז און
? מעיטים אזעאכע פאר yoy^s דעי םרן צע

m* כייט כאקאנט ניט איז װאס 
 דרעגען אצזענדיג ױאאט טדיגה. אוגזעד

 סעyפר דער *יז קארעם־פאסירוננ די
 טענעאי״ א איז אונז בײ אז נזןטיינט,־

איז יעדעיער אז און הײאיג רעבעז כער

n ר ע ד י ״ ע נ ^ פ
 סאנאמ־ רyנײ א ער^ײגט ג*נען אי;
 ארויםגע־ ייאנעך״ דער# זעורנאא איכער
 “פא פאר אינ רyארבײם nyi פין נעבעז

 אינ־ pn •אאיטימע אויסער אעסטינא.
 חאױ דער ײענען ארםיהאען 'סארסאטױוע

v< און באומגוננ צים m\ אוים^אונ״ די 
מ דער פון נען די nוyאדבײט רyא' rין ^םט* 

nK עראא t •יאנער״ טyװ ̂י w זײז 
 ווע־ אוז רוםמז צו מיטעא ^1אגא:9•דא א
?V] אםעריהא אין ארבײםער אידימע די 

 סאנסטרוסםי־ דער אין נצטשן צו *גטײא
 ^טרבייםער די װאס ארבײט וזיאפס רyוי

 אויפ״ אממי אאס געמעסאם זיד האם איג
 רעדאה־ זײן וועם ״•יאנער״ רyד !אכ^
מזוון סון טירט  א נעבען *ײד bjm תאו

איטעראםור. שזנהנע םאר «אאץ סר
ווענ״ ויד מאהר וועגען

 •ןנאעםםײ םאר לינ ארבײומנר דעד צי דען
יאדמ. נױ גחאױוי/ איסם 177 נזנ

 ^טעא^ צו אעבען אײגעגעם ז>יז גרײט
^ v זyאםyה צו כדי געםאהר אין ט װיי  צ
 קײן אין םאאיט! דאך איז דאס רyאב

 ניט jy&rjyiD א םון אעבען דyד איז יאגד
y די אונז. בײ װי הםקר אזוי ^ i הא״ 
 ראטעװ^ צו ןyװעאט אײגעאײגט בעז

 -y: בארײט זײגען yאכyװ די קאאינסיעז,
 רא״ צו איהם זyסיאיאנ ספ^־ען צו װעז

 א מיט באוו^גען ניט ײעאעז טעװעז,
 ־jyo אונטערגאגג םיז העייפען צו רyםיננ
 םארבוגדען ניט איז טויט װעטעס ש&,
 םyד װי מעהר זיך, .y^VDiyo אזא מיט

פא־ די האב^ אוטגאיקאיכען
 ציײ yטיאיסטיvטיפvק די און איטיישענס

i האט מען זײנען. אין געהאט טונגעז v i• 
 *yצ iyp iyo vo'rvu ŷדיyטראג א זעהז

 איײ ניט און סענסאציע, א אין באאזען
 אדװערמײזען צו זיך געזובט האט. נער

פאסירוג:. דיזער דורך
 דאה־ די םון געאעזעז האב איך װען
טאג געיטםאגען זײגעז טױרים,

 טyװ מאמער געװארט און נאבט און
 ovh'o און םוז־הײא jyoyjD'nv איהם מען
 איך האב היאםע, זייער איז גױטיגען זיך

 אוים־ זyװאאט זײ םון װיםיא געטראנט,
 נאכט טיטען אין געהן און עטעהן

 ראנגעלט װעאכער אריפאז, אן צו
 ניט האט און טױט טיט׳ן זיך

װיזיט. פאר׳ן באצאהאען צו װאס פיס
 קומען װאאטען נאװעדנארס וױפיעא

 םײנערס, םארמײדינען צוץ סיט׳מיאיסער
 קאמ״ די פון נארדס נערוגנענע די גענען

 װעז ‘זײ, ערפארדען װעאכע פאגיס,
 פאר •פאפעז און ^האאפען ניט וױא^

? םיאיאנען ?ײן מײךםאגנאטעז די
yאפיטאאיסטיp די איז װאו r פרע־ 

s o צינדען כא;דעס קאוקה קו די װען 
ט!. צום מענטען •פארטוטיגס^ז איז  טוי

 בײ lyo'iiy: גיןגדעאיכער דער איז וואו
 זײ fy״ פרעסע, ?אפיטאאיסטיעער רyד

 פאי־ צו אטענדפ^ט גענעז אגיטירען
 זײ װײסעז ? הינדער-ארבייט באטעז

 yאכyװ קעדער, סיאיאנעז די אז ניט,
 רואינירען םאבריק^ די אין שלאאפען

 אויף זיך םארלדינאען איז געזונט דעם
 ?אפיטא- די אט אעבעז? גאנצעז זײער

 די־ yבאװאוססזיניג jny^r און איסכען
 םאראנטװארטאיד זײנען װעאכע נער,
 םײ די פאר ,cכענyםארבר פיאע די פאי

װײ געזעאשאפט, אונזער פון זyאיבא yא
טהא־ yr^ytv פייט אויסקויפען זיך

 סא־ םאר ארבײט רעטונגס די וױ טעז
 דעפאנסטרירען װיאען זײ לינס׳ען.

 מענ^איכען און גוטהארציגהײט זײער
 א חגראאננען זיך װיאט עס געוױסעז.

 אויס־ און קאי?ע די אט פנים איז שפײ
איחר װאס היפאסריטען :שרײעז
זײנט!

 אץ ױניאן וער פה לעכעז דעם אויס
אומגעגענד און כאסטאז

זיידנמון. סאל. פון
הא* װארט^, יאגגען v גאר עגדייה

 אבי־ בגעז8אונגע£> קאאו?טאכעד די כעז
yo,: א נאר איז עס ארבײטען. צו 
<^y:i א;־ ארבײט די װעט אאנג װי 

 סיזאגס פאר אעצטיפ די וױיא ̂ןyאטvה
 ניט. אעבען קײן רyטאכ קאאו? די םאכ^

 געװען איז סיזאז פאא צטערyא חןר
 האפ־ גאנצע די און ^^אכטער v זעהר
מ  ספרינג יעצטינעז דעם אױוי איז נו

 ארבייט די זיך האט אננעפאנען סיזאז.
 ערװארטעט. האט טען וױ רyעטBL•י סך א

y r^ o טען דעגקע^׳״אז טאכער לאאוק 
 צײט גאראנטירטע א אייגםידזדען דארף

 קיאוה־ באסטאגעד די ארבייט. םון
 גאיאנטי א נעהאט יטוין האבען פאכער

 איז דאס יאהר. אין װאכען 44 פון
 איצט צײטען. ypyoya די אין בערוען

 צוםרײ זײן מאכ^• ?ראויז די װאלטען
jyi װײגיגער כיט ^ אכ  ײירלר און װ
 עס קאן יעצט, איז yלאנ די װי #ליך

טט װײטעד סך א .inyj ני
v n דיסהוטירט דכער ײעט פראנע 

 באנ^ען דארפען װעט טען בעםאר װערעז
 אין דך ענדינעז װאס אגרימענטס די

דזשולאי.

טען,קײן

ר ע ד מרײד• דדעס ׳
 נאך^ניטא. איז דרעסעס בײ
 ד^חט דא, סיזאן דער ארבײט.

 כיאנאט געלזסטען אנפאגכעז זיך ?אל
 דערוױיל טארט״ט. אנםאננ הײסט דאס

 װאד אין מענ פאר א סען ארבײט
 ״שע#עד אײניגע פון אױסנאם דער מיט
װאכען. נא:צע ארבייט מע| װאו

ט ארגאניזאצי־אנס ^ ב ר א
 די ארנאגיזיתגן צו סאםפײז דער

 אננעםאנ־ זיך האט אינדוסטריע ררעס
 געטאבט איז אנפא:; אן אלפ און גען,

 װאלט סוקםעס. שטי?עא v זyװארyנ
 װאאט טרײד, אין ארבײט nr.yo זyװyנ

געװארען. אויםגעט^ן מעהר לyפי עוין
באס* אץ סטרײק לעצטען דעם נאך

 אגרײ *ן נעסײנט ױניאז די האט טאז
 מא־ פון אסאסיאיישאז אז כײט םענט

jmcwyBu^ דיחגסט ארבײטעץ ײאס 
 אסא״ אן מיט אױך ארן טדייד, דעם םאר

 בײדע ?אנטראהטאדס. פון ס״אײ^אן
 אפנעהיט ניט האבען אסאסיאיישאנס

רסyורlrטpyמאנום די אגריפזגנטס. די

אין סאציאליספעו פון פיהרער נאריהמסער
געשפארנןן שװעדען

 סאציאאיסטישער באריהטטער רער
 געװעזענער בראנםיננ, היאלםאר םיהרער

 רי םון אײנצר און רyסיy•ר שוחגדישער
^ ס רע ער ג  זyשװעד װאס שטאסס^נ

v האט o v m o 'm,] ר־ װאך די איז א ט ^  ג
יאהר. 64 םון רyלטp אין בען

 ארײנגעפאלען איז לאנד נאנצע דאס
 טויט Djn װעגעז Dy'O די ווען סרויער אין
 איז סאציאאיסט באריהסטעז דעם םון

 שװע־ אין האאסען yאל געװארען. בא?אגט
 זײנע װי נומ אזוי ny^ya y:''T — דען

 טויט. כראנםינלס באדױערען — םרײנד
 פאהנען רי זײנען שװעמנן גאנץ איבער
 האלב־םאסט ןyגעװאר ןyוינvרגעyארונט

מת. גרויםען םולם עהרע צו
 דעם זינט ?ראנמ געװען איז בראנטינג

 -ya דעמאלט האט עד נאוועמבער. טעז30
 אינפליענ־ די װען אינםלוענציא. ?ראנען

 הראנק געײארעז ער איז אדיבער, איז ציא
 יאנואר טען30 דעם גאא־שטײנער. אױןי
 םון יחנםיער אלם רעױגנירט רy האט

ר שוין ח«'ם ר5 וױיא שווערען, ה ט ^  ני
 לאנד. וײן פון פאאיטי? רי פיהר^ן נזמענט

 •ynDnvD שוחנרענ״ס געװען אױך איז ער
 אווע?״ האט און איג םעאקער דער אין טער

 איעג רער אייח ארבײמ סך א געלעגם
 רי אז איבערצײגט, tjnw איז בראנטיננ

 צו םיהרען סווי כא םוו• ומנט איענ םעאקער
װעאט. דער איי\י םאחמות םון *יש*פוננ דער

 אלס באחאנט געררען איז כראנטינג
 און שוחנדען״ םיץ מאן ,״שסארקער דער

 טוער װיכםינסטע רי םון אײגצר געװען
 םאציאליסטישע די װאס •אאיטיקער און

 בראנ־ וחנן ארויםנעגעבען. האט באווזןגוגג
 ױגגערםאז, א נאר נעוחנן איז^אך םמנ

 -«יך עי האמ אאט, יאהר 24 איננאנצמן
 סאציאאיס־ רער אין ארײננצווארמצז שוין

D םיז ויין באוחמונג טישער nאן . אאט 
נים טאג אײגןױגןן קײן א\יף צר האם

r^ y ;p y iiv און אױסצולײזען אדבײט די 
קלאס. ארבײטעד םyד דערהויבען

 נזד מאל זעקס איז בראנטיגג אבײאהא
lyoyt ש אין עני ^ פ ע  סאצײ זײן פאר נ

 ער איז ראך־ ק'יט,rטyט רy»ליסטי^
 םון ny’cy#,* געווען מאל פ*ער שםעטי^ר

 געװען פ*?טיש איז בראנטיננ ן.yדyשװ
 רyסאצ'אליסםי^ רער פון גרינדער רyד

 אנגע־ האם ער און •טזוערען אין באוחגנוגג
 y:דvאנBםרא םאציאליסםישע ױין הויבען

 האם סאציאליזם װארט ראס ןyװ דעמאלט
אן  ראס װערען. דערמאנט נעטארט ניט נ
 אץ סאל עמליכע onvoya איהם האט

 האם םפערyp מיםיגער תגר רyאכ טורמע,
ױע^־אקמן. ניט קײנמאא זיך מ  ער אי

y רערא?טירם האט » ^ ',v| סאענט און 
 ארביי״ פון םיטיננען ארגאניזירען אאײן
 איײ יאחר סך V געומןן איז ער װאו טער,
 און רערנער. גאענצזןנדסטע די פון נער
 v jyDP*>w:irw כיסאאבוײמ איז אזוי

 שװערען. אץ •ארטײ םאציאאיסטישע
 םיה,תגר״ גאענ^נתןר בראנטינלס אונטער
 פארםײ סאןױאליםטישע די איז שאםט

 און שוועדען אײן כראכט yo'na-v נעוואחןן
 די אץ געוואונ^ן זי דאם מאא yעטליכ
 רודעד בײם |y:vwrya איז און זyװ*הא

 כי״אנ־ איז כיאל ררײ רעגידונג. תגר םון
^דעםיער. געררען םינג

 די םון דyא'ינ געידען איז בראנטיננ
ר ׳טון אנהענגער וואריםסטע  פעא?ער ת

 נעאר• יאהרען זײנע אאע האט ער איענ. |
 םאר איבעדגעבעגהײט נרױם כױם בײם

 ער האט צזריה יאהר םיר םיט און פוײמנן.
םריחנן. םאר ירײז נאמנא דעם נמשראנען

 א פיז נעשטאםס דוהא האם בראנכױננ
 און פאם^ליע אױיםםאשראסישער רײכער

 ■רע״ םיט צוזאמצן נעאצזיאגם זיר חאט
ײ\ אבעי צע?.  עהר״ רי אדן איחנאאיום ו

 נע־ איהם האבעז וײן-בעטה פון איכהײמ
ארבײכמר. די פון פדײנד א פאר סאכט

W 'V ץן ;ישט אין ארבײט ארויס? 
 שכת. ארבײטען yטאגכ שעפער. ױגיאן
 ארבײ- מןן דארף .אגרימעט דעם אױט
 דער טענ. םינוי אין שטוגדען 42 טען

 א ארויסנ^ציקט האט באארד דזשאיגט
 אױב אז ״רםyטשורpyנופvמ די צו בריעו״

די זײ ארבײט, ארױס שיהען זײ
 ױניאן אין בלויז שי^ח מוזעז ארבײט

 ױניאן די אז און יעענער, ?אגטו^אקטי::
 א;רי״ דער אז װאך דעי אױף זײז װעט

רעז.yװ דורכגעפיהרט זאל טעגט
 ארום ט9געסטא אויך האבען םיר

 שעיער, קאנטראקטינג די םון צװאגציג
 אסאסיאײ״ צום באלאגגט האבען װאס
 װירחאיכלױיט דער אין האט װאס שאן

 נײעם א געסײנט און ^voD'tpy נישט
 געדאדםט אױך האבען זײ אגרימעגט.
 וועאען זײ אז סעקױריטי, אײגיײנען

 גיך אזוי און אגרימעגט, דעם <זיאפהיט
 װעט אנםאננען זיך װעט סיזאן nyi װי
א נאך אין סטרײק א רוםעז ױניאז די

ziyeyr קא:טראקטי:נ דדײסיג *
 םאר״ זײנען םירהולארס טויזענטער

 עס שעפער. די ארום ןxrווארyג שפרײט
 װאס שעפער, גרויסע צאהל v דא זיינען
 אין ױניאן דער אויסער געבליבען זײנען

w ריזע אין סטרײק. לעצטען w 
 בתים בעלי די פאנגען געװײנליך, וױ
 זאך, ערשםע די גרײטען. צו אז זיד

 נויטיג, םאר געםונען זV2*r\ זײ װאס
^ צנ ארבײטער די צװיגגע! איז ײג  אכ* ס

באסעס, די בײ צוגעגרײט ריטענטס,
 אז לא*אל, זײן װעלעז ארבײטער די

 יױ דער צו באלאנגען נישט טארען זײ
 אז סטרײ?ען, נישט זyטאר זײ אז ניאן,

*׳ צו צוהערען נישט זיך זײ
 אײן מיט אגיטאטארס. פון רײד

^ די זײ, אז וואיס, ט ײ ב ר  טארער א
 מעגען דערםאר • טאן. נישט זאך ?ײן
:^iy װאס אלעס, טאן בתים בעלי די 
 ארבײ־ די צאהלען כיעגען װילען; זײ

 ארבײ־ די אז ן,yװיל זײ װיםיל טער
 לאננע yD?׳ym ארבײטען טוזען טער

 אז און הײסען, באסעס די װי שטונדען,
 די ןyארונטערװארם םעגען באסעס ױי

 דאס אט װילען. זײ װען ארבײטער
 באס* די םון ױשר ?אזאצ?ער דער איז

^ דרעס סאנער ר שו ט ק םע אנו  װאס מ
 אויב שז»ער• ױניאן הײז נישט האבעז

 iy^'5ya זײ װעט דאס rv iyp:yi זײ
 לyב םyד אהן חשבון דעם זײ מאכען
 שע־ די פון yooviyo די אין הבית.

 לײט. ױניאן נעyזyגעװ ארבײטען פער
 חײנמאא נאך זyהאב װאס רי אפילו אוץ
 זיר זyװעל ױניאן, אין באלאנגט ניט

 אינזען טא« ?ײן םאר פארקױפען נישט
 ו*rקטyםאנום ררעס באסטאנער רי צו

 יױ רי בא?עמםען װילען װאס רערס,
 רער פון באארד דזשאינט רער ניאן.

 באס־ םון דרעסמאכעריױניאן און קאאו?
 אינטער־ דער פון הילף רyר םיט טאן

 צו אלעם טאן רyזיכ װעט נײשאנאל,
 אײנ־ און רyמאכ דרעס די ארגאניזירען

 yאא אין סאנדישאנס ױניאן פיהרעז
אז אויר דענקען טיר דיעס

זײ או אײנזעהן באלעבאטים רי
 יארד א פאר רyהלyם v נעכזאבט זyהאב

 אנרײ די סמרײ?. לעצטען אין ןyר
 ארבײטער אײגצעלנע די מיט פענטס

 װע־ זײ סײדען העלםען, ניט זיי װעט
 באס־ דעם מיט גטyאנרימ אן האבען לען

 קלאױן די סון באארד דזשאינט טאנער
טאכער. דרעס און

A
 ארנאנ'־ אנגעפאנגען אויך האבעז פיר

 ארום שטעטלאך די אין אדבײט זאציאנס
באסטאז.

 די |yr'T סיזאנס שאעכטע די צוליב
 דרעם רי ײי נוט אזוי טאכער, האאו?

 אץ ריסשטעהענד זyנעבאיב םאכעי
 חגר• האט באאדד דזשאינט רער דױם.
 די אין סירהולאר א ארױסנעשיהט םאר

̂ג אז שעפער,  װע• מוזען ארבײםער אא
ש^הענד, מנן  זײ ייעאעז נימ ײעז גיט

ארבײט. חןר פרן וועחנז 'נעסמאפם
A

 בײם האם רו־ןגסמאכער, ,49 לאהא<
ט צו באשא^וסצן מיטיננ אזגצטען מ מ צ  ה

 אויח דאאאר 5 םון אײנטריםס־נעאר די
 דא״ 15 און םינישערם םאר ראאאר 10

 וחנט דאם איערײטארס. פאר אאר
 װע״ זא$צז םאכער ררעס אז םארםײדען,

 מאנאטע; 6 אלע מעטבערס נײע רען
צט.yי ביז •אסירט האט עם וױ

 יחנט פאכצי דרעס די םין כאא דער
 טאן27 דעם םיײיםאנ, *ײנםינען זײן

 םסהא• האא. ®אארױחנר אין םעברואר.
׳ ביאדיננ. ניקס
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פראגי ניזאציאנס
 ױניאר די װערען וואוופ

? כאזוכט גוט ניט מיטינגען
 ®ו| אלטיקעל רעם אינעררײעגעגדיג

 ״גערענטיג־ דער אין סלאוױן נרודער
 עגט־ אז אלס פענרואר, טען6 םון ק״ט״

 נעקו־ איך בין נחנסלאװ, דד», צו פער
 האט סיאוױן נר. א* גאשאוס, צום סען
 ברעטיאװ בר. װאס סארשטאנען גיט

 ארױסצױ געכי״גט p* גע״;רינען ראט
 א םאר געכיען י־אנייר אט ברעגגען.

ברעס־ נר. :וונקט דיזען ב»״ע«יעי
 טעמ־ די באזובעז פארװאש זאגט לאו

 דעד־ אז גיט און סיטיגגען די ;יט נערס
ײ  א ברעגגט ער אורזאכען. אײדגע נ

 זײע־ םאדװאס כעקערס די פון 4נײ״ןןיעי
 און באזוכט םעהר זײנען סיםיעען רע
 זאי עס אז םאל, דערינער שלאגט ער

 כאריכט ס*גאט*יכעל א וועדען נעגעכען
 עקזעסוטיװ די װאס מעסכעי־ס, די צו

 אױפנעטאן. האנען באארד דזש. די און
ט לאס ט ט״ג  םײ א סאנאט 3 איע ד

מ,  טיטינג, א םאנאט אי*ע סייגם עס טי
 באזוגדערען א אין סאגאט יעדען נאר

 ללאוקטאבעי וואו יארל,, ניו טײא״םון
 איינ־־ זאל עס אז םיינט, דאס װאױנען.
־ סעש״שאן 3 אין לוערען נעטײיט טינ  ד

 באזונ־ א אין סאנאט יעדען און נעז
 עס װאנען ביז און סעסשאן, דערען
 צי־ סעידטאז עריטטען צום צוקוטען ײעט
 איך צי כיאגאט. 3 נעמעז דאס װעט ויק,
 אנא:־ איז ניט, צי איינפאלשטאנען בין

 דיס־ זץ־ לאזט עס אבער פראנע, דער
אױסגעארבײט קען דאס און קוטירען,

_______ ____ ___ , arum
 דיזע נעטדײט :יט האט סלאוױן כר.
 פאר צו פונקטעז אגדערע !1או •וניזט

 )אי ארײן זיך יאזט ער עגםםערעז.
 אוז באצאלדטע די אז םראנען, אנדערע

 כיא־ יזאנעז בעאםטע כאצאהאטע ניט
 אי־ נ*ט זײנעז ךײ און פױסםײהס, כען

 זיטע װער םעהיגסםע. און בעסטע די סער
 מאכען ךײ אז נעזאגט, דעז אײך האט
 זײנען זײ אז גיט? םיסטײסס קײז

 װי ׳דא איז פראגע די םעהינסטע? די
 זיך זאא סעםבער דער אז מען סאכט

 סו־ אין ױניאו ר\ר םיט אעטעמסירען
 און ער לןודט טיםיננעז. די צו מעז

 אור״ םיעאע פאיאז דינען עס אז זאגט,
 קוממן מעמבעדס רי פארװאס זאכען

 פאד, ישי־אגט ער און כײטיננע:, די צו ניט
 די אדיסנעפינען זאי באא״ד עהז. די אז

 פארװאס באז״טיגעז. זײ און אורזאכעז
 אורזאנעז די װאס זאנעז, ניט ער זאא

 עפעס טאקע עד ד.אט אם״שר ? וײגעז
 דאש װאאט עקז. די און זאך גוטע א

אױפנענומעז. נערן
 רעטבעי דעפ אז איז, מײנוננ סייז

 עד טיטינגעז. די ניט אינטערעסירעז
 א 12 ניז זיצען און קוכיען ניט װיא

 ׳טפעטעד. נאך אדער אײענט אין זײנער
 איז אינטערעסידט, איהם ײאס אאעס

 וױיא טיטינג, ׳שאפ דער און אםיס דער
 עפעס ל,אן ער אז ׳ער םיהאט ײארטען

 איך דעה. א זאנען האן איז אויםטאז
 ביטעת ;אך ;עדענקט איהד אז נלויב,

 סי־ סעק״שאז סך א געהאט האבען מיר
 האבען אאײן מעמבערס די און טינגעז

 דדפאינט דעם אײענעז צו אינעמאפט
 נע־ האבעז ךײ וױיא ׳5יראטאהא באארד
םיר אײענעז *ראטאקאא ״דעם *אנט:

 אײע״ װאס צו ״נערעכסי;קײט׳/ דער איז
 ׳צײם םארנעםען און אמאא נאך נעז

 אונזער אז ניט זיך ווענדעט by ױען
 וױיא צוריסװײזעז, אדער נוטהײסען

 עס בעפאר נעסעמעאט ׳שויז איז אאץ״
אונז׳/ צו קוםט

 י אז אאזעז, ניט מאר יוניאן א אבער
 פון ^טעהן זאאעז מעמבערס איהרע

 און אנטײא נעדמן דארםען זײ וױיטען.
 זײעד אין פאד קומט עס װאס וױסעז
 אז פארנע׳שאאגעז, איך וואאט ױניאן.

 סיםיננ א נאך וועיעז נעעמענט זאא עם
 וועט דאס אויב איז בראגקס, די אין
 זאא סוקסעס,• א פאר ארױסוױיזעז ?יך
 האראעם, אין םיטיגנ א נאך עפענעז סען
מאנאם. א מאא אײן כדטען זאצ םעז און
 האט 36 אאקאא וואס #רע»ארכמ די און

 •רא־ קײן אעזען צו ניט איענעפיתדט .
 וױײ אזוי זאא רמיארטען, נאר םאסאיעז,

 זמהט אױוי אויבעז םיז ײבען.5ב טער
 אםשר אדער וראקםי״ש, נים אוים עם
ם^ ניט א אפר  מעז ווען אכער דעס

ך םדאכט  איז ״ז»ד «תר איז נוט אײן ד
 אײד אאנדר און •ראקםימ. זעהר דאס

 חאנ V* in םאא עמ»םען דעם זאנע?,
 אײנ־ דאס האט 36 אאמאא אז נעאעזען,

 דעם נ*געז pmw איך בין נעםיחרט,
 ביט״ז ם״םינג צוס נעקוכמז בין *ח

prmr רעםארמ. דיזע באפעסמן צו 
ר מ  ת־ און כױםינג צום קוםענדינ א

 כק סאר, קוםט דאם אוױ וױ וממדינ
חנפאדםע די אז דאפיר געווארא!

iw םארוואס: m אײענם כיעז

 א מען מאכט •ראטאוןאא דעם םאר
״ •ונקט יײע;ען זא? נלען סאר״עיאג  נ

 אײענען עױן געמט טען tא און ׳נו'גחט
ײ  טעמכערס ד• נעטען דאן ■וגי.ט, נ

 רונ דאם רעדט טען און װארט דאס
״ן װעיט רער אין גיאט  װא־ כיז ׳אי

 עקזעחוטיװ אן איין ןיך עס גען
 ער און װארט, דאס יןריגעז צו כיעםנער

 און סײגט פונחט ז־ער װאס עדיןיערט
 דז׳טאעט די אדער ע?ז. די םארװאס

 צו אזוי ;עצװאונגען נעװען איז באאוד
 דאס אויןי אן דך פאגגט דאן האנדאען,

דענאטע. א :ײ
 װען אז וױיטער, זאגט סאאוױן בל.

 מי־ די געװארעז אםט1אפ;ע״ איז עס
 הא• האלאעם, און בראנקס אין טינגען

 װאיט פלאטעסמירט. כיעמנעיס די כען
 סעםנערס װעאכע וױסען, װעאען איך

 חוץ א יױיא פראטעסטירט. האיבען
 איגער״ און סעקרעטער טיעערםאן, רעם

 געקוסען. נימ קיינער דאך איז װאכע,
 פיא״ האבען םעטבעלס דרײ די אױב

 אנאנדער געהאט וײ האכען םעסטירט,
 אכער פרידען. rאופ זײן צו אורזאכע

 אגנענױ ניט פאא קײן פאר ל,ען דאס
 האגען כיעכיבערס די אז װעי-ען כיען

 פעסבערס סך א וױיא פראסעסטירט,
 אז געװאוסט, גיט צײט אאג;ע א ד^־בען

 נײ איז בלאנקס אין און האלאעם אין
 מיינט דאס אבער כייטינגען. ק״ז טא
 טרײען ניט יעצט דאלף םען אז ;יט
 איצט׳ אז ׳זייז \v? עש אטאי. :אך
 סא־ אײן מיה רעפארמע, גײער דעל םיט

 רעפאיטס די מיט און כייסינג ;אטליכעז
 םאי• םעהר זײן טעטבערס די יועתן

 איז ו*ך גײע א \%ײל ^עטערעטירט
בעשעל. 4יסטאי
 זײן אין וױיטער זאגט פראוױן בר.

 מיטינגעז ױ:יאן די בײ אז ארטיקעי,
 קאיטפאוסטינקײט. די געיטאפען װערט

ט ער אז דענק איך א:  א דעם איז פ
 :ע־ איז אסt אױכ כייסטיײן. ;רויסעז

 אפאא. אפ״טר געווען דאצ£ איז ׳װען
 אין צו^שפאאטעז ױניאן די איז הײגט

 גע־ אײנע און ״אינקע״ אין ^רעכטע^
 אפישטעאען ניט זיך ײע^עז אנדעלע ?.ען

 האבען ״אינלע״ די זאך! קײן םאר
 קוקם מען אז כאאס, אזא ארײננענלאכט

 יר דער םון װאהאזײן דעם אױף גיס
 איך אויב ׳שטעל, און בלעך נאל ניאן,

 דאר״ מיר !כדינס אויספיהרען ניט העז
 מיטינ* אזעאכע אײםיהרען זעהן פען
 א פון נײסט דעם טראנען זאא עש ׳;עז

 און װאהא צום זײז זאא עש און ױגיאן
 און״ניט ־ײניאן, נאנצעל דעל סיז בעסס

 ישאטירונגעז און טײנונגעז ארײנטדאגען
 גײסט דמם אין סעמבערס אײנצעאגע םיז
ױניאן. אונזער פיז

 רעדאקטאד דעש זעל,ר דאנה איך
 ״נערעכטינ״ דער אץ פאא״ז נעבעז פאל

 דעם אין װײא דעבאטע, דיזע פאל לױיט״
 אא־ אנדערע פאראינטערעסירט זײנעז
 איר און אונזערער, וױ ;וט אזוי קאאש
 װעט אאײז רעדאקטאל דער אז האף,
 אין װארט זײז זאנעז צו האבען אױך
ם־אכע. דעל

ארץ, דרך מיט
ר, בן עז איי

.35 אאקאא טעםבער

 מיר טים זײענדי; ארויסגעצײנם נען
אםיס. אין

 גע־ דער בײ איך וױא אינערהױפט
 הארציג־ מ״ן אױס׳פפרעכען אעג^מחײט

 דזש. בר. מענעדד&ער, צוס דאנק סטען
 צײט קורצע די םאר װעאכער, קעסטין,

 #אםים מיט׳ז גע^טאנען נין איך װאס
 נאר ניט דאס ארויסנעוױזען זיך האט
 א און םרײנד גוםער א כאױז ער איז

 אונזערע םון אײגעל איז ער נאר חכד,
 און ױניאה דער אין טענ׳טען כעסטע

 בראנזװי־ די אז איבערצייגט, כין איך
 אונ־ צייט דער מיט װעאען יטעפער אער
 סענעדדטמענט ?עסמינ׳ס כר. טער

 צו^טאנד, אזא צו ווערעז אװעקכע^טעאט
 זיך װעיען ,״שעפער בראנזװיאער די אז

י געגעז יעעהםעז דארםען גיט  יאר־ נױ י
 אפיס דעם וױגש איך שעפער. קעל

 וױיטערדינער זײער אין פוקסעש סטעוי
 כיעמבער־ אאגמכײינע די םאר ארבײט

^יפ.
 ברידעראיכעז כײט םארבאײב איך

גתס, פרײנדאיכעז און
ײן, לואיס גאלדסט

.1402 אעדז׳טער .2 א.

שולןןן רענ אוכ. די אין
m ־ m tm  t

.בראנזוױל אץ שול נײע א
ו ערעםאנם װאך ךי  דריטע די זי

v ריגג ארב^יטער tw כראנזוױא, אין 
 דיױ צוױמען עװענױ, סטאון 663 אין

 אין ףירה די עווענױס. באײס און סאנט
 נרוי- ׳שוא: א םאר צוגעפאסט גוט זעהר

 באק• אא£ מיט צימערען איכטיגע סע
 דורכ־ איז געגעגד דצר װעמאיכקײטעז.

 ראדיקא• אונזערע םיט באװאוינט אןיס
 קינ־ צאא גרויסק א ,װעסעס אידען אע

כעווארען. רעגיסטריירס זײנען דער
 און מעפבערס רינג ארבײטער אאע

 װאױנען װעאכע אידעז, ראדיסאאע סתט
ענד דעם אין  זײע- געבען װיאען און ג|:
 ער־ ראדיקאאע מאדערנע, א קינדער רע

 קיג־ זייערע םארערײבען קענעז ציהוננ,
 אזײגער 8 כיז 4 פיז טאנ יעדען דער

 ביז 10 פון זונטאג איז ישבת אווענט.
בײטאג. 2
 הרינען אויך מען קען אינפארכיאציע .

 סט. סעקמאן 229 ,1 נוםער ישוא אין
 £ נומער שול און לײסעאום, אײבאר

עװעגױ. כיארקס יבם 146ל־

 גײעד דער רעזאלוציע דאנק א
20 לאלן. מון אדמיניסטראצײע

רײנ־ קופער, פון ארבײטער די מיר,
 יטאפ־מי־ א בײ פארזאכיערט קא״ ײער
 בא״ האבען יאנואר, טעז27 דעם טינג

 פואסטען דצם אויסצודריתען ^לאסען
 בר. — אפיסערס אונזעלע צו צוטרויען
 װײנגארד, בר. אוץ מעגעדז׳שער, גינגאיר,

 עיי־ נײ דעם םיט צוזאםען סעקרעטער,
 יאהר םאר׳ן כאארד עקזעקוטיװ װעיטען

 אוגזער צו ^טעיונג זײער פאר ,1025
 דעם פאר הארטען םיר װעלכעס י&אפ,

 טרײד־ געםרײער םרן אױסדרוק בעשסען
פרײנד^ואםט.. ױניאניסטישער

 דורכגע־ א םמ װערטער פאר א
אײנחשענמ. ביזנעם ®אלענעם

— רעדאהטאר: וועדטער
עאעקטע־ ניט די פון אײנער זײענדינ

 אעצטע די איז אײדזשענטס ביןגעס טע
ר קלאוקמאכצר דער איז עאעקשאנס  י

 ווערטער פאר א זאגען א*ך זזיא גיאז,
 װעאכע מיט האאעגמז, אפיס םײנע צו
 בראנזוױאער אין געשטאנעז ביז דיא

 אויך און צייט, יאהר אײנינע סאר אסיס
 םפע־ קלאוסמאכער בראנזװיאער די צי

 נרױסען זײער מים האבען וועאכע ציעא,
 צו צוםרויען זײער אויסנערײקם וואוט

 געווען בין איד װאם צײט די םאר מיר
 נױ די צו אץי בין אײדער, אםיס. איז

 <ום געוחנז נים קלאוקמאכער יארקער
 די םון אײנע איז דאם אח בארואוםט.
רזאמז  עאעקםעם נים בין איד וואס או
 באויז םיר האט מס אבװאד»א נעײארעז,

שטיםען. צאהא קאײנע א געםעאס
 קאאוק־ בר^נזװיאער רי דאנק איד
 םאר םיר צו צוםרייעז זייער פאר סאכער

מ די אנ  ךײ םיט כיז אי׳ר ײאס צײם ג
 אין ארבײטעז יעצם געה איך געממאנעז,

א•  םים־ צייט יעדצר צו וועא איד איז מ
ר דער םאר אדבײט דצר צו העאפען  י

 איך גױטיגען. זיך װעט עם וומן גיאז,
 קאאזד םיינע צו דאנה א אויס ?ן«רעך

 צו-בד. אוז האראלינסקי, םאהס בר. נען,
 בוכפײ די צו *ון נאאדשנדין סעכדתא

! רי  ירעם, העטי םיסס אפיס. טון מ
n מאר r u ײ װעאמ פרײנדשאפם ח$ר ו

 ביז דך ה^ןט ר,א. קופער פירסע די
 מיט געמאכט באריהםם טאנ צו הײנט
 גע־ ניט קיינמאא זיך האט זי װאס דעם,

 אר־ איהרע פון כבוד דעם מיט רעכענט
 זידלען םארטרעטער. איהרע און בײטער

 קיײניגקײט יעדע פאר ארבײםער די
 ערשײנוגג. טעגאיכע א געװעז דארט ־איז

 די געהאט אויך האבעז גויא דעגיזעאבעז
 און אונזעלע, פארטרעטער איצטיגע ביז

 דעי גע^ען איז שטעיוננ ריכטיגע יןײן
 געײארעז. גענומען ניט איצט ביז פירםע

 גע־ האבען באיעבאטים אוגזמרע און
 איזדיעקעװעז זיך מעג מען אז דײנקט,

 אײנער ױניאן. דער פון חשבון אױפ׳ן
 באיײ־ אויך האט באיעבאטים די פיז

 גיננאלד, בר. סענדזשער אונזער דיגט
 שאפ דער באיד האט רעזולטאט אלס און

 דער פון געסטאפט נאײך םראטעסט אויס
אד$ייט.

 מײ א אויף איז אבענד דעסזעאבעז
 לאקאל םון באארד עקזעקוטױו פון טינג

 באשטראםעז צו נעװארעז באשלאסען 20
 הונ״ מיט פירמע אויבענדערמאנםע די

 האנד־ שעהנער איהר םאר דאלאר דערט
 מארנען אויף גאײך איז געאט דאס אוננ.

 דאלאר 100 (די געװארען. אײמעמאנט
לאקאל). פיז פאנד רעאיעף סאר׳ן נעהט

םיה״ שאפ אונזער םיז םיטנאידער די
 פיה־ ױניאן אזא מיט שטאלץ זיך ימז

 שטעהן צו םארשפרעכען אוז רערשאםמ
 ארמינסמרא־ אונזער מיט צײט יעדער צו

אעבען. בעסער א םאר קאמף איז ציע
ש#ם-קאםימע. די

אײלענד קוני אץ שול נײע א
 די נעעפענט זיך האט װאך לעצטע

 2916 אין שוא רינג ארבײטער צװײטע
 טערמעיד צװישע; סטריט, טע22 װעסט

עװעס. רײאראוד און
 זיך געםינט ׳טול ער״שםע די װי אזוי

 װײט אביסעל עװענױ, סוירף 3109 אין
 י&\ב, אידישען געדיכטעץ פונ׳ם אװעק
 עלטערען פילע אפנעהאלטען דאס האט
 באאפ 15 אדער 10 א מיט װאוינען װאס

 אין קינדער זײערע שיסעז צו װײטעד,
 פאדוואלסונג די האט דצרפאר ע®־.

 עםצ־ צו באשלאסעז 314 ברענטש טיט׳ן
 lip הארץ סאכיע זיא ־ישוא א נאך נען

 רע־ באלד זײנען עס סוגײאײאענד.
 קינדער. 50 איבער געווארען גיסטרירט

 שוין זיך האבען פעברואד טען9 דעם
 דער איטרדים. די אנגעהויבען דארטעז
 פע־ אלטער אן עפרונקיז, פ. איז לעהרער
דאגא:.

 קוני״ אץ װאױגעז װעלבע עאטערן,
 קינדער זײערע נעבען װיאען און אײלענד

 ער־ אידישע װעאסליכע, םאדערנע, א
 יוינ־ זײערע רעגיססרירען קענעץ ציהונג,

 ׳טולעץ, רינג ארבעםער בײדע אין דער
 אין אזײגער 8 ביז 4 םין טאנ יעדען

 ביז 10 פןן זוגטאנ און שבת אװעגט.
בײטאנ. אזײנער 2

5 שול בראנקסער
אע־ סטייס, טע183 איסט 412 אין

 וױדער זיך האס עװענױ, װעבסטער בען
 שויז האט און 5 נומער יטוא ערעפענט

 מיט םארװאלטונג די קינדער. 70 איצט
 באוױזעז, האבען עלטערעךפאראײז דעם

 שטאר־ א דא נאר ס׳איז װאו דארטען אז
 ״,גױ א אין אפילו קענעז װיאעז, קער

 אר־ װערען באשאםען געגעגד אישער
 און קינדער פאר ׳טואעז רינג בײטער

 זיך פאד צענטער קואטור א שאםעז אויד
זעאבסט.

 דער ה*ט אװענט, פרײםאג אעצטען
 םארװײלונגס- א אײנגעארדענט פאראיץ
 י. םרײנד םיז אעקציע א םיט אװענט
 קינדער־ער• ״םאדערגע איבער אעװיז,

ציהונג״.
 דער אין װאוינעז וחןאבע. עלטעיז,

 קינ־ זײערע םארמרײבמז קענען נענענד
ז 4 פון טאנ יעדעז דער  ; אווענם 8 גי

בײטאג. 2 ביז 10 םיז זונטאג אח שבת

m עקס־לאקם איז ?
ע איז עקם־לאקם ײנ מז די פון א ען וױכםמםנ ע דו מ מ ר  «ון ע

שער דער ױני אד־קעגדי, א איז דאם װיםענשאםט. טעדיז שאקאי ס
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ם ק א ל - ם ק ז ע י ד א א א ל א ק א ט ך ט ר ו ן ד ו . א ר ר ם ת ז ע י ױ א ן  נ
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רוסישען) דעם (אויס

 קא־ ועהר ־־־- שװינדזיכטיגע, אכט
זײ בײ זיך העכערט :מענשען פריזנע

 די צעהנטעא דדײ אוױי #צוױי אויח
 אויסער עוין זײ וחנרען מעפפעראטור,

 אין און סרודשחורה״דיג שרעק׳ פון ןיך
צעס.'

 א האט שוױנדזוכט־באציל דעל
זײט אײן םח אײגעגשאםט: מארנע

 0ם אוז םענשען, דעם אװעי/ ער עס’ןזרג
 אים אין ארויס ער רוםט צוױיטער דער

 ער ;אעבענס*דורשט שטארקען א
 עראטישען דעם איהס אין אויף רײסט

 זיײ מסוכן־קראנקע אםילו און נעפיהל,
 1אל״ נאר ׳טויז, טױט פאר׳ן אםט, נען
 זײ װערען אט אז זיכער, ןאו ע-נטםו

ץ/ דאכט געזונם.  דאזיגען דעם אז ז
 פאםאלאנ דער עס האט צושטאנד

ה*פגוננ ״די :אגערוסען ^טרומפעא
שוױנדזוכטיגע׳/ די םון

 געװען זײנען שוױגדזוכטיגע אכס
 םענםיאנא־ קרימער די םון איינעם אין
 זײ ארום באדינט, האט זײ און ׳טען
דארע. דינערקצ די אומגעגאנגען איז

 א אוץ גרויסע א געװען איז זי
 נאנג. ן’אוים גרינגע א *בער דיקע,

 געי זײנען איהרע באװעגונגען די אוץ
 גע• האט זי <עשיסט. אוז פאינק װען

 פערד, א םיז פנים גוטסוטיג א האם
זיך איפען רויטע איהרע אויף

 מים און מ^זייכעל, פעטער א געהאלטען
 זיײ שמײכמא דעם םון פעטקײט דעד
 גרוײ איהרע אויך אננעגאסען נעװען נעז
 לילא־האאיר. מאדנעם א םון אויגען, סע

 אויגען איהרע םון קאאיר דער. אכער
 זי בשעת װערען, צושײאומען פאעגט

 באיה דער און פארטראכט, געײען א'ז
 א געװען דעםאאמ שוין איז איהרער

באײעדמר. א שװעלעי,
נא• און אומוױסענד כעווען איז זי

 ווען דעםאאט, נאריש באזונדער ׳ריש
 איבערשפיצצן. עםיצען ;עװאאם האט ןי
 גע־ טאקע אזוי זי האבען קראנקע די

וױציג: זעהר גישט — רופען
שוטה. —

 בא־ נישט זיך פלענט דארע אבער
 אויפהמרעז * נישם פאענט אײדיגען.

 די צו באציהונג איהר און שמײברען,
 װי גוט, און וױיך געװען איז קראגקע

 nn'K צו סוטער א פון באציהונ; די
 מע־ שװינדזוכטיגע די וחנן אוז קינדער.

 שװייסײ גרויע זײערע םיט פלענעז נער
 געזונם, א״הר אנכאסעז ניעריג הענט גע

 מיט זי האט אײב, ברויזענדיג הײס,
 רוהין האנט רויכתר ;רו^ער, איהר

 שװײםיגע, די אט זיך פון אפנעשטופט
שטארבענדעע. די םון הענט נעכעכײגע

 נישט איז עס נישם, טשעפעט —
אײך. פאר געזונט
 גע׳שדכ׳נט זיך 1האבע איהר צו

 אוץ סוחרינ^ קליעמער, מענשען: סאאידע
 םי• א #אלמן נעזצצטער שטיעננעד, א

 איןזי געצוינען האס אל^שען די שער.
 איהר כח, איהר שעהנקײט, פשוםע

 נעלאסענקײט. און ארבײמס־פעהיגתויט
 חשק שטארקען א האט זײ םון יעדעדער

 אאס שםענדיג אויןי באתוםעז צו נעהאס
 רױ דאם אט ארבײם דער צו גמהיאױ

 זי אבער באשעפעניש. םירדע וןינע,
 וױ םארהאלםען מענער די צו זיך וזאט

 װײסט װאס םענש, פרײער רײכער. א
 זײנע פארטאז צו ררעז און װאוהין נוט

 שמיײ זעלבען דעם מיט און אוצרות.
 די אויסהערען פאעגט זי װאס כעל,

 הראנהע די םון קאפדיזמן אוםעגדלינע
 צערט־ זייערמ זיך םרן אפשטופען איז

 נארײ דעםזעאבען מיט — איכקײטעז,
 שםײכעא בארוהיגענדען אבעד *עז,
חתנים. איהרע אלע אפנעזאגט זי האט

 אין אםילו הײם געװען איז איהר
 גע• האט צפוךוױגט דער װען טע:. יענע

 א םים האט געבעא דער װען םײפט,
 ארומגצװיהעלט םײכמקײט טריבע*
 האײנע דאם — פענסיאנאט אונזעי
 סראנ־ די וחנן און בארג, ןיאױם הײזעא

 היאען צו אויםגעהערם נישט האבען קע
 איז םאגםלעז און שאלען די א־ן זיך

p םע^וה בשעת שעאטען jn .וועטעד 
 ?ײנען אלע מיר ווען בײנאכט, און

 םאצגם .בעצמנן, .די אץ :ע^גען ^ײיו
 א האי !וװזי אוי(* א:מאז יארע

 אין רױז לױטער א םיס טוך עױארצעז
 איז ארו^סנעהן עסען, זײנע פון אײנעם

 די אױױ זיך שטעאען ךדדסעז,
iw j וננ און ארײן .חימעא איז^ 

 •חעםער זיפצאז און זײז ©תפלא
מננסטעד:

׳נאט !זיםאר מאטע גאט... א ־־־־
גאם... סיין

ן י י ק ^ bw ניעוניצז w ,אײ אאעזת 
 צו גצרחנז נישט דאיאז בײ איז ריק

ג?• נישמ חאט זי פוסערקען.

ג«רקײ• מ. םרן

 * אז געיטענה׳ם, און באומען קײן האט
 די אין מיסם א אז נארמאכעץ זײ

 כײנאכט אײגמאל װעז און צימערען*
 קישקעס די װאס מײדעא, א אײנע איז

 פארדארבען נעװען איןזר בײ זײנען
 בײם געהאלטען שוין האט זי און

 הי־ דעל פו׳ן נעװארען נתפעא שטארבען,
 דאלע האט ׳טטערדשײגקײט, און כיעא־

 עט־ די כיט התפעלות איהר אפגעהאקט
װערטער: לאכע

 אײער־ א װי איז, הימעא דער —
קוכען...
 ניינטער דער געקומען איז אט און

 כא־ קוים ׳םיה גרויס מיט קראנקער.
 ארויםגע־ על האט אטעם, דעם פענריג

 אפנעשטעאט ׳טרעפ די אויף קלעטערט
 דער םאר ?יך געהאלטעז אלץ נאר זיך,

 געזאגט און טרעפ רי פון פארענםשע
דארען: צו

םראנט, דער עפעס אײך געםעאט —
פײנער? א יא, א —

 פריײ געװארען געזאנט איז עס
 רחסנות• נעקאונגען האט עס אבער לאה
 גרוײ דער אויף געקוקס האט ער דיג.
 םוז בערגלאך די אויף מײדעא, סער

 גע• און בדוסטען, מעכטיגע איהרע
דערבײ. שםײכעלמ

 האט — געזונטע, ס׳ארא אהא. —
 מעשה בשמת און געזאגט, הײזעריג ער
אטעם. דעם געכאפט אםט און גיך

אויסהײלען, מיך איהר װעט — אםת?
 האט^דארק — געוױס, ידען וױ —

אפגעענטפערט.
 #פכים םױגעאשען א געהאט האט ער

 נאז, א אױנען, העצישע קײלאכדיגע
 װאנ־ שווארצע ׳פ1»רי םארבויגענע א

 שפא* און בײזער שםארק א ־־־ סמלאך
נערוען. דאס איז פנים טימער
 דארע איז אן טאנ יענעם םיז איז

 זיך האט זי גצווארען. םאר״כמום׳ט װי
 #אוגז פאר איז איבמתעביטעז, שםארק

 געאוינם: נארני^ט ראס האט ׳ראנסע1<
 ײע־ פארנעסען צו אננעהויבען האט זי

 צימע־ די שאעכט בהשות, אונזערע נעז
tn\ ,אינזערמ אלע אױוי און געראםט 

אר האט טענות  איה־ נעברוגיט. בײז זי'נ
 שיכור וױ זי־ינען אױגען םאדדישע רע

 געווארען אלץ צו איז זי געװארצן,
 נמהאלטען האט אה באינד׳ און טויב

 ארט, דעם צו זיך־ צוהערען אײז איז
 קאײנעך דער געאעגעך איז עם וואו

 געװען איז וואס פיאיפאװ, סטודענט.
 איז דארם און םויגעל. א צו עהנאיך

 נעקענט נישט און נעהוסמ געאעבען, ער
 מי־ פרײע יעדע אטעם. דעם כאפען

 א־הם. נעבען םארבראכט וי האט ניט
ן זי פלעכט זוךפאדגאנג נאר באלד  זי

 צײ םטודענט׳ס 1דענ אין באהאלטעז
ן האט דעמאאט און #םער  בשום ^יין מ
 דאיטעז םון זי געהענט נישם אופן

ארױסרוםען.
שטאד־ בײם געהאלטען האט ער

 פאריז דינע האלטונג די און בען.
 אויסעמעװײנלינע אן געוועז איז טויט

גע־ געלאכט, האט עד מאדגע: און
אויספיײ זיך באמיהט זיך, װערטעלט

 רער באױז איערעטקע״דגח, אז םען
 איז עש ;עשטעיט. איהם האמ הוסט

 געםא־טס, עפעס איהם אין געווען
 קונ־ אבעל ציניש, אםילו ׳דיג’חוצפה

געםאכט. צי;
?אאע־ עפעס, אײך געפעאען װי —

:v, נארישקײטעז? לואײגע די אט — 
 בשעת און • געםלענט, טיך וגר האט

 קעצי־ טיט׳ן אונטערגעװאונקען מעשה
 ד$ש אײך געפעאט וױ — אױג, שען
.וױסען, איבע. ׳נאבט טאג, :אל״ז

 נישט לעבעראיך, ? הא — טויט
 פלע״ םראנצױזען װי ׳סםא נע ? אמת
 לענעראיך דאס א*ז עיקל דער געז.
 צװאנציג און זעקש םון סענשען א פאר

 װע;ען שוין איך רעד דאס — יאהר,
!דארע זיך..

 א דערהעדט זיך האט ערגעץ םון
 םון ק;אה א אדעי געפעש םון הראפ

 א׳ױכ־ געקומען, איז דאלע און מעבעא,
 שוױײ און אויגען די געטאראשטשעט

 װעט מענש דער װאס גצװארט, געגדיג
באפעאען. איהר
 כײינעל, עלעפאנט גוטהארציגער —י

I גיך — װײגםרויבען, ארײן כײר ברענג
 צו און געקאסאנדעװעט, ער האט —

:געזאגט םיר
טעמ־ אפגעשטאנענער, אן זעהר —

פארשױן. פער
 קראגקע אדע גמוזאט פײנט האט ער

 קאפײ דאס אױםנעלאכט בײסענד און
 פיען האט איהש אבעל זײ. אין שע

 כייר םיט •נעהאם. איב נישט אױך
 וױיא באפיײגדעט. גראד זוך ער האט

איטמלאטור. ‘די געהאט איב האט ער
 מענש* אלע םון איז ליטעראטור —

 אײג־ בעסטער דער אײנםאלע: איכע
 דערבײ און געזאגם, על האט — #םאל

צונג. גױיען פיט׳ז איפעז די געאעקטי
 אעבמן, סון איז זי וױיטער װאס און —
בעטעד.... אאץ איז

 כייד זיך האט צײט גאנצע די און
 עד אז דאכטען, צר אויפנעהערט ניט

 שוױנד־ דער פון אזוי גישס שטארבט
 ק^אפ שווערען א עפעס פון וױ זוכם^

נשםה. דער איבער
 און נײן אױפ׳ן געשמארבעז איז ער

 אין אעבען זײן פרן טאג זעכציגסטען
 מד ער האט נוםס׳נדינ און •מנסיאנאט,

היץ: פון רזןדט
אעבען... נאנץ מ'יז — פימא —

 איב... איך האב אאײן דיך דיך... נאר
פימעאע... א שטענדיג,
 צױ איהם בײ נעזעסעז בין איך
 צױ נעשמאנען איז דארע און םוסעגט

גע־ און נעוױינט האם זי קאפענס:
 זײנע לאפע ברײטער איהר םיט גלעם

 חאנט דער אונטער און האר. טרוהענע
פעקעל. א נעהאלטען זי האט

 זי האט — ער? זאגט װאס —
 אויסנע־ זיר אומרוהיג און נעפרעגט,

 — אזוינם דאס איז װאס — נאײכט.
? כוױמא
 אדעד מײדעא א אויש, וױיזט —

 געהאט, איב האט ער װאם פרױ, א
ליב. האט אדער

— כװימא? ־— די אט ער? — *
a, ■:י? g g g

װעלט״ דער פון סוןז כיים
% ע) (פאנטאזי 7

ר^יזען. אברהם פרן

י 4

 . וועלט. דער פון םרןש ב״י׳ן
 עדין. גן פון וױים ױט

 קװאל, א זיך געםעם
באשײדען. אדן קליץ נאר
ץ  קלאר, אײז װאםער ד

 ;שםױבע נים קיעמאל װערמ
 םרעקמ, איהם םון ווער און

אײב״ג... אױף שױן לעבט דער
 קװאל דעם פץ בדעג בייץ

 װעכטער, א שטענדיג שםעהט
 — אזא גרטער א
עכמער~. אן םלאך א

 -ווארם ער און װארמ, ער
 פארלאנגען, אח וועח םול

 מענש א קוםען ם׳ואל
פארלאנגען. צו םרוגק א

 ׳ האגד דער אלן קרוג א
 יאהרען, זײם שוץ חאלם ער

 קודאל ןררם נאך ם׳איז נאר
דערפאהחמ- ױם ם*נש גץץ

ך ;דעלט4פארװא. אץ חייד זי האט  ג
 ט*ר דאך חאט עי — פרענט•

. ג  אין ״y װי כאאד דאר האט ע־ \
עייא׳ען...5 פ״ר געקוטען אלעי

 צוגעהעיט זיף וזאט זי װען אבעל
 פיאי״ סטורענט דעם םוז רײד די צו

 אײפגע״ םאלװאונדערט זי האט פאו/
 אויסגע״ ברעטען, העאע איהלע הױבען
 גאסען איהר פאלטיר ןיריט װישט
 צו םעקעצ דאס געטאן װאחי א פגים׳

:געטאן זאג א און קג/ די אױוי נויל
איהם. פאר תכריכים איז דאס —

ציטער. פון אלױס שטיא איז ארן -
 אין אלום צװאגציג גדיגרט א ז א

 האט עד געײאחנן. שטיל *אװ > ם
 שװארצען צום צונעקוקט ע־נכט זיך

 וױי־ דעל אײױ פעגססע״ םיפון פי״״עק
 געײאיט, געטאן, זיפץ א װאנט, סעל

אויסגעװיזען כ״ל זיך האס עש װי —
 פאיכי״יעגעט אכעל זאנעז, עפעס

 נאר העדיעד, היײנע־ זײז 1א* זיי׳
 רוהיג זיך האט שױן, בײנעל און הױט

אוישנעצױגען.
 ױ דאלען. זוכען אװעק ביז איך

 מיט טלעפ די אױף געשטאנען איז
 האט זי -װען אויגען. אלאיג^אזםע

ט י ^ ג ס י ו  נראבען איהר מיל צו א
 פאר־ שטארק זיד איך האב פנים,

 איז בײז און נגyשטל אזוי חידושט.
געװען. על

 איהם טיט ;עלט געשטאיבען. —
דארע. איבצר,
נישט. וױל איך —
 שאחןן גענומען האט yדאר און

 געװאלט האט זי װי פינקט ׳פוס ריט׳ן
y2,nyv; שפין. א

 אײ זי האט — נ*שט, וױא איך —
 איך וױל אנהיקעז — בערנע׳חזר׳ם,

 א םאר װאס נאל זעהם נישט. איהם
 האט על אז געזאנט !איז דאס פענש

אלײן... איץ ליב׳ מיר
נעזעלזן״ דאך חאט איהו־ אבעל ־־

^שטאלבט. עד אז
זיד םארשטעהט װאס? איז נו, —

ה בין װאס — געזעהן, האב א;ך  אי
גרא- םאר האב איך ? ברינד

ט. איהם תכריכים אםילו נסyש ם ^י  ג
 רy נאר װי הן,yרזyד באלד האב איך
 ־y: מלאכט א איך האב געיחוכרען, איז

 שטאר״ — yאא !שטארבט רy טאן...
 חןר נעטױגס האט װאס צו רyאב בען.

^Tya ? ה  קײנמאל האב ׳ער זאגמ אי
 נא, נו, מײחגא. קײז DKny; איב נישט

 אבער שטאדב. מיירעא... א האסטו אס
אפ... נישט נאר

 און הױך. נישט גערעדט האט זי
 טראכס זי אז נעדאכט, דך האט עס

 רyאב רעדט. ױ ײאס דעט׳ װעג^ נישס
 און נעטאן װײן א הויו זי האט ■אוצים

r; דעם אין האט װײטאג אזא w ry ̂
 םיט כוט םולען .א האט זי וױ פוגקט

 און אױטנעםר*בתצן פאיסיגתײט הײסער
דעלבײ. נריהטyג5א שטארה זיך

דארע. קומט, —
 איבעד איהם טוט אליין, געהט —
 און גוטער. אזא זע:ט איהר אױב אליין,

 נישט. װיל איך נישט. געה — איך
 שפיא־ א — נעװען, כייר ער איז װאס
װאס? צי כעא

 קײן אנטאן נישט דאך סאן איך —
כית...

 איך עסק? םײן איז זשע װאס —
פרעכידע. א איהם דאך בין

 נע־ — דאן איז ער אבער —
שטארבען.

 נישט כייו־ רעדט ױאס? איז נו, —
 אנקולןען. :ישס אילם וױי איך ׳ןי,א

אוגארען... םיר געדארפט נישט
 זי :ענאגגעז, :יישט טאקע אז זי און

מרעפ. די אױף ןyבליבyג איז
 געפארעט זיך ה*ב איך בשעת און

 פאױ איך האב פיאיפאװ, טױט^• םיטין
 8 רyאב ׳זyשטיא א רהערטyד צים
 בץ געוױין. הארצרײסצנדצן ^איכעןpyשר

סרעם די אוי^ רוננען2ארויסנעש איך
ספעציע• טענשצן בײ אמאא פאלאן

v לע :n :v r ^ i סיט — טרעתןן וױארע 
 דארע. געװײנט האט טרערען אזצלכצ

 שטאוײן ס:י די אױח נעשטאנען איז זי
 פא־ ־־yi אז הא® מים׳ז זיך געקלאפט
D: נעװײנט, און רענטשע y ^ y; נע־ 

 חור• גערעדט און קװיטש, א כייט וױינט
 אופנאטילליכע אוטנעלופפערט^ בײ

װערטעד.
אויסנע־M י• ►דו װײטאנ —

ŷ הליסטער... jnrp........ד נ אוכד הי
פארגצטליכעל...

 אונזערע פאד פדקעטם בילעע
 קאנצערטען די צו טדטנלידער

ארקעםטער פ״להארטאנימ «ץ
 באהײ האנען כײכוגליתנר yרyrאונ

אל רעם םון 1םע שאג ײ ק  ־om«in ^ו
ט נ  בא- ו\י זחנאזנן ורעלמ הארטלאר. ^

 נעמנ־ קאגצצרנאנן, ביאינצ צו ןyכםעyר
*ר*ע«םרא. פי^הארםאגיק דמם פון בען

וחוג־ זיר סעז \m< אײססינפםמ םאר
 דצ־ ערײקי^אוטול פון אפיס אין דען

v ייצסם 3* •ארםםצנגר tM םלודיס.׳

n

t. ו . ״-t3,r׳ .
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- m an דעד i ארכײפער   pijrriiT חײס 
והסןתעמניל *ונזעד פון *ױופו שרשסעד

זנימ־כאנה
o דיט n אײיגסריט pe יוונזער 

 דעס pm ױניין״נאנ? אינס«רנ««סנ»י
iro איחר סון יסחר *װייסען n יי חסם 

ivumcvum נראנדיסזע » *רנייט, »ן 
 י «ו ניז רןנטסערט־גט װעינע סרנייט,
r ווױס׳ןר ru iM  n •  omo ■הססנוננסן 

עי ות| נעחסט, חסנ,ן סיר וויס  ײנז
«ir o r־m orw> סנ״ די ריט *וז*דען 

 גע״ ד.«נען יסרס גױ pm djmuv דעוע
 ױניטד ‘•MJMtrrrrorM די גרינדעט

נ*».
A

p נעוױס ir  pm ײטס *׳•״ן, ד*ס 
 דעם סון נ״שןי דעם אין נ*נק אונזער

 האט על,דסטע;ץ איחר טון *סהר ער׳שטען
omp m m »'הר אין m4׳ pc ?mb 'כיי 

י זי ה*ט נעעשענם נעת דטייור, <י*ן  זי
ױו סון <mo«׳mp » סיט  טויזעגט 1500 ני

 איי נעוױס ;אױפטו גרױסער » יאיאר,
 ױניסו־מעמ־ אונזערע װאס *ל״ן, דטס

 ,וסמ־טססרטז ז״ערע נרעננען נערס
 «ון נטג̂י ר v י י ו pm tuye *אר

MO 'iMP'O iiini^ מהר ניט זיןי קען 
m u m או| *רנייטער״מקדער. םיט 

 נרױ » ׳*אדעז, איינענעס זייער *ו אשט
 װטיט ניונק די װען אנער, אױססו. סער
 נע* נ*ט אין נטנונעגט, דערטיט זיך

 *ײי ײי מיטיעז, pm װענען סון םראנט
 נע־ *ום קאסיטאי איוזר יינװעסטןן *ו

m זעי׳»»פטלילען u ױניידגמם* די פון 
 איינענט־ • איהרע זיינען ותילנע כןרם,
 ערםיים נים זי װאאט נתי̂נ נעאי איכע

nm a םענאיכי און טױםנסנען נרויסע 
 סאמ» נזװען ד»ז װ*אס זי פייטען.

 סון ■ריײאט״ביונק, א וױ מעהר ניט
 און טער״חאידערס איחרן נאױז װןאנער

nזי  ז״ערע ir«npw וואאםען o*רo•י
 אריינ• דןוס אױף ■יט^נסקן יעהראיכ«
 זי• נארניט. מחר אזן נעאד, נקאןנטמ

 זי אז באהױסםען, נקהאנט ניט ־יאאם
ם־ c א tr < ע ז ע ג ױקימ א־דנענד םיס

 איז ייאס סרנ״ט, אז ̂<”«רנ ע כ י י
 ארביײ די שאר וױנםינל״ם נרויםער׳ פון

 נ־ט ארער יא זימען ןיי «ו נכ«, טער
 אין ״!ער־האידזרס אדער חסאזיטארס

:pim. ן  נעםיחאט זיך ײאאםמז מיר יו
 ערװאר־ אונזקרע א־ן עגםױ״וס נאסת

 דודה נעדוזם ?ין ײאיםען םיר םוננען.
 דער ?יין פענ קס נרױס װי to זיין,

 «בער. באנ?, סו; ערסאאנ םינסנוויזאער
o םיט טום זי נ*אד וױ אאעםעז, נאך n 

 םוען, באנסעז איע װאס ראס, נאויז נעאר
 ■O'0'ivpsa נוטע אין עם אינוועםטען

pat און רייכער, טאץ װערט נאנש די 
 vp• און נים מיר ח*בען נארנים, מעהר

 UMTMa א כאנק אזא אין האנ?ן נים גען
in n .אינםערעס

A
 OMT ;עפאהר, א נעװען איז or און

 אינסטיטױ אנדערז יעדע װי ,pimo די
ו זאל *יע, י  נאםראכטען, אגהויבען ז
 נאר םיאכםעז און זעאנסט**וחמ, אאס

o װענען n, אץ װערען *ו אא״ן וױ« 
דאך, סיר זעהען רײנער. און נרעסער

T איו דאס אז n אנדערע די סיט סאא 
 נע־ זיך האנקן װאס ארנייםער־נענס,

 אונ־ שאר סריהער «ײט » סיט עשקנם
m סון נאנש, זער im oon מיר חאבען 
 הא־ זיך זאאען זיי אז נזחערם, גים נאןי
 סון אונםעתממוננ אן «ו irouw מן

 אר* נעמלשאסטאיכער ותאמר אירג׳מד
T<״ נײט. n שוס־ די אין זײ ;עהען

p«< סון םריט . in  n n JM  r, םאמנ־ 
 הא־ און אינװעסםסענטס- ועאמ די דיג
o גים מן n מים נויסימן r« ערש׳יען 
n ײאס *ילען, חעכערע די r אזקאבע

ײ כאנק ו האט נרינחגנ איהר נ י ד ז  נ׳
ו כױר שיהאען נון, טםזנאען, סוזט  זי

 אז נאריכםעז, ipwp «r נוט מירפאיר
 אינ־ אתזער טיט שאי חט־ גים איו ד*ס

p’ טמרנעשאנאא i u n r i i. נא־ האם זי 
ען ס א מן «ו ^ « iro אייזד ק m r טריט 

rV >  i n  pM ממא׳שאסטאינער » סון 
«י האם אתו װי און, טמרא.

 סאז «ז נעםראשפ׳ באטאוס איתד סיט
o n מ סאכמ ס מ ם כ ױ  גױטמססע און ו
מרז סאד ר או( מ ײ רנ o אין • n א*«־ 

)BJiugu םינען

 עפעגםלימ ®ילע r» pirn מוױס
vfo ^ p r m, מ ל ת ו ו מי  נו־דס ®יז וי

m* וױ •רנײסער. ןךי

v ז#יען סרנײםער די װעיכע אץ m\ 
עו סון ■ראדוזןט מו״לען דעם ד׳סכען  ו״

̂ך קען יסס *נער ^רנײט,  דעדװײי נ
̂ר ױ אונטעדגעסען, דט כאגק די  ט

 םארמייכטומען מיט נאנק, א איס גיט,
iv ̂וער-הס?* און דעיאדטארס איהרע 

 1» אין געיט איהר איגװעסטען דערס,
̂ס אוגטערנעטונג,  פארכונדען איז װ

 אינ־ מח זי .pon סיגדעסטען דעם טיט
ס. אין געיט איחר וועסטען  װאס עט̂װ

ז און דכעו, גא:ץ איז י  זעינע דער י
v דעם כיאנען הענען צײט y ftv m\ 

 האכען, מוז נאע׳ז יעדע װאס סראפיט,
 אױןי געדײהען. אךן יעכען הענען צו אום
 ראייע די זיף אױף געםענדיג זי, מוו
pc ̂שאגוטריכער א  גוט טױנרין, געזע

 דױיף׳ װעיכע פראגע, די נאטראכטען
 דכעד״ פולער סיט געכען הען זי װאס
 נױםװעגדיגסטען אם איז ׳זיך םאר חײט
 ?ײנען ירזנ און *רב״שעױ. די פאר

̂ט זי דאס דכער,  טיעפען געקענט גיט ה
 װאס יץ,0 פון אױסװאהיל נעסערען קײן

זװ װי געהענט חאט ױ
̂יך טאכעז  צו ארבײטער די םאד םע
הײם״ אייגענע אן האנען

/«
 כאצױבע־ וױ הײם!י אײגעגע א;
 אונדעדגרײככאר װי און זיס וױ רעגד,

 פאד ק^ינגעז װאדס ד^דגע דאס מוז
 אײניגען דאם פטר •ראאעטאריעד׳ דעם

ט זארנ ק״ן וגד׳גי?, נע ס  אזױ נים ױי
אדג וױ ארבײטעד, דעם  ן9האכ צו די׳ז

 זײן און זיד פאר האי איכער׳ז דאןי א
 אזױ גיט איז זארג ?ײן םאםי^ע.
 אנקו־ דעם פאו־ מורא די וױ שדעקאיו,

 וועז מאגאט, יעדען םון עחמטען סעגדען
 חגנם, זײן נאף קוסט ארד5אענדי דער
 סענט קײן גיטא איז קעשענע אין און

 גיט שרעחט זאך קײז רפואה. א פאר
 געדאגק, דער וױ ארכײטער, די אזױ
 איז יאנדלאדד׳ דער קוכיט אט־אט דאס

 אזײ זיי*:ו ojn vt הוספה א םארלאנגט
 מר duv דאנט. הויכמן מרעק^כען אױך

 װאגיענמן אײכינע דאס הײגט צאהאט.
 םיה־ איבעראא אוז הויז, צו חויז פון

 אײנ־ אן זױ פדעמדעד, א װי זיך, אענדינ
 םון אױנע איז דאס אט — געכעטענעד

 האיל־ װאס צױית, איז זארנעז גרויסע די
 און שרעס אײן אין ארבײטער דעם םעז

ציטערני׳ש.

 אין נעטעגדמ אילעס דאס אט און
 די ױניאנס׳ די האבען אנכאטראכט,
 אינ־ דער םון כתים בעאי אײגענטאיכע
 כא׳פיצאסען מניאךבאנס, טזרנעשאנאיצ

 א אױפצובױען צוריק טענ אײניגע מיט'
 הויז אסארםטענט ■רעכטיגע גרויסע

יסוזץת״ ?אאיעראםױוע אױף
A

קאאנערא־ ״אױף עס מײנט װאס
 סיט אז מייגט, דאס יסודות״? טױוע

 כידן אימװאױנער די זאאען צײט דער
 זײערע אויסצאהילעז קע;ען הויז דעם

 דעם סיט פארנעסען, זײ װאס צימערען,
 האלט איצם צאהיען. זײ װאס רענט,

 און רענט״ צאהאען אײז אין םענאנם דער
 יאהר, 20 הױז א אין איאעבען עד מעג

 הויז. דעם אין גאר;יט איהם געהערט
 גע־ גאנצער דעד פון אםיאו ציגעא א נים

 אינטערנע־ די װאס הױז, דאס בײדע.
 צו בא״שיאסען האט ױניאךבאנק יטאגאא
 געדאנח, דעם מים געבױם ותרס בױען,

 װאס רענם,. םאנאם יעדען טיט דאס
 דער זאיל אײן, צאחלם םענאנט דער

 װע- פארנעמט, עי וועלכען אפארטסענט.
 אימענער, זײן מעהר און סזןהר אילץ רען
 די קוסען װעם עס ביז אײנענטום, זײן

 צאה״ דארםען נאר װעט ער װען צײט,
 אויסקומעז װעט װאס םצקסעס,־ די לען

 אלעס, םאר אױך וױ חלק, זײן אויןי
 אױפצוהאל־ אום נױטינ׳ זײז וועט וואס
 ארד־ בעסטער דער אין חױז דאס םען

נומ.
A

 דער איו צײט זעאבער דער אין
 אאזז אין פארםיג נים גאך כ$ומש ןאאן,

 אנםאנג פון דאס אזא, ווימזתאחײםעז, ־
 כא־ זיק ציסער א פון רצגם די זאא אז

תצנד איז וױ ניאינצד, דייםעגד  ווצא־ אי
ן  םון מױז-איגערעדם •וײװאגדזזױז, מ
 וואס באמוועםאיכקײטאז, רמיחתנעm ו*י
o יון סצנאגסס די n ז חױז ז י י ו ד ו  נ

ז ניסאו. ו ם חאבעז זײ וואס י ־*FP rut ד

n\ ט tn אין ה*נצן ד rn N p n •  \"p״ 
אי חױו דאס t« tv* ואאן ךונל ^  ו
ען אנ rnW%\ » ח 'iw  \iv*yr ר א  ס

w w  n « ט-ױסען ®B ir i f  r ד•® 
n m m m  h, « , י י ו - מ נ׳ א טי קיו

 חױז, חנם פון אײנװאױנעד ר> אן אוױ,
 lffi I^vp !איען ו^ינסט, חױז דאס ױ1
אגדערע. פאר טוסטער א

A
 א ׳צטעיען איעעד fjrp נאטיײיר,

 ״VP איץ עס opii וױ אנער, :פראגע
 סאר רצגט אז ווערען, אױפגעטאן גען
n פארתעיט״ אזא ז״ן װצט טצנאנטס 

^yj דסמעסע p '< איו תירוץ דער און: 
 ■רא־ םאר גענױט דט װערט חױז דאס
צױ פאי״צטעגדע איז pjga די פיט,

ױז |ymp צו ®רידען  געװעהד דעם ני
 אדײנגצאעג־ דאס פאר ■ראצעגט איכען

 כאג? H סעחר. דט און געאט, טע
 דעם םון מאכען צו כדצה דט חאט

 מאי ררײ און צוױי געיט אר״גגעילעגטען
 פאא דער אפט איו דאס וױ םיא, אזד
•רױואט-אײגענטידער. אונזערע סיט
 אדיק נעהט װאס •ראפיט׳ גאנצער דער

 די פון ?ע׳עענעס די אין געװעהגאיןי
 װעיכע ׳די צו נצהן װצט יצגדאארדס,

̂ען הױז. דעם אין יעכען װעי
A

 באיציא- האט טען װאס ׳הױז דאס
 פאר «יאץ האכען וועט נױען, צו סען

 אנלעדע אין פאטיאיען. חונדערט צוױי
 סאײ זיך טיט װעט הױז דאס װערטער,
ו|6 יעטעדכמא היכ־שע גאנץ א. יעטעאען

״ װ^ננע װי און׳ ■אדצױן, טױזענט א  ז
 צאהא דער םיט פאמא^ך איז דינען

 עס איז דאך מעסכער^יפ, אוגזער םון
v גאגץ א זיך םאר און אן v m צאהא 

 ארױסגעריסעז װעאען װעאכע םעג׳עען,
 םון חירזי דער כײט װעדען, כאפרײט און

o פון קאאיען די םון יודאגס, אונזערע n 
 -oy טיט מענ׳פ קײן אין הענדאארד.

 די אונטער^זעצען ניט וױןט ^כא װאס
 אונטער־ דאזיגער דער םון לױכםיג?ײט

m w i ד.י,.צאד׳א \\ײל דעדפאמ גאד 
 גע־ ל י י ו ו ד ע ד iy:yp װאס דעגיפען׳
 פארוזעאטניסנתסמ איז װערען, האאםען

 אין האנעז דארף טען אכער .yj’^p א
im, איז אונםערנעמוננ דאזיגע די אז 
iv אין שריט עד״פטעד דער כלױז i ריכ״ 
ט זעהען ס^ר טוננ.  װא־ נרונד, p’p נ'

 וועאכע ,ארבײטער״חײמען,. אזעאכע דום
ד| . «עז1גצרסח,ן1; וומאונר  בא* ־ זייער ו

 *עמחנ־ ?זעהױדיטזדי און ?װעסאינוןןים
 זיך האלטעז ניט זאאעז ״זאטעאען, סטע
 בשום איז עס פארמעהרען. איק איז

 ױנ־ פון׳אונזערע ודאונ׳מ דער ניט אופן
 ױניאךלײט, 200 עחפטע די אז יאנס,
 םארזיכערטע זײעד ?ריגען ויעאעז װאס
 באײ־ זאלען ױניאךהויז, דער אין חײם
 אז #איז ציא דקר סגואה. יחידי די כען

 אתלכע סעהר אאץ זאאען װײטער װאס
 אונ״ וױרקאיך ביז װערעז, גמבױט הײזער

 די ווערעז זאא מעםבערשי• נאנצע זער
 הונדערםע פון אײגעגטיםערין אטת׳ע

פאלאצען. אזמאכע
A

באנרי־ דארום הארצען נאנצעז םיז
 ־אונ־ פון אויםטו דאזינעז cm מיר סעז

 אינטעתע־ אוגזער דורך ױניאנס זערע
 דערנעהנטערט עס ױניאךבאנ?. שאנאא

 זעהן ריר ?ענעז דאס — צײט די זיד
 טעטיגקייט די װען ~ כאיטײנפעראיף,

 מעםבערם איהרע םאר ױניאן דער נון
 נים אויסברײטען. אײז איז זיך האאט

 מעמבערס׳ מיהרע פאר זי זארגט נאר
 באציהונגען זײערע איז ארבײטער אאס

 זי נאר ארבײטס־געבער, ױיערע צו
 אין ארײן מעהר אזן טעהר אאץ גרייםם

 העאפען צו זײ זוכט און אעבמן, זײער
אעבענס־פארהעאטניסע. אנדערע אאע איז
 סצהר אאץ ױניאן די ערםיאט אזוי און
 אעבענס־אוים־ גרויסע איהר מעהר און

 אר״ אדנאניזירטע די העאםען צו גאבע,
 אעבענס־ זייערע v א א זיא בײםעד
נויטען.

A
 ור;רעז באקאנט װעט קירצאיך נאר

 באדינ״ די אויך און פאאץ, גאנצער דער
 ער׳ צו נויטיג זײז װעאצז װצאכע נונגעז,
 הוגדערס ■אר ער^םע די םאר פיאעז

 ער־ די זײן זוכח וועאען װאס םענאנטט,
 ױנ־ פרעכטיגען דעם םאתעםען צו ״שטע

 באזאנ־ זײנען וועאכע די׳ יאךפאאאץ.
 זיך קענזן סירט,mםאדאינטע רזרס

imjjni דעם קאפאאוױטיש, ברורער צי 
 ױנ־ אינטערנמ״טאנאא חןר םיז ?ע״שיי

 קענען שויז וײ וועט ער און יאךבאנס,
אײז אײנצעאהײטעז. נויטיגע אאע געכצז

ר  חנם פוין ‘1גױצ דאס דכער, vn זי
ע א |Mr איז חױו נ מ ס ^ א  אויט זיך/ כ
r o ,חאט וױיסען p i r אױסצרוחנחא- די 
 n םרן אײנעם אױג אין קאטיטע מע

 יארק, vj אין ■אעצער •דאכסםואסטע
 וואכען, פון םדאגע » נאױז איז oy און
 דאס נױצן שטצאען דןי oyn סצן און

yonii ,ױט װצאכצ, װדאךחױז  om י
Dyv ,o y rw זײן , ס א ו  Vi װאס ^

inyiyi. ניט נאןי חאט יאר?
A

דיג תנ ײ  ׳ און ערםאאג □m זyגyװ ר
iyT ט רנ״ p*': רyאונז םון א rv n v v• 
?, נאא אג  עט״ גאך מיר וױאצן ױדאךנ

 צרפאאג דצר וױ גרױס, .y 1גyצוא װאס
 נאןי זײן נטypyג האט רy iy^ איז,
 ארבײםצר, אאע װעז נחנסיזר, פיא פיא,
 אנדעדע אין דעיאדטארט זײנצן װאס

jypjga סים אריבצרגעםוםט װאאטען 
viV"i אר» o:yo איז ^ ^ז  ריכםײ או

w י י ז אין i r אכ-זרי באנק. ר 
 מיר םאא. דצר ניט נאך עס איז אייחןר,
 ױג־ yiytjiH םיאצ דאס געהערט, האבצן

 האבצ; מיר װעאכע פון יאךטצסכצרס,
 %iyc ביסעאצ א ערװארטעז נטyמyג

 םאר־ דא־ך אפטרעפען זיך אאזצז יטכא,
ד װערען צו פון טותים,6? ^ײדעגע  ח

^ זײצר ״ון פאזיטארס  םאראינ• באנ
ע ט ר ^ ר ע  אײנ״ זײ וױאעז מעניטען ט

 דע״ װערען װעאעז זײ װעז דאס, רײדען׳
 אינטערנעיטאנאא דער אין ■אזיטאדס

^  װיסעז, ױניאז די דאך װעט ױדאךבאנ
 <זײ\ ניט האבעז זײ צו האבען, זײ צו

 םון םאא אין אז זײן, קען דאן און געאט,
 ״קאפיטאאיס• אזעאכע זאאען סטרײק, א

 סטךײיד קײן קריגען קענען גיט טען״
 זײן װעאען זײ םאא אין אדער כענעפיט׳

 איניפױ װאכען עטאיכע צו בארצכטיגכן
 די זאא ארבייטאאזיגקייט, פאר רענס

געבען. :יט' זײ עם ױגיאן
A

 געסינען דאך איז, דאס װי נארייט
 און עס, גאויבעז װעאכע םענ^״ען, זיף

 דע־. װערען פון צוריק זײ האאט דאס
 סו ידני^דמהק. זײזןד איז •אזיטאדס

 ער״טטענס, אז ער?אערען, זײ אאסיר
 םיט קופט ארבײטער דעם װאס דאס.

 גיט אופן בישדם 1ױניא די jyp רעכט,
 ארביי• יעדער איהם. םון אװע?;עדעז

 סטרײק־בענעםיט זײן סאר צאהאט טער
 אינ״טורענס. ארבײםסאאזען זײז פאר און
 װאס צר?ה, קײן ניט דערפאו דאס איז
 נצבען. ניט אדער יא איוזם הען ױניאן די

 געבעץ, איהם עס זי מוז איהם, קומם
 װער״וױיס- באנח אין האבען ער מענ און

 *ר• די םוזען צוײיטענס, געאם. װיפיא
 שםעהט באנק די אז פאחטטעהן, בײטער
 גצ״ נעװיכע םוז קאנטראא דעם אונםער

ד אז םאראאנגען, װעאכע זעצע׳ בי  אאע.
 איהרא סיט ־ האט כאנק די װאס גצס,

 םוד א באײבען מוזען דעפאזיטארס,
 •n»Bm דעם און באנק דער צװייטען

 םון טאר מענ״ש זײטיגער ר«ײן און טאר,•
cm טאר אביטא, באנס, די װיסען. ניט 

 דעד איז גדױס וױ זאנעז, נים הײנעס
 ®־im יענעם אדער דעם פון דעיאזיט

 גאד האט זי םאקט. אין איהרען. זיםאר
 אימיצצן, דערצעהאען צו כםm קײז ניט

 דעפאזימאר. א איהר בײ איז עס װער
 הא• צוריה אאננ ג*ט םאהט. א איז אם
 גע־ צװעה געװיסען א צואיב מיר בעז

 געןויסעז א װעגעז עטװאס װיסען װאאט
 םיט באציהונגען פיגאנציעאע אאקאל׳ס

 נעװענרעט זיך האבען מיר באנק. דער
 האבען מיר אגנער באנק, פון vsryp צוס
 אויסנעםינען♦ נעקענט גארניט איהם פון
 םאראיבעא שםאר? אונז אויף האט ער

 דארםעז װאס ר, י מ װאס נעהאט,
 צו מװעגדעם זיך האבען װיסען, בעטער

 ער װעאכער י1אוי פראנע, א מיט איהם
 צו אונז רעבט קײן געהאט ניט האט

* ענטפערען.
A

 דאזיגמ די אז האפעז׳ װיאען מיר
 אוימ װי זײט, אוגזער םון װערטער פאר

 אונטערנעםונג װיכטיגע און גרויסע די
 ױניאד אינטערנעשאנאא אוגזער פון

 און טויזענטע די באװעגעז װעאען באנס,
 זיײ װאם אונזערע, מעמבערס טויזענטע

אוחא• רmאנ אז אדמי אזא צואיב :עץ
ײעי צו םרעםד געבאיבען כע  באנס״ ז
 אי| סענט פאר זײערע געהאאטעז און

 נױטיגע, דאס טאן צו בענס, פרעמדע
 נאך שםארקער, :אך סאכען אזוי און

^ אונזער ערםאאגרײכער  ױ זאא און באנ
גרוי״ אאע ערםיאען קענען שנעאער װאס

 1» װאם אױםגאבען, נאבעאע אוז סע
שטעאען. זיך םוז ױניאךבאנק אמת׳ע

ארכײססמזמ דעם ווענעו װערפער- פ*ד א
אינשורענס־פאנו

 אן דזשון ערשםעז חןם םון אאזא,
נס־םאנדmאינשו דער וחגס
 אויס־ אנהויבען ארבײטסאאזמקײם םאר

 דןי, פארשםעהם ז.yרyװ צו נצצאהאם
 ײאאט גצווע?, םענאיך װאאט or ײעז יײ
 גיכער װאס נעװאאם אודזןי ױניאז די

 ארבײםס־ pc im^' װעאכע די, העאםעז
j r 'p n t f ײניאן די האט דאם אבער 

 נעיחנן איז עס אײדער םא|, נצקענט נים
r איז איצט &n םאר פאנד « w רא

 די־ םויזענט 600 ארום אנגעזאטעאם
 נעססםפן ביז אז נ̂טpכm מעז לאר.

 א אננצזאםעאט זײן שויז װעט דזשון
 “באמאא איו דארום און דאאאר, םיאיאן

 דעם *או/אעז צי אנהויבאן נעװאיעז םען
 בארעכ• זײנען וחןאכע די, צנ בענעפים

 קוממגחס qm םון איהם, צו םיגט
אן. דזשון

_ 1 ̂ * A  v*m 
̂גז װאןי אעצטעד -on אין
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iדער אין געשיכטע געמאכט האט װאס ױױאן עסיװער _פראגר8דאסלעכעז_פװ
ט  מײדאאר די וחון טצנ, יצנע דנ

 םאראא• זyחאב ?אאצדזש בארגארד סון
i iyt״n y דצר אױוי גצחן צו חאאסצן 

 אײדיס איסט״סײד די םיט פיקצט״אײן
 בעל• «. ח. א. םרס. iyv #םײ?ערס װײסט
 סטרײ?• צצנויפגצרופעז חאט םאנט

iy«i>o»nic און חיפאדראם, רעס אין 
 א א'צטער בראנדײס, ד. אואיס װצן

 סופ• סטײטס ״ױנײטצד רעס םון ויכםער
מצז איז ?אורט׳/ רים  באסטאן םון ג^ו

 קנויא om אױפפאאנטצרצן הצאםצן צו
m^ די פון :yo’^ D ' i i אינטערצסצז 

ן די צוױשען  זײערע און מאכצר ?אא̂ו
 אן, טאג יצגעם פון — כאאצבאטים

 רסypװאר גארמצנט אײדיס די האבען
y דעם צו אפצאירט שטענדיג r i r v- 

 די םײנוננ. עםצנטאיכצר דער סון פיהא
ר אנגעצײכצגט האם ױניאן ח אי ף׳ ױ  א

 נע־ און ראמאנטיזם םיעא אזוי פאן
 האט ױניאן רmאנ קײן װאס װאנטהײט,

ניט. עס
 -רער װאס ביך, א הומט איצט און
 אױסערגעװעדזגאיכ־ די םון עפעס צעהאט
u אט םון קײטען n .ארגאניזאציע
געשרי־ שוין זײנען ביכער סך א

 ארבײטער־בא״ nm װעגעז געװארעז בען
 יױ אײנציגע מאנכע פיז און װעגונג,

 אבער צוגויף. איהר £טעאען װאס נייאנס
 װי אזױ נעװעז ניט זײנען ביכער יענע
 םון געװארעז געשרינ?? זײנעז זײ דער.

 בוך דער געאערענטע. םאר געלערנטע
 איעענשאםט באזונדזןרע די האט אנער

 באאערענד און אינטערעסאנט דין צו
 אזוי ארבײטער, כיאסען :רויסע די םאר
 כיעג־ טעmהויך־געביא די םאר װי גוט

 אינטערעסירען װאס די אאע פאר שען,
 און ארבייטער־באװעגונג, דער כייט זיך
 באזונדערס זיך אינטערעסירען װאס די

 אינטערנײשא־ דער םיז סmפראג 1םים׳
 ױגיאן װאירהערס גארמענט אײדיס נאא
 אע־ דר. יאהר. פוםצען אעצטע די איז

 געאער״ א םיז געשריבעז איז בוך װילם
 נטע^yרyגעא פאר באויז :ים אבער טעז,
 געשריבען איז ער װאס אכטענדיג :יט
 אױןי באזירט איז און קענער & פון

 דא?ומענ- צונויםגעשטעאטע םארזיכטיג
 געװא־ געשריבעז איז בוך דעו/ טען.
 זיג־ סאריס םון םא^אאנג cm אויוי רעז

 און ױניאז, דער םון פרעזידענט מאן,
 אאם פאארד, ivoipyrpy גצנעראא דעם םון

 אדכײט עדױקײשאנא^ דער םון טײא א
ארגאניזאציע. דער פון

 אונטערנעשריבצז םארװארט, א איז
 באאכר *נר?רע די און זיגמאז כיר. םון
:געזאגט װערט ױגיאז, דער םון טע

 דעם באקענעז װעם געסזיכםע די אט
ער פון דזר *װייםען  םיםגלידערסזאעז אונז

ן צילען די מים ען די או או:; מו «  מון אוי
ען װעלכע ׳»וורגעחער זייערע ײנ ײעז ז  גע

ט באזעלם ם, םי  חאבעז װעלבזן אידעאליז
עז סגעײיז  איבער• אוםבאסװיענקםע *[ ארוי

ײעל״ און ארבייםער״זאן/ דער צו געבענקײם
ך האבען כע u געאטערם סך א זי tt דער 

“-----------------•
ױ די ®יץ איבערגעדרוקם )י נ  יארק ״

ױ, ביק מײמס״ ױ 1925 מעברואר, טען3 «ון רע

. האװענװנ ארכײטער
־א-ל. vj זייטען. 608 לעװין. יואיס דר. סון ײא־וײמלס״, ניומרענט ײאודענס (״די

)$5 אי:?. היבש, װ. ב,

ן ס פו נ א ו ד . א ( * ק ר א ל ש ק די ץ. ל. פיז אי י ט ש ל ע ת נ י מ

קלונג ײי ם אן, אונזער אדן ענ גי ו  אבער י
ן *אנגען ײעלכע י ו - אן איצם א ג ײי א אי  י

, י7י פון װאקסען דאס דען. אן ט ױגי ײ:  ח
ד װענד« טאג, צו  יויבעײגע־ די אן ׳■וין יי

 ווינ• די פון מאראטעחן דאס און בענקײט
ז מענער גערע ײ י7י ®יז ■ײיעז״ אי ט צ י  י
ם םיטגלידער«א»ם, וער  חאוגונג דער מי
ן ײעלעז םיר דאס ײ אי ען ז ג עיי ק* ג  •וג

 אי־ און ®אחגעז־מרעגער לאיאלע אזעלכע
םעד בערגעבענע ײ אן, דער nge פיב  װי ױגי

׳ י ®»ר• װערען עס טעטיקײמען DROyw י

 איז װעאכצר אצוױן, דר. ארנאגיזאצימ.
 עתאנא- םון פדאםצסאר ואווען םריחצר

 טאנ• פון oyonnyiviin דעס אץ סיחס
 דאס באחאאטצן זיר בײ האט טאגא,

 גיט ̂זyאקטD מיט אננאנג אקאמנמישצ
 כא־ און ,זי םיז □yi״p פארבײאאזענדיג

 ארױס רוםט װאס y^yr« נאר זונדערס
 צום אנער?ע;ונג. ארן סימפאטיצ זײן

שטריײ די פון ביאד דאס :בײשפיא
 די אמאגיזאציע, iyT אין טיגקײטען

װעאכע ארוסרײסונגעז, פארטײאישע

אינדוסטריע. נאירענט אײדיס דער אין שאפ״ ״סײעט אכיאאיגער דער

ם ענ ײנ ײ מיר װידמעז בוך דעם אין צ  ז
װערק. דאס

 נע־ מען האמ פארװארם אזא םון
 װעם בוך cm איז דאס מײנעץ, הענט

 ״ :אארדײכע דאט באױז- פאאץ געפינען
 לױכ-געזאנג*, א זײן ניכער װעט דאס אז

 איז דאס אבער היסטאריע. א אײדער
 וועם בוך דעס אעזענדיג פאא. ךער ניט

 גוט *זוי פונסט דור אינגערער דער.
 װאס \וי טאז, צו ניט װאס אויסנעםינעז

די ^יםצוהאאטען כדי טאן, צו יא

 געװארען םארעפענםאיכט זײנען ?ײט״
 אנגעלעגענ״ דאזיגער דער אין רואס אלע

 גרויסע די אז נויטיג, איז עס הייט.
 באקאנט גוט װערמץ זאא פעסבערשיפ

 הא־ ניט זאאען זײ דאס אזוי, זײ, םיט
 װע־ זײ װעז שװיריגקײטען. קײנע בען
 צו בענעפיט, צום בארעכטיגט זײן אעז

 גע־ װאלטען םיר צײט. איז עס קרינען
 אײנצובארו־ ױניאךבאאמטע די ראטען

 באקאנט איז מיטינגעז, פפעציעאע םעז
 אאע די םיט סעטנערס זײערע מאכען

רואם. נויטיגע
A

 רואם אנגענומענע די אין פונקט אײז
 חלאר נויטיג־דא זעהר םאר מיר האלטען

 אירגענד םארמײדען צו כדי מאכעז, צו
 ?ען עס םיםםארשםענדנים. ויעאכע

 סעמ־ אונזערע םון םאנכע םאר אויסזעהן
 יא ^ויז איז עס באאד װי אז בערס,

 אינשורעגס אן געװארען אײנגעפיהרט
 ארבײםם־ אזא איז ארבײםסאאזצ, פאר

 דא־ 10 צו בארעכטיגט ארבײטער לאזעל
 סוםע) באשםימטע (די װאף די לאר
 ניט. ארבײם ער װאס ײאד, יעדער פאר
 פא- עס זאגעז, אאםיר אויב, אזױ, איז

 9 גאנצע ניט ארבײט ער װען סירט,
ער1אי' יאהר אין מאנאטעז  בארעכםיגט, .

 בענעםים, װאכען 37 ¥י זאגען׳ לאמיר
 * אבער איז דאס דאאאר. 370 צו אדער

o אזוי. (יט r גע־ פשוט^נים װאאטען 
 םארט אזא םאר אוצרות קורח׳ם סטאיעט

 בא־ װי װארים בענעםיט, ארבײטסאאזען
 כמנהר' סאאו?םאבער חןר םmאײ קאנט׳

 םון בעא-םאאכה *:רץר אז אירנענד װי
ט סאע?, אאננען » אא  דאןי םען טו.\ו

 םיאע םון פאגד א יעהראיןי באךארםט
 ארכיי• imy'.גפבעז צו אום םיאיאנעז

ארבײםסאאזעךבעגעפיט. זיין טער
A

אנ־ ױניאן די ןם9טא?מ..ח דערפאר
o מסטעז n ,וון-ארכויםזור װעד אז ווא

 ר ע ד ן י א ארבײט אויסער איז
ר ע כ י א נ ה ע ו ו ע , ג ט י י צ - ק ע א  ם

 אר־ ליסעא א האבען װעניגע נאר ויען
 צו בארעבטינט ניט דאז ער איז בײט,

 סאעק־װאכען אזעלכע בענעםיט. קײן
 9 צו יאהר, אין װאכעז 18 דא זײגען

 גלויבען, מיר םיזאן. יעדען אין װאכען
 אײנזעהן װעאען ארבײטער אונזערע אז
 דעם פון נויטװענדיגקײט גרױזאמע די

 םאעק־ די םאר *ױןי װעז װארים, רוא.
 אונםערגעל זיף־ ױניאן די װאלט װאכען
 בענע־ ארבײטסאאזעך צאהאען צו נוםעז

 װאלט יעדען, װאך א דאלאר 10 םיט-צו
 50 פאר זאנען, אאכייר באטראםען, עס

 מיליאן האאבען א אדבײטער, טייזענט
 דא־ מיליאן 9 אדער װאך, יעדע דאלאר

 סלעק, װאבען 18 די פאר יעהרליןי לאר
 סױ אונדערנרײכבארע אן איז דאס װאס
 ותרעז װאם צאהאונגען, די לויט מצ,

 בא־ ױניאז די האם םאאגליד געכיאכט.
 די ארײנרעכענענדיג ניט אז שלאסען,

 נאר זי צאהלט סאעק־צױט, געװעהנליכע
 ארבײטסלאזעך װאכען 6 םיזאן יעדען

 דעס דורף ױאכען 12 אדער בעגעםיט
 ארבײטסלאזער nm דאס אזױ. יאהר,

 אויף רעכענעז העכםטענס הען ארבײטער
 דעם םון דאלאר 120 םון בענעםיט 'א

שו^ס־םאנד. ארבײטסלאזעז  אבער אינ
םע די אםיאו סו  געװען װאלט דאזיגע.
 ארבײ־ אלע װעץ אויסצוצאהאען, שװער

 12 פאר ?ריגעז נעמוזט װאלטען טער
 מעז אינשורענס. איבײטסלאזען װאכען

 ניט זײנען סיזאז אין אז אבצר, רעכענט
 װאכעז. 6 גאנצע אעדיג ארבײטער אאמ

 א בלויז ארבײםסאאז זײן jpp אײגער
 א דאלאר; 10 שריגען מר װעט װאןי,

 30 ?רינעז ער װעט װאבען, 3 צוױיטער
 lyinp יעדער װעט אזוי און דאאאר,

 ךער איז דאס װאם נויםינע״ סאסע דאם
 אינ- ארבײטסאאזען cm פון !וזגד־ציא

״ ־• . . . שורענס״פאגד״

 אינטערנײשא־ דער אנםאנג אין זyהאב
 אינעװײ״ םון געסאז זmשא סך א נאל
 כױט געשילדערט ניט ער האט — ניג,

 איז om צו און םאיבעץ. העלע גאגץ
א ארגאניזאציע דער אין דאך ײ װ ^ 
 צו ניט אױך האם ער ניטא. סרױ קײן
 פוץ סאלידאריסעם די געשילדעהט העל
 סװעט־שאם, דעם געגען סטרײקס יענע

 האבען װעלכע הוננערייװײדזשעס, די און
 זאנסם די אםילו געריהרט צײט יענער צו

 ציײ די פון שרײבער עדיטאריעל קאלטע
טונגען.
 אר־ מעטאדישער זעהר א איז לעװין דר.

 דאס מעטאדיש, אזוי איז ער בײטער;
im אפט װערט ערצעהלוגג דער פון גאנג 

 מא״ גרויסער im םיז צוריתנעהאלטעז
 אנגעזא־ האט ער װאס פאקטמז םע

מעלט.
 אײדער פריהער סך א אן םאננט ער

 אין — געװארען, נעבוירען איז ױניאן די
 די װאו ,”״חזיר־מארה םונ׳ם צײטעז די

 פון אימיגראנטען נײ־אריבערנעקומעגע
 עסטרײך־אונגארז און פוילעז רוםלאנד,

 קאגטראהטארס די אױו* געװארט האבען
 געדארפט האבען װאס שנײדער־פאך איז

 פארמאל־ א װען טענ, די אין ״העגד׳/
 אנגעהויבען זיך האט ארבײטס־טאג נער

 איז עס װען און ,6 נעענדיגט זיך און 7
מ געװען א  15 ארבײטעז צו געװײנליך ;

 אינדער- 5 םון טאנ, א שטונדעז 16 און
 אלץ דאס איז — בײנאבט 9 ביז פריה
 םון םארדינסט דורכשניטליכעז א םאר

װאך. א דאלעי זעסס
 פוץ נעשיכטע די דערצעהלם ער אוץ

 א פון אונטערגעהן און יענטשטעהן דאס
 am םאך; דעט איז ױניאנס קלײנע סך

 װעל־ אינטערניישאנאל, דער םיז גע;ורט
 קאריערע איהר אננעהויבען האט כע

 און טרעזשורי דער אין דאלער 30 מים
 אױן* ערגעץ אפיס אז פאר דעסק־רוס א

 ?פיהרט ער אוץ עװעגױ, ערשטער דער
 ״נרויסען דעם דורך נעשיכטע רי אזוי

 דאם ;1910 םיז טענ די איז רעװאלט״
 םון צוזאםענברוך רm איז ענםשטעהן

 ביז ארונמער אזוי און ״פראםאקל״, דעם
mםים הײנט, סון אאטערגײשאנאל ר 

 100 איבער pc מיטגלידערשאםט איהר
 פון נעלכדפארקער איהר מיט טויזענם;

 דאלאר 6,000,000 ביז ,ךאלאר 4,000,000
 אפים־בילדיננס, איהרמ סים יאהר; א

 צו יאענער איחדע ױניאז״באנ^ איחר
 פון אינדוםטריע נאנצע די סםאבילידרען

באצײכענט לעװין דר. אףױיךא^ײחנד.

 װאס ״םוס-נאט׳/ א טיט טריט יעדעז
 ip װאו ארידנאל om אױזי אן וױיזט

 -oy״j א איו דאס צו גצגרכיע?, oy האט
p א אדער ױדאךר^חארד, א צײטוגג, i• 

ט י1סי צום און גירוגגס־נאריכט.  ד
 סטאטיס&יקס םון אפעגדי?ס אן א״ר

p̂ םון זyנטy\טPדא און m  iy iy אין 
 -yi א 1פו ם,סטג#yאל — טײיד, דעם

^yריגyאין אניצוטרײמוגג ר oyi נאכזױ 
םאיוטצן. די כען

 אין ?אנטיאסט^ די ײינעז דאס
vo ז״ז yvv i ז״נעז״דדאםאטי*, װאס 

טלא- איז ,1910 אין שני רכ  ד^רו
 גע• גצשאצם סיזאן ביד אין װײדוש רyנ

 א רyדאל 18 און 15 צוױמען מארעז
 וואס צײט דער אין רס^yסyפר םאר װאר
 זעחו נוואונײס כיזײסיזאן אין האט מע\

ly 16 און 14 שטונדען, yלאנג in o r א 
 מונן זאה y2^:,niyi א iyny3 איז טאג

 אינמןר- 5 שאפ איז ארײגקומען גטy£ל
 כײגאנם, 11 ביז דארט זיין און פריח

 •in yooD1^ די סון ,iy»yr yאל אוז
 *yp א אין אדער דאך, אונטער׳ן געץ
 ביז נעטענט-הויז,yט אלטער אז פון לער

 א אין שעפער רײכפ די נמיסע, די צו
 סאני־ געױען ניט זײנען לאםכדבילדיגנ

 אין איבערגעגעבען װערט אזוי — טאר,
 Dy:y’ ערשינען איז װאס רעפארט א

 װעכענם״ מינימום רער איז הײגט יאהר.
 48 פיז אפערײטארס םאר וױידזש ליכער

 װעכענט־ דער און װאף, א דאל 50 ביז
 רסyסyפר די םוץ װײדזש מיניסום ליכער

 אן — װאך א דאל. 42 ביז 37 םון איז
 פראצענם. 200 ביז 150 םוז העכערונג

 ארבייט^שםונדען די װען צײט דער אין
 44 אויןי נעװארעז פארהירצט זיעעז

 80 און 70 די אנשטאט װאד, א שטוגדעז
.1910 םאר םיז ײאר א יטטונדעז
 בא־ די מיט אגרימענט לעצטער דער

 סאגיטארי א א**ן ׳פטעלט לעבאטיס
 סאניטארי אויפצוהאלטען אום בעל,

 סאניטארי םארזיכערען צו סטאנדארדס,
^ ענ ט ש שעפער. די אין צו

ip געװארען געמאכט איז 1908 איז i 
 סםרײ? גענעראל א םאר אפיל ערשטער

 װאס ארבײטס־באדיגגוגנעז די גענעז
 דצר אין עקזיסטירט דעמאלט האבען

 באארד דושאינט im אינדוסטריע.
 צו זyבאשלאס האט קלאו?מאכער די םון

 א םאר לײסעאום מאנהעטען דעם דעגען
 ^אט האל םאר׳ן o:m די מאס־סיטינג.

 אומנליקליכער־ דאלער. 25 באטראםען
 אײנ- געדארםט ױניאז די האט װײזע
 אין און םאראויס נעלט*אין דאס צאלען

 באארד דזשאינם דער םוז טרעזשורי דער
געװען. נים געלט פיעל אזוי איז

ן םאג דעם אין ו םינג, דעם ו — םי
סע m האם — לעװיז, דר. אזרייבט םא־ גרוי

 םיד בײם פ^רזמםע^ם זיך ארבײמער סע
 חאט קיפער חאל דעיי אבער חאל, דעם ן ®ו

ך  םען ביז הפל, דעם עטעגען צו אנםזאגם זי
ד דאס פײנגעצאהלם חאם  יאליאקאװ ®.4ג
ן מענעדזאזער דעד געװען דעמאלם איז  •ו

»יל און ׳בו>ארד דזאזאינם ט חאס עי װי  ני
ט ן אײנגע׳גזענח׳ ם׳ ז קינער 4ח^י םי  עס אי

א אומזיסם. געװען אלץ  ד^ר האבענדיג מוי
ך זאל עולם ם זי געלא־ ער איז *וגעחן, ני

װ^ױ,־א#«ר צוױיםעד צו פען  װעם זן
צען באגעגענען ער פי םגעלם. אי ן פי #׳  אוי

 דע״ ■ײן, פאקס באגעגעגפ עי ד.#ם קארנער
 פאראײניגםדן די טרן סעקרעםוור דער פאלם

ע ע די  בײ ה*ט יןר און געװערלףיאמםען, אי
מען איהם  זײגער, גאלדענעם א צוגענו

 קי«ער חאל דעם געגעבען האם ער װעלבען
באצפת• איחם װעם מען אז ם«כון, א טאר
 געעפענט איז חאי דער האל. דעם פןןר דען

ען ארבײםעד די און געװארען ײנ פרײן. ז
טינג im אײדער נאך און  טאס־מי

^ דער איז ;עענדיגט זיך האט שו עז ר  ם
 אין נעלאםען אינטערנײשאנאל רm פון

 זײ םיז דאנכע מיט ױניאן, דעי םון אםיס
 בײם קאלעקםירט האט מען װאס געלטער

 מײ צום ארייז איז עולם דער ורע־ן טיר,
 צו נעװעז נויטיג איז געלט דאס טיננ.

 האט םען װאס בילס אלטע באצאלעז
באצאלען. געפוזט

 *ון אויסגאבען די באםראכם מען »װען
 עקזע־ גענעראל דעם «דן זיא- לאקאלס, די

םױו ה קו אי א בײטרט־ ד^רט מען געפיגט ב
ײד סך א צי געז מס  ^רגיןניזאציעם, אוי

סענדיג שלי  הפסיי״ צדקח־אנטםאלםעז, אײנ
*?, ■ועיי סאניםארױםם, םעלעי־, םי ס ױני  צ

 אר״ און אנוזרכיכפי•*? סאציאליסטי^ע,
ר  פד• קלובעז׳ ליםעיארי צײםונגעז, בײםן
 אזוז און איכאניזאציעס רעפ^רם בײםער

װײםער.׳׳
 אליין סטריײן גרױסער לעצםער דער

 1,946,531 נעסאסט האט יארס, נױ איז
 סוםצ דער םון דאלער 707,489 דאל.

^ אױסנעצאלם איז א װ ע  ארבײטער די נ
 און רעליוי. און בענעפימס סטרײק איז
 — P’noo om םון אױסגאבען אלע די

 נמװארען געדעסם איז״ לעוױן, דר. זאנט
 באארד״. דזשאינט יארק נױ cm םיז
mנצ־ נים האם װאס באארד רזעלבער 

 צו אויו• צורי? יאהר דרײצעהן כױט האם
 מאס״ א םאר האל םארין רענם באצאלעז

!מיטינג
ײאך.) :עקסטע !פזלוס
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 pc y?y® yrflH ד״
y -e  *g: ogr yre י  עי^י־ט, ד ת.1מ

y״*c:ypy, «ו ro o ro y r מ ד ע ף א ®ין נ
y?g*r g, כײס ogr ,oyr •איו ז 

cosyr ״ ff:yo44rY ; 5rug*:g-r4 ״
y :g ry i yi:y«rjgn״| :irog וגע״ושט^ 

wg pc -4; פאM1* yyjg חעדע-ט 
Jfi9j00ir- ו-נען י*»-, r̂fl9J«fi oo:y 

יי* *f :דדיטענס ; {yy;yo אעכעדיגע
*“VD ,pH ,D1rVfiyj£«*M יעןןדן • ן»»

ejyg, די pn i r r w H  yoo-ryo ״ד’י 
yry««f \pMin t ^סע״ןיד ל פ ט ר ר^רי 

ס.4:דנ9סאי?ס pn יט4י,
i די n r ^ r y :  iryu  ogr ,y:*iy 

rg  y o r t  •yr pn ד די פיא״בס  אי
 װינטיגסטע ,ד pH טע־עסאנטעסטע

pn דעי ;yorsry דאה רוסרא:ד. פון 
rg די ysgtv, וען* rg  r:groir טיט 

:rr-gry דייך oy:ryr4g oyr מין ודיעז 
pngry: |yo4jry :ig  jyy;yo p4H פױ 

rfrg 4 גאנצערog4fg׳:-y;:g;rgc ryg
ynny:;g הײס,  ogr pg| חני־ זיך 

rryo r g  jyryo:ryj רזר ײון  ײ נ̂י
ryr זאציע4וױא4צ po ר*יא.44א

r y r r  rg  op צו איצס yr^-pyco 
ryrH אגסוױקאונ: וו^מןחנ די po *רוס 
 חוגדערט 44צװ ס4ט װאאס ד ;yr אא:ד,
r w דס צוריין :ogry י צאר אאס  ײ

n * ip n p a  y*io»sgo״o, ד וױ ט ז • 
rjrr .גרױספר rron ר װ*יס נ י סי  מ

ח ניסאיפײײו  guy‘: יל*מ?*ס ספחר י
ngy*gr4«H ;yr, ון« gr| די װ*יט 

:y o rrv : y*:g רוסיטגר סון WW י 
:rt?og .y-.yr;g r:g גײר ?י װ^יט 

n r a; r״ w i j j  my? lyufo p- וױ 
w  p«g .ir4gyigr44H ע איו  י

 ״ojh in ogny: ogn גיויסעד rjrr נתר
ו נ מ ״ ױ וױרפוגג פ  ״djh וױיספרע די ױ
ױ^ונ:  ̂|mh חןדמיס pH רוס?*גד, פון ו

.HMl^H HHJ PC HtfyiHMH H אױ«י
pn ױס^ דער •פנתר  געװמ; ph גר
png»r מינסט״נ^ואוסט  r,* וחנגען ז

 חאט ג?ס*; pn געטאן. ogn ןר װ*ס
 •dmh געכזן «ו oih יiw ניט מימס עד

 וײ\ א׳*ן ופרזעגייכפײם דין צו דרוק
 אױכ וד טעםיגקײס, iy דד*מ נרויספן

 או?/ רוסי«נד. iy ייכמ נרױסמר דין
ע איז גוומיראיך׳ ע  נרױסע די pc יי

תן: יענמן דין פון םר^מן װאכ געו
 װעג״ ע־ װען רוסיאגד, פון װזנדען װעס

? שט»רבען
׳rf*H טיט «h געװאוסט, ה^ט ער

 סײ רוסימנד, |’H נעטאן וזאט ער וואס
 מנ״דמז צו ^פעהילענדינ אױסזןריליך,

 דןי pn כאיאדעס WMf pc נעדד די
 זײן טיט ס״ pn אײרא*פא״מ, אנציט^ן

 און אױסנעבױט, ^אט ער װ^ס פצאט׳
 גע־ האט ער װאס טילחסות, די פיט

 כיידונג, ביסעיפ דעד םים איז םיהרט.
 איי־• po טדא:ס**רטירם חאט ,-y װאס

Hiipוױים, *נד5רוס ג^ף ע- ה^ט ׳

*M דפפ pc אײיסגעפ״י״ט ג*ט >ד*ט
iy ט*ן r4HH4fH ,11 ^ױעטאגד pHעילמן 

 /HilHUyi דאט *y ; jyj»cy; |*ך ייוט זי
 ‘VH אוגטעי )טי*ט p«f rgJ ,V44; ד*כ
״1Y לפן -gv *נחױ *\ געגד
y י-אזען יפ r ‘N jvdphu ,נע״ד pn 
n“״i 4f ti® ivc^vig-.g r ארפס H-<, 
-?H Si$l |y*yn ;ih ,cyyHVfiir 

yu ױ־סראגמ ו״א״ואש^אווגע on4H pn 
iwy; ph בי4י pn ד^פ ע•>4ט y<4j 

 pH גע׳עאפען, י*ט *y ױאס ־ופי״ווכד,
Hcry־, t*h פאי d, - h 4י W l ,yJH*J 

 HO' 4ד IJngnyj אירפ, ;^זי חורען ״עט
-v ^װ״כטעסט y )pr• ד^י״פ״ה^ט דזאט 

 ויך Hfisyj ד.»ט עי jyv, און ״עװאןי, ך
טען טיי: א- ; ,jyjyv דyפ M«*HfiJ4-H ̂

y r; .כ׳יוי
•?v  p/.״ - 4y c p r 'H  j n r v y g Y׳ f4H

.h ;yvy ״y;p* *י1או *y jy^yi׳״ 
 וי^ד״ Djypyj ;יט icih סי2יב דןי *^ט

pyrg- םאטעי pn דהן y;4v| געײען 
ױי W, דאד iy&y• הםכיס. ^ f J 

,ogv ויך האט D;yr«wo«iH דורן pM 
cײyרדy rד r r y j y, ו ה*ט «1מ  4או

 גדױ- h vn ״י׳»1> זײן ווהן״ p4t ר*ס
j סער r ^ j m r עט•yדאר ר ^ ס ױ ד  נ
f פאד iw n דער pt -yyjHJ מבעז פון 

ם ארנײט, pH בא־עסאנפן ז4א  •דניי
yng ן« i f n n n, האט p«t pn מ״ ײױ׳י 

D זעהן iri h׳yy;yVic iy^ « ילןדיד 
;y&y* .-,yriy- רyד, ר מ י י י  וואס נ

ט א  גע״ pv דויך אויסטוזױימנט זיך י
r מרך ׳ונדHwnnc ?ינבוען w m •  p*t־ 
^. ogn מײט, ג פו מ ס ײ  ײדע p«i in א

g M איז g g jm סע,*סרוי DOg« pgn
ד זיך ז  ליך״װאדןם, • it מז

מן ^ ד g אדייננ ty r  ogi in j r rp  pn ̂
n רוסיומד. זון jw c נרדסמד, חןד 

ogn ogr פאר אויפסו ד»ן גמיינט 
ן yfu סיס ״וסיאנד ^ נ ״  דין פון פ

;r ^ rנ ה*ס ׳gד , p*t tg י ! g r e y e d 
^104כ דער t*h זוהן  סון •y;3y5 י1ד

זעוזט ער ogד pg אױפטו, unugj oyד
pH א״זזס׳ pg ״ן c« #ט«םעז גיײיסיז ז r 

t f r f tn n r ^מי»פע o n .אגט-לײסם
^ פ עי  טיים או*,י *tsgp « t4h ד

ph אעבען yc’*nv; ^טאט pH זווזן ys־ 
 ד-HונפH ̂סy^gDgפ r:*i עטװאס ײמז

?yoy» -.ycg .o y r* r4-, גדויסער, דמר
ר oyrvt^H זי״ן פיט ע ט פ ^  חאט ׳»
 y3»;c4iH גיױספ די ^:טע־נופען ייןי

 dp ogr i׳*H זוהן. זײן איבע-צלדאפען
h jimy: -gj ?,h,; ת  ט^ן, צו ז״נע.כחו

H cih;ײ r זעןg>וב־Yי nv p*t pg ז״ן 
y y2•‘• p., ישם^בונגען׳ p:"t כײסט, r 

gDy; y ער ogr ogr *דנײט, g» 
v*  ryog ם y ת rv y g: וגקט■ ogr 

ry עדוזט; rrio זי;י, ז״יז •?g ry ogr 
or*og* ogr oy .jy^gcy;:r:r ױנקם 

ogr .yoryygt ogr ר ה  ogr ער מ
;crgy'״Dצו אום ׳ iyyo:rg2-yr צי

 ר,*נ)ערע;יעז §רע ;id ישורר אוגנתר״גסע די
 װ*ש סעםינק״ס, •*ריםימע או;**חזןנגעמ §אך

א, אי; געװאדזן? אאגעוזאיכתן ןײגען אנ ײ  איז, ע
פ א אי אין דערװײ? ו  ;ים ארס*י2 רריםע ?ײן ;

ם ריגדע  זא־ צו ׳שװעד איז עס און ,ungiiyj מנ
m, ו װעם ■איטיי אזא וואן י  ד• נדיגדעז ז

 קעמ־ ?עוום^ז דמם סוז דאגעז אדג״טזןר־טיהרזןר
״ װי מסארק א« ׳»ױ©נ#טוגען ■ײן תז ארײן ז  סז
ין מ טאי־ ןי ד ג ת ז ן ן ג ו ו p■* ו ro to  F r 'o r* " 

1 imי ?ײנעז •ארסײ״ דריםע ניי* » »י ז כ  די א
מ י ו ד «י סאסעז נ  דעם w אארםיג נארגים נ

 אױס׳ onjr; עס ווי אנהעננער, זײנ^ איז ?אטאראם
ױו געיי־אצען חרטה אויןי האכעז  מדוד. דעם א

ײ ו דער א? אאניס, סײנען ן דו ס מ  סאןויא־ די סי
 סא־ די נעםאז נים סובח ק״ן זײ ךאט ?יססען

ײו ועהעו זײס, וײער סח *יאאליסםעז״  נים א
״ װאס אײן,  ור9י דעם דורד ;עוואונעז חאבען ו
תו ד• מני•••!. 190  א געװאים אודא• ײאינ

י •*דסי•׳ ךריםע מ אי תסס •ארסײ״ אזא ס  ז
ו ת ס מ ו ייד רעגט סי מ ו אדז ׳’גײנאר־אארם א י

ם פיז ר דעדװײר איז מ לי מנ  דזנניזעו. *ו אונ
ו ניגו נ י ם דעיװ••? איו מ איגי  אײב נ«ײ»-עז, נ
m פ ?»ר n םאי באסיאבכתו גי pביד דעם ס 

pi9r ומד׳נס־איז w סאל• v t ,וזאםזןנזואונתז* 
4 דעכאסיחוז• הידער »וז

»1 Djn ײ »•« װאס רעאאי־ס ®ײלתײזאן•*
o9*9o;vov מייסיצז »v o n •  m  r וועמז o n״

eon מ די ײ׳ נ ג שת ע ס ®רײד-יונ^יסס״ גי״  «י
• fvo tyv רוסלאנד, איו iy;tovjong מסנעז •  נ

w > r tyoo«ogib r«v i t  n w- ו מו׳ ?ײ ז צג׳  נ
ז lv ױ♦ ו o 9 w .דיסלסנד • י סי י ײ ײ י ײ י • 

n , מ י י ^ מ י סיז אסס װ סי r ױ f« י י נ ײ  ס
m i n A a די eg  .ty rw חײסס v\m  ov 

i«  w  o i r i r v^ ״יייו r* o ־ ״ י ״ ״ י י
r«״v ?ײו o f

 «gn rryo ?^g ogr ,ir.v pm דך
 -’4iiryr bjvh po mpopp* דע• זיןי

o-yo״ p; i nyj ryr p.H׳ og ogr דײ 
r rM  J i ^ n f  iyt מ ױסי r^ טר tn

jyoyn עס or^g דער צו צוריק ryof’g 
pg w m ? tg ה ^ סי  p«f זײן װעט דו

•purr )^g lyrgvy; ph ,ry^gc:g j 
ד נ o ד r4H rgo pn ,orvH -<go ז י  י

)r jy;gory״ Hrio׳v;nrD y;4r; וױ 
44,fg צו ט4ג jytgyyr דעדצו^י 

 טיט זיך ;yrgo oyr i4g og ן4א
 צװי״שען ״log? oyr j4H ז^בסט, ד4ז

yogo4־ H ryr pg rgv pH;יg rםון ^ט 
g onyryo״o,4oor יעסע״•

t4h oy ט  ־4cgo געװעהגייכע 4r ד
y o r- r jy^ צוױ^עען i4.g oyogo -קינ 

\VP pg ,go4: f’H rogp ryr ,ryr 
 gY■ וױי< .yogrr ryr pg pp נ״ט

ph 4yory^g r o 4vy* אום עװאף, צו 
ryoyc ,|go4o oyr jy;yj jyo^yr n 

pin .jyo4r ;  oyrערפט ער װיפיר ״? 
h4״ rgj 4Tryr ry oryp אוגסעתמ־ 

ogr p4f*g ry .yryrjg po oyyr גים 
ppyr ניס »ון וױימן דעס גיס oyr .כח 

p h -otph rgc ,חנבט yogo ryr ו*ל 
.r'ODgigo g i4H, jy p w y rg  or4H 

ph mp רי  P4? po iy:gnYig זיך ט4»
d4ih o o n|׳ gro| גונסםעז צו I44t po 

 װ#ס מתי, זײן po ogr ry ogr #זוהן
ogr ry ייב. םינ gif»g׳ go jy rrrr* 

tr^opgo ph jnii fret •yo ^קײן גים 
ogr.ױיסיא וי4̂ ״ gr t'H ry׳ oy ph 

tiogp g *ogo ryf*or g״ ;yof’m  i4H 
ryr ryoy• איז גרויסעד H n:  ya4Y״

rg: ?,g 4yooyf’g nyo ,oogrp snvppg
ry og בילייבס ry ■ססדו״ r ,ogr 

o ir •  #t4H, װײא orgo \pp ry זײן ניס 
‘ .rr jrp g

gr^g ניס ryr i4g oyr pH ת 
yogrr ryr pc. די k pg yogrr 
ogr ,nogp o n קיסט r rg r  i4g rgo 

H׳״rgoyr-rgY lyr’Oir oyr po •g? I־ 
rgo go .גוסא

yr ryoygנתיס^־״ ־ ogioyr, וױ 
rg ,oryoonge ,pg •y איז זוהן זײז 

ry rg ; r ;״ט r S r הען fiט rry ^ו r:g 
ry pg ,p נימ r ניט קען rgoryr א״הם 

yogn.; פ״ן rjr.yrag ryr אבער זײט 
no ע־ pg זעהן איהם o n ערגסטען 

g ;ir׳ DJgoryr ry jyv ,אז זיף r r 
p r  oyr זײן trrr, ער אז rgo oyr־ 

o  oyr ;yoy;־;.g
ט  gr oy *ױר ,porgprtyryo ^י

yerr; ryr ryoys ogr ,ry2גיאדז ־ 
 פאר־ זוהן. oy;rgo p’t ogr.y: א״ב

o ry o r ,דך orgo ogr rg נאף nyr 
rogp באזײטינען צו יטטאדקע־. סיל 

ogr ,:r r  g כדי ייב, ניט האט סען 
;r  r;gסאr:g געהן קענזן וױיטער
g*־•• r r  oyr: או*,־״ אנםװיהלוג;, סי*ז 

רוס־ נײעם פין באי;עסע.־ ךעד ױעיבעז

^ogn rjg 4 םיט איחרifg םיה פיי 
rrcH ph  ,u ^o w g ^n H ט *וױ ד

^rw *  ,ry r׳ jyr י רוטיאעד חנר  מ
 ווחן״ pm *ו yogo רpרpי װי חאס4ס

gr pHסוז ך itdohto ry, חס וױ  צו יי
iy r»44tH3 וװאינ o r w w  ogroy׳ 

nogp oyr toogo ogr סױ• ווירמיױ 
תרייןי.
pn/׳ pc גיויב ?ײט, סיין rvag ,גיט

iy :ים קען r ryoy• rg m « i)J גרױ־ 
yo^yr w סער a r n  orn4cy: ogr נ י  yי

r r r - jg ro  p4t rr# וױ yogo g סיחאט 
^vorry זוחן. g צו ז : י  מיחנן ogr י

y: ogr ry ogr pne סון זיהן דעד  g• 
oogr ; ,צוױיטענס pg קיגחנר-יאה״ .די 

pH ryogo ly ליבע n װען רען, r r r r 
rgo p rgor oryr:g?go o ry r r : 4p־ 

tn■ זײנען סאאגצט, v  p4? pg ryoy 
ry׳o געבאיכעז :44H r o r צװייםען, צוס 
rgoryr ניט איף קען y■ ?g pyoyrv* 

ogr ryo װירקאיף :o:vpy צו פיהיען 
n  r r r  p r ^איכ ryogo ryry4 ogr 

yo4̂ זוחן זײן צו סיהיט ry ry : ryo rn 
 ryr װען אסיאו, ryog סוסימסזננחנן.

ogr rn 'oyroya4̂  ryrTgr ,געפעהיט 
אין yogrr 4r ג*-ניט אױך םאראירט

o44prgor r r 4H.
®ryo4*,r; ryr ryoy פיט איז V̂ g 
 מסילאנד rgo |y::igioo4iH y:ײ זײגע

:rryr g ;yry און ?ריסס, סרוסער ryr 
p:gry: צו fyrrgory זײן oy:y:vg זוד׳ז 

 mx>nv g !ישרם איהם rgc געװען איז
 •rgo g ; og: כעגען iyori3rgc איכער

o כחגכען׳ r4g rg: o•: oyr tvg: ogr 
rgo rg: ,p טוחא :ים r װעיכעז :r:g 

^ א ס אײתזן. העץ רו
onyorrgo ,דןי ry ;yr rg װאאט 

ig״ogr ,iy:icy:o ה זוהן זײןgו ם  זי
yrgrtrrgo; און איהם געכען :y:y| 1זײ 

pgro ו^אס g ogry: ry תירוץ :ונתז 
rg ; איהם ogr פאד ro r^o ro  ooip 
 זוהן זײן rg pyroy:org װאאס ער װען

ogr ogn כױנדעססמ *fywrryon איס 
 o^gr pgro זײן pc orrg lyvr'oc4 צו
ry ם א ^וז  ogr :אי?איד. oooyn דך נ

ryog ry og.r ניט :ry ,g4 .o:ypy
ogr ,נעװאוסם Dgr ״ז  ryr זוחן, ז

rn y e rg  rg: r'g ,ryorro צו ig״: 
,o:foooyn .?,g oy ogr jyoyr.yo 

pyoogro rrrg  iy:gr o:ypy: ry ogr 
 ״4o:g ryr ,yogo p-r o^gr יgהאו

pg ogr ryog .iy2rg: כריסס״ o ry 
מן, קיק נים נאך  tyo^yr rgo פארבחו
ט מעמז on'g אgr טען  בא־ רעכם מי

irg pyog-^r כעםױםעם yryrםוז ן * 
ry, ס אױב ^׳ א ס  א:טיױח־ jnyo44r ױ

 זויg אין :ע^כערם, בל"ב& אgr אוננ
תי ryoys טוז ry: ז o rr אױך I44? pg 

 oyr אױף נעהן זוהן p4r צו באציהונ:
 rvcg ניט ;,yr oy:yo::y::g אײגטאי
 rgo אסילו pjgr קײן rgo דך עסעאען

g ,ומגן פארב.-עבען oy הyr;gזיך אט 
f»gory e אוש rr: פ״ן p4r אזנ־ :רויסער 

ם. ס־א^י בענ
ryr og ״:jogn-nooטאכט ״ grr 4r*

 זזזנבסט־אינטע־ *porgprryryo פלז טע
pg ,o:goyr■ייטיד &rg ,rg: t9Dy:rg 
g r'g ogr םון פאסײױננ היסטאיי״טע

ײ .״•א־פעז מ ם ײזנ t הונדערס, :י•ז טי it  ;•k 
 אליו« ױער איי פעהרען. גא־גים א*חי א*ז זא״

ס, -- ■••ובידזןן נדעיקאותס ^ א  אי• — <*עזער ײ
ז פ־עײדענט ױאס איעס, בעיצ*;עכעז ה י װ  װעט ?

 עם־־יכע א*ז ;אג*״ע*־כ*ים-ב,יא זייז אין זאצע;
ה * .rvv.r ר

ם״ סט-^זי;ייאד, די ״,,,או א־  עי־ ;•ט ױעי־ם •
ס, ײנ  ;דיזיססײעגי־;- דעי םין דייסאס•* די י

כ יןנידונג תי  סו״סנצזלארסעז״. םערע א*ע איז י
־o ov מעז rrt ײ»ס ;r״o r:־*frנ*ם אייב ׳ 

•o ir-■;־ ״ ן י pir• c ם*ז ? ש c n? עס ה*יהפ 
 .״דעי יא x«*־-r־ דעם א•; «^אל אגדע• •ז אײף

 א פיז אײ״טזן־״זזסיץם וועיס יעײטים דאזינער
 •■••ע• אוז א־בײםע־ סיז םעם—מאיא נרױסע־

ז אזױ דײ באג**יפ*<ז? עס איד״י הע;ם דים״.  מ
 איא םימ נאיײ*םע• דערענאזיע ׳ענג^״טע די

 רדסלא;ד אי; סא׳ײענד־עזזים דיןי־ אז פעסםק״ם,
י jib אוגםעד^יווס וחןדם  מאיא־יםעם ח

 ם״נדעססע די כא*ד וײ •ויע־יס״ אוז נייסער
ע ײצי מ װצים ••• ט־ז  ה®״ ױ• ? אוננת־דדיקט ט

r די נ^ז r r ;;r מ י אי ^י י ױנ ד ײ ר  נע* חכסים ס
 סעהר״ עםײסס או-טנזפיגעז יוסלאנד איז לענם

r־n איצסיגן די ײסס דאס װ• r- ז״י ׳מאכזז  ̂
ת באײ׳ ױי מװײזוז, ז״ אדעי ז*נס א;דע*ע, «

n ארז מסיג-סםעז, קײז נים זײנזןז װסס ; v o אײ!י 
n v o •:  j ננעי•; j r m, :םײל? דסס יוא״שעז סײז 

מז ד*ױם סוז אױ  vr'*::v ד• ®ז c*i הי
 ־v: אין תזזךזז נאר;*ט חסנע; סרײד-יתיסניסנמו ן
*גד, איז תמים , ^י  האבעז זינסײיע״יס ד• .ײספ י
n אח irjrT m;* זי• נ«ײ«לס נ״ס ; r nאוז ״ n*
I איז רום - ®#-o י9ז n •nr;®s ־®•א* נל״יז•.

״.7ג«גד

^ ®רמײדמנס אוגזעד ד לי ס קו מ ® ײייזעו מ
r ®ו ?תץ » n  « inr®n נלױז •זז v*e פױז«נס 

י מ ר ו r ײ n  ,n v o  ;id •  o n י» r « 4M  o n: 
u r n  o n n n v, יס® p® D A n ^ n o ר־ די®® 

 W. רyam •4: יי •®י IJPOMT א״ניגנא
י ו n א o o r  nnvt r i  r u n  ov ז* o n 

י ס ® ן ו JUT o ן n יו« ' ר סוייזמם 9 י  מ
n n •  m  *mm '.*m•\ ־ ו מ ײ ו ן ו א י ו  

rgo uro 5gr >gn נוס ipm ר חי ן

ט ױמם יעד?*£איס ײדענ ע  דא:<ז, א יוולידזס •־
i®־r ייא א-־ב״ט ׳;־ בעי עמ*-ײ ו  ,ro'»D זײז אי

* א זי,.“ב פאינעסעז צ• בד• טז  צי-ס pn;ior פזי
ס SO ד• ס*ז ענ *:jr•®■־ סויז ir, .רע־ םעז ױוש 

־ צו קיכיזנז ײעיעז כענש׳ ע  װ®־ א*ז צעי־עס*;יע י
ד ײ«ס זא נם*נ, ק א*ז עס ׳שמנפ•?. דז  ‘זא לייי

 ♦•®ס אז ׳*בע־ ע~ £א־שסעדלס פא־טסעיז, ניט
עי  שטאר־ א*ץ עילפ, דעם ;ידיענעז ודעט עי ױע;י;

 )פ*;*ה א — אױסנעכתו איהם ב*י ד ײעם רעי
ן ־!4ש* ג®■־ בײ פזיהלם ױ»כ ר ע ז נ ו  רעד• א
נע*.

אי ע א״ע פ ״י גז r־pn אי rרזןנירער. אין ■־ r®o* 
 דזןר־ ח«ם ל>ס«ם,1די געװעזענעי א א*ײז גזנטײ,

 אונזער no לע■ בעסנת רי אז צוגענעכעז, ר־ט,
 דזנם פארםאסעז צו םעהיג זייז זארעז װ«ס צ״מ,
ײנ נשזעץ״ אי:טעדנאציא;א*־עז ;ייעט D■ ז1ז ir 

c; צו• ניס r,!;•; נאם׳טאלניקע^ אונזערע צױישצז

 צו ביםשרע א נזחוטעז איז ײ»ס -פואה, א
ry * r ו ג״עי דעי א״ז ױי כ  צו אום נעז״ פיז ת
ם סאכעז ̂ל ענייי  ד*זיגע די װעז נינםזנר. לד״
o דסיאזז r o w r a e :.מ אויף םיזי;י  י*תר, עםלי

תי  ®<־־d כאדאימט װ«לטעז םיר אויב װ״ס, ו
j־,rcr־r; אה r j r n r ר.*גטטײ אונזער םאמז 

n,® נ»ד. !®סענדגתנם טזז18 אז ®ים ם*ציע rt 
 םעז .outr *ו ניס רפואה די א־צם יפילו איז

 ®סענרמנם, כתז18 דעם ®■־®ץ ®ז י»יכי, ז*גס,
* ®ל״ז נ»ר זײגזןז  ®יז עם יע, א*ה*ה«רייתי. י

 באדיײ :®;י n ה«כזז זײ ®ז או©י•*^ pi ® ך®
פא־פתחרס. מע;ד

J א״נצ*געד .דזגי n, — ם ה«ם ײ לוהנ :י  ע
n« א איז קלעיס r צו — ס»׳־נזגנםוי, העניי 
מו # ם ד• ס ײ ק כ לי  תלענער, װ«ס מלאםוז ®*י מג
i װ*יס n n מו װרו p* n< ® א״״גו n v i w די 

vp p tevz■ מ ®יז * , ^ נ ע די ל ס1א נ ו«רכיי״1י
 1נ »יגסמינ»*י«נסיצז no סיסנת® גײ$ » כתו י

rv?ז *ונצלצג^ ג®® ח»ם צי ״ ו ו פ ו ד ת  מ
•mow ?not rarv ריײ*צת נסר* ,rrr;vo 

r n n y n •  rvnr Dgr j y p ס ד סי מג ײ ד א מ  ז
י eyes p מ g  o n  J g v j n נאליידינונג ® װי

מזןאדיע. יעדע איז וועדםל®? װי יטװא־י, ױי
 דער םים ים1םrאם•;;nצ א*ז קדרם זי װעז

ד ט ־ צ  ױף איהר תזננם ליבייה* א !א־־םיהע“• ה
איגעםעז  עדמם גיז ם״ם«ן, רעיתרעגד jib אי

ײ דער נעווען ד איז *ודיה יאהד צלוי• ם*ס טע  בי
 אוו ס«ז צוױשעז ײך .גט״;ז םוז נצנגעי כטת־
ױ. עי ®לס באהאנם, איז עי םי  םוז ס#רמאסעל ד

 וםופתים, באותות באוײיזם ער ותלכען איז כדך״ א
 חחונח זײ ח>בעז א*יגס«ל ׳םרױ אוז פ*יז אז

ײ זײ םױם דעד בלוױ ז#ל אוז קצז געהאט׳ ױןי  ז
 צױ איחם ה*ס נאש »ז איצס, ,7® ®בער. דען.

;d p t f ױדה, ®ז אידעגע א ן א נ ל ן ו  ג»ד נים ו
o -p r בידם :®י ׳7יז  איײ איחדע ®םאל 7אוי •דו
ם איחד 7אױ העגםלאר דע^ע  ערײם ,jpp®3 פאז׳

ט עי  איחר םוז םוז ער *ו׳ קולות״ באנופענע םי
ן, איהר זעחם נו, נט. א קריגען י  0 פאד װאס טו
ײ דייבעסםע האם קס װערם » ת  ®ארניײו אין 9נ

 ״Of «יז ®זני און I ®ראלםי? ביםערעי דעי םיט
ם פאל דער אשטי, j»: םילזנ סי n n ^םזןאדימס 

ע ®ז ײ ת ר ו ו וז*ים*ז די י T4s ,n זעהד ז ® o r 
שינצו םיר װעז צײם. די לוםם עס  •! אױם, נז

י װי טעהז״ אוו נום o י v n a in i r g ית.9אויםנןןז 
*? אונסזנגיױ,־ ®נקר זי איז ®זעלכן. ®לם תסר  א
m ®זױ נאײ״ים ׳r איז׳ ט״® r r איז o n ▼ױײ 

ז מ יעב^ז^. ײ

*44סרג דער זײ■ יאחר, נ5 נעװאדעז איז עס
an טזןר r איז ססניםסרױס t r m j n  o n r * u n. 

v r  t o  nm ^n ע די ®ז ר מ  ײיי® ®םאימס׳ בי
r חסגמז r אײםמגסםסו y a m r r g o  no י םי ״  י

o אויוי n ר ג *רבײסנ מ ײג ר p ם9א g ם  ני* ד
מו g ״ ®לאץ חנד מויוחמ מלמו ײ װז  י•® ו

orova די nags אונססרניסוגנ p g :מצסײו® 
ry װסס r  *•an ר ס ס ײ רג נ • נ מו רי ס  ח

v ev ro o ו י ת נ חסנעז ו

%יי> ̂ץדח״ ! יױזד yilA |J7Eקי א \ •jjvia oy 37 מןffs חענפארד. ם. פון ה ען יגי * ■ ״י■
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t f p T r m r r i

ו איז m ווי ן ערד דער אױף םענש ו
 מזע״ pa nuaiy* nyim* אוגוע•

am ד^נעז vm a:aoyt vd• ױ״ דענ  י
iy»nyc ,uנ u m f .ס שט*יו  װערען ד״ג

v s אױך rv ia  Vina שט#ה ועי״בען 
unm ווון  v s ר»»נ**דון* pa דעס •,,at 

ס װ*ס ̂ר ױך װג  *'wohs דהי n# ״ד״
p ; ך1ד t  a r a  unaooas a pa 

v ח*ט װ*ס חואסאנט ia  o v o o rry דעד 
 טויזענדער צעתגדרעע n*• a סיט *רד

o n r  p* . w t  nna» ד o דינען וי ra• 
D-voryj «פוןערעטען ד yninia pa 

iy• רע* *ט םון ט״ילען rb " tn a ,ח״ה 
pa ןוירעל דעם כרען רופט דיױב*ר 

״,ICibocas דה״ *װ ״ה*ר
pa טיאױסגזד. דעען זטר זעיכען דד  נ

at yoiaoynyora nnyt v*״a ג*ד r r 
ן ן v מ ia  ny:a קענען די v s דך 

u ניט ודצטע! n w i a. װ#ס tJia 
pa ovoynyor* דעם s  tV3*ora״* 

r כמנגט. a װ#כ גוויע, די ovnooiva 
v מעגש ןער D*a וױ ia  r a ע-ד. דער

pa דעם *ט םון כ״״טען a vat״ ״
 a דגטעהעז צװײטען, דעם דױגטעיי נ<ר

; יערען ױףa .iy:ro צ*הא ;  -na טי
 יײניע־ ^יסנדגטעי״ט ז*ינען ד*ז. ם*ו

 .in:״ys yro*^naD םון jyooro סענע
 •natr זיך געםינעז סױסט יעדען א*בען
 רעם פרן ב":רל*ך y-irua pa נענס

 oyn װענעז pa דעדמען. ט•• ועיכען
•ivnyn ד* דיר װערען

p :׳ון סריהער a װןדען a :  v s* 
 צענ~ pa טיש. ערישטען דעפ סרטכטעז

 ny:V;r:ys a *עטעהט טיש כין צתר
ir כמסם. ra זיך קוקט a !,,a,! ס*פ 

nrra pa זעהט# ta עס a r a• יא r iy s״ 
r די כימנישיױ. גיט ,a ׳<יך a  r a n 

iy r j־pa r ׳גראכ pa •דע r a  bhp וױ 
T r r w a j. דעד iry t n r  t i r r a r נײ 

ג רי  איכער כײנדיאך די >ךaיE pa מ
jw אױגען די yvv ,ארױס pa דאכ 

Dsao אין ט*עף ייגען «ו אױגען די h 
 pa כרײט r*a גאז דער י״עכעי. טומען

ro a ^ i.:^ די a m i p קורצע nac pa־ 
 ״ana די םוז *וזיײן. אױף קײיעכדינט

ה פיר דעדוױסמן ^דיםטעז r אז זי ta 
מן ^  חא- ײאס מעג׳צען, אױסנעזעחעז ח

ן v געי^בט מ ia מיט ערד דער a חאי־ 
ן  ^ט ta pa צוריח, יאחחנן סיי״יאז מ
o n איצםע־ כייר רוםעז מין טענישייכען 

 אדער עדעקטוס/ ״•יםמיןטנטרטיוס
a ira .״••טעסאנטרטיוס״ nyov'a

כיען, וױיסם װאנעז םון : זיך םחגנם
iyr;yo ta אויסנעזעהעז אזױ האכקן 

V ציריה ;yina' מייי^ן האיבען a נױט
r a די ^ כ י ^ .ata ג
r ,1891 יאהר דעם אין a ױגמנד דער 

w rnjy^anדױ ױדזשין דר. טליערנםער ־ 
f*ytra o n  v ia . pr.iy> ,aia ,יטווט 

מן דך נעםינט וואס װי  ײ1א iia jyna צ
 אױסגר*- חודמעז ?יאכמנדע סםרטליא.

 דעם ביי טלעיי, טטערסעל ^בען 11בוננ
 ־y: ;^yci« מר חאט סײכעל, a וןז בחנג
 *jn יכעדי»טעז1א (דעם טארבמן a סונען
י w מ  2 ,(•an no צײנצר a iia כײן 

d*d a  pb. 4 די y>a כײנyר lyaan 
y זעלבער njn i« בטיטננם קמננױג raa־ 

 *yayran a םאר oaii אבער .2םעג״
ז ^ t נ 'a דa1 ס imiw די ,^  נעלערנ

j םיט ?יך אינמערעסירעז וו^ס n ^ a 
in a w n a, ^  מים DiapK3 מט זײנען ;

a  jroaoaiaרן ioa3־a rn:yo2a ,ביין 
i 1 ז^געז 1״a זיי וועלען tוyיכyחיח ר 

ejr .י רי באיאנננו ן נ ײ  דר דר. ײאם נ
א  כאלאננט נים האבעז ענטחוסט, ה»ס נו

 אי«* קקזיסםירט מ«»ס חיה, »ײן t"P «ו
ד  סון עחנייכער «רד. דער יוו־וי םז
ן אלץ ז נ ״ די ז ז מ עד די *ו מו  «ז ב״נ

v r i to  R\ ; און n יים זעיםןר דער* 
מן א ר װײםערע א כעוזאם זײ ה  עהנלי

«. * טו| בייגאר ד• *ו קיים  »ון ס«יי
 לעג־ k םאר כײנער די נאטראבטענריג

jpbtj ,כימלאםען ענדליך «ר האט וױים 
m יריםיטיוחנז » «י באלאנמן זײ 

 P9• אסאי וזאט וואס םיז, םימ׳שייכאז
o לוים נענ«ר. ימנעם איז דםטירט n 

 אט האם ער ײקלמן אין ע־ר, אטט9«
iv ער יזאם ענםדעקם, ביינער די a fr tm, 
ט דער או נ  חאם ניינעד די אט סון מ

 סי״ האלבען א אוםנעםעהי ט*ט נעלעבט
מן דעם ןװריס. י*ר-־ען ליאן לי ט מ םין, ם

מ «ו ד י ו  נאלאננט, 1האבא כײנאר די ז
 ,•יםקתאנםראפוס אננ«רוס«ן קר חאם

ם״ עחמםו
 האט רובגא דר. װאס ביינער, רי

 <זא- אין אימזער ײר נ«טינק ;נםחגקם.
ר לאכד. מ י ײ אזױ ז ז ד, מן ו א  נררי־ א ח

סונג וױסאגטאסםליכע  האט כאדיי
w e אײב־ »ח מורם א גאטסכם ויי פון 

t םח מגפטעו obR i מ <זא■ •י*«םלי
*»p a  df ױ o a i i r M i a  DFiap

p a ײיככדגסםע די d o w h d דע םיז 
מ מןלם. ל ע T אז i v r a n . djt bmp 

־י ױן■ e אי re  • n וואו נלאו אונםער
4» M u l lן * ^ ס דינ« ס מ DniDP., ג

aײw  a n  a וזרן w r ' i  n* חיד־ 
pa  lyppMna ypro f m

ו ד י מ ס י m ו a m a s  t o ר מ

;Diayti9 pa v ta ijp  a( 

pb ן ר ד מ א ר י נ

ט ןyfiרaד san טען,  פ^״צטעיען דר מ
p® jnytora avn יענע ^jyny, דער 

i^^a faa^asr צ״גט ta ia רער rטyרן 
r a נעװען ^yt iyn it  pa ,ly rn y rj 

nyuna ta ia v ציעט צײט רyב ia  *v 
ban o v a דך aB a jyjicyjרחyס ד ט  #י

^roytDO^o^ynnaB pa nyrpp roy 
מ pa נ*לך/ lya^ypnajy וױידג  בנ

t*a דארך הנר a |jnim רין aנ  oמaמyי
iyoa tw m  pa y ^ a ^  |y r n t  ycior 

a סך ;yהyנטyר jyrjyo a it, וױ i t 
^yi^a. די :nyjv«t pa ען  a la:, דנ

yjyn •.;**•;ypyvt| דעי io oiao| די 
pa: ,נײגער pa ר*ס a w iv m  oan 

oPa jm דך ןypy»ntii>i נלונד a«  n 
03’:y p ^ ra o  pa yivoab ,y rp r r :  a 

r ia״ v v t. רער ia iy v * p| דג ױי ו
yױ1גטypט ף יyי ר ^ |yrny;ia »an 

v ia דער v ia  pa. riya^yora  ycior 
oyn גרונד oyi pro oan ם ד • •v m 
ט pa ׳oyn אט בעז  ןyרyנדa l"p ד

p^nora. נעניסנן ױךא ט^ה מען a,!
o :a io a ::a די )y^iPaiiv P® lytyty 

n  |ia ם y כמי ^ ab a :a  pb׳ a paיy 
ybnypy; ען ג o ססכיס, די r t fira ta 

מנד aion ׳נײגער די po ג  .vt oan 
 -yoena® T? פיע? |yp ,opyio:v האט
o י־עז n ס ^ ר ט אג ^ן ט  oy ױי pita •י

o זעהט ra אין כױסט רער oiaytio.
nyn וי«ען ׳בױסט y:Pyn| פייר 

inaiiya |yoa:py:o*ia t 'a  .an |yn 
p& .ט ה. רזיןןrp aרyגâר i n  iyo:ia 

o tfim • Pfi j r t m n* חעגרי '*i p 
aP i פעיד r  ,n a ^ aיaסכי•yi« pa a 

a .oiaytio po o : n ’tיבyר iy:pyii 
iyi’va«ir n ריר y t:ia  |y :a s. סין 

:n n  oan oia’;Py קינסטיער pnpoao 
can• po r tw rv n  n n  nyo:ia. דױ 

ib lyoaipyiora v ia  ,w ,| ײם  oyi י
טyנ ^aט^ oyn iib ,טל^ס ססנ שן  pa ■י

a lanao t'a  lyoov: n  i t r n i t גרױסע 
עחגריכמײט.

 אינטצלײ די |yny; t*a oy הױך וױ
:1 — oi«ano:apyo'■ oyn pc riyױיס 

iyn ױף גיט• iyo .iy :’t ך שנחריט  ד
ta ,in t קײז iira ii.:: .ה. ד a״•D3W 

oan .»ap o דאך a ליך n  ny:^a ער 
ם lyoab נ«ך iy: ד :rn :y2 i t  .o:ypy

ny oan njvfi ט :*ך  iy נעשענט. ד
•i t  iy ti;a : oiypya iy :n  iy :a  ban 

yavy: הײן ניט :ia a״ :yo רעשטײנ 
o:ypyor jia איס -y; n n a  n?tyny3

_________________צײג.
jybopy: o n  v ia טי״ע o:*Dyi זיך 

nyn נװסט pa כײנער די myyr  lit 
iy3,D,,tnao, מ ■רינױטיװעדyנעליכyר 

r,"״n״ סט1ד סען y:Pyn רסס^ y : P n 
: y:y’ װײי ״ :y:an oan ,ny| ט נ ע ^ ג

פ aQ tp ײ o ^ u a  |aר o o r :  oyn, 
an• לין jypiyt יעכען nyn ט טי ײ ?  ח

n n  .njanro^n pa r y r n רססט• 
jy ry n  pa .nny רען i  oan כײגער 

nna’ o ;y tro  200 oma iyiMt ,\9M9i 
 ״nyn^n די ta רײגט, oan jia סיט,

oan yoan n y: עקדסטילט o;yt pa- 
a Pan״a«an ריט nna1 o :y tro  200 a 
p m t. לױט yrpnyora ypa סימנים 

n  t’a ץרנ חןזנ  nnyo jyny; yoan ח״
onypnioiy יױ pa ,oiianoiapytri ,n 

jjappia | ’a v ia  r a  oan טיט nyn 
y'tipany p® y1nav.ט

ooip lamvn סט1בי רער po 
Byn סילטחױן״* ao.| דך חפט ער ,ita 

n a n n. דיי :Pfi •y;M ו  n אט nyn 
pa fy^fiyj \m  oan yoan .סילטדאן 

njapj:y. ױט o י n אסט v •י y׳ ian 
oan |yo די ;^ :iyo »an jy:iBy^ ny 

ta .o ta ry a ia• די janorfi רoan yoa 
oi^ooitpy כייט in a 1 n:ytro 150 a 

.p m t
iib o רaרגyד • o r : iy i ooip דyר 

nyiyonyj <ita ״גayדyרטהpa^׳ yoan, 
yo oan iy וױיל ;i^  n| אין כעטוגעז 

ovoorpyטnyגדayנ  ,.•uaPtro’H .Pa 
oa oan די a Panoiyt !,a yoai״an־ 

a• מיט ina* o:yt'io 50 a ריק.1צ
anp ,n ooip ia :n n  |ia־,iy:a:ao 

■— ®y:'Pr:yi: yoPyprioiy oaPPa רא־ 
pa on^oorpy oan oan ,vo ויד־ 

aoan^a ױר) jia vnpianB נaרn 
lyoa: nyi .( |y ':a ir ד פוןyר רaסy 

n iy ״סטאםם i iib״anp P־o|*:* אין 
tyjipy: oan iyo ian ,v n p ja t i  v t 

 די oa iib jyoypypo ypi& yocrny לי
p ,n .parjyoרaפאנ-aנyג דינען זy־ 

a :yn •חױךDan PPaB oyoviroPip 
on^oo^tpy oan 25 מים a סײזענט 

o r in  o:yPy3 iy:an ’, t .?,mt ^ a’־ 
pa vPoyt .די חײיען ooaoy: iy:an 

:nnyuy און rPan ,ny j''o r pc
pa .די כײנער y:an| י געברױכט ^ י  פ

oan .fyov'Pa: oit ,a ,|yoaP oit ,a 
aט  a:ao*־anp 1n ty:yn yנטסטaסyרyינ

iy:an n  oan .t'a ?y: גyהaט a גאגץ 
yopypr^iy vm .די אין שגסט .lyp'in 

ypy: iy:an n  ian^  iBy: iyo- טaה :
טaשטyנ h געז  y:ny'cnaD iib זyי

 אוים־ pa לײם פון oiypoy:ora חײת
 םון o:yn ynyr-osr רי אױף טtליpyג

n יף1א און |yPMn די y p ^ r .כלען בײן 
poicy: v ia  oan; נ דיyשטPaטyר<רן ז 

jyopa vP:ym — חױת אײגעע s,in 
nyo |ia ?yri'n־ — iyPa^y:o'ia יף1א 

1 hאיז חגנט aoy: .iy:nao y rto y־ 
a pa iypױסגpyריvדי דינען ט i n i : ’B 

lynyi סײסט״;ראפט n iia, בילדyר yn־ 
nyot'a  iyn באסראכט oPa שסיהעד 

nv:v' v ia  .oo:ip טיש aונטyנלאז ר# 
oy nan געפינט nyn v t םין בױסס oyn 

an?־ia:ao, זיך געפינט yca nyn v ia־ 
:ny בלאט a po בוך oy |y:Pyn v ia

5רױן8 נ«־ג אר»פ, כארנ
(!•ey^yt)

װהײלער. ז. ®ון

ao h־  i a :  |y:Pao oan ,n nao 
y ססייט yp־ :n ,rnao 'n po jybO'n 
Dt'ii שטיםען וחןלכע ״רס1משיסלײסש  
#o:yomyoa o^ona״nyn:’P o n  וחונעז 
y'Paii: yorn: • װי יס1א זיך   o:an 
po D:a'y: v t y װ«אם  'tp a n  ?ib 
. »ײז |n n : a  אײן map py בי^ן 
p^nit o t 'r i  p n n :a  o n נאר סטײט   
•lO'ooiaP n n  i t  o:yon:yoa oyn 
h  oynuaP o n מם  געבעז ו  oan ,1* ?  

מן די שי  i t  ittyty: p w iia  i t כם  מו  
פון קיגתר aoaiP»opy־  ny:ap’nyoa

.y 't
nao i״ t  nyiir v Ppvii t»a oy 
yiy®my: ’ita רי oannaa הן מ ש  
i »וױ y:an־ v n  nyononao-opPaD 
"1  ip y fr  nr .©:yon^roa oyn fjrj 
r r n  pa nyn:*p n y ^ t ta  ypao 
- קײנ ב«װ«ר?נם  pnr |y:^t •pi^vy'a 
ytr^ona i? *ונ״ t  pnm n ס ם*י ײ  
r־ V o די וזי כאדיננוגג^   yo^yta nyo 
n m ן  רון וואס קינרער מ ם װן איז  
?1 ע די אין םינם חנג ױי אמ אינדזסםריו ו  

ט בון די ו נו כאראנ־ אזא נו  oyn יחױ־ 
ד יואיינ^ רו־ און אידיאםירנ ו  ? r o  

רעטרעזונגמגדײ סטײס » אקןדאנער  
ם ז*ל י װאלם וייז, ני ם ו א ה נ מ ו מנ  

מן ויין סון ?ינד איי  nrrtfta ל  א «ו ׳  
ײ ב עלי םונ ט חייגט כאהאנרלונג או

A ^ ^ A A A  A M A A  A • A I A a a A  A a A  IA A A A :t »n וחנן  iy:y: lyD^snao ita iy״
 oy no אינדןר־סיץ. iw פארם אזא
 ejr t» <לױמן ויי יײיל דןרטאר ײין
r e ט n ני r n  w u מ י ײ ד. »' דן נ וי

ר m טרןגם מ רי oen : r • דן a r e 
own w n | ן ײ ד וױ ז n «ז o  o w n

A

ת oyoao ,n iib n ש n r p  *,n nao 
iyo,,t oan יסגעוחןהאםע1א קײן נים 

ian  t 'a  oan ? nyononaB-op^afi 
 בײ וױ ,yoyf:an• ata oyoo שױן

n n r p  i אין ao oyoyn ,nia^oin• 
t oyo״jyi ט ^ קיין ט אי טנ n םי n  lie 

nyr’oo^ioaP ארטיי■!
ד iyoDyn::aP ארױס Diya סדסט אי ״ ? ®a:י ryan .ם a tסטŷד- na PB״pa ,a
i »-ײסט a  ,t:ia ניט זאאעז סיר •naB 

 סטײטס ריד װי rniypipit ^ױיפלען
v t  ry^oap איצט ita, כאלג ana• 

iynn׳iaJ אײנס :a  i. דעד ny:'tan 
oan — iaoon:iap הײסס ער כאט״ש 

 Vt, כטan ,iy:yv^oniiD t’a י״שראל,
na: ײן? v a גיט — t:ia Dnyvrao 
ta מ n ט n  oan •),man : ,niypio 

Diyoniyoa תדט  pa שטיםטyרגnני ו
n סםייט, יעחמ y  iaii ורnyט •naD 

nה i i r,וחןס אט na ,nyoynpyo n n 
v סט^ם o סוו• בל an• a ?y:y»'ina* 

an r a  b:yon:yoa nyn ta ,ynraoa^p• 
D vrB^... וױ t^a y rt ־ דאס ג  מ

ata an r: ליר? a  oy !ryiym ioa 
• :nypnaor ,w i t^a oan, rytyrmo 
 אזןדזשיסאיײ ססײם a Dan ,ryty> a וױ

a : y rtan  oan pa •ta awn rnjro״ 
ia ta ,o w  rv rvm o ט מ מ ת מנ  א

oy*u:aP pb op 'ryjb’ina o n n  oaii 
n  i t ,םח ססימוס •Mi'Dan ly o w 'v t 

r ןױרם~ a  *ita ניוחס ©p ^ מ ס ד  ס
pa ,fa oyoniyoa tyemy o n  pa 

o סמ» n ? • ם ט ױנ ן נ מי o צ m ט י  p*t נ
m jn m a n n •  n n n t  r-anm, 

n ײיי•? סנדיטס tD*: ian ײ ו*י מט

אג, מ ױי 1926 ®עכרואר. מען27 •
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1a iyi**tיסגnyמpײגיגע ט• f it יעגע 
anp h װיידע  oan jy ep a־iy:a:ao 

1a iy:anס p• װצנט רי אויףי זyיaסyiי
oa v ia  rniypip pa ,|y?**n n n 

h בייynד -yno pc nyoita: n n  iyp 
1 riy*n3a: a iy:an oiaיעגעז *ii ,oyn 

 o?yp*noiy tyiiy: t*a oojip *n חױך
**: anp *n־a — ,iyiaiao כשנשליכע 

oan oan ,yoan ״25 מיט ״סטירט1עק 
.p*mt nna* o:yt*io

n:ynn*onyo:ia״yomyo:itp ia a 
o it nmo♦ הײנטיגען •:?pa w a מױ 

Van a o*o ta ,iy:at ?yo iyp biayt 
:iy סיייאן *yn oan p n it nnaר 

pD iny30*ma iy:*iny::a t**:yo זײן 
v חיה t  iia n jaonv אננעהױבעז o:y־ 

lyfnrn אין iyr:yo a. גי*סמיג ny:a 
v t  ny oan נאך ata n*ia iy:iBy: ian 

i״nyn;״ny .אז ׳טטופע tyniy: r a  ny 
r:yo  *n ,n*n nnyo. האט ביסלאכװײז 

ny דך o>yprio:y ה אלסyכער -yn pa 
ny:. סאי pa vMyenyp .גײסטינ. סאי 

jyp oan סען iynyt נאך onaoryi oyn 
jyny' pc סאן :pa n n :ira נaר ’y:y 

pa nnyuy; ,געצײג oan ny yVyn נע’ 
 po jynyooio .o:*m:y; און םאכט

y^yta ג י ^ Vt lyrDio nnyuyi און ג
 oyn זyבyא nyn:itap טיש jyny' יף1א

nynyocnaD o אעבעז ה. ד. בױסט, n 
yoan nyn po*, 1 צו ny ny:^yiiי בא־ אט 

 prio:y- םון yDior yoo:yn די אאנגט.
 א סיס o:*nnyn סענש nyn האט ננ1א

 גע־ איז דאס .p*niv יאהר טױזענט 25
 פע־ גײסטיגן זײ:ע װען צײט, א װעז

 א 1צ אטyיק11נטy זיך iy:a-n היגחײטען
 שא- iy״:my::a האט ער חען ׳פע1שט
הונסט. םען

אנערקענונגם־רעזאלוציע
ש^ a בײ  באל־ די פון סיטינג ספע

 אפנע־ ױגיאז. onyp''o אאאוק טיסארער
 טעןoyn 27 אוחןנט, דינסטאג האלטען

*enyn ,n*i:a אג־ ציע1רעזאל ע1פאלגענ
—--------!סען1נענ

 סאא. nymn: oan »כטnטyנבa אין
nanavas הaט lyta^naD בaלטיnao 

n פון סע^ynyאינט די אין n אינטny־ 
Iia נײשאנאא,
a paנבyטanט  •אאיסאװ בר״ Dan נ

t״nyrtnyiyo nytjia rn :y 14 1םא 
 בעסט זײן זaטyג האט צײט. סאנאטען

oia 1צ :n n  iy::yn ױניאן a pa גױ 
 באשל^שען, oman זײ צושםאנד. זyט
Dan in יקעז1יסצוד1א y * n a : nyt:ia 
:n. אל״אקאװ• V a: po iyna®Da nnan 

טיסא!.
Dy ט1װצ lyoa^ra: v ia אויםצױ 

nyt:ia jyp*nn בnיn nאיכyאון ז -n:'*nD 
**״t nao napa*^as בר״ 1צ p:an ליכ^

 ia»y3 oan ny oan o**:na גוטע yנ
naB .אוגז o״n האםען inyo'tnaD iia 

 האט ny oan קעמג^אאך *n ta איהם,
oyynaB ביי t:ia װעט באלםיםאר, איז 

 a fyopancna iienn צײט nyn ׳סים
^nypnaD בױם nyn pa געשםaלט Iib 

ny^pyo  a .ױגיאן
n םון מניאן ny:aopiWp די a o ^ a o 

.pyo בערםאן. פרידא

vd\ דאך oan ,i: ?iy:yaan איז iVa 
a .רייאעז1 זײ קאײניג?י*ט ypaD ,ניט 

ny:a חען6 זײ יעאען1 סוף כל סוױ 
 nyn ׳אגט1גע שױן מי ױײא. — עיאען11

p*p iyoipp*n^ ian  no D:yon:yoa 
nyovt*B*oan a ...! װאישיננסאז

n אנב, nצײאD !ין1ש אװ vap 
laooyn: ס. אעא11אי nyooaD, אינםע״ 

yo:aoyn װעגען פאקםען nnwana nyn 
yn יען1 ראטיפיקאציע: פון a ססײס

^ן 1צ שטיסט אםשא, צ םי טי א  אן ר
o n :a :  pa o:yon:yoa ער האס 

pa nonn שטיסט onyii ,iy:y:an 
pa באױ? נערעבענט װאשיננטאן *n 

n y ם ש y ,^ םי  ta ה**סם, oan ש
n n סט*יט oo*ory: oan ,םאר pa 
n*װ onypnao .iy;y:an ניט n, ווען 

a נעכעז שט*מט םטייט n :y o a .o n* 
pa o:yo ם ^ א  pa nonn, ער האט נ

pa onyii ,ova שטימט  naB װאש*נד 
n apm o: מאז :y -n y* צ i ײ י ו 

n וחנן שטיטע, y ם n גע״ 5הא *טײט 
 מר האט ער רוען ניט און יא, שט*טט
 צר סשמעות, אאץ, .iy:y3an שטיטט

ר ta נעועץ, ר1נאט oyn איעב י  י
1 o:yon:yoaאא Wi*t*B*oan a lyoip.

r עס שטײגעי a װאס 1צ a נױטע 
ita* 1צ סיעא :ana n ao  tny• יז« 

i*ma ;na'i« 1צ a ? y y n n n נעייײ 
:op• סעז i, תן  איממי oan סאז סעז ו
m נע * *nnn אוי^ נעהעגדיג o n נליל 

ם עס איז — װענ כען  1םי אײנע היני
 *ײ'^ 1הא ?*מעד װאס שאאות ישנע

 םיייןגו נצממ, נ*ט ענםםער p*p וײ
ײ רי צי צורעמגצן זײ זאא סען אני  נ

 גאם האט יita ta מנזעצעז,
n סעז t .itriiro  o n איחם האט 

 V אנשםאם סוו ptonp א נעסען
ן i ^אה מ n r  i t ר ןץאם •ונסט י

A a a a  m a a  a a a *  A M A a A M A A Av t  ny tio .tynyrt תרד ררעחצן
t o i l i  a a a a  a  i m A i e  l i  > etut נמסת אתואר — םאאען דורך w, וואס ft w װ*ם םוןי 

אנקוכמז..*

ײטאג, 27 •ד

שסועםען קורצע
רעדאקםאר oyn צװישען

ץ• • • • •לעזער די א  •  
•  t

»
 loo םיז טישעק דעם — רןאהן. א. מ. דר.

רד ע  זןרחאיםעז. םוזעאום חר«י«םקיו רעם רשא ^
 איחר ד*ס אונז, עס סרעחט אבער ו;דערסבאז
V ד*לער ססנ מיקעז צו זיזי ר^יכטעםםא V w rr 
 דאיער הונדערמ די סים ^וזזוםעו ד׳נעי ײערא
 נעידער די »וז און י:םערנעע»:אל,א עךד ז.פ

ד ׳ש־/ א. ותר «ו «ננעקוס*ן •געײז ^ י  י
 סז־ קראיאטק-ז רעם סארזארגען װעם ר׳פי עןפ

מ נויםיגער njn םים זעאום ו  ד*שר• «0 פוז ס
ר זײנעז ריו מ י ם איחר דאם ׳ז ײ װן א מז ב י  קי
ײו קופם װאס ראנח, דעם  מיאפאנד םרס. סוז ׳א
איײז. קיז

n n .!א ם ש דאס׳ ױד. םארמסעהט os — פי
 א איו גענויםינם ישםארק זיןי װארםעז םיר װען

 אויך •יאץ געםוגעז אפזור. םיר. יםעזאװ נערינם,
 איז ראם חי אזױ אנער, גערינם. ײערא םאר
 גא;ץ די h» איז געריכם אײער וזא ר,סא דער דט

 או נעעגםמרם, אײו םיר האמנז געו^הגײכע,
 חא־ םיר ניט. •יאץ קײז דעם םאר האבען םיר

 טיזנכם, פיחהען גזאכעז אײו נעװארם ;ים עןב
ײו צו ענםפער אונזער יזא ~אדעו־פ  אזוי נעײעז א
 םיר דורכאויס פארראננם איהר אז ׳נאר הורץ.
^ jn*>p רײדעז אײזי םרי זאיעז ר בו  טזזעז די

 װארום נים, םיר וױיסעז אויר םאז. דאס כיר
Cy זײםיגער דער ישםארק אזױ »ז א״ןי נער-ס 

 אמזעד םוז. דריננע? ?אז ער װאס וןא ועזער
 ויש אײו, צו נעווען איז עגםפ•;.־ דער עגםשער.

לעזערי ױיטינזז צים
ן מ כי רו א דרוהבאר, איז ל*ר אײער _ ב
א:נ װי ניט, וױיסען םיר אבער  נעהםעז׳ קעז עס ו

 װערעז םארעפענםליכט tv:pp װעם ליד אייער כיז
 וױיםםי איהר וױ ״נערענםיגקיים-. דער אין

לויז ״נערעבטינכײם״ רער אין זיך דריהם  אײז נ
 ׳הב״ ׳םיר האבעז סאעטעז אוז װאך, יעדע ייד

Tso'2 tra>n x. ײ ז ז י אנ jy <סויז. ה i» n r» T.
ס יעדע ליר א יףאו קחחז ״  גא־ און, װאכען. ד

ײ םיהרעז םירריך, ם נעקריװד^ם. זיך ז  דזןם םי
ם דיכםזנר נײ^ם א םון ארײנננהכתן אי  ■Si os וו

 נא• — א<םע. רי םאר קרױזדע םעהר נאןי םײנם
ר אײער װען םיריליך,  םעז װאס נעװעז װאלם יי

n םיר ויאיםעו הסזבחר׳/ .םז רופט r •נעםוזס 
 נעדיבס »*יער ^םאר. דער נים יזא דאס אבער

*ז םיר וןא דרולגאר, נרויז יזא ד אױף מ:  זי
 אײער n בנונע םארפריכבוגנ קייז lsortr; גים
ד אייד ראםען כיר ריד. i װזן:רעז צו זי t *אג 

 ייאמ• םעהד האבעז ױערמ צײנדשריפםעז. דערע
n םיר װי .,■אעז ראם :rp אםנעכעז. עכ

 םי• אוז אעווענסצרג פוז ארבײטער די
 װארום פארדריסם, ײןיא — .iVpin: נאװיץ,
 דעם אין רורכנעםאיעז יזא רוביז ם. ברודער
 אײדז׳שענם. • ביזנעס ארס עיעימזאז, לצצםעז

 בײוי. אײער אין דערצעהלם איהר װי האם. ־הרא
ע װעגעז םײנונג ;,בעסם די ״ג  און םעהינחײםעז ן

 אויס* נים ער איז ראך וזא איבערנעבענהײט, זײז
 איהר אז ׳גים םיר זאנעז נעװארעז. ערװעהלם

 זענם איהר אז ׳זײ? קעז עם אוטנערעכם. זיינש
 אפ^ער פארםאיעז. דאך איז עס «בער גערזכם,

ט איהר װען ;יטויד אייגענע אי-ער עס זיא  װאי
 װעחיער־ דער ערקיערענרינ איהם, םאי אגיםירם

 ביזנעס׳אײרזישענט נוטער א פאר װאס עאםם,
 אויסנע• א' ער װאים אם*שר איז, רוביז נרודער
p גאר האט עם אבער נעװארעז, װעהרט 'p ן זיז 

ד דעם גענען גראטעסםירעז צו יצםא ניט ו עז  f ך
 רוב^ ברודער װאס זאזי, אײנציגע די ט>זט.

זא טאז, ייאז איז לצ'  רעזול־ דעם אנצונעהסעז י
 ’Si צװײםע א םאר ארבײםעז אוז :וםםוםינ טלמם

יענזנהײם.
 צו ענטשער אונזער זעהט — אקערכיא*. ה.

 צײםוננ אונזער װעז פ״טמאז. ד. איז בארוכיז ם
תז, ao אױף װערעז םארנרעמערט זאר ײנ ױ,א ז ז
חאיבע • כאםיפ אוגעבעז קענען זארעז םיר דאס

%

 אייערע װאיטעז ■אעזיע. ישעהגע די ראם זייט
וױי?*מעז. זעהר זעהר, אוגז ד;װעז יעז*סו:געז

B. . אן מ ל אז, די — גי  אוז איז, זי װי ױני
ײז נים אגדעריפ ק*ז זי װי  אופד די אונםער ז

ם איז שטענדעז, ײו ראםיר םעכטינ.%א ני  ער־ א
 די :אר זײנעז צוער׳סם אוכמםענדעז. די ליערעז

ם װײם וױים, אײײו ארבײםעד ײ ק״ז ני בע  אי
 נױםװענדינקײט די מרײד*ײניאניסנתז. צ״גםע

ם נאזי איז סארא״גינט זייז «ו ח ני  זײער איז ארי
 ארבײ־ צאזזר נרויסע א נאר ביום. אוז םיײיש

עז מער  םוזעז. זײ וױיר טרײד־ױניאגם, איז ז״נ
אז דער דורצ tr;pp זיי װיי<  א ניכער קריגעז ױני

, אדער דז*עאב, ם ו ײ וזײר ^ ײגעז ז  נעצװאונגען. ז
ײ אז נעדאני־,. דער  צו פארפייכםעם זײנעז ז

ײ וױ פױ״הם. ברידער זײערע העינע?  װאיכאו ז
ד זײ זאלעו ברידער זײערע אז נעװאונשעז, ע  ה

ט :אד האם םעז,  װארזױ םיפע חײז געפאסט ני
ע םאר הערצער. אןן טוחות זײערע אין יעז  פיי
תל א ביויז כרײד*ױ:יאז די איי  כתהר וואם םינ

ו. םאר אױיסצוקדינען י ױו האז םען אוז ז  די א
ט *רכײט^ר  איז ׳סםארק. האבעז םאראיבער ני

מ אוגזער פוז םאראר די דאס ײײי ר ו ו4ים3ד מ  י
ז מ ז נ * זערםענע נאר צײם. אוגזער פוו מ  מנ

r «  tar אוגזער t» a r9 f r f i חאבעז t n r  v i 
n א צו דערמינעז n n t n .^  tvow דאו מארן

i סיר t ר 1יא סביבז^ דער מ עי ו n ו n מןי ײ ב ר  א
מ איז °׳זנבי עי Tnnop n »יחם *ײןי האם װ n 

ע סםיו פיו ײנ r סגיבזו די אוו א a « • גי  »ו
«י ײי» p ז p r w  a n  r n n n r t ח  •#ראיי־ •

פו אוו *רבײמ נינםו ס מ א״נ אד פ

ם׳ נצסם עז סיר «ז ני צנ  ^••ס«י*<ד ד^ר איז י
• דער םימ?ר צי ^ינ ס׳י פ פוו הוי

ר װאס ?,א װעיכער ה עז מ פ מ צו ע די  זיזי, פאר א
 כא־ דא? סנו^״. קוסעו סעג פיר .גאר .אוו

ז די ראס םראנם. ם ס י ד ר מ םן ײ רנ עז ן ״נ ד ז  אי
 סיר דעלפאד דאס און רוי. נאנץ נאןי םערעקטועל

מי לײכס זיי יעז נ נ דו o או;סער א n ס פיי  א״ג
י #רערלײ פון ת י ג ױ ו  דאז, רעראגאגע?. אוז ע

 די צו נאר מכדגן *לז», דעפ צו צונאבי א וױס
סעז. ♦שרעכםע טװעיע.  װאס ױגי*ז, די אוז צ״

ד די געבעז צו עםאגד איז ניט איז ע ט ״ נ  די אי
םינע  ■רעס* יהרא אין םיר פא,ירירט הילף, נוי

מ  װעםעז .ארנײםער, די םון אוינען די איז טיז
ד האט וי טזנ ײ ד א ע די איז :*;יזאיפעז נ ר מ ע  נ

ט פארפקהיט אלעס דאכ צײטעז.  האבעז צו ;י
 זעדז, לײכם קעגט איוזר וױ אוז ר?ונג,יװ איתר

אז די אױר סוז  קײטי׳צע נא:ץ דויכםאכצז ױ;י
ײז יד,רא װי ׳איז צייםעז.  י,ע? פארמסעחט, אי

ע א•? ױ:י»ז לי נים  ••*עכעיצז צײטעז זןזזדנ
 נעסערע. אויו• װאיםעז אוז מעםינקײם איתר
ס וזאלם דאס ײנ ם  איז םאי־קערם, כאנקראם. נז

r אזציכע r 'o n p ס זי סוז צײםעז ז י ײז צ  װאס ז
ט אח לעכעדינער, ז ;י ת א עהז י ײסנ  םי־יענדע רי י

? יעדזז אױס •שליסס איעס ראס םונלעז. א: ד ^ 
 ױגיאז די םוז דערפאי און איסענםינקײם. פוז

 נעזעריטאפט^יכע אגדעי אז אירגענד װי םעחר
ציז םו ד איגסבי  אום־ די םיס רעכעי״עז איטער זי

דזז מנ  עםװאס, יזײנםאל אונםעי־נעםעז־ :•ט :מג
 *היעא איבער איז זיכער, ןיףא ײײס זי װאס

ײז סוז זי כזזות. ט םארזיכמינ ז ־ פי  פאר* דז
ע. אילד tic װע;דו:נ עיני  לײנ־ סאד זי כאנ^ט ?:

 איז. ארבײם. איהר י?א זיך ¥«׳ןזצת'עז גים סאל
 זן-עד* האם ארבײסער ;י*עגדעד71ניכד דער דחח
ײ אז, די נקנעז טענות י ט מרם זי װארום ױ:י  :י

ט טוט זי װארום דאפ, o'?: ;י s, ;;•;עכ ד*ר רע 
r a .?ער״ פאר״ןםעה n• ,רײ אמיויסע;דקר* 
פ וױיס פרבײפער םער ג ני מ ;  טוזעז כייר א*ז :

ײז. םוחל איהם עז,1ט׳ אבער מעז ז ז  ה«־ ײאכ :
ײן צו פרעטכנזיעס נען עז, דע:קע;דע ז  צז טעגז
 אזעל* םיט ארוים קוםעז פ«ר?, p.c יעהרער זײן
ט אנדעריש םיר קע:עז %,ריסיגעז״, נע  דעגקעז׳ ני
 זײער זא פארפיהרער; ציטיפ־ע זיינען זײ אז

ם' צו איז ציל ת רי ;זיפארטו ױ און דוחו ארום אז

ר נאך ה 1V1P n «וו בחות די •■צױיװאכצו מ n. 
 פאוערוגנ ־jn סיט דאס זיכער״ ?,א ?•זי־ Pאי

עי ױיוי אונסזמליגז. דאם פון ^ ד ר ן : אכ ר  ו
^ איז ױגיאז די םי כ מ ל ן • ן ײ; ט זײ ו ז ני מ י  או

ס דעם  א״ג• אלזא װ<ט איהר טינה. ארנ״םער׳
 קריטיקירעז צו פיל ד• איז עס כאכדצ אז זעהז,

ע איז עי  און עהרלינעד דער אכער ױניאגס״ אונז
r דעגלענדער ; n ,א*ז זןס »ז װײס

ט דער אויף פאילאסענמס עםויאה ניםא .גאי ת״  ;ו
ס צוױיםענ^  ;* ו א דא זײגעו ov אז ער, װ״

ע כ י ל ד י י ם ר א , פ ז מ נ ע אי מלנ  יזענזןו ו
ר פון ׳טטריך »ײן מיט חן ס נים *ן ע ט ״ אז  וחן* ב

-y.? אזא c m  n y o םיס ארױסקיפזמ :ים $ 
װא^ געכ^ו געפילדער  נאר :נום נים איז װ*ם עם

ו צוערישט װעט ער י  םעז װי ׳זyארײנטראנט ז
ט oyn ny ; \1090 •\voso ov העז  נא• ly^r.i ני

 ה*ם ny רyא•יד ׳on»ooM,ny װ*ס ׳ד»ס זײםמעז
n*c א זיך ryn«'P וזאס ׳•ל«ז oynyora צו 
ס אײכ אוז. ם«ז. א  אי? האם ny װאס .sou י

ײז \r? זינעז, ם מ תפיד^ ײנ  איז ר»ס .iynyn א
 ,iyn'p*D»np y^yii ,tyr;yo tyiyiT דטynyנ איץ
ען, הפחות. יכל ני  רא, ױירלליז iyr*t ױאס אי
rn יױןיכע אוז y ii on'P*o»np ryen*T, כאםש 

אנבא־ ny3« ײאס .Dupres* tnvt opnT םיט
r״ אונזערז םרעפם n r n ע זײנעז די ס׳  ליג• •מו

ס ײ םײימדס. אוז נעי ט זיןי ב>»?ונענעז יז  םים :י
n n יזא זײ פאר רײםיי^ זאכ-יכעוי win צו 

ײל.  לי־ נעסײגע אלזנרלײ אויס iyo3K־o זיי פ
ry צו אוס נע:ש. n ^ ’nynpo*n און, ױניאגס, לי 

ל כאנדט נאםילליך, ז י י  דעהר די אויןי אײנםלוס ז
זא אלבײכמל ד׳לנרעגלע ל. אז י ע ד מג ײי א ב  אונ

ד tyjyn אלכײםמל פילע װ♦ אזו• אכעל ם וי  :י
 איז אסת איז וד«ס דסה, אין פאנאנדעלקלײכזז

 האינ* איז װסס לאס, איז יבערהױ»םא אוז ז.7'י*נ
 oyn אויף יצאדען זײער איז האינ־לינעז, אשח,

 באלײטע;* גאנץ א טרײל־ױניאנם לי no '־עבעז
 סאר םעגליזי נינעל7וו נאזי םאכט דאס וזא דער,

 גע־ װאיט װאם אלעס, אױסצוסיהלק? ױניאז די
תז  אוכםעל װאלם, אוז װיג־שענםװזןלם n.npr יא ו

;»ynyn אויס־ ז7נע*ו םענליד 7י אוכדשסענלזז״ 
צוםיחלעז.

א*ע זא אפת, איז עס — גמגשפאן. א.
nyT pc ryp'onp רא פרן נעיציכנת ת : אינםעל• ו

הי־יערמאנם העדמאן
).ny:oyna 1924: טען23 דעם געשטאדמח ,1864 וגעבױרעז

כױכאלעװיםש. ב. פון

 ה״יעיטאנס laonyn פון טויט מיט׳ן
 ,n פח אײנעם lyvVnaB 1מי האבעז

:yDonjyo^na םאאאגטיויססטע און 
 ־moaoann pa ;yoo^aoan סאציאיע

 הא״ גצשריבזצז האם םאנס1הײע גען.
 כענוטעז ער האט טעמאס דינע אענ^ש,

 האאענדישע ארעםע n פון לעבען םולם
 pa געטא iyr*n'a פון nyna ס,nyפיש

pa ,oannyoooa איז דאך ny איבעך־ 
:lynanyi otyty אײרא»עאי- אילע אין 
2 p 't .|y :aner y rהאט יטעט1אפואא 

iyty:yn: *n ly ro rynyona דעם םון 
pa ,n:a^an oyr*>p זײנע oyoam 

 onvcyjc*ia םאג צו הײנם r: ען1װע
בינעס. טעיא£עא'1אײ אזע אויף

 דך pnyn זײנע אין האט טאנס1הײע
 מענש־ nyn אץ פארטיפט איבילריא נים

 באשעפ״ נים האט איהם נשטה. יליבע!
 -1פא אס1 אינעײײנינסםע, דאס טיגם

 האם ny ;ביענשען אינ׳ם ;,באהאילטע;
 אױסוױיניגסטע, oan געשיאתןרם באױז

pa omo* *n אוםבא־ קאײנע, פון פײז 
na^yrjyo yopnyo ״באנטשע די פון 

 nyna דא,יף, האאע^ישען pa שװיי׳גס״
nyoannyoooa nyn pa .געטא ny האס 

 גע־ דאס עז1צונויפצובינ געזוכט ניט
 אײן אין געצײכנטע oan שילרערמע,

 ־oia אײן אין נעדאנק. סינטעטישען
iy;*n:yoaD 1ביא.

ny אז געװעז איז nyoopy נאטו־ ־ 
 ny האט nyo^yta osa pa !אאיסט

 נעצ**כזמם פעבזא זײן טיט toia םאר
 lyrornn oyn. יעבעץ, nyp'D^ *ז1בא

ito״fyo דאגנח, װאכעדינע זייגע טיט 
iyo’i:*;aD yjyonyiaa, טמטעריעאמ 

*mo״oan ny:a .o האט ny עמאבם: 
 זײ i*a האט ער ינדאיכק*יט,1נ אזא מיט

iy::mnyjma טיפקײט, אזא מ־יט ny
oan 1פא זײ 
קײט,1קרא אזא

ט״מ אכט1אמיסנעבאונז
צו־אײנציגע *n אז

איהם
נע־
ביז
פוז
יבמע

כד1א
םולם

yiyonaii צײכנונמז lynyn ײ  נ
 סימכאאישע אין םארװאנוחןאט

 םיה.ים1דע pnyn די שטאלטען,
iy״Dyo:‘o אײן r אנק־בילד1נע;

 a *n אדױס םמיש ooyoa זײ
nyiano״o ,y׳onyn רי זײ םיז זיך 

y :,s*oynaonyn א,11ג פונ׳ם שטים 
צײט. nyi:ia פון ם1םאט

nyn |yn די פון *םאטום״ :iyo*n, 
nyn א״1גו״ lyn'Bopyr iid איז pa 

nyt:ia כסואגא צײט :a pa jynaiiy 
aatan• r:a i״nom ,fyr׳y:*n| ^סז a 

oan ,no ם איןaטy*רyגעשאפען א :y־ 
fr»mi הענם, םעגשא*סע תרך nan pa 
 אױף באהעאםעניש p*t פון ny או*ערט

 *אמעכםיגער nyn tut ny מענשעז. די
 םוימ pa אעבען ny*'t nyo*a הצדשעד

 איז װאס םאסעגם, ממױאאער חנר —
nn*a אאצ p*na o i:nn  4»n*v

r״n pd וױנקלאך אאע איז \ a  ,iy:y> ny 
1 ny**t pb om: nyi ילײ^ז pa םרײמח 

pa באשטיטט iv " i כחא nyn v ia 
װעאס.

״פא־ סאציאילען lyi'tan oyn אט
 אכם1יסגעב1אד מאנס1הייע האט טום״

 דראטעס pa iy::V**myn ךײ:? אץ
 אז ?אאויקיים, און אםקײט1ב אזא מיט

n* .װאס אײנצינעv v iv ים11יס pa 
 ryny ^נשזנאאך ?ל":? *n ps דאגות

tinan oyjyonaimat a pa הא- א*ן 
n:a< נאענט וחןרעו pa רי אײבאעך 
ט lir.yii וועאכע אא^ ג א ^  oyn פרן ג

 nyn pa אומעםום. פאטום ןyאב״נyז
 צונויפנעבונ^ן lynyii זײ ;װע?ט

 רyנאנצ nyn פון שטזניץ pa nyצ טימ
און ![לע:ר ny״t דני:ג.1א היעםיגע!

 צדם ipornnyn ;ynyii :^*לט:?"ס
n:y>y אונ־ פוץ אוסבאהאלפענסײט און 

nyr •טענשהײם. הײנםיגעד
oyn pa pa פון באדײםמנ די איז 

o:aonp*n קינסטאע!, אאס o*onyn 
p r  nn ony^nyn בײ יטע'ט1סאמוילא 

nyn po iyt**np*npty וײ  ̂ yooo**no 
:nyv:a .װעילט

 (אילײן הײערטאנס האט ^xty: װי
Dan v געשיאלמרמ )1אי א ia ישע1אי 
^ip:y. אידישע דאס ̂iy:y, װי ny האט 

 אכר םרץ געטא nyn אין נעזעזקן איהם
oxnnyoD. די און pnyn yrw n ,זײנע 

aoy3w ,oaoann yooianao nnyo *n״ 
' nyniאהאסװ׳, און n̂y ״t k  nyi*:**a(״ 
 ״onaor־iyo3aoan״ ,n האטאן א און

 yoovnaiir. רי טיט נעטאיים זײנען
ס שרײס זײ פון בעז.1םא  nyn אתי

n:yny. פון שך1ח און שסוץ n, םיגסטע־ 
yn, .ת1נפש צוטראטילנע אוטגיליקליבע 
 t'a מאנס1הי*ע געטא. אידײשעז פון

ד א געװען ^זן א^ענ  בי* האם ny ,1אי ה
n't ״ י1 בעזעז ניט 1אאנ איז :y בא 

 —םאית זyש,איד איז כוחות םרײענדילע
 ר־yארב״יט yrv*a אויםנעװאכטע די

lyoKo יײט ny''t נרױסען ann:: צו
 און אידיש. אין תאמויײפארפען נײע

 סאצ*אא*סטען, א^ראפעאישע y^א• װי
 ־D:y אײנצינ^ דעם נעפ״נען ny דיאט
nyc אױןי nyn אי; באױז אידעךפראנע 

 איץ זיך, זאגעץ8א אץ אסימיאאציע,
:K oyn םארלײקענעז  ־o:y:y^ oy:y״

ny:**or.
nyn ניט איז שרײבעד 1בע;ע1שטא1םא 
a r:^ געװען i .-,ינסטילע? ny ניט האט 
t*Vo גyצ'יפyרי גט n: y״ ro םאציאאע 

ny ,ijirn a זי האט n'ia .באקעטפט ny 
r a אן ילעסעגס־לאנג געײען nyivDPa 

nyn pd nV:trn יaאy^נד״ny סאציא־ 
oo*n״nyr ,םון םיםארגײםער •ארטע 

 האט pa צײםשרימםצז, םאציאאיםטישע
n n  po מז אן םאחםה ט ר א  ארט אן פ

סיןױאאיזם. פוז פאיגעא לינקעז א*נ״ם

oyos tyj’M riiy* .nn r.• f « : t r y j * • י חן  מי
9fp oi«ryj is2$n v * וי¥ס ,oyn םיז חסיונו o

«n a r y  -y w ^ סי m» ?יי  r ר מ י מ t• י
tyogn ם וױיס ג»זי o ני w n ^ ז ל  אין װ»ב י

on צו AVW ו7קלײנ טיר ײס• איו v t סו  צו נ
ז םיצ y *•? סי י .iycy»r י ע נ ר *ױ9 • ן ו

yr^ o:stv\ רי ynor.o סים קריםיקעז ylnyo״
ל. 1נענלע“פ« צוליב נינעז מג  ציױ׳ס!! tynyo נ
y ני, :לענלעו fyjjp 7װעלכ םעניצעז, או;י 'yo 
 ׳,סינקײס3ynyj״ nyn אין געזאגם װערס עס װ«ס

װ. oyn װעגעז  ton איז נטיגקײס״7ר7נ״ לי נ
m n*  ny^y^rcy nyn סון ry n y o j•*  nyn*• 

ט נסל, n שיי  ty jos V i זאל נםיגלײט״7ר7ג״ 
מו ױסתו  ירײ גרינליינער nyoor-y ?y סיט *ר

 *yj״ nyn py לוינ-געזאגג דצי איז oinyn 9םיק
i ניוז .סעז ױ«ס זעמער,» רעכסינקײט״ n t i ט  סי

iynj y ,זילץ״ lyrinn םיר n  nyo*y הײסיקעו 
ynyniy pc אין לריםיקעל ynynjg טוננ  ז,7צ״

ת•, •גױ די ״ם״רז״, די לנדשל, וױ. סאניי  ל״7װ חנ
um מ yor ם ז ;י י  nyn םים גאציתונגעז !,יױי; י

nN:«ryinrs;*M. איז r u t? די nyryn ע7או;ז  י
ע וזאס זהעז. ײסי;  ז.7ז«נ צו ז7ה*נ «yrjyo ז
 נוצ oyn לױנעז זיי דאם נעפינזז. װעש איהד

 ■אקס nyn .jgoyj oy האכען םיר װי .nnyo םיל
 איבןר־ ע־יאוג ry3’nryj ה*נעז סיר ד«ס איז,
םעז.1אײ;; כיסעל y כיזי רעם איכער זיכט טי  י
 *זױ, בוזי ד*כ ז7לויכ צו נעהים זי;י האבען םיד
^ «cnio yp«o ,on.n*oyi האנעז םיר װי קנדי  דאנ
v אז o  Dgn , i v w  ojni ipo ויא םוזען  םאז. ז

r פרעפדע ,n בײ «  nyr*c»nr געויעז גיט nyn 
nyi'rgn ,אויסרװין 17סיי ניכעז זײ אוז נעפיהל 

״ ?7דאזינ oyn סון כאװאונלעמגנ ny״i צו תי  נ
ס איז, ױצא 4«וע דער װעיח. סעז א  ר v n״y י ו

אז אונזעל ns סעםכעי־ v לאלא ױני t  jryr ר  ני
?ty n g םיס nyn .ײ, םילו7 ,7י װערק y ry n 

is:vp ש קײז די  םױ זײ װארים לײענעז. שי; ענ
 *7לײ הענעז װאס .nyn:'p האכעו אודאי דאד זעז

:s\ ;עי און עננלייצ  אסעליקא־ מעחלםמע 7אוגז
nyn:*p nyj לוקעז nyD:iny אױא םאיאכטינג כױם 

עי אז םײנעז, זײ :.ynyo^y זײערע ײ  *7עלפ 7ז
tyn, װאס ry;yp ט עננלי׳ט קײז  nyny רײרזז. ני

 נדויסין נאד tyJ’M ענגלײש, •ציעכשעז א רײדעז
o'Fiir??':. איז »nyo*c nyny. ר װיל װאס  מ

nyo ,פא־יצםאנעז ovyryi אוז itnyv. oyo3yyi 
•t t  v z  oyn ty t t i  *♦r *nyn ,nym*y y:**? fv 

ע, ענ  ״*לי״ זײעדע וזאס .?.ny? ?ײ זאלזז או? ליי
y טאזמלדי:^״ y n  oyoyo? ,סאר װ*ס אױסגעפאז 

ײ אינסםיםוציע 7םענסינ א :7אויפג ?7האב ז • י  בו
 לי זײ, כלי ,cccypyi ?yay.n ?ײ העללי׳ש װי

nynrp 7ם7פאר»כם לי םוז nyoyO: טוטער^ איז 
y 'g?? לןנעז yny:nyr k ?ynn'D? ווי ;^יל־;ב 
ogn ?•געװעז גליד70 א ?”.tinya?y yny
 צײס םון אז ?,yagnryingc אויך װ^םע? םיר

 •ying• jy:po»o*?g’:v די אויף זאי•;? צײט צו
 oyv cgn בוך. דעם םוז ?7ל7׳שם ?yny?< יײעגם

 ;יצ* n,ny: אי און DigDynycr* ה*לכסט אי זײן
A אזא ogn זיכער, זײנען םיל ליד. W W iz 
 לי ב־ענגעז נוצעז םעהר פיל ?yp ערקלעלט, נ\ם

״.D.־K"opyn. yy:yo װי ױגיארכיםנלי^^ר,
םא^םאגעז. oyyny אונ? ה«ם איהל — נ.*

 צרות y^y *ז ׳?yjgt צו נעסײנם גים ?y2gn דיל
 רוי״ ?rc;y:y)g? oyn םוז סוםעז װארלעז רי אין

o :sos's  ?yo. צלות "?yj? ?פײהעד. אויו געדוע 
r:g גים m פאתםעז לי או? i מ לי הד  ty?.nr.t ע

ײ ogn ?yo ;באיןאנם זײגעז  און םאריצםיקם נים ז
 דער פו: אנעל, ?.yp'orngc זײ נעװאלט נים

nynyn:g ,זיים ogn דער nyo'in nyo:gjyigt 
ײנז םים ?ייזכתנס  דעפאנאגי?ת p:,n׳nj,,j»o ,ז

 .onyi■־ םאיע םיל םיל, VW לי װאהל-םעטאדען
cgn דער איז tvy:־r»:yny עדיםאײעל. דעם סוז 

ng*2y ro.: איבער איהם לײענט

ד ס ר ג מ . י ד ז ^ תו >דױ >וד8 ו רי JSŷrtX̂jSUl̂BTTW J3̂iBוו
ש ס מ מ

wwm'issa
ס1ם60■ ט ג ס מ ת י רי נ א מ ס  I מ
2 אן5 מ מ <ז ק מ עי א ט ס ״ ג ״ ? י ,י

J^s?'ljfl55 H j f t j r i i W . . .
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 ר«דיק»לער שטארקסטער און גרעםטער דער אין
שער וועלט. דער אויןן ארדען ארבײטער אידי

 $2,500,000.00 — פארטאגט
 83ססס, — מיטגלידער

740 — גרענטשעס

 יע־ wcw רעג *רב דער
 ק*ג*םי•7 װיכייגען דען
vw\ ק#מ*. •®ליפי׳יצז און

 קול־ דער איו ריננ ארב. דער
 אידײ דער *יז י7*ענ« םור
^ איב״םהני *ער מיוןגונ

 אידי* אײנציגער דער איז רינג ארבײטער דער
םאנימאר־ אײגענעם אן האט װאס ארדען, שער

טיטנלידער. ?אנםאמפטיװ זײנע םאר יום
*י

םען ווערען םעםבערס ענו ח 18 פון עלםער אין ארייננ ב
אהר. 46 • י

ט גאך וײם איחר אוינ I« ג<ײו זיר שציםט םימנציד, סײן גי 1

ײי-יוזנ ייו *ויסקינימ ג*ן

175 E A ST  BROADWAY* NEW  Y O R K , I t  T .

דד דער און »*י ג#רד דעד

 ,Pi יווי,״ רא mr׳t ראנאינ^ן *וױי
i m i  ,o 'm ,אגון  •va ױי נאס־* טי

r t  ;yi נ״נבײר i i״p 81 זינט «ון•  י'
ס”< ״ iptoi׳• *••גן*ן, ׳ P זיך ז P  *P38 

ir סאי i” t i»*p.i . m ׳»י«תיי« ד• די‘ 
11 ;,yopoen y#e•» ביאז ipp זיו 

n y i in s •  ip i,! און IP*8i»r83 אגזאי 
 די האס ױאס ,0»״;« יינר׳נן סױט כייט

.”1 «ו ז־ו |pip»ivrpiiyi *י דעזוז
«י, *וױי ר• מ־ינעז ני־ר ױו  *װי׳ די נ

דמס. און *סין (1• «א-«ן <יננ
jpu 1אי *«רי אדר־ראי lyiMurpi 

opuo lytosyi o אױ,י n שדן ,u p  i n 
 *yp סאל׳ס נארד פין im•ס רזננטעז איז

i א־הס oy דאס נינייי,־. ip » i i8”» 
 *יזיוד׳נן ,nrr 14 א־ן טאי א••; נאד
ע־ר. t טיט

ײ וך1נא ז•׳; וױ אווי אין  *ג• דעם ג
yoyiary;; פין פאגאיד *tio האט yi• 

i ;־ט רו*«רט t o עטליבע שון ,npr 
 oyi<״P א נאר דירגנ׳נלאכט ip האט
 ערד. דער סון ארומדויי ד«ר ne טייי

 נע־אגס ניט דערשון ,*v האט י׳ודאגשאיס
r׳ ח*« הײן נאקומען ’iy>ii’ne.
ri8 i •ט עס איו אנחנד׳ Pרז י די m,! 

i אין זיר נ׳נש־נט װאס n תוױ־ שטאדם 
 מרײ• סך א איז עס װאו עפױאדאר, «»,

 שארנר״גנט רעגט א װ«ן דארטען לינינ•־,
y די s 'r t אדמיראצ װאם ׳»עה, עטרי:ע 
 ««<, נארד אוים׳ן שאינדאנט י.אט <ױ1

 אומנעחוײ אן א•; נ׳גטראנען «ר ויטרט
»jn| םון ^«צתייט ד«י ריט *•־יו*י 

׳*«וז. א כי״ל 1000
ד די פון סאנארר *וױיט<ר דיר  איי

 ויר דער א־ז װעיט דאר טון ׳אדער‘׳
r>pr־

 *װי• דעם *װיטמן ויייטיןייט די באט*
m די איז ציגג m ,ונחןסטװינ־ וועצם• 
m די ז.  אן זעהר זיי ארום םנינדו אי

׳נתריד׳נ.
 אראג• י זיינען פאר׳טיידמ' ניסעי א

ם די אגי אײנגןאייצ.ט *ון מ ו י י מד י  ו
im זײי׳־ן א•; נ״זי n e אײנסצוס. םון 
 יאנר, י»טח האט דרום »ן טטי ר«י

 ברײ- א סיט א־ינינערינגעיט »יו י(אס
*m  a שון *.byrto ,חור ב«ת יס 

no א ראט דיין »; % r װאסקר, »ן 
י װאס י מז סיט אמ««י*ינ<פיט י א  ני

צאנר.
 מװאױנ• די אײך זײנאז י טארמײד«ן

ן. «ורױי די פון תײטפן דן א •
 י• אז ציב, האם ררים fib פיטר חנר
 װאם 1זיי איהם זאי׳ון זיינ״נ זוט״נרם

הפיטפר.
י«• אי; זושפרפ ד־ אז איז, שאקט חנד

עי »ז נ זיי ע. די מ ם  •איז פאלט,- ■אזױ א־
 ׳רעגפא• אזױ .זיינען ■ װיכטפן ■ ב״ז׳נ די

rcyts, אז by אונמאגליך איננאגצפ( •אין 
 אויױ וואהםעז • דארט^ ואצ oyay אי.

 אפיצו פאלטינענט, אנט־אסטיטען יעם
שצאנץ. איסבאדײטשנדיגסטע די
.in•• װײנינשר אייר איז שאצ דרום 

 זיינער ברודער דער װי אייננע׳טצאסען
ני• א .*y זוכט א^טר אדעד ,pcv םו;

ט/ «<חר ס«ז ציוי  «80 *ו װייי ■ינ
tr*uy»M« j»nr אין t״yi « «וי ׳ * י ו  י

yיyאײ ן* r y״y r א Im 1ינ<ר1נ t m p
ראנןרט tmt'iHP און אצייגיטס ראאיד

o סיט סמאט. • r אי• «ר ח«ט י«*«»ן 
1 eiyjnyaײר 8«וזאני«ל>» WYMtt• 

v n■ ריט נא׳פסראשט איחס חאט עי
ײ טויט ynyw פ ynyrn( זײ* *ו ויף 

im riyii yj•
«ון מי אציו חור סינ

i nn«ra״iyi ״ די«» yi’i iy n P o iia 
rr-ovat פין יא^ד im דדו^ און 

י ז׳ר *<*ג*ן1 וואס מ י  פייצ טויו«ט א י
אייגער רינטינפ די פין וױיט

oroyi חןר און נ«י חידפאן צפנפן ייף 
 זפלאנר• גױ גײ *יוײטפי

iyנײ»נ«טי ד?ר r 1סי פפי idy| סאכט 
 אייפזוטטפ־ זיו פאספפט פין נאופי די
>jyf סאגגפטיסיר חזר און טפ־ץ. אויפ׳ן 

' « * זיר זי ראנט דרום שון ו מ י י י מ ױ  א
םום. *ױם׳ן לען

 iw«i פאצ׳ןן rrevuma *ווײ די
״ תו;«פנפאכפר. פאי א  אמסםמס׳ננ־ yun״n«c מיט p׳or יײ א«ר־ פראומן ז

 '*oyunajn ױן סטננפטפייתגדיג טען,
y דחונדמ iy t .ט״י׳ןן

 יוניאן אלע אץ אנױמענטס
 שיקאגא אץ ד־עס־שע»ער

ט ײ אנ כ
.41 ו״« «יו ו״רוס

 <ר1 חאנפן זיי כאסס דזרװײזינן תאגט
ט  *ו םארספחנבוננפן שארטיידקנפ ראנ

 *וואגפנ־ זײ ױדאדסאנופפשט׳פורער, די
פ דינ מ ח סיי ײ חד אצפ די .iyp;<׳ פ  אינ

■o iru y וגטער־ חאנען דחום״שירם׳ון* 
מ נ׳ רי ס o אן מ iyenm סיס i n יױ 

n r i א נ«ןי פ«ר r r, פ»יפיי<««ג* י*ו 
 אין ױגיאן־ספפפר. אױפ«והאצכתן י דינ

מן פתפפר פיצע ײ o»« די ו p n r פון 
ט ארניממר די ר מ מ עי נױוארפן. נ
. 19 o n  .* o m f a nםזנרואר, םאן 

o די האט r n ר וױיסס און מ א  יר ס
 נרוי־ א |90«פג«חאצ ,100 לאהאי ״«(,1

ױאפאיס^ םפן, o מיםיננ. פגטו in 't n o 
 פזס־צסםיין ויײס**רפױד«ט »ן זינסאן
י יויימן ג מ מ ו מן איז נעי״מ אנ  ווא• זיי
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באליבט. 11באא דזשױנט ארן עקזעקוטױו )1 •
באריכט. מענעדזשער׳ם )2׳

o אין סאםירוננען לעצטע די .?) y n יד.’1ם
רעקאםענדײמאנס. און בעסםען אץ װאהל *ום )4

in’ שון סליכס די א-ז op !כ־־דער p ס דן ip ו o n o 8 *ו>ipiipt 
p n; ,װ״< נױטיננ o>niMHMD ip>pii ipiitd pi'03’11 inpt

•tPipii

45 לאהאל באאךד עהזעקוטיװ
מענעחשער ברעסלאװ, דזש. %

י י
י ר ק ע נ א ב

מ אינפערנמל m י
םמריט טע2ו און עװענױ פינפםע

: ן ע ג ע מ ר א פ
$ 4 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0fW W iw V ״ Y

דאלאר מיליאן פיער

4
% ?ריגט און אחאונמ »ז איצט עםענט   M

 ̂ ̂&eisnans isr ̂דנפמרעסם r

International Union Bank;
F I F T H  A V E N U E  A N D  T W E N T Y - F f f i S T  S T R E E T־■% *p \ xir t *

88---«---■--«---- «

דאלאד 1
אקאונט אן עסענט

דאלאד 5
אײנטערעסט ציהם
 אױ,ס אם ניט יענמ

!ששעםער

 אגצױ צײט די איז איצט
 סיז*ן דער װײצ |,7גמננ

 ק7סל די איז \.4 הט7נ
 צוניץ זצהד דאם וועט

. צן ס קו

 אריבער־ נעלדער
 אלע אץ נעשייקט

 טהיילען ט ל ע װ
 •ינקטליד שנעל,
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41 r«t m ai>vt
v גען m א:ע;2 פון סלן״רס די

 נאלצנא• ד♦ טיט א*ראר רצר *רנ"ם.
שנדרמ איז טיס  גע דטגצח״סצן א״נ

 אד דע״ און נאארד דדצאעט ןון װ^רען
ט פצג  ,.V ןורען נעױ אינע׳מעגענון איז ןיי

אפשטינ^נן, צ.-פ אאלאאס די
 פאײ ;yr«t װאס נקטען • די חוץ »

 ענט- אגריסצגט אאטצן דצם פון נאינצן
 אױס״ סר n אגריםענט נ״ער דצל חאאט

iy»viyoya, וחוינע צוױשען by געפעצן 
ך ;•עפטצן פאאגעגדע די ד

 איז קאטציס די םון סידגױס רyד 1
 דא 60 אױןי 46 םון ג-דואדען געהצכערט

װאך. א אאר
 סקיל ט*יטערס סון טידמום דעי .2
 ‘פאי א נדט דאיאר 45 אויץי 41 פון

 אי,־ יא;ע די אונטצרזוכצן צו שסצנמיס
 וױי׳ פארדיגע; װאס רי און שצפצר ו$לע

 גע• לןריגען זאאצן דורכשניטליך ניגצר
ף אין וױידזשעס ?״ערע חצכערם ״ מי א  ם

םעהר. סאידינצן װאס די סיט
 קיעצו־ װעי׳כע פ־־עסערס אאע .3

 זאיען װאך א ראאאר 50 וױ וױעינער
דאראר. 50 כיז געתעכערט קריגען

 זאא אונטצרפרזסערס די װעגען .4
 די אין אוגטערזוכונג אן װערע; געסאכט

 םארו־ינען װאס די סרן םארדיגסטען
 הענע• ז^ר כיען און וױידזשעס שאעגערע

 דורכ־ די לױט װיידזשעס, זייערע רען
 בעסער די ־םון פא־דיגסטעז שניטריכע

ארב״טער. באצאה^טע
 הע־ א ״א״ קי״אס ב״סטערס עדזש .5

דאיא־. 35 אױוי 32 ם״ן כערונג
 27.50 פין ״כ״ הלאס בײסםערס עדזש

דאיאי. 31.00 אױוי
 20.50 םון באטעךגעהערס פיידאמך .6
דאילאר. 24.00 אױף
« גא^כ** .7 *אל * ט j- צו t e ר ע ר־ ד * 

ט; ״  צוזאטען טשערםאן שא• דער נ
 v רע:ט דאס זאר־האבען באס מיט׳ן

 אר״ די צװי^ע; ארבײט די צוטײיצען
סילעל. םון צייט אין נײטער

 גערוםען װערט אדבײטער אן װען .8
 באצאיט קריגען ער טוז ארבײט דער צו

טא:. חאילבצן א פאר װי װײניגער נים
 גאראגט־רט איז ארנײטער יעדער .9
 כא־ פריגען םוז און האילידײס איגעל פאר

 סעז װען טאג האלבען א סאד צאהאט
םון װאך דער דורך ניט זאגאר ארבײט

'<אינטערנעשאנאלנןאלע״
pe .סקולממז רו

םינע צ•־•־ 12 םים ױאך הײנ

 11 לאקזול «ין ®ינויגץ״באריכ■ חןם אין
 אײננאחסע ?ײער דאס רע§ארםעם װער*

 ביז דז^ו^אי *ון םאנא=ער 0 די §אר
 .$13,753.83 באםראטען חאמ ,1913 יאגואר,

*ארםע־ זײער .$8,854.88 - אויסגאבען
 פון סומע דער פון נ^םאנען איז גען

 דיײ םיפ חוגדערם ניין םויזעגפ זעקס
̂זען• דאלאר. י געװען איז עלקין דזאז  מ

• • •םעקדםיעזאו״עי•
 גע«לאפעז איז װאס אגריםענפ דעם אין

 װ״ספד לײדיס ד« צװיאוען געװוא־ען
 סאנופעקמורעיס די םיט מניאן סיכער

 די םײ געפינען 1913 יאנואמ םען18 מם
— קאםערס :װיידזאױסק״לס •אלגענדע

דאי• 14 — דרײ^רס װ»ד; א דאלאר 26
 ;ײיד. א דאל 12 — דז^איגערס יואןי*; א

סעמ־ װאך; א דאלאר 10 — עקזעםינערס
עמ (אוי!״ דאלאר 14 — חענדס *על  4 י

 1 װי םעחי־• ני* ?ײן זאל חעגדס סעסועל
 12 — פרויעז אײראגערם, ; אסיסמעג*)

 T■ ;וויו י דאלאר 15 — םענער דאלאר,
 8 — *ינ״נעיס דאלאד; 20 — סערס

 1 — חעקלאר 4 צונעחען פאר דאלאר.
 2 סענס; * פ*ר 0 — ?נעילאד סעגמ,
 סקיירם א בײסמזןן ;«עני א טאר בעלמס

 די אנבאלאנגפ ײאס סענא, 2 — באםאפס
 געצאחלם קריגען ?ײ ?^לען *■ערײסארס

 פון, •דײז סאסאמאב רײי .p»er •ון
 6 פון פארלויא אין ?אל ארבײ« אאונדע

דןר פון װערען בימוםיסם סאנאפעז
rn n ii קרי| איב״םער ײאד באאײ• םקײל

*יימ. ייבער «#ר באצאחלם דאיעל■ גען

 די רעקאסענדירם ■רײס מ. .wn דר.
 גזך דאיו עס or1 בענעפיטס 8 •אלגענדע

lynrr ײערם יחנלכעי םעסנעי א «ו ידצילן 
סע־יניגיאע •רײע )1 :אװוינדזינםיג
ן אוכאערווכוגג י  םעדיציניאז )2 ראאוו; י

 קדיאיעצ אין אויפאאסונג און באחינדלונג
 צי 1ײצ •רײ# נמנדיציז )8 ;סאנזענםצז

 א )4 ארבײפ; דער ביי םעםיג גאד איו
מ אי ײ ל ע דאל. 6 װי װיי*יג*ר ני* ■ון ג

 באחאגדלינג קליםאאיאע rs וואך; א
ן סאניאאריוס )6 •םאד*; *ייפעיז ו  י

 וחנ$עגפלינצ )7 ;באחאנדלוגג חאסיימל.
y»»wr י רײ ח ;. ׳ ן לי י ןי  לצגענס־ t >8 י

ר יעגסיע לצנגל^צ 4אוגחײלבירז יי

iw* דצם ) * w ארבײט טצן 
y םאר די r-  oyiחאײדעי 4׳ s'mp 

 רעם פאר נאצאליט *רנ״טער די גען
^ ג י ט לארידע/ י ארנײט^רמ). ד
ט אן .10 נ ע ט אי ^י ג o א iy r .n ’K 
טcyאיעג רטyװ פאגד הי ly צו י rv n די 

 א אץ איץ ^4צארי ױץלע; נאתנאטיפ
 ררײ ארנײטער ר> און וראצעגט האינ

ycרטyי v n o. טאר• א איז פאגד רעי 
 ארע פאנד» •Mr א גיט און פאנד קעס

s ^ארני״טט־״אס y^yii) א יןריגען yoMiyi 
ט.M•צpyסר דער דורף נענעפיט סופע

 -yi אגנעדרען איז פיאן א .11
 סאניטז;רי א עטאבלירען צו װא-צ;
 װעט ys^yv יןאגטראי, אװ כאאיד

 צו י״בעל סאניטארי דעם ארויסגענען
 אנ־ ױעלען vstyv גיאנופעקטיטודעדס די

 דעם ;אך לײנעל, װענען רויס די געהג־ען
 בארינגונ״ די אונטערזוכע; װעט פען וױ
ישעפער. דיערע אין גען

 אן געױארען באיצטיפט איז עס .12
 ?אסײ אונטעיזוכונגס 1אי;ד,סטײער*

 אונ״ גײנדייכע א ראכען זאל ד טיא/
 ישײ אין אינדוסטײע דער םון טערזוכינג

 ‘רעקאפענדא אױסארבײטען און לזאגא
 י*אגע די אױסציכעסערען אזױ װי ציעס

 אר- די אז אזױ איגדוסטריע, דער םון
 אנ״ אן טאבען קענען זאיעז בײטער

 אינדוכטייע די און ייעכען עטענדיגען
 גארפאי*ען א אױוי אגגעיזן קעגען ?;►י*

 טר. און רילענסאז מראפעסאר אופז.
 עקספערטען אינדוםטריעלע רי קאלסישין,

 םון גטישעשטיכא איצט ױינען ײ־^כע
קאמי׳שאן, גאװערנאר׳ס יארק דו דעם

 פאבען צו געװאיעז םאמע^יל׳אגע; זיינעז%
אונטעדזוכונג. די

 אז געװארען אנגענוטען איז עס .13
 יאר־ ג*ו דער פון רעקאפענדאציעס די

 אלס װערעז באנלצט זאא קאפיישאן ?ער
ר פאר באזיס ע ׳ ו ר ע £אטיש*;. ד

פארטרע״ די םיט םארהאנדיוגגען וי
n טער  pc ׳ןיאסם םאנופעקטיעורערס 
 גע־ זײנעז קאנפערעדז, יעצטען דעם אױןי

 דגטאן, מאײס פון געװארען פיהרט
 אינטע־נײישאנאל דער םון פרעזידענט

 פערל־ מײער װארקערס, גארמענט לײדיס
 כיאלים. מ. ירעוידענט, װײס שטײן,

 און באארד דױטאינט די פון כיענעדדשער
 עי־ אין ס4לאקאי איע פון םארטרעטער

אינטערנײ״שאנאל. דער פון קאגא
 דאס וױ שילאגא, נאף װעג אױפ׳ן

 ״גע־ די אין אנגעוױזען געװען שױן איז
 און זיגמאן פרעזידענט האט רעכטיגקײט״

 זץ־יאפנעישטעילט אעדלשטײן וױיס־ירעז.
 מס װאו קאױול*נד, אי; וױילע א םאר
 םון הירינג א פארגעקופען דאסאאסט איז

 כאארד סאר׳ן קײס, וױכטיגע א זעהד
 אנגעילעגענהײט דער װעגען רעםעריס. אװ

 באזוגדער א געפינען לעזער די װעאען
 אויף נמדדוקם העיםארד, ט• פיז ארםימעי

צײטונג. דער אין ארט צוױיטען א

 שיקט אעטעתעשצנאל ארגזעד
 נאגױסונגס• ודכטיגע ןףױי

טעלעגדאמעו
).hi til• 1 ו4#(יי

 נװס װײפ סון ספרײס
 סשילדרשז *רנײהער«װ

דרעסמכעד ׳׳
oyn̂ ni firy*rjrj, ליר yoMii;׳ 

סט iv"n דאס  ױמ אזױ גאןי איו די
 yjiv רוןV*" אץ װ» לןרעפטיג און

 איחר דאס האפען, מיר און טעג,
y יעבען ;אך װעט ^  ,W i אחחנן׳^ 

 אײער וױדטעגען וױ^מער װעט און
 ?אך, רyארני*ט דער פאר טעטיגין״ט

 אי״ אווי איטער oy האט איהר וד
 געט^ן. בעױגעגעבען

י א נ א צ ׳ ״ נ ו ע ט ג י ס א י ד י י  ר
ט ג ע ט ר א ס נ ר ע ח ר א ן ץ א י ג ו  י
ודעוידענט, זיגטאן, סאריס
/^טארyרpyס באראןי, אברחפ

 :ט^עג-אסע צוױיטע די איז אט 1א*
 וערvסy#ראגר פאר rגyרycקאג״

 וזא׳ יעחסינגטאן אהציא;, פאריטי״צער
 קאד אי״ פארזארעלט ^יקאגא, ׳טעל

 זעהר ד• באטראכטען צו װיננשאן,
 דעם אין פראגען םא^יט^ע וױכטיגע

נאציאן. אונזער םון אעבען
^ע לעצטע די אין אנ אצי  װאליען :
 דעטאג״ נירגער מיליאן םיגף האכען

עי סטרירט  געזינטע־ א םאד װאוגיפ די
 דע״ און בראגרעסיױער רעחר רע-,

 אונזעדע אין נדחדונ; פאקראט״שער
 די .עגענלזײטען. אנגי פאליטי״שע
אן דער פון גרױסיו״ט  וױכ־ די און ז

 לעכעז׳פון דעם אין דערפון טיגקײט
 טען דאס פאדערען׳ נאציאז אונזער

 כא* פארזיכטיג און גענױ גאנץ זאל
 דיזע אזוי וױ פאענער, די טראכטען

 עדםאיג פעהר טיט גאך זאל איבײט
 צוקונםט. דער אין װערען געטאן
 אנגע־ ניט זאלען עס באישלוסען װעלכע
 דאס זעהן, פען דארף ווערען, נופען
 סו״ דעם האבען זאל באװעגוננ דיזע

 םאר־ רי ארבײטער, די םון םארט
 דענ״ און #ראגרעסיװע אלע און פ%ס

 אונ־ איז עס *אנד. פון בירגער הענדע
^ ערגסטער אוג  אײערע ד#ם וי

 אז דעם, צו פיהדען זאל בא*שי.וסען
 בא־ כאױעגונג דיזע זאא װײטער װאס

 די פון 6סופאר פעהר אאץ קופען
 פאראיגםערע־ זײנע; װאס בירדור

 כאװעגוננ. אזא אין סירט
 גאר־ לײדיס אינטעמײעאנאל די

ױניאן װארקערס רענט
פרעדדענט, זיגמאז, פאריס
סעקרעטעד״. באראןי, אברהם

,)1 וײ■ in (׳•לוס

םר,ול האי אױרוױנג וואשינגטאן
 די םון *וזאמענסונפט יעהריייכער דער
 װ. ג. ל. .K די םון לעה־עד און מילער

f סאאסען, י. a r, 7 דארטש טען28 דעם 
 פון רום דײנינכ אין אװענט, אין אוהר

 רױזיס׳ םיזוי־. הא< אױמױננ ײאשינגםאן
 35 א״נטריט טענץ. און דעםרעשמענםס

 עדױ־ אין באסוםען *ו ט־קעטם סענט.
 סטירענטס םיז דעאאיטכיענט קייזזאנאל
׳יואונסיל.

 אין און ״אנערדין״, ח<וטעל אין דןי נען
אר/ ״נר^ודוױי דעס טי  ניז ח«נען סענ
ת  און טאמינערי, די *<ש*טט6אר6 ענ
n s האט p r ראכען אמעפאגנען V0• 

טס  ח«• װ»ס פירסעס די נייט טע^מנ
 א ס«ו נ׳נמעלחנס זיך ער׳פטמ די נען

 וי װ׳ון *ײם דער אין און סעטעימענס,
 אונו ל«ו«ט נעערינען׳ װערןן ׳פורות
 דןר לעפל^ווױטמ, ס. נרורער ודסען

 ר*ס קאונסיל, דיםסריהט פון דענער^ער
 די ח*נ<נן פירסען «*חא געוױסער א ריט

 נאסונתנדינ נעסעטעלט, טױן ױניאנס
 רי פאר םאןנעסעױננען נאדי׳טענדע

,/ םטרײסער.
p װי r קוםען כאמערקט, םריהער 
 ח*״ כאסעס די ארעסטען. סןי א פאר
ט נען ^טעי ה; װע  די *רום עלענער א

 גע• פראװאצירען זיי יטעפער. ניט־ױניטן
 די ארעסטירט װערען עם אין שיעגען,
 װאם אלץ טוט ױניאן ד* אכער פיתעטס,

 אוױ זאיען סטריישער די א) קען, מען
װערען. נאפדייט טע;ל*ןי װי ניך

 דעמ#נ״ פיקעט שעהנע *
םרית מאנטאג סטדאצוע

 װא׳פיגג״ לכבוד ׳פרי דער אין ניאנטאג
 וױיט די האכע/ געבורטסטא;, טאן׳ס

 ןי־ ׳טעהנע א געפאכט ארבײטער ;ודס
 ?זאי• זײער אין דמפאגסטראציע קעטס

 די האכען נעזאנגען פיט דיסטריקט.
 דים״ רעם דורכגעפאישירט סטרײקעד

 אײנ־ יעעהנע, א געװען איז עס טריקט.
 װאס פיקעט־דעפאנסטראציע דרוקספויע

 באװאוגחד אלעפענס אדױסנערופען האט
דוגנ.

 ט׳שילדרענם םון *יקעטס די אױך
 ךיוצר״ ״אן געװען זײנען דרעספאנער

׳שעפעה ״זײערע״ געפיסעט האבען און
 זײ פין צאהל גרויסע די סטרײקער, די
 און בראװ זיף האלטען פײדיעף, ױנגע

 ביו קעפםען צו גרייט זײנען און פוטיג
 טיט םוי זײנקן זײ ענד. דגרײכען א צו

 ט5בו גאנץ זיך וױיזם דאס און מנטודאזם
 סםרײק די אין פיטינגען די אויף ארױס
 אראנזשירט סטרײק־סאפיטע די האאס.

 קאנ״ אזעלכע קאנצערטען. פרײע אױןי
 אין םארגעקומען שוין זײגען צערטען

 האל ארלינגטאן אין און האל װאכסטער
 אוים׳ן זיך אפוזירעז סטרײסערס די און

אופן. בעסטען און ׳שעהנסטען
 נעטאן חערט אלץ װארט, אײן פיט

 ערםאלג־ עגדיגען זיף זאל םטרײק דער
 בזסטע די דא זײגען עס און רײך.

 אלע, נאר זאלען דעם. םאר אױסזיכטען
 זײער טאן ?אםוי, דעם אין זײנען װאס די

 Vt װעט סטרײט דער און פליכט םואע
ערםאאנ. גרויסען א פיט עגדיגעז

ערש^נעז שױן

T h e  W o m e n ’s

G a r m e n t  W o r k e r s
• t

A  H i s t o r y  o f  t h e  I n te r n a t io n a l  L a d ie s  G a r m e n t  W o r k e r s  U n io n

ױניאן װאירקערם גאדמענט לײדים אינטערנעשאנאל דעד פון געשיכטע די

געבונדען עעהן און פארםאט גרויסער זײםען, ה־נדערט- 6 איבער פ־ן בוך א
שריגען סדן גע

לעװין לואי דר.
ם םין פאיפאכער ^ע און פאציאלע איבער װערק אנדערע נאך און •ראכקרײך״ אין ״סינדיקמליז אפי ען. עקאנ אג פי

ב ר אוי ה ט אי ל ױ ען ו ב א ען אן ה ת׳ מ ס א ױו אנ ען ב ענ ר װ ע אן אונז ען און ױני ב א  ה
ען א ג טי ס ײ ען ג ע ענ רג א ג, פ די ענ עז מ טו ל ל ה ע ם ר א ט פ י ען צו נ ענ ײ ם ל ע ך. ד בו

ר • ע m ד e ם פון ע ך ד מ בו ד. פינןס א א ל א ד
ט בוך א באקוםען קאנען איגטערנעשאנאל אונזער פון םיםנלידער פ על ה רי א מ ם ־י *

t$2.50 פאר ̂״ c r
בלויז בוך דעם כאקוםען םען קאן פרײז חים פאר

י. ג jsd PD26 װעסס 3 אינפעונעשמאל, אונזער פמ איס אין
ש זית אפיס דער וועפ דאנעמסטאג אץ םאנםןזנ פ, 6.30 בת א״ אנ ת א  םימגלידער די בדי פ

ארבייס. דער «ן געחעגדינ כוך דעם קריכען קז^גען יאלען

•L . ate
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ױניאן װאדשסרם נארםענט לײױס אינטערנעשאנאר דער פוז ארמן אפיצימלעה

 »לע פון אונײטער
•”ם»ר» לענרער,

ױ, נינט י  n ײו י
 זײן ײעם ײעיט

ע ר ע ײ »1

PRICE 3 CENTS
—  I 1 — —

.1926New York, Friday, March 6, 1925Vol. VII. No. 10 ם#רטש, סםען טרײט^ג,

פ«ליס אײנהײטליכע מעהר פאו.א
ברידזשפארם. אין נ. ע. ג. םון זיצוננ םפעציעלער דער פון עטװאם

פערטעא־יעחחלי־ אעצטען רעם אויף
 דער םון נ. ע. נ. רעם םון םיםיננ מן

 האט מאנטרעאא אין אמםערנעשאנאצ
 רע* לעצםער «ײן אין זינסאן פרעזידענט

ען איז םיטיננ דער אײדער דע, ס א ^י  ג
 װיכטינעז זעהר א נאריחרם מװארען,

 אונזער א־ן םעהלט עס ראם פונהט,
 נאנץ די נאארד עהזעסוטיװ וזשענעראא

 נענענ־ נױטינע די אײנינסייט, נויםיגע
 םיח״ רער איו םאחפטענדינוננ ןייםינע

^א־ נרויםער א־נזער פון הננ טערנ  אינ
 נעמאכט, אויפטערסזאם האט ער גאא.
 וױים־ורעזידענ־ אונזערע םון פירע ד«וס
pb| םיה־ אלם ראם אפט, נאר, םארינעםען 

 זײ jvne אינטערנע׳פאנאל, רער פון רער
 אינטקרעסעז די אויג אין האבען איםער

 און אינטערנעשאנאא, נאנצער אונזער פון
 װיכטינז זעהר םילע באטראכטען נים

 רעש פון ?זטמנדעונקס Din פיץ פרציען
יצנעם ^ודער
 ארױסגערופען האט רעדע דאזיגע די

 וױ אזוי אבער אינטערעס, שטארהען *
 א םאר צײם קײז דדיעז נים איז עס

 איז דיססוסיע, אלנעסײנע און ברײטע
 װמחנס־איו אז •געװארען, כא׳צלאסען

אין עו׳ ט ע  צײט כראמעדע מעחר א מי
W צוזאפענטרעטען ויף ב. ע. ג. אונזער 
 דיס־ דער צו צײט גאנצע די וױדפען און

 בעסע־ א צו םיהרען זאל װעאכע קוסיע,
פעהר א צו און סארעטענדיגוגג רער

p ■אאיסי א״נהייטאיכער t אינ־ אונזער 
 דז^ןוינט אונזערע אאע אין טעמעשאנאא,

אאקאאס. אונזערע אאע און באארדס
 םון װערען צו גע^יטערט ניט כדי

 דאזיגער דער איז ענינים, דיטיגע ק״נע
 געװארען געכיאכט כאקאנט ניט פיטינג

 אעצטען ארן צייטונגען, אונזערע דורף
 ב״ ע. ג. גאנצער דעי האט דאנערעטאג

ױ/ א םון אױסנאהפע דער מיט  דרײ, צו
 פאראאזען געקענט ניט האבען וועאכע
 פ^סטענס, זײערע סטרייהס די צואיב

קאג., ברידז^פאיט, אין םארזאטעאט זיר
) 7 זײט אויןי (אזלוס

עקזעקוטיװ ערשטערערװעזזלטער וער
אינסטאלירט 2 פה כאארד

 אינטערעסאנםע האלטען אנדערע נאך און פערלשםײן יאנאװםקי, זינםאן,
אינםטאלײשאן. דער צו םעלעגראםען און כלוםען שיקען שעפער — רעדעם.

מערץ, םע;3 דעם אװענט, דינסטאנ
 טון אינסטאיײש^ז די םארגעסומען איז

 באארד עהז. עלװעהלטען ער׳עטען רעם
 און קיאוק צזגױפגעשטאיצעגעט דעם פין

 אינ־ די .2 לאיזאי אפערײטארס ריפער
 דעם אין םארנעסוטען איז כטאהײשאן

 אינטערנע׳שאנאל דער םון אוידיטארױם
 איבער״ געװען איז האי דער און ביאדיננ,

דער םו; םיטנאידער־ אקטױוע ט*ט פילט

̂ניםארי דער  געפינען זױ דמ־ו» לײבעל ס
גארטענט גדד ױניאן יעדען אח»

 אגגע״ טאא אײניגע ׳שױז האבען םיר
 קאאוק־ די איז,.אז עס וױכטיג װי וױזען,

יעדער דאס געבען, אכטונג זאאעז מאכער
 אויוי וזאבעז זאא, גארמענט סײד ױניאן

 איז ראס אײבעא. סאניטארי דעם זיך
 אאע פון אינטערעסען די אין אכסאאוט
אינרופטריע. קאאוק דער אין ארבײםער

 אןן אונײטעו גודס װהײט פה סטױק
פארגעזעצט דרעםםאכער טשילװענס

 א װעגען ױניאן דער םיים קאגםערענץ אץ אסס׳ן מאנופעקטשורערס
אײנציגװײז. םעטלען םירמען פילע — סעמעלמענם.

 אר״ גודס װײם די םון כטרײס דמר
 דרעסמאכער טשיאדרענס די אין בײטער

םארטגעזעצם. ענערנימ גא:ץ ווערט
 ט^יאדרענס די אנבאאאננט װאס

 •רא״ 80 שוין האבען טרײד ךרעסמאכער
 געסעטעאט%מאנופעקטשורער די פון ורענט
זײנען ארכײטער די און ױניאן דער פיט

 דער פון כ»ל יעהרליבער
 שסיםע״ רנ.8 ״פויימ

דעםשנת»ווענפ
 די םון באא בויערען יעהראיכער דער
 דעם איז מטימע״ ארבײטער ״םרײע

 דער אין טערץ, טען7 דעם אװעגט, שכת
 םט. םע26 ארמארי, רעגיםענט םער69
 די אנטקעגען עװענױ,. אעקסינגםאן און

ביאדינג. באארד דזשאינט
 בוירעך א זײך ראס װעט םאא דאס

 ײאו באא, םאסקארײד א אויף און באא
 צו םרײזען װערען םארטײאט װשאען עס
םאם״ אריגינעאסטע און שעהנסטע די

m
 ״םרײע די םון באא יעהראיכער דער

 צו געסאכט װמרט שטימע״ ארבײטער
vpm\ װאס דעפצציט דעם םון טײצ א 

 םארזאם־ דארטען און האמ צײטוגג י1
 און צײטונג דער םון םריינט די «יף לקן
 בבלל, געדאנס םרײען םון םרײנט די

 די «מ זער0 די און העאםען. צו איהר
ד ניט נעוױס וומצען -גערעכטינקײט״ $ 

 םריהער מאא אאע וױ וועאען זײ מטעהן,
 רערזעאמנר אין און אמוזירען, זיך קוטען
 םרייע דאם אויפהאאםען העאםען צײט

 םאר־ זועאכער אין צײטונג, די ;ארט1\
 ריכםומען סאציאאע אצע םון ^•טעהער

 זײע־ אויסצודריפעז גמםינמן יאאץ ^ואנעז
ו  ארבימתר ״מדײע די ,גצדאנקצן. י

ר אפשר אוז אח.א©פריפצ, ןוץטומ ןוימצינע יױ ?ין חןם אין ומו .שטעמ״ מ  אי
ר וועאט; גאגצער ת

 סטרײק־ די ארבײט. דער בײ צוריט שוין
 דרעסטאכער טשיאדרענס די פון הערינס

 נעםײ געסעטעאט, ניט נאך האבען װאס
 7 ביאדינ:, סהוא רענד רער איז זיר נקז

 גרינכערג, ה. ברודער װי םט. טע15 איסט
 דרעס־ ט״שיאררענס דער פון םענעדזשער

 אײ אונז גיט ,91 אאקאא װניאן מאכער
 און אאנג נעהםעז ניט עם װעט בער,
 אין נאך זײנען װאס שעוער די אויך

ױגיאן. דער מיט סעטאען װעיאען סטרײק
 אנצוםיהרען האבען קאטןי שװערען א

 .62 אאקאא םון ארבײטער גודס װײט די
 אין באסעס די םוז פראצענט 50 א באױז
 געמעאדעט דערוױיא זיך האבען םאך דעם
סעטפאסענקס. םאר

 פארנעסוטען איז מיטאנ נאך דיגסטאג
 םין םאדטטעה/ןן צװישען קאנםערענץ א

 אסאטיאיישאז דער םון און ױניאן דער
 איז םאנוםעהטשורער נודם וױיט די םון

אסס׳ן די םון ״ טעטעאמענט » באצוכ
)7 זײם אױזי (שלום

 נאך פארשטעהען *עיינס, עה װי אכער.
 װיכטיגקײט רי ארבייטער סך א ניט

 זײער פארנאכאעסינען זײ און דעים*ן,
לײ־ סאניטארי דעם באצוג אין פאיכט

ב'עא.
 סאאוק דער םון באארד דזשאינט רער

 אעצטען נאך האט ױניאן דרעסטאכער אוץ
 ״איײ ספעציעאען א אײנגעשטעאט סיזאן

 דעפארטמענט׳/ אינשורענס• און בעא
 אײבעל דער אז געבען אכטונג זאא װאס
 זאא ער אז װערען, טיסברויכט ניט זאי
 מײד ױניאן יעדען אויף געפינען זיך

 דזיטײ־ טיטאראס ברודער גארמענט.
 דעם פון סענעדדשער דער איז ^אבסאז

 װאס אאץ טזם ער און דעפארטמענט,
 אײבעצ םאגיטארי דמר סעגאיך, נור איז
װערען. געברויכט ריכטיג זאא

 האבען טען דארח דעם צו נאטיראיך,
 אאע םון כײט־הילף די און םיטװירקונג די

 און קלאוק־שעפער, די אין ארבײטער
 םיטוױרקונג די נױטע איז באזונדערס

 און שאפ־טשערצײט די פון מיטהיאף און
 װאך לעצםע און סאסטאדיענס, אײבעא

 ארויסגע־ דזשײקאבסאן ברודער האט
 שאפ־ אלע צו בריעף געדרוקטען א שיקט

 נאך הלאײדשעפער, די םון טשערלײט
 זײ־ טאז צו .אןנפפאדערענדיג זײ מאיצ א

 צו״ אננעלעגענהײט. דערי פציכט\אין ער
 צױ אויך זײ בריעף׳איז דעם מיט זאמען

 אלע די מיס צעטעא א געװארען געשיקט
 די װאס לײבעל, סאניטארי װענעז רולס

 קאסטאדיענם לײבעא ׳ און טשעראײט
װיסען. דארפעז
 שאפ־טשעראײט די צו בריעח דער
• םאאנט: װי זיך אײענט

. — : ברודער װערםהער
 פון האסטאדיען אײבעא דער זײענדיג

 אויפ* פאיכט אײער עס איז שאפ, אײער
).10 זײם אויןי (שלוס

 דערװײלינען א באסוםס פידפמ סלאוה סליװלאנוער
ױניאן וער נענען אינוזשאנהשאן

םיר״ קלאוס א שײארץ, און ליװיננער
 םעה־ איהר האט װאס ױולאנד«5הי םון מע

 האט עװענױ, סופיריאר 2530 אין םארי
 איג־ דערװײליגען א באשומען װאך ילעצטע

 דרעס־ און קלאוס די גענען דזשאנטשאן
קליװלאנד. םון ײניאן טאכער

 נע־ םריהער האט םירכמ רערמאנטע די
 צײט שםיפעל א םים שאפ. ױדאן א האם

 אג־ דעם גמבראכעז םירםע די חאם צוריק
ס ריכמגט  אנגעםאנגעז און ױניאן דער םי
 ױדאן־אײ די ארבײט דעו םון אפזאנען
 די רעריבער האט יוגיאן די בײטער.

 אוועק* און םטרײפ אין דערקלארט םירםע
 גע״ דאס שאי. ארום איסצמס גמשםע^ט

מ די ניט אבקד ט5פע ת ך חאט n *ח פי  ד
איג• אז נאד ס^ורם אין געװענדצם

 םיר• רער פאר לאיער דער דזשאנסשאץ.
 דער אז סאורט, אין ערסלמרט האט מע

 סמרײק אין ניט נאר איז שאם דאזיגער
 יױ די םארװערען זאל ריכטער דער און

 שאס. דעם ארום ייטעטס האלטען צו ניאן
 טענות די געגלױבט האט ריכםער דער
 דער באוױליגט חאט און לאיער דעם םין

 אינרזשאנה^אן, דערוױילינעו א פירםע
 האלמען צו ױניאן דער םארווערט װאס

שאפ. יענעם אױם םיקעטס
 היריננ א פארהוםען וועט דכען אין

 אינדזשאנסשאז, דעם וועגקן האורם אין
^ די און נ  אז אױםיוײזען, דארט וועט ײ

 די דאס אח םםרײס איז יע איז שא• דער
 צוױנ• צו •יקעטס האימעז יע כמנג מניאז

סעםיען. צו ®ירםע די געז

 און 2 יאהאי סון טיטגלידער די ױניאן,
 לא״ כאארד דזשויגט אגדערע םון אױך

 גמ״ באצירט איז •לאטםארם די קאיס.
 ביומען, לעכעדיגע ״באסקעטס״ םיט װען

 ניאנכצ פון געװארען געשיקט זײגען װאס
 אויך האכען כלוםען בעסקעטס שעפער.
 די םון נאארדס עקועהוטיװ די געשייןט
ײ בלוטען דיזע און ,22 און 9 לאלואלם  ד

 סך א םיט געװארען אױפגענוסען נען
 האבען שעפער מאנכע אפלאדיסכיענטען.

 צושריםטען, און טע^עגראםען צוגעשיהט
 נעװארען םארגעיעזען אלע זײנען װעיכע

םארזאמלונג. דער אױוי
נעװא• געעםענט איז םארזאמיונג די

 מר^חצרדמצר דער נאכליז, במז־ער ®יז רצז
 דער אויך און ,2 יאסאל סוז טשערטאן
 דער םון כאארד דזשאינט םון טשערכיאז

 האט ער ױניאן. דרעסמאכער און וןיאוח
 עקזעקױ ארויסגעהענדען דעם באדאניום

 איבערגעבענסייכ זײער םאר באארד טיװ
 דורך געארכײט האבען זײ װעיכער מיט

40 ?״« אויף (עלוס

אינפערנןן פװ האנצןרה
שאנאלכאראץפאוןהאל

 באשטע־ כאר, איגטערנײשאנאא דער
 װעם פערזאז, הונדערט איבער םון הענר
 טאדן שעהנעם דעם אין קאנצערט א געבעז
 מארטש. טעןDifi 21 אװענט, שגת האא,
 אונטער איז כאר אינטערנײשאנאיל דער
 כאוואוסטען דעם פיז פיהרערשאםם דער

יציאװ. לעאן הער מוזיקער,
 דעפ אין ײעאען כאר, דער חוץ א

 באריהמטצ באטײאינען זיר קאנצערט
 שםיאער, םירעא א און זיננער הינסטאער,

 באקאנכ שפעטער װעלען נעמען זײערע
װערען. געפאכט

 #ינטערנײשא• אונזער פון טיטגאידער
 רעװ״ צו טיהעטס באהומען קאנען נאא

עז זײ װען פרײזען, צירטע  װענ• זיך ײע̂י
 דע״ עדױסײשאנאא םון אפיס אין יעז

 אינטערנײשאנאא, אונזער םון פארטמענט
 דע• די סון צאא די סט. טע16 װעסט, 3

 און באשרײנקס, איז טיקעטס דוצירטע
 םריוזער קוכיען ײעאען װאס כייטנאידער די

קריגען. עס װעאען

ס כני צ״י ר א ש מ־ אל ת אינ

.10 נ־םער ״גערעבטעק״ט״

 באאיד, עהזעמםיװ םוז םיםינגעז דר״ .2 זײט
אי. דזשולױם — 22 לאשאל פארטנ

 — ס יאהא'־ איז ביכראזי צי״ איעס םוז .3 זײט
הײכיאן ל.
דע«ארטםע;ט. עוױה״שאנאל .4 ?ייט
 רי םון סאפיײז ארנאגיזאציאנם דער .5 זײט

 םא־אײ:עטזן םארבער. ש. — ררזגסםאכער
פיינסטאן. .0 — נעװרעסשאפטעז אידישע

ןראנעז ארנאגיזאציאנכ איז טרײד .6 זייט
י. נחום — (:עדיכם) מיר אפאטאיטו. י. - ײבייעאוס א ד זײט
נאטיצעז. עריםאריע^ע .8 זײט
 1•י;יא ^ראנרע״יױע- א םון לעבעז דאס .0 זײמ

אײואננ — נעשיבטע נעכיאכט װ^ם^ראט

— p־sr אוז כויץ פראגק. הערמאז דר. — א־ב-יטער :א־ עיםעי-יענשאנס .10 זײט
^. 3• 3.
 דעינד ױ:י«« א*ז םעטינהײםעו וי .11 זײט

ס. מ. רזשארדזש רר. - סעגםער ײ פי
ײט  באאיד עלזעייטײו סונ׳פ שטעױנג די .12 ז

 די סים ראד־י א־ן יםאיגאםײטעד רי פוי
^ א - קאםוניסטעז ט עי. ס ט אי פ ע ר

 ?עכעייינע• דע—נעציםערטע רי יאריז גיו
מ- .13 זײט ר :םןדגי*שא:«ל א__שםועסזע. פו םקילםאז ח. — מלןנגיאר
ײם  װיסצז. *ו נוט זאנעז .14 ז
 אדוחנרםײזמגטס. .1« ?ײט
ײם J( און 1 ױים םוז שלוסען .1» ז


