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 אינ• די םון םיטנלידער די «ז
 די שעצען לאקאלם טערנעשאנעל

 װערם דארם װאם ארבײט גוטע
 דאם פאקם, רער באוױיזם ג׳לםאז,

 זיך האם יאהר r,re לעצטע די אץ
 סןך די םון צאהל די פארפירפאכם

 טרינד םץ צאהל די און ציענםען
 אין • םענטער. העלם• איןי םענםם

 גןך םיר יהאבען יאהר לעןננימ דעם
 םױזענם פופציג און צווײ נעבען

דעג• און םעדיצינישע םריםםענטם,
־׳................. דאס םיסםישע.
םעהו דורכשניט

’ . ײאר•
 עם נעפאקםװײסם איהר

 סענטער העלם אין נעװען איז
 א.ץ םענשען, ם״ם יאהר לעצטען

 ארבײט. די געשטערט האט דאם
 קעהר א זיך װאד געודען ניט איז עס
 דער האם דערפאר אץ םאז• צו

 כא• װאס דירעקטארם, אװ כאארד
 די פץ מענעדזשערם רי פון עםעהם

 כא• עם װעלכע צו לאקאלם, נײן
 םענםער, העלט ױניאן דער לאגנם

ך דענםאל דער אז באעלאסען,  ח
 אץ אריבערםופעז זאל פארטםענם

. פלאץ. צוױיםען א
 דעפארם־ דענטאל דעם םאר

 א געײארעז נענוםען איז מענט
 םערטע 222 אין לאפם. גרויםער
 קאד־ פלאר, טען6 אויפ׳ן עווענױ,

 זײגען דארם און םטרים, םע1 נער
 דעג־ 25 געװארען אײעקגןךסמעלם

׳םםולען. םישטישע
 פאר־ איז צײם דעחעלבער אין

 טעדיקאל דער נעווארען גרעסערט
 דארט זײנעז אוןיעס דעפאו־טטענם,

 פארבע־ םר א נעווארעז נעםאכם
ץ כילדיגנ גאבצע די םערתנען.  א

 אי• איז םםרים טע17 איםט 181
ם & ם ע ת ע  פאר בלויז געױארעו, ב

' קדיניקס. םעריקאל די
 דעד בײדע, ײעלען גיכעז אץ

 דער פון דעפארםםענם מעדיקאל
 דענטאל דער און סטרי®. םער17

עוו״ טע4 222 פון דעפארםםעגם

 א ךער «ז מעםבערם
 נארכמ^ם ליידים געל

^ נ מען ױ  געלאדען זי
ג העלס יתיאן *ײער
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 וי אין זיו כאסײרעם םיפנדחןר מחל נווימ
יתי»ו נ»מר ורעס און קלאוס דער וואחלמו«דו

)1 ?״» |1• (אלוס
״ ?״נען פריוז דער  און אפיס אין אריין ז
מן וץי ארב״ט. דער צו געגו

 די אױף שסימען צאל גרעסטע די •
 קאנדידאט דער געצױגעז חאס באייאטס

 לואיס כרודער ממנעדזשער, געגעראל ®*ר
 אײגציגער דער געװען איו ער מײמוז.

P*אםט דעם םאר באילאם אױס׳ן נדידאט 
no האט מען און מענעדז״שער, גענעראי א 

 גענען אדער איהם פאר שטימען נזמאנט
 שטימען 5,379 באגןומען ה^ט ער איחם.
 ביויז געײען זײגען איהם נעגען ם*ד•
׳עטימעז. 242

«n ,וואחלעז די איז איז סינעםײן 
 װאס *סיײט״, גאוצער דער דורכגעגאגגעז

vm א םיז געײארעז צוזאמעננ^טעיט 
 :געגעבעז נאסעז א זיר האם וואס גרויע,

 דדעס״ און קיאוק פראגרעסױוע ^די
 האם נרופע דאזיגע די ררעבדען ססכער׳׳.

 נע״ ערװעהיט זײנען יע:ע אינדארסירט,
 ״די :זאגען קיאוקטאכער די זוי ויאחנן.

 ארײנגעםא־ זײנען באאםטע ערוועהיטע
 (א ״טייםען״ א אויןי אפיס אין רעז

.סיײט״).
 די פון צעטעי סויעד א איז אט

:קאנדידאטען עדװעהיטע
שער: גענעראל מענעדז

הײםאץ. יואיס
שענםט ביזגעם  : 2 לאקאל פון אײדז

 בלאק, אײבראזזאם בעהעניטטי^, פאקס
 פור־ אי. ?רוגער, הײמאן קאטץ, א^בערט

 הײ־ מארקס, עליאס יליפקין, לואיס םאן,
א. ראדושערס, טאריס זעיעזניין, סא}

 װײס א. סטײגליטץ, סאול לעוױגסאז, ה.
 זעלדין. סעמױעל און

 : 3-לאקמל םון אײדזשענם ביזנעס
בערקאװיטיש. ה.

 : 9 לאקאל פון אײדזשענמם ביזגעם
 קופער, בארנעט בערנ״טטײז, ראוכן

 םיליפ קאילאן, נײטהעז בייללער,. סאוי
 סקור־ הערי און וױלענסקי סעם זערכיא;,1

׳ - ניק.
 :22 לאקאל פון אײדזשענמס ביזנעס

 גאלד- דזיטײקאב פארבעד, ראבערט
 זימערמאן, קראוועץ,טיטאם. מײער "\,1שנ

 ■יטער גאילאסד םעני נראסםאן, הײמאן
 אײדא וױיסבערנ, איזידאר ראטענבערג,

 װארטיס, ראוז ■רעפ״שטײז, ראוז יאססאװ,-
 סםאיל. סעם ראטפארד, בעיא

 : 23 לאקאל פוץ אײדזשענטם ביזנעס
שערכיאן. מעקס און םרעםעז סעמױעיל

 : 35 לאקאי פדן אײדזשענטס ביזנעס
 מעקס מיײעו/ בע:י עבערט, אהרץ
 טאבאל״ הערי בעצאהלעד, יואיס טוכפיאז,

 סעטױעל און פײניצטײן אײזיק ׳םקי
״ערײער.
 :48 לאקאל פדן אײדזשענטס ביזנעם

 פײ־ויאנע, עטאדע איננויי, איפרעד
 קאםונאלע, פרענק רינאלדי, װיגסענזא
 איג־ דעסנ^, באסיליא קאטאנע, אנטאניא

 קאראטע־ טיטאס. טיטיארטישיארי, נאציא
מאריקאנדא. מײצעיע און מטא

 :89 לאקאל פון א\ײדזשענמס ביזנעס
ליבער־ פרענק ראװענא, סאיװאטארע

 סאלװאטארע יאנדאלי, קארמעיא ט/
 אליװא פרענק קרױועס*, אנטאניא אפיקא,

קאביאטי. דדצאן און

אינפערנעשאנאל פון װידעד־ערעפענוננ דעו צו
אוניװערזיטעס ארנײםער

)t ז״ם its (•לום
 אין אננעמיזעז ווערט עס וועלכען ןי«

 םון טעטינק״טען איע די אויוי פורמן
o n פון ארטסענט1דע יש*נעל”עדױק 

 היינ־ דעם םאר *ימתתעעאוגעל, אונזער
 װאס נ*ר זיך האט Dfn סיןןןן, טינען

• • .• י ^וננעפאנגעז.
 שטענרינ זיינען איז, ׳שט״גער דער וױ

ר ה ם מ ם מלני  בײ 1זײ וױלעז װ|
 פון אויליטארױם רער װי סאנצערנ^ דעם
 נרויםער, נאו^א איז ער 6׳כאם םקול, ד«ר

j ׳n n דארף דערימר און ;«רײננ«הנמן 
pro אױף ט־קעט א כײט באזארנעז זיר 

 םרײ, זיינען םיקזנטס .די אריינצװןומע:•
 *ריינ־ טיקעם » האבעז מוזי מזן אבןר

ri * .צונעחן
 גע־ םארםײלט •ז־ינעז ט־העטפ די י •?י

 לאיאלם «יע *ו ■ראפארציאנעל ײאײמ
י«רק. גױ איו אינסקת׳מזאנןל אומ*• פון אם־סעס. יאהאל די איז ויך גפפינצן זיי
 די באהוטןן יואנ^ז מימנלידער די **ח

ױ־ יאהאל זייער םיז ןוםים אין םיסעםם
, —. מ י זײ *ז ז״ן, זיכער װילען וו*ם די |

 אץ קליױס מעדיסאל נ^ער ס
סענטער חעלט יוד#ו ,■־יי

 קאנצערט, אויפ׳ן זײז אנװעזענד װעילען
 טי- א מיט באזארגעז באלד זיך דארםעז

 םארטי^ט. װערען זײ אײדער יןעט,
 אין באקומען צו דא אוץ־ טיקעטס^זײגען

 עדױ־ אינטערגעשאנע* דעם םון אפיס
 טע16 װעםט 3 דעיארטמענט, קײ׳שאנעל

 דער איז 9 םיז איז״אפעז אםיס דער גאס.
 איז טיקעט יעדער םארנאכט. 6 בא םריה

פערזאן. צוױי פאר גוט
 בא־ באלד זיך םיטגלידער רי זאלען

 טיקעט א אהן טיסעטם. מיט זארנען
 סוםט אריעלאזען. ניט פײנעם מעז וועמ

אווענט. גענוסרײכעז א םארברענגט און

 אנשויאונגןן צװיי
ודידזששס װענען

)8 ן״* §ון (•לוס
 דוקא •ראצ?ס ■ראדוציאנס דעם פון ,

 זײ מטאנדסוגקט. לןאנסומענטעז א םון
 תאיײ די פון .וניעות קײן ניט האבען

 אויפהצר אחן אונטערגעמעוי טאליסטמן
 סא״ אדצר פראפיטען די םאדמערען צו

 ירא• מיט ספזןיןוליחננדיג געיט, כען
 אדנײט, םרעםדער דעי ־ * םון דוקםען

א עט-םאדערט אז ׳מיר זעחן דאף ך׳  ד
 אײ צו ארבײט אױפשלערונגס גרױםע

 זײעיע װאס אדבײטער די בערצײגעז
 זייטןן איצט ביז פאדערען. אינטעחנסען

 אטערײ םון ארכײטעד אלגאניוירטע די
 נאגצען אין געװעז ורט דיזען אין קא

 און קאייטאליסטען די םון אפחענדג
 אנ״ זײער בלינד איבערגעגומעז האבען

 פרא״ דעף םון צילען די אויױ שויאוננען
 אויפיא־ אזא םון גײסט אין דוקציע.

 אוכר זעהר די בא׳עאפען זיך האבן סונג
 פוןא כאגריפען אוטטײטישדינע קילארע,

 לױן״ ״יעכענס און- לוין ״נערעכטעך
 גע־ אלײן יעבעז דאס אבער האט איצט

 די אוינען. די ארבײטער די עפענט
 א ארױפגערופעז האט מילזזמה װעיט
 דעםװעיט אויף איבערקעהרענײט גאנצע

 קאויטא־ אמעריקאנער דער מארהעט.
 םריהער װי יײכט אזוי ניט קען ליסט

 עקסואדט געװארדיגעז א אויוי האםען
 ט,^י זײענדיג סחורות. הינע די םון
 צױ פראדוקציע א םזן אנ*טויאונג זייז
 קאפיטא־ דער זו^ט ט, י פ א ר פ ליב

 רי פון םארלוסט דעם דעקען, צו ליסט
 םון פארקירצונג א דורך םארקעטס נײע

 פון םארמעהרונג א אדער װײדדטעס די
 פארנאנגענע די םאר םאשינעריען. די

 אמעריקאנעד די זיך ה^ט יאהר צװײ
 ®רא־ 9 אויף פארגרעסערט פראדוקציע

 בא־ צאהל די װען צײט דער אין צענט,
 גע״ קלענעד איז ארבײטער שעםטיגטע

פראצענט. 3 אױו* װארעז
 יטטאגדױגתט איז^.דער נרונד אין

 פראדוצענטען סאייטאליסטישע די״ םון
 קודצ־ אויך נאר אונבאנרעניצם נאר ניט

 אונסארטײדליכעז אן םון וױיל זיכטינ,
 לײדען. מוזעז זײ אויך װעילען הריזיס
 אײנ־ די געװאהנהייט, יאנגע די אבער

 אננע־ דער סיט זיכער?ײט געגיויבטע
 פרי־ םון טעאדיע עקאנאמי^ע נומענער

 אונ־ צו אפעטיט דער נוצען, װאטען
 אונ־ די מאכען פראפיטען באגרעניצמע

 נאר ניט טדיב און בצינד מערנעכמר
 נערעכטיגקײם םון פאדערונגען די צו

 געזונ־ םון ^טימע דער צו אפילו נאר
םארשםאנד. טען

̂מ דעמטמען מגוחןנעאו פאר װאהמו פוןלא
דאנערשפאנ, דעם

ײ ווערעז  ױם*טוב׳דינער דער נ
נעלענענחייט.

 רי נעלארען וימצן ױנייעאום דעם «ז
 אינטער־ די פון כאאדטע און :לידער

 אין ױבילעאום דער לאהאיס.
 IV ויך םאננט םענטער העלט יתי^ון

בייטאנ. אז״גער 2 ונ
דן ױבילעאדם קליניק. דענםמל י

 װערם ױבילעאום י«חריגער 5
 דעוארט־ דענטאל דעם 1פייע־םאי

 וו*ט םעכםןןר, חעלט יוגיאן רעם םון
ל « יייז יייים ייד ־ חנ  חײ^ מזונ

מן עויעגױ״ טע4 ־ ע  מצ18 די י
 דער ווינרם דעפאו־טםענט דענםאי

o 6 פרײסס^ מפײפרט nסען
ױ בײטאמ סזײגמר 2 סון 7 ג ’• ‘ * ♦*..■׳׳ ־׳: ׳, . \ -• ׳ '%' ״י" - - :

^ י ל  אינכמתע־ אונזער םון נ
 בסזוכער די ויינגעלאדען.

סלס סואוחןנירס חזננמל

)1 זײ« •ון (•לוס
 א פאר ארבײט מעז ניט, ראיע <זײ\ מעהר

״סיײט׳/
.35 לאקאל אין װאהלעז רי

 סרעסערם סלאוס דער אין װאהיע! די
 סארנעיןוםען זײנען 35 לססאל ¥ז,יײנ

 נע־ זיינען װאחלען די •שבוו. םאדאכטאנען
 עקזעקוםױו אן און מענעדזשער א םאר װען

ם פאר באארד  םאר אייר איז לאסאי. ת
 קאנװענ־ קוסענדער דער צו דעלענאטען

אינטערניע׳פאנאל. אונזער םון •אז”
 באטיילינט זיר חאבען װאהלען די אין •

 דעם םון םעםבערם הונדערט עלוי ארום
 נעײארען ערוועהלט איז עש און לאסאל

 נערוםע־ אזוי די םון .םלייט״ נאנצער דער
:v רעסער״ .ירסגרעסיזוע■

 ער־ זייגען פאנדידאטען םסלנענדע די
:נעװאדעז װעהלט

 ער• איז םיז'לאסאל מענעדזעער אלם
 אלם נארעצחין י. נעװארעז וועהלם

 ;נערכמויקסח ס. — <«»אל פח םשערםאז
 םון באשטעהם באאדד מקזעסוםיװ די

דײוױ- ראום׳פ, :■עײסגען םאמעניע
 סולד־■ ס. נאלד׳שםײן, ס. דסוי,בר*סקין,

ת, ס. גאלדשטײן, דדש. ישמיר, מ רינ  ■. נ
 קודיא־ קריםצער, ל. מיים, ס. װארסענם,

מי. ע  םעילער, ם. פרידםאן, ד. עי׳שטײן; נ
 װ. סוזנער, י. פראדיז. גדינשפסן, יויגנצר״

מן, .n ,pm*p ח. ימורנכלאמ, ד  רסװיד־ לי
םאן•
 קסנווענשאן דער צו דעלעאגמן *לם :

מן t ערומחלם ויי im p m- ,נערםשיקאןי 
 םיינ־ דײװידססן, גאלוזםםיטח, דיױױדאו»,

 קורםועעצ• ראזזננבלאנ^ פדימר, סםײ?.
ײינ׳פער. און גארעזיןי פי,

, o n 4 #ותנט, ־ סיםװאוך o nט׳נן
 ךי iram אינסמאלירם ײעלןן מוװעםמר.

m ערוועהלסע גיי ow n פון o n ,לסהאל 
ט אינםטאליישאז חנר אין םאידמימן ווז •on vw ח*י. לייפ׳נאוס ipwt־

>M ערװסרםעם, ותרט to
Mpt.wwM o r יץ סגװפתנד»

 אין פרינ חנר *ז חאםען, זיך
W ;סראימר■
 vfflmil “3 ״

סרביײ

 דעי בעסטעז־םח און װאױיל פאר׳ן טעז
 ׳מײנט דאס מיסנלידער. די םון און ױניאן

 ״■א־ מים םארנעהטען צו זיך אנשםאט
 םארנעה־ זיר ליבערשט מעז זאל ליטיקם״,

 ארגאניזאציאנס־ איז םרײד םיט טען
 ווערס •ראקטישעז » םון םראנעז םראנען,

 םאד שעפער, די אין ארבײטער די םאר
ױניאץ. דער םיז סימנלידעך די

 ױױאן קלאוקטאכער קליװלאנד
' פאד אגרימענט באנײט
ר א ה א ט י ײ צ

% י
.u וײם סח (׳שיוס

 גוט־ איז סעטעיםענט דער און באטים,
געײ^ויען. געחײסען

אנװע־ איז זיגמאן מאריט «רעז;דענט
 האט ער מיסינג. דעם אויןי געוועז זענד

 אחײגדםאחרענ־ פליזולאגד, אין געסםאפט
י  עט־ געוועז איז ער װאו שיקאנא, םון 3י

טעג. ליכע
 ־וומט אמעצעגענחײט דער ווענעז מעהר

 ״נערעכטיגקײט״ דער אין געדרױןם זײז
 קא-י ספעציעלער א אין ומר, פוצמננדע די

ץ. א ח אנ מי ח

רעמנשירעם דער
•,ו n« ס1<*י ' a.

 איז גענעז, «ו יזמקם םתנח • םסר ײ*ש
 סססינסטע די *לעםאול חעענ׳פידעןו ס

■ ן • םתגח.
 «ס װסס בסדויעמן «ו נאר איז עם

 חמעגעײ סין םםסםיסםיק פײן ניסס איז
 אינםערע־ זעוור pnw יוסלס עס רעטס.■
 op רענעג׳פירעםס וױסיל וייםען «ו םאנט
 175 די ססר pmpwi ססבריצירס זימימ
 גענסננען pnvrwo זיינעו וױפיל יןוזזר,

*1  • זוגע׳ננב׳עט. pro ת«ס ייסי<1
| דסרזי יעדענםאלם  זיין דאנקכאר «
י םי י א, • אי סו ייסס י״ר  9*< נ

wnf ג*ן ןי האם זי װאם «יעק <ח

is נױןז #עחענלימר
pi .ור j> iynn>an ^ױי»

 סיטגלידער יארקער גױ די צו
 לײדיס אינםערנעשאנ«ל פון

אן׳ װאירקערס גארמענט ױני

 װערם נאװעםבער , קוסעגדען
 מעדיקאל א־נזער זינם יאחר פמ,ז

 זײנען ױאס קליניקס, דענטאל און
ץ געװען פריחער  ױגיאן 81 א
 אץ ארויסגעםופם האכעז םקװער,

אז דעס ד  181 אין סענםער, חלרם ד
םםרים. םע17 איסם

 בילדיננ די איז װײםט, איהר וױ
 געװא• איבערנעבױם און געקױפם

 מעדיקאל די פאר חײם א פאר רען
און דענטאל אדן  האט דאש קליניקם,

 םױ־ הדנדערט ארום באטראפען
 נ?ך געטאן איז דאס דאלאר. זענם

 פארשםענד־ איז עס מײל װארען,
 קא־ הײם אײנענער א אין אז ליך,
 ד• דינען בעםער קליניקש די נען

ם״טגלידער.
 אין געםאן װערמ װאס דאש

 די אין סענטער, העלט ױניאן דעש
 דענטאל אין װי גוט אזוי מעדיקאל

ש נום א*ז דעפארטםענם,  צו בא־אנ
 אין ױניאן. דער םץ מעםבערם

 געגעבעץ װערם שענטער העלם דעש
 דענ־ און םעדיצינישע בעשטע די

 מיטגלידעד די פאר הילף טיםטישע
 ארבייט די י. װ. ג. ל. א. דער פדן

 קאמפע־ זעהר סון געטאן װערם
 דענטיסםען, א.ץ דאקםױריס טענטע

 אהץ קומען םעםבערש די דוען אץ
 אץ זײנען זיי אז זײ, פיהלען

אײגענער
 יעדער צו איז סענטער

 םעדיצינישע בעסםע די געכען צו
מריםמענם. דענטישםישע אץ הילף

 *לע םון *רבייטער
 ם«ראײ• לענרער,

ױ״ נינט  די און יי
 ןיק ײעם װעלט

ר » ײ »19 .

 Wtf.il נצדפת♦
 אד«ח, ולא
) • *״«, ,ji(«׳ •
*t"* t

 ויו איו •n*1 ק״•
 ױןי ן1י ^,׳יי*

<«in ■וי pnyliv.

יזניאו װאוסעוס נארםעגם לײדיס אינםערנפשאנאל וער פון ארנאן אפיציעלער
PHICE 3 CEMTHNew York, Friday, November 13, 1923 1925 , .Yol, VI f. No. 46,נאװעםבער טען13 פרײםאג,

מגוחמ ־n כאארדפאר עסזעסוסױר גענעראל פה זפע יעהרלימך wro ®מר ____I_ - ־ - I | ...... 0 .ןןןן _UU_1L_LL il.ua ■IU II
 די און באדאןפ סעקדעטער — קאנװענשאן. דער צו רעפארט דעם םאר לעזט זיגמאן פרעזידענט

 באארד גענעראל — טעטיגקײט. זײער פון באר־כטען אפ גיבען בעאטטע גענעראל אנדערע
ארבייט. קאנװענשאן מיט םארנעהמען צו גל־יך זיך קאמיטע קרעדענשעל א באשטימט

 האט םריה דער אין שבת פאראכטאגען
 מײ םערטעל״יעהרליכער דער נעעפענט זיך

 פון באארד עקזעקוטיװ גענעראל פוץ טינג
 גארמענט ^ײדיס אינטערנעשאנעל דער

 לעצטער דער איז דאס ױגיאן. װאירקערס
 קאנ־ דער םאר באארד דעם םון טיטינג

 ״1דאר זאכעז, אנדערע חוץ א און װענשאן,
 לעצ־ די װערעז געטאכט מיטינג דעם אויף

 קאנװענשאן דער צו אראנדטמענטס טע
 ■װעס װאס אינטערנעשאנעל, אונזער פון
 טען30 דעם פילאדערפיא איז עפענעז זיך
 טען30 דעם םאנטאנ, מאגאט, דעם פון

 אפ־ װערט מיטי:: דער .1925 נאװעטבער,
יארח. נױ אין געהאיםען

 װערען יצורות די װעז צײט דער איז
 מי- דער איז בײטאג, מיטװאך נעיטדיבעז,

 גאננ. פויען אין באארד דעם פון טי:;
 םארגעלעזען שוין האט זיגםאן פרעזידעגט

 פארםערטיגט האם ?ר װאס רעפארט דעם
 אין לןאנװענשאז. נעססטער אונזער צו

 אילע אנגעריהרט װערען רעפארט דעם
 אונ־ איז אויםנעהוכיעז זײנען װאס פראנען,

 דער פון צװישען־צײט דער אין ױגיאז זער
 אינטער־ אונ^ר םון קאנװעניטאז יעצטער

 געװא־ אפנעהא*טען איז װאס נעשאנעל,
 או; ;הײנטינע רי און באסטאז, אין רען
 לויט באלױכטען זוערען זויאגעז איע די

 פון לעבען דעם אין :אד װערטה זײער
ארגאניזאציע. אונזער
 גע- אויך װערעז רעםארט דעם איז

 אין פאסירונגעז װיכטיגע אילע יטילדעיט
אין סארגעקוכיעז זײנען װאס ױניאז, דער

 קאנװענ־ צװײ די פון צװישעךצײט דער
 גא־ פון עגטשײדונגען די װעגען שאנס.

 קאםיסיע, ספעציעלער סטיטה׳ס װערנאר
 סא:ײ דעם פון אײנשטעיתג דער װעגען
 אינ־ איבײמסלאזען דעם און לײבעי טארי

װי און ױניאן, דער אין פא:ד שונרענס

 פראקטיקע. דעד אין געוױרקט האט דאס
 גע- רעפארט דעם אין װערען דערבײ און

 באטערקוננעז, אינטערעסאנטע טאכט
 די איז מעיות די אויף אן װײזען װאס

 שיעבטע די און גוטע די אויף חסרונות,
).12 זײט אויןי (^לוס

 ױ גוט הײסען to %m פוז מיטגלידער
י כאארד עקזעקוטזו פון ־אנדלונג

דײדױד װײם־פרעזידענט פון דערקלערונג פערזענליכע א
ױדאן. קאטערס פון םענעדזעער

דובינס;

 האט 10 לאקאיל ױ;יא; קאטערט״ די
 א אפנעהאלטען אזועגט :יאגטא; רעם

 מיטינ: דער ניצדבעי־ב״טי::. ספעיטעל
 איײ װעגעז :עװארעז אײגנערופען איז

 יעצסענס זײנעז װאס פראנען, נינע
 פיז טאג־ארד:ו:ג אױם׳ן ארױפגקוטען

.6לאיזאי דעם
 װ«עז זיד באציהט פונקט אײן
 פאר אײדדצענטס :יז:עס פא- װאהיען
.10 לאקאל
 דער אין װאהאען א^עטײנע די אין
 פארגע־ יעצטענם זײגען װאס ױניא;,
 געהאט ;י׳עט 10 יאקאל האט קוטען,
די באלאט. אױפ״ן קאנדידאטען קײגע

so m? געגעז סטױק 8 ערקלערט 
w אפערא מעטראפאליטאן דער

 האלט הויז אפערא מעטראפאליטעז די
 גע- ווערעז עם װאו ?סאפ, שנײדער א אויף

 ווערען װאס חאסטױמעז אלע די מאכט
 םארשםעילומען, אפערא די בײ באנוצט

 דער איבער הויו אפערא גרעסטער דער אין
 באשעםטיגס זײגען שאפ דעס איז װעיט.
םיט־ דר^סטאכער, און טיילארס לײדיס

*־<י

פארצייכנים איגהאלט
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 ייז באאײ דז׳נאינש פון םימיגג .2 זייט
 — יזניאן אוזידרעסםאכער קיאוק דער

פיש• דזשאזעף
 איצריײ ריןעד און קלןוק ךעך »ןין .8 זײט

 בארו־ דזש• — צ לאמסל ױניאן בארם
—*אלענדאר איגםערנע׳אאגעל כאװיטש.

׳ סקולמאז.' ה.
••גויע^ףיו-. גארםענש םים אגריםענ© באנײם גאארד דז^אינם קיױומסנדער .4 ײט1

 — 8« לאקיי »ין װאחתו די 1 ןן ?ולםאמ רע־ סאסאװסהי. אב. — אסס׳ן רערס
׳ ^ אנטאגעי. לואידזשי

־־־יי|יונג זײט  תבע דער — קיגחני םד » •>לאװ. ;
דיגער.

 •1וא«ימ עדיצאײעדע .6 זייט
 *#אגד״גע־• יראוגאקאייע׳ אנראנקע׳ .7 זײט

ד ארטור• ?. — ג«וז«.»יייחײרא%יי ,1 גחים — נמ^יען •ײניגפע נ
םיננןעלםשייז. ?. — דעד'ארזמסע אין.?■,זייט rnp |נ. י. — *•ין• »ו J ̂
מ # זײם im• קוי io r 
 ידוחױ־א״אמטיה. ױן ײי©עז סי• זײם
ז .11 וײט ו ױי  *וךאיוחנרפ״זמגיס• •

ן .12 ^ ו י ,4וײ»״ •ון •

 מאנכע און ,38 לאקאא אוגזער פון גילידער
 די זײט עאפ דעם אק ארבײטעז זײ םון

יאהר. 15 לעצטע
 דער איז יאהר םי;ף יעצטע רי פאר

 רי שאם, ײגיאז סטריהט א געװעז שאם
 האט קאמםאני אפעדא מעטראפאייטעז

 ליידיס רער מיט אגדיפעגט אן געהאט
 יױ ררעסטאכעד קאסטױם און טײלארס

 צו צײט םון איז װעילכער ,38 לאקאי ניאן,
)10 זײש א-י,״ («לוס

 אויסנעדאכט האבען װאם קאנדידאטעז,
 אײדזשענטס ביזנעס פאד אפליקײשאגס

 אויפ׳ן ארױוי ניט זײנעז ,10 לאקאל פון
 װעיכער קאנרידאט, אײן אחיץ באלאט,

 דאס צוריקגעצועען. אױף זיך האט
 לאקאל ױניאן קאטערס די אז םײ:ט,

 ביזנעס אהן געבליבעז דערווײיל איז 10
 עקזעקיטױו דער און אײדזשעגטס,

).12 ז״ם אויף (׳נלזס

לינעל פץ דירעסמר  צזדיס דעפארטמענפ
הײס דער אין

 דידעק• דער כיאסקאװיץ, חעגױ דר.
 Dn אין דע»ארטטע;ט לײבעל פון םאד

 •fcpp ,סאניטאד אװ באארד דדעאיגט
 צײם קורצע א פאר געװען איז טראל,

 צו״ איצט שױן איז און אײראפא אין
 אדבײט דעד ביי אפיס זײן אין ריס

 ״יראסאדס״, דער דאס אױפצופאסען,
 קלאוק דער אין ל״בעל סאניטארי דער
 #יאחן נײ פון איגדוסטריע דרעס און
 צו כאדאדף עס װי פונקציאנירען זאל
זייז״

ד רער אױך איז מאסתאװיץ ידר. ח • 
 ״ארט/ ארגאניזאציע דער םון זידענט

 ײ אי| אײראפא .אין געװען איז ער אין
 ארגא• דאזיגער דער םון איגטערעסעז

ניזאציע.
 חא- אין איז כײטאכ זונטא: לעצטעז

 *jyuip א ם^רגעתוכען מעהאלפין טעל
 ריכטצד פארזיץ־פון דעם אונטעד רעמ

 פאר- געװעז זײגען עס װאי• יענסיז,
 יון ברעגטישעס רינ; ארב. םון טרעםער

 טאסקאװמ דד. און לאנדססאנשאפטעז,
 וחננען איבעמעגעבען באריכות האט
מזרח־אײראאא. איז ערפאהרונכעז זײנע

ז דעדצעהלט, האם מאםסאװיץ דר.  י
 געפוגען ער האט בעסאראביען איז

 פראנמ״ פאר שואען אױסגעצײכענטע
 אױס״ װערט װאס םאדמערײ, און סיעס

 אידממ די ^ארט/ םון געזזאלטעז
 אדבייט, גוטע דארטען טוען םארפערס

 הלװאות. אין זיך גויטינעז זײ אבער
)r12 ?ײט אױף לום(

שכת דעם געפײערט װערט טעטיגקײט עדמייעמג אונזער פה ױערעפענונג
 עדײהיי־ אונזער פון ערעפענוננ די

 װעיט סיזאז דעם טעטינקײט שאנאל
 טעז14 אװענט, שבת דעט געפײערט

 װא־ פיז אדיטארױם אין נאװעטבער,
 אוירוױגנ סקול, היי אוירוױנג שינגטאן

 ;אפעז• טע17 און טע16 צוױשען *לײם,
 mv:vi װעדט געלע;ע;הײט דער צו *

 ױעל־ א־ז סאנצערט, הלאםי׳שער א עןב
 בא־ די באטײלינען ז*ך װעלען עם כען

 דז^־־קאב־ סא־סא קינםטיוער, װאוסטע
 גיאס, תשיטא און װ״אליגיסם, סאן,

 ראנצעדט נאכ׳ן זינגערין. סא£יאנא
 אונטערהאל־ זיף און טאנצען גזען װעט
נעזעלשאפטליר• טען

ז״ן א־וע:ט דער װעט דאי דאם

 פאריערפ דער פון האנװענשאן
יודאן אינטערנעשאנאל

יארק. נױ אין שאר־ארבײםעד נריכישע די סון זיג דער

 טע|11 דעם פריה, דער אין מאנטאג
 נע־ זיך באםטאז אין האט נאוועםנער,

 סאנװענ־ יעחרליכע צװיי טע,7 די עםענט
 אינטעתעשאנאל םאריערס רער וןם ׳סאן

 סריחער־ ס סאגװענשאן^איז דיזע ױניאן.
o קסנווענשאז, דינע n ,סומט זי הײסט 
 םסרהר געמןלט- האט זי ווי םריהער פאר
 אין אוגז, ביי םאל *in איז דאם װי םעז,

 *ויו םאסע און אינטערנעשאנ*ל. אונזער
 יעד — אורזאך, תלביגמר רער צוליב
 אין נעווארעז נעשאסןן אין װאס נסאס

in, 1-סרססציאנעלען א דורך יוניאןDKP* 
 ׳ __ און,רענמע׳. צװײמן,ליגסצ״

 ניד אימאנצעו איו זיצונג צרשטס די
 ארגײס סארבורייטונג «ו געװידגמס װסו
 סון באנריםוצנען אויםצוהערען אויןי און

יוניאנס. סאראידצנא
ייח ייין ovn סויסםאן •רעזידענס

 איבערבליס אן נענעבען ערעסענונ(ס־רעדע
 אינטער־ דער he אויםטואוננען די איבער

 סאנװענשאן. לעצטער דער זינם !עשאגאל
 םםרייסס, די ורעגעז נאדיכטעט האם ער

 און נעװארעז, אנ;עםיהרט זיינען װאס
 אמאניזאציאנם- ערםאלנרײבע די ווענען

 אױם* כיעהר זיך א^שםעלענדינ קאסייינם,
 פילאדעל־ אין סאם«י'נם די אויוי םיהרל*ך

 אין האט ער באססאן. און עיקאגא, םיא״
י ווענען אױך באריכםעט קורצען  מיי־ י

 ניי רער צװי׳צען םארשידענהייטען נמנם
 אינ* דער און באארד דזשאיגס -יארקער

 האט סויסמא] ירעזיחננט טערנע׳שאנאל.
 אםיס נענעראל רער אגנעװיזען׳»ו חװ־בײ

eon אנצײ נאסיחם צייס נאכצע די זיך 
i םון אױםאייסמו די חאלגמן n •א־נםצד 

 און גרעסע־צ ך» אין וועלמ נ^סאנאל,
)m■ 10 ארוןי (•לוס

 ארבײטער־ אץ הורםען די
I. אוניװערדטעט

 אי־ניײ ערנע«*:»ל6»ינ אין קורםןן רי
 דעם אן ויך £אגגען #ער־אונױוערזיםעט

raw ^1אי גאװעמבעד, טען14 דעם בײםא 
רו• חיי־סקול״ אוירװינג ווא^יגגםזאן חןר
m

 וור יאיקוםען ױיד וועלעז קורסעז די
 נאוועסנעי׳ *ען13 דעם נריז^ דער אין טאג
פלסח• זעלמגז אין

״—4

 עס וױיא אינגסערעסאנט, באזונדערס
 װזד ;עפײערט אױך גלײכצײטינ װעט
 אונ• זינט ײבילעאום אנטער דער רען
 נע־ ה^ט ױ:יאז אינטערנעשאנאל זער

 דעפארגד עדױס״שאנאל דעם גרינדעט
 עדיוד אן א:;עפאננעז האט און םענם

 אינטער• אינזער טעטינקײט. סײשאנאל
 אך• ערשטע די געװען איז נעשאנאל

 אםערישא, אין ארגאניזאציע - בײםער
 עדױקימ^ד די אנגעפאנגען האט װאס
 שוין נעהט איצטער טעטינסײט. נאל
 ארמ^ ארנאניזירטע אמעריסאנער די

 וחמ זעיבען דעם אױןי טעד־באװעגוננ
 כמנחר גים שײ\ איז ױנ״אן אונזער און

געבימ. ךעם אויןי אל״ז און אײגציג
וחןלען אװענם דעם איזא,

 אזנאןר םח מיטגלידער טעטיגע אלע
 םאסי• איז םרײנד זײערע מיט ױניאן
 צד דןי באאפטע, די אויף װי ליעס,

 אױרוױנג װאשיגגטאז איז נױסםרזןםעז
 אח קאנצעדט, אויפ׳ן םסוי, חײ

 דעד אווענט. אננענעפעז אז ברעננעז
 8 0ווג? אנםאננעז זיר װעם סאנצערט

 או ;עבעגמן איז עולם ךער און אףינער
צײם. אץ קומען
 קאנןחנרם דעס םאר 'טיקעטס די
 באקוםזמ זײ קאז מעז און פרײ ?ײנען

 אק אויד איז אםיסעס לאסאל די אין
 דעיארמ־י עדױסײשאגאל דעם םון אפים

סט טע16 וועסם 3 מענם,
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W  \  *m' A

 isn פון ממוך חשאינט מזן קינתג
ױני&ו דרעסםאכעה אוו ?לאוק

sin |pi*rp) ift»i?iP)i
3 J*0 1026 ,ip s isp fװעכט

• m  o n  ns imu’o*,*) נןאדר 
II* 22 ,21 ,10 ,0 «, ,2 יישיייס יי, 

23, 36, 46, 48, 64, 82 M0 89 |1N 
nyiM

polfl .סנוױט
<.psi0 in i*3  iw ip w 

0P0o*ib *Vi> פ-ן sin עצטען> 
 opi |is 16• 110*3 רו׳ע. n« סיטינג

 liw ;vtp>p;i0B װע־ט *סטאנעד <מן
po” rp jr j.)

 v*, 1נ*או ו• 1סי נטרינטען די
 *28 »וץ םןןopi 21 פין דירןקטט־ס

jre; װעיען *קט*:«־ i« jptp>p)i0B| 
נוט;ע־,"סע;.

צו׳שדיפטען, פןרגעיעוען ווערען עס
>9 <mpo 1» איסא־סי־ס ip” t 

ivoippipp א״נ׳שסיסי: ט0וז באא־ד 
*)otmo •פאי הײד*ן ױאיס נרידע 

ipm pipo  >*ip)prn פ־ן dpi .דז׳ש 
נ*ארד,

?*״ ז״ *ז »*;פןוררירט, 10 <*?*<
rc• די נוסנע־ז־יסע; ן  ip>*P0o*i 
ס o 3*110 ת :’0s n טען17 דעס פ־ן 
 סטען cm א•; סעוטעדבע־ ;poJW *ון

ip3*op*, םון נפדינט דעס אױך וױ 
o n פון ייחמט*דס *ײ נטאי־י o n 
סעוטעדבע*. טען23

o(’0 22 <*ק*< i’oi0B, ה*״ זיי אז 
0P0o*i■ o גוטנעלזײכען נען n> פון 
Din 16 סון 11*א3 דז־טאינט o nטעז 

 דעם ם־ן כאריכט opi ;i» *קטטנער
o יינ\ ג**וד i*opn’i 14 פץ opiםען

*פטאנע
45 <mp*I זיי *ז ס,1סי10(פ’א 

 P0O0i« opi>* נוטגעה־יסען ח*נען
vol6 o פון n| האנען און *תטאיער 

i >1 נאכ״נירט אוין n n sהייסאן אים 
ip דו׳*פנ«ראי r tw p o פון m. 

נ*ארר.
 תא״ זײ אז א־גפא־מױט, 82 <*?אר

ן  בר. פון נאד־נירוננ די נוטנעה״סען מ
>J פאד דייפאז ip:ps?n>* ע־  מג

דדטןר.
 הא־ זײ 1א א־נפארכ־דט, 89 ‘יאקא־

ן  opi םון באריכם דעס דטגעדױיםע; מ
o 14 פיז ־דיו־קקםארם אײ נ*ארד nטען 

 opi פון ■דאטאסאיל חןם אזן אפםאנער
אהטאבע־. סעז16

באריכם. ק»םיטע סיןךסעל
 איז װעלכע קסמיטע, עאקת-טא; ד•

o נןװארען *•*ינטעט n  tie רזשאינס 
o אפ ניט ס»רד, n ב«ד םאמענרעז 

ip *לס ריגט i וואה־ די פיז רעזרלטאט
, >ip אי| ביזנעס־איידז׳טענםס םאר n- 

 כיענע־ דזטענקראל פאד רןפעחזנױם
 ׳פםאטנעפונע] האכען װעיכק חאמר,

אקטאבעדי טעז29 דעם דןנערטםאכ,

שאינט ״»׳, באא,*ד, .דז
 ײפער אין דדעס םקױרס, קלאוק,
ר יוכיאנס, מכע

םםלים, מע25 איסם 130
סיטי. יארק נױ

in ^װזןרםע n o:
טע די סיר, מנ עזיי טערנ  דעם־ אונ

ס י  ער־ האמינמ, עיזוס׳שאן דעד פח מ
irv lp, דאס אז n :p :i» c איז i n 

M inזיי־ וועלכע וואחלען, ד• םין סאט 
 דאנער׳פ־ tjpunivj אפנעהאיםעז גען

o 29 'כ»ג, nמן און ,1926 אקםאבער, נ
n r ביזנע^אייח׳פענםס םאר װאהיפן די 
ס ד^ד *יז ח נ ז י ן ז  דז׳פעגעראל םאר ת

o ז ם נתנעדדטער n נאארד דז׳שטינם 
מז1  א אין נעוואחון דודכנעפיוזרם יי

ip ;*on*w n אופן נעזעצי־כען און: m* א א p 2 א א.
סס: נחנעס #רוזעחאטע מנ דז׳  איי

J. A (4794 מימנ׳שםײ — ow n 
2 >x. 4675 — אייכראהאם באאק 

■M ם קאץ מי  4610 — — אי
: A 4382 — — הײםאן קרונער

4284•— ---------אא. פורסאן .6
.6 >.p p r 4224 — — - אואים 
ס .7' « 4162 — — עאיאס מ

4167 — הייסאן סעאעזניק .8
4123 — כיארים ראדזטערס .9

־ 4108 — ה. א. אעוױנסאן 10
4069 — — םאא., סםינאת .11
at■ — — — 4041 װיים .12
3949----------סאםועל מאדיז .18

ופטאעז:
j נלייסאן n-----------1234

ת מ נ י י 1178 —* םאיײס •
rM — — 1012 קרײמר 11 s
מן 11 ײנ 0-----אואיס קא 2 0

ס דײוױד 837-------סי
סיז (ימתארט 817 — חיי

ײפטנ מ 8״— • דז 0 6 :’7 
• ׳ ־ r 508- — רז׳••

ז ז 6W------י
i-.t *•ill,. ' .׳ .זי■

A
«5
M
ג

4 1 2 8 -
8 0 6 2 -  
8802 — 
8717 -

881 —
876 —

4147 — 
4837 — 
4300 — 
4306 — 
4205 — 
4176 —

9.
wtopmp :

A ץ ממיעמ^ן 4312 — חנ ---נימעט יווימר ו2 ^ר  no* — — 4136 סי
 — דיטען ק»<י»ן
— פי^§ חןרטטן

— סעם
 — העדי סמורדק .

 :דורכגעפטיען
— העדי פי?ער *8 ---אס עט?ין .0

22«

:ערװעוזילט
רטבעדט פ«דבעד .1
יעוןב ג*ידשטײן .2
— מייר װעץקר# .3
טישווס. זיסעדסטן .4
הייטמן גד^ספטן .5
— םוןגיןן נ*י*ט .6
E, — — 4070 ר^וטענבעמ .7
4025 — איזירא־ װײסנעדג .8
3098 — — אײדא לאסס^זו .0

3069------------ר*וז עפיעטײן .10
3955 — - - ראוז װאדטיס .11
3906 ---------בעיא ראטםארד .12
6349-----------■ סעם סטאייל .13

:דודכגעפאיען
878 — — ניאדיס ראזען .14
855 — דײוױד ׳האאאנרער .15
 800 — — םדידא רײכער .61
756 —---------סעם איריע .17

.48 ל א ? א ל
:ע־װעהלט

3729 ---------אילפרעד אינגוצי .1
6359 ---------עטאדע פיציאני
3652 — װינצעגזא ריגאאדי
1752 ---------םרענק קאפוגאיל
 1681 — א א;טא; תאטא;י
 1652 — באסיציא דעסטי

1570 א*:. ט^יארטישיארא

ס
3.
4.

6.

7.
8.
9.

 1555 טיצאס. קאראטענוטא
 1488 — טי׳שעי פאריקאגדא

:דודכנעפאיען
1435 ׳— ם. מוטשיגראסי .10
1372 — ארטורא װעילארדי .11
 1190 — אםייליא טערמיגי .12
695 — נ. םאוסעילא דאטי .12

.89 א א ק א ל
ערװע

1.9
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4.
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6.
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 :דורכגעפאאעז
דינארא .8

3565 סאאװאטאד ראװענא
1461 ------- ברענק ציבערטי
 1396 — קארסעאע 'אגראאי

 1372 — סאלוואטאר אמיהא
 1345 — אנטאגיא הרױועלא

 1295 — — םרענק אאױרא
1277 — דזשאהן קאביאטי

1189 —
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 וױײ אדער קװאטא ריכטיגע די געהאט
 זײגען און קװאטא דער פון ניגער

באאאט: אויפ׳ן געװען :יט דאריבער
בעדקאװיץ. ה. — 3 אאקאא
 אוז שערמאן כאקס — 23 אאסאא

םרעטד. סאםועא
 בעצאהיצער, אואיס — 35 לאקאא
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עדוועהאטע. אאס פערזאנעז טע
 עדװעהאט איז הײםאן אואיס ברודער
 נעגען שטיםען 5,379 מיט געװארען

242.
גרוס, ברודעראיכען מיט

ס. סאמעױ, א. םיגקמםײן, ה.
 היאער, מאקס ביגעא, א. שעאי,

<. אנסעא, ם. םיש, דזשאזעף
קאהען, א״ זיראיז, א. הײמאן,

 י. קאטאגיא, װיטא םריד, ה.•
אאנדס״ םש. באנא, ד. סטענזאר,

 סאדאפ- ה. סיינא, דזש. בערג,
 סיא״ ס. אבראביאװיץ, ה. םקי,

 װ. מאםקאװיץ, י. ווערםאז,
 ס. דרײפום, הערמאז הטפמנן,

 מ. סאיציסאג/ ע. ראשינםק/
m היםעאפאר^ װם. וױיגשמײן,
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ip3pjp;ip״p די 3*0 oipii o וס»
אפ׳ס.

n ,35 א*קאא גטידראן, סאא. ip l. 
 ,ײיס ם־רטע די »ז ערהאערט, ,3530

ט גא-עפן״ און  «ײ די א־נפאיסירט הן
ד/ ט׳ ד פון *מים <פחט זי אז ניי י  נ

dpi, עטאינע נ*ו ip:»h ער ח*ט 
 איז op און ׳צאפ, opi אױסג?פוגען

 סטרײת. א inpv.pj ע-האערט ראדט
 נ*ר א,מיס;?רופט דאן ה*ט פירמ? די

 אמם «ייט ip»np א אין א־ן ברוקאין
 נדױ m ביז;?ס. פון ארױם זי איז
ט «י אז ערקאעיט, דער  ניט ׳שױן איניי

 אין דך גפפינט און יטז« pip«p< א
in געדריהטע זעהר iposuw, פאי״ עד 

עט*«ע. םינאנציעי? א»;;ט
 jp:pjp;ip3׳0 װפיט פאריא;; דער

»si .פיס*
כאריכטען. םעגעדזעערם׳ דיםטריקט

 טע־ *״טוױיאיגפר דדע־ראז, נר.
 דעפארט״ענט, ד־עס דעס פון נעדדשעד

 פ״ן אקט׳װיטעט דעי jp;pn נארינטעם
 אקטאנעד טען12 דעם פו.ן אפיס זיין
 i«״ האט «ייט דפי אין היינט. ניו

 109 «ו אטענדעט אם*ס
:דינען «אהא דער ם־ן

 גע־וא־ען געיצייכטעט 60
;ױ;־אן דער סטע;
״...ט״״צ דער ט,5 — ס .

;צדדים
 «ו־ימ;<«וי;ע; זיינען ?ייסעס — 2

;נעײארען
•011PS נעדראפט זײנען קייםעס 14

;רעז
*0HP5 א־בע־נעגעבע; א־ז קיים 1

האנײטע. נדױוענס דער «ו רען
אײך, נאריכםעט זידערדאן נרודער

 האיען קאגם־־אהטארס דרעם די *ז
 און דאאאד טױזענם 98 ארײנגפשיסט

 דא־ טויזענט 19 עיר «ז דז׳טאנערם די
 די פאנד. אידשורעגס דעס «ו ילאר

 זייפדע א־צט אונטערװכצן אקאונםענטס
 זײנען op *ז ערתיערט, ip ביכעד.

 א^טרעננינ־ אבע־ שײערינה״יטע;, רא
יסצונא״כעז.1א op נעדאבט ווע,־ען נעז

ר ^ ר  ײעדם באייכט זימעיראנ׳ם ב
נוטנעה־יסע;.

 םון פענעדז־שעד עעכטע־, כרודער
dpi כאדיכט א אפ ניט אםים, ברויואין 
i צייט. מאבען זעקם ם*ר n אפים 
?*טיאיינםם. 57 1צ אטענדעט האט

 םירמזןס די »ז אױך, באריכםעט ער
 קא., DPii נודדאן קא., dph האננמר
 נ?אװידיר אין ברארםהי און י10ם«ה*ל

 ״op דזשד1דיםטע» האנען קא. דרעם
 זיײ קאמפאײגטס די ארכײםער. איכע

 יױ דער פון נעװארען אויםגענוטען נעז
 ריאע״ זײנעז אדבײטער די און ניאז,

געװארען. סםײטעט
׳קא.״ מאנוםעקט״״טוריננ טאךװעא

לאריי״נטס.

id 4צום

לא־ 1יניעע ט:1פט װאאםאן 58  פ — י
 נעווא,־ען ד־ם^ארדזשט איז ע1קאנט
 קאמױיינש m אינקאםיעטענץ. צואינ

 ריכט״ג. זייו i» ipirnpi באװיזען איז
 אז פאראאננם, האם אפיס m אבער

 א נאף נעבעז איחד זאא סע1םי די
 צר דעם «ו ה*ם מ1םי די טריתא.

i מיט נע׳שםיטם n *עטע;דינוננ,1פ 
 נים זיך וועט #,*בייט א־הר אויב »ז
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 טענ «וױי םיט «עי. ײאכמז 2 מים

i האם שפעםער n ק*^קט?ם אםיס 
i “םא פעי װאבען 2 די n .םיגי־טער

m
_ _ in r « n *  m m  m 

m  i t r im  miw rm  i«m *♦♦p ד  
,(jr * ii»>»*»  i n  in  pimip •  *♦« 
irrppjs#) iw  fin n v B ת   i p i*

־ IIIP 1H  
W *  ♦1

GERECHTIGKE1T
A Jndah M r  F i # ,_M . , — ׳ 

׳ ״ ״  -  ♦ a y ־ “־ * ’״ ׳  ,
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סקולםאן ח. םון

ט דדאך הײנט״גע צוריק יאהר 12 םי

 ^רײבם מר״ד״ באטעז ״קאװערד די
 ארבײםער *די פדידםאן, סאדיס אײגער

 איעיגע געםאכם חאבען םרײד דיזען ו:ן
 ױ־ א איז ייד ארגאניזיחגז «ו ®ארזונען

 נים עריאלג קײן אבער זי^חאכען ניאן,
» געחאם, ײ עריאתרענע די חאבען »י  י
געגריגדעם וױחני ••ד ךיזצו «ין בײםער

חא״ *רײד «וץ ארב״מער «י^ן ױגיאן, *
 אויס קוק® עס און אנגעעלאסען זיך בען
אן די װעא םאל דיזען דאם מי ײן י  אײז ז

 די *ו ייד ווענדע• לאמל דיזער ערפאל̂ו
 גארםזננם ל״דים אינם• דןר פון א»יסערס

 חעליעז ?אלזגן ןײ אז מגואן װאירקערם
מז דעם ארגאגיזירען אנ  וועלבער יאד׳ נ

ז י  גארסענ• לײדיס חגי •ון צזױמ » י
• # •יינדוסםריע.״

און ײופייא אײדז^עג* בימעס דער
ד ,,ױנײומגדי די •ון ®ארםרזנאזנר •  מ

 בײ ארגײ• וועלבער פחןסער « אםראיען
 *וואנציג^נ *ין ?מס 151 לעװין חײםאן
 סוז ער און דאלאר וופאאוון םיי סםדים

מ » פאו ענ*אולדעען עועגאליך ייד עווי  נ
f אר וחךנא עיגיאערין  vm  m$n זעמי

■ B ■פופימנאן די באלײדיגפ, אופן אעחנעם ני
8• באאײ דדיאע® ךאו פאי anp דאלאר

# • »קאנסמיאל. סאגיםארי
m. ,ש ייז יבריםסקי י מי לי

י ן ו ג י »י  גדיגמים חא« לאקאל דער דאס נ
 ציסארחד arv ft• דאאאני אויו םיבמ »

 םאזזנײ ».ra •ון וראןוסןן י*■ •ען
j מקיייי m ניודער w m n a, ייע• 

מי ךי ױן לאא»ל •ון םעסמי® ײי  P• •ינ
i«v ון י♦ »ײד ױן• n*

•nmrm י אנוחנחסמי מנוחנז ?יעמ י  ״
מ \r" סיינ• v גי * f, ײ י ״ ח  ח

w ײ «ון געייאחנז געחאלםען ײי מ מזז

 האכען זײ כאםיש אועיײעאדס סוט נוטע
 ארביײ "1 װאס צײט די ראפאיארטען ני•
 אויך איז בילײכעז דאס ?איטס, געג״ט סעז
 ארבײמער סעט דיזצן פיד״עערס. די סיט
w מינדעסטע די טנװאדען געגעכען ניט 

 ארבײ־ קענען זײ צו זעחן צו סעגאינקײט
 םארהעהרט, ניט. אדער סוטס אױף טען

ם  אז באוױזעז, מגיאן די חאט טרײעי נ״
 סיעציעאע וױ ?אד אזא ניםא איז עס

 א אז ;אוערייטארס סום אדער קאוטס
 זא־ בײרז נ־עהעז קען ^■ערײטאר, גןטער

 א פאר װאס נאר זיך װענדעט עס כען.
אב  דער אז קרינם, אנערײםאר דעד ד^
 םיני- דער וױ פוגיזט אפעדײטאד יןאאוק

w רעסער און■ ?v\ ארבײטעז הײגט 
 די האוםס. בײ רארגעז און סוטס בײ

 דעם אין אז באוױזעז אױך האט ױגיאן
 טאכער, סאמםעי ארבײטען ׳עאפ זעאביגען

 האבען װאס ,2 אאקאא פון א*צרײטאדס
 בײ געארבײט צוריק 2 אדער סיזאן א מיט

 ױניאן די יצעפעד. אנדערע אין קאוטס
 אפערײטאד הלאןק ד״נד אז גאוױזען, האט

 אפעריײ סוט א אריגינעא איז 2 יאהאי םון
 נעארבייט און געאערעגט זיך האט און ט#ר
 און יאהדען און יאהרען פאר סוטס אױןי

 פאר מארקעט איז עריטט איז קאוטס אז
 ז*ו דאכט דאך, איז צ״ט. יאהד עטאינע
 עס אז פירמע, די אבער טענה׳ט אירײט.

 סוטס גוטע זעהר װעדעז געטאכט געהט
 אפעריײ סוט נײע זי דאחי דערפאד און

 ױ־ דער אריױ ענטםער אאם און טארס,
 אפערײטאדס אאטע די אז קאײם, ניאנס
 זיך נעהכיען זײ און סוטס די נעהען הענען
 םען, ענטפערט מאכען, צו אונטער דאס

םעיטה... אין:וד איז דאס אז
 אאטע די בײ אז זיך, םאר״צטעהט

 אײדער צײט געהפען װעט אאערײטארם
 קאוטס די פון צונעװאױגעז דך וועאען זײ

 געװען װאאט סצז וױ פונקם סוטס, אױף
 װעט םען װאס אפעדײטארס די אז דכער

 זעא״ דעם אויף זיך ײעאעז אדויפגעהדען
 די צוגעװאױגען דארפעז ניט אוםז בעז

 ארבײט, דער צו ןJטו:^r מטייכע ער״פטע
 קען זי אז װײטער עױיזאערט םידמע די אוז
 םאר־ דעם אױסצױטטעהן אפארדען ניט

 אר־ אאטע די װאס צײט דער דורך יוסט
 צוגעװאוינען דארםעז זיך װעיעז בייטער

סוטס. די צו
 בעפאר ארגודפנטידענדינ אזוי און

 היבעע טיפערידאן אודפאדטײא^עז דעם
 געקראגעץ סיר האבען ״טטונדען עטאיכע

 דאי־ ארבײםער 24 אז ענטיפײךו::, די
 טרײעא א אהן ׳עאפ דעם פאדאאזען פען
:יט׳ אדער ארבײט די דאנען קענען זײ צי

 דײ װעגען גע^דיבען הײ;ט האב איך
 די סײ אז צװעק, דעם צואיב קײס זער

 םי' און ױניאז אונזער פון מיטנלידער
 זיך זאאען ױניאז אונזער פון םיהרעד די

 ״נוט־ מײנט עס װאם אריינטראכטען
 די צו און ךיארגאניזײיבאנס םעיטה״

 דעם םון אויך דאס איז רעאדגאניזיײטאז
 אנבאאאנגם ו־ואס םעיטד,״. *גוד קיאם

 פעיטה״ ,גוד ר,ײן זעהן גיט איך w מיר
 םאײ זאלען ארבײמער אז באיעטיכתן אין

 װײי דערםאר נאד דזיטאבם זײערע <ירען
 נײע קריגעז צו אבזיכט אן האט םירמע די

בייליגער. פאר אדבײטער

 עס װאס צייט די• אז זיר, םאדפטעהט
 גע־ ווערט םארװענדעט דעם פאר ווערט
 ביזנעס די ׳וואס ׳צײט דער םון נוםען

 םארװעג- געדארפט װאיטעז אײחמענטס
 אין צױטטעגדע די קאנטראיױען פאר דען
 אר־ די םון יןאנפלײנטס צו און מעפער די

 רי װאיטען םעיע בײדע אין בײטער.
 אליין דעם צו ױגיאז דער םון מיטגלידער

 די אז אױםמײדען און אםעגדען געקענט
 דער ביזי. װערען דעם מיט זאל ױניאז

w* ארבײ- די מיט צוזאמען ט^ערמאז 
 אז זעהן, *<ײז דארםעז יטאפ םון טער

 ארײגיטײ רעגעילםעסיג זאל םירמע ןײער
 װע־ דאז פא:ד,־און צום איגיטורענס העז
 דארפע; גיט אײדדטעגטס ניזנעס די <ען

 און דעם. םאר צײט קײז פארװעגדען
 טיטעהס אנטיאפעגע די אנבאלאגגט װאם

?ײכט זעהר ארבײטער די דאס קענען

 פאר האילט איך װעלכעז םונקט א נ^ך
 דאם, איז באריהרען צו הײגט װיכטיג

 זײנען אײדזשענטס ביזגעס אונזערע װאס
 אםיט אין ארײגקומען זײער בײ גלײך

 קאלעס־ האלעהטארס, אלס ביזי געװארעז
 קאלעס־ איז םאגד איניטורעגס םאר םארס
עס און ט^עקס. אנטיאםענע פאר םארם

 oppww דט נעהסט סען אױסס״דען״
v קע״ש. גאו o ט^נקס, אנטיאפענע זאגען

 »רנײם*ר װאס ,opvvq די ^!ײגענדיג,
מ און •רנײט ?ײשר םאר געמעז תי  וײ ו
ט קעגען n ד w,\ צוױא, חומ*ן וײ זױיל 

 ארומיאטנן ױך סען י1דאר פעיע דיזע אין
 און ׳עד^נער ט*עח אגםיאפענע די נאו
 טר״ דעד װען זעלטען דט פאסירט עס

 ••״ אין טישעלן דעס מיט ביײנט בײטעד
 חור װאס חוץ, א אגדעגקוגג, איס קעט

 אױןי צ״ט סאײירט אײדדעעגט ביזגעס
דעם.

נעדעגמע̂ן מיטניידער ד' זאילען אילזא,
 און vvp m געהמען מען דארןי פעי אז

 דט װעט עס אז זיכער, כיעז איז דאז
טיעעס. א װי צוריס קוטען

באתכאוױנמז, דז״ט.
מעגעדזע^ד
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 פםיכא■ סאציאלער אץ הורס א
 אינטערנעשאנאל אץ לאגיע

בילדינג
 אום נאװעמבער, טעז18 דעם םיטװאך,

 איעקסאנדער װעס אווענם, אין 6.30
 אין קורס דעם פאיטזעצען םיטשהאנדלער

פסיכאיאניע. ס^ציאיע
 זיער אין גענעבען װערט קורס דער

 טע16 װעסט 3 בילדיגנ, אינטעמעיטאנאל
יאריז. נױ סטריט,

 עטוגדע איייז :עןויעדט קורס דער
 א גיט ד*ס .7.30 ביז 6.30 םון צײט,

 סאפע־, עסעז צו מעכיבערס די סענליכקײט
 דעם אטענדען און ׳עפאציר א נעהמען

 צײט איבעריגע די האבען :^ך און הורס,
זיך. פאר ^װענט םון

 צעהן פון בא׳שטעהט קורט דער
 יעדעז װערען גענעבעז װעט און לעקציעם
 ;או צײט זעלבע די אין ^װענט, סיטזואר

פיאץ. זעלבעז אין

 םילהארטאגיק די צו טיקעטם
 האלבע צו קאנצערטעז

פרײזען.
 דעפאויטביענט עדױסײיטאגאל אונזער

̂ל דאס אויף ה^ט  אראנז״פ־ געניאבט כי
 סא־ פילךזארביאגיק רער מיט • מענטס
 זאיען פיטגאידער אמזערע אז סײעטי,

 םילהארטא- די פאר טיהעטס באפוםעז
 און האל קארנעניע אין קאנצערסען ניס
 צו הויז אפערא מעטראפאליטען אין

 נעקסטעד דער פרײזען. רעדוצירמע
 בײ־ זונטאג דעם זײן װעם סאנצערט

הויז. אפערא סעטראפאאיטעז אין םאג
עדױקײעא״ אונזער פון אפיס אין

סט., טע16 װעסט 3 דעפאוטםענט, גאל

 ק»ײ אזעיכע באקומען צו דא דינען
 מינד אונזערע בארעכטמען װאס טעז,

 רע• פאר טיקעטס באקוטעז צו ;לידער
 די נעטען קוטט פרײועז•. דוצירטע
לוארטעז.

 אר־ ®אדן קאדדס אײנטױט
- אוניװערדטעט. בײטער

 אינטער• אוגזער סון מיטכלידער די
 צו זיר געיעגענהײט א האנען געיפאנאל

 סון טעטיגיןײטען איע אין באטײליגען
 אין דעפארםמענט, עדױקײישאגאיל דעם

 האבען אבער דארםען זײ פדײ. גאנצען
 װאס לארד, אזא קארד. אײנטריט אן

 םען לעז 3סיזא נאגצען םאר״ן גוט איז
 עדױתייי׳שא• דעם םון אפיס איז באקוכיען

#סם םע16 װעסם 3 דעיאוטמענט, ;לי:
 אונײ אדבײםער דעם •ון תורסען די

 דעם שבת, אן זיך פאגגען װערזיטעם
 געגעמן װעלען און :אװעטבער, טעז14

 זונ- און נאכסיטאג, ״שבת יעדען רועדעז
 וחורען קורסען די םריח. דער אץ טאנ

 אױרוױנג ײא׳טיננטאן דער איז גענשכעז
 טע16 און »לייס אױרוױנג סקול, הײ

ט נאס,  אםענ• .װילעז װאס די .530 מ
רעדז״שיסטדירען• באלד זיך זאיען דען

 ארבײטער די םון פלאץ דער
געשיכטע. דעד אץ

̂ס לעס*נס, צעהן ןון קויס א איז ד
 אונױוער״ ארבײ-ער או:זער אין געגעבעז
 לעספז עי«םער טאסטי. י. א. ®דן זיטעם,

2.30 rzr ,גאװןןמבער• טען11 דעס :ײטאג 
 ךויײסקול, אזירװינג װאשיגגטפז דער אין
.530 ױם

נילױננ ות&עת. דעד אין גןודםעו און לעסםשורס
יט.1םש םע16 װעסט 3

װאך, װעםבער, םען18 מיט  פיטש־ ipdmcpp^m — ענט110 אץ 6.30 נא
 א איז O0i ״.p’)0>0:'ds צ'א<ע0.ס :איבער c־ip opi סאימזעצע; opn האנדלער
no onp צעהן >onropp ן1א opn נענעבען ipip’ ;pirn ר01מיטו O)pii0 1אי 

<אץ.8 זעאבען

אונױוערזיסעס ארנײסער :אינפערנעשאנע?
אן ט ג נ שי א ו ג ן ױנ רו ױ ל, א קו ס ײ ג ה ױנ רו ס אוי ײ ל ע6 און • ם ם׳ ו א ג

ם .530 ח
נאװעמבער. םען14 דעם שבר^

עטארי ליםעראטור. אטעריהאנעד דער פון יטמודױם םאציאלער א — נאכמיטא;. 1.30
לעתטיטורער. האלאװי/

 8 װערען געגעבעז וועט דעמאך אעסאנס. זעקס אין קורס א זײן וועט דאס
םטאלפער. י. ב. פון ״לי.טעראטור עגגלי״טער דער איבער קורס צװײטער

אעקטיטורעו/ געישיכטע. דער אין ארבײםער פונ׳ם ®אאץ דער — נאכםיםאג. 2.30
מאסטי. י. א.

 אײנאײטונכ די זײן באויז װעט דאס בײטאג. שבת אנהויבען זיך וועט סורם דער
כא• קורס דער םריה. דער איז זונמאנ װערען גענעבען וועאען אעסאגם אנדערע די

- אעסאנס. צעחן פון שטעהט
ת נאװעםבער. ם;ץ14 דעש אווענם, שנ

 פון אױדיםארױם אין ווערען גזמעבען װעם קאגזתרט שעהגער א ־— אווענם. 7.30
 דעם פון ערעסענונג די פײערען צו הײ״סהוא, אוירװיננ וואשינגםאז דער

 גאאזע, גיטא א׳ון *שפיאער, םידעא ד^ײהאבסאז, סאשא םיזאץ. עריױןײשאנעא
 קאנצערט נאכ׳ן קאנצערט. דעם אין באטײאיגען זיך וועאען זינגעריז, םאפראגא

 אק באקומעז צו םרײ. זײנען קאגצערט םאר׳ן טיקעטס םאנצען• םען וחום
 אין אדער גאס, טע16 וועסט 3 דעפארטכיענם, עדױקײמאנעא אונזער םיז אפיט
ױניאן. אאקאא אײער םון אפיס

םענטערס ױניסי *ונזערע
p ) ip(0 100 — ן p 0 0 > p p r י < ( «0 d 10 0 אוןcס תנ  JP(’ ז׳ םטודענםען 1ת

inm iw  o i’*M*i* 1פא i n ’>»’o npi)in סענטערם מניםי די איז ®I
oVipo p’>30B n)P)>0o : ךי
•IPOPmuo סטריס, PO0)'D 330 — 26 Mpo •*נאיפ *י|
MM נ<יק*» m  ,.00 polOS — 171 Mpo״lifonpo |pe און idpiip po5^)

O0>10T 11« OD'M P10B 010Q01P — 61 >1P0 P’93*B I’M ^סט •DPJ013 
*ין , ■*93« 3 — 43 <ipo*און •אײם ן1ר Pol36 ^ססרינ .op)*i3 
i<m 9**ב« I’Tpns ,.oo looppo p« I’jpiip ipB0oo’ip  — lfiO Mod.
̂* יים,** י' *יז יױ חס־זעיססרירעז װ*ס •ךי, דט ,*י i 1סיםנליחנ «ן3זײ זיי n  Jit יײ ויי ד*ם אוז אינטערגעשאנאצ“
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י»הו *ײו «ו אספ׳ן םזונופעסששורערס מממןנם
ױניאן. דער םלז אײח־עענט נייגעס קאטוןװסקי, אנ, סון
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 סד איף ה^ב רעוסדט אעצטען ודן
 דעד ט»ט פסדח*נדלו»ען די אז נמצ״גט,

m #פגערײגט \v:"i ססס׳ן o w ניז 
o n נדעט ד*ס ג#װעטנער, צושטען 
 fipn' דער טיט צ״ט, טעג דר״סע פסד
ד אין סטד״ל » אױסצוטײדען נומ ו  י
^ ״^מר - אמחסטדי

 עס װ*ס זעדןן, נױר װערצן איצט
 סטדס- אונזער צי און פפסידט, ה*ט

o » ;עװען איז צונ וסודשפו n•ןד 
פ*ד• ?יינען טעג דוייסיג די בעפ#ר

vv פ״ן שרײבעד דער ה#ט ווינצר, i 
in אײגעע געהאט צ״אען :v iv t:w 

 צד אנדעדען פונ׳ם ®סרימנתהער סיט
 עס׳העדטט אז *ױסטנפוגען, ה*ט יייז

ריײ n אין אוטצופליתג־ן״ט גרױסע »
...gm פון טאנכע באלעבאטים. די פון
ט;ינ - אז דעגלןען, זי♦ . :  אמ0ײ זאןי ן

חנן#־•  ?יין דוסבען צו ניט די פאר מו
 א;-ע-* ױניסן. דעד טיט סגױכיעגט

 א;רײ אן האבען יע געדעניןט, חסבען
 ן c ןױיט גאראנטירטע די נאד טענט,

 *ו;עשאפט זסי ארבײט װ*כען 40 -
 סי• איז דאס אז *נצ״געגדיג, וחורען,
 םיעי מיט זאך גוטע א געווען <»נט

א«• די איצט. גיט *בער צוריק,
ן אי  גע״ ?יןי ה#ט אינדוסטריע דעד מ׳

עג־ אן גױטיג איז דערםאר און *גדצרט,
 א און אױןי. פלאן דיזען אין דזטיוגג •

 םאר־ האבען כארעבאטים די םון *סא
װעא• טסנופצקטשורערס, די אז *אננט,

 אגרימענטס אינדעסעגדענט ה^בען מנ
 ■ר*ר צאהילעז זאאען ױגיאן. דער מים ¥
 פון גג אױםחאיט דער פאר •^רציאגעל • 5

o n אימ״ דעם רעפעריס, אװ ב^ארד
םא׳ גא;צע די און טיטערטאן <
^געריע.

הא־ דיט אוגזער פון מיר גאטירציך,
 מיד און חרױודעס נעוױסע אויך מז

 אױסבעסזד געוייסע פאריצאנגט סןןבעז
קאגפע־ אײניגע וױ נאכדעם, ויממן. ו
מן ■ נעװאדען, אפגעחאיטען זײגעז תנו
 צו אז שיצוס, צום נעהומען מיר ויעען ;

 נאך איצט, יויסבעסערוננעז *ךמעז,
|t« האבען מיר וױ םיזאן, שאעכטעז 

• ׳נמגייף. ניט זײן װעט קיױויאגד, איז געהאט
 דער האט ױנען, איז דאס חאבענדיג

 באשיאסען צײאעז דיזע םרן ערײבער
nr בײ קאנפערענץ, א אראנזישירעז 

 פרובירען זאלען צדדים בײדע וחנאכער
אױסגאײך. אן צו סוםצן

אקטאבעד, טען29 דעם דאגעחשטאנ,
 ספע• * געהאט באארד דוש. דער *חאט

 אגרי• םון פראגע די און םיטיננ, י#אען0
 גזד אריסנערעדט סלאר גאגץ וויז ״סמומ

i r n n• אינדוסטריע דער אין אאנע די 
W . דער אין געװארען אװעקכע״שטעלט 

 איײ יעדער אז #אזוי היארקײט, נאנצער
 עס װאס זעהן, נעקעגט אײכט חאט נצר

wan באארד דדש. דער ווערען. געטאז 
 סאג- דער :עכען צו באמאאסען מאט

 בא־ צו פאוער״ ״םוא מחנג״דהאםיטע
 בעס־ די אונםער אגריטענט דעם גייען

מעג־ נאר װעט װאס באדינגוננמץ, טע
v i •וײז

אקטאבעד, ט̂ע30 דעם פרײטאנ,
-nil קאנשע־ א געװארעז אפגעהאאטעז 

 פארטרע־ נעװעז איז אסס׳ן די ראנץ.
 דירעיד אװ באארד זײער דורןו טען

 ■ראמינעננד די פון באשטעהענד טארס,
 אין מאגופעחטשורערס - פאאוק סטע

 םאר־ געװעז איז ױגיאז די האױואאנד.
 סאאא• נײכמן סרײגד, א. דורף מראטען

איטאאיענעד, די ן ם מאראאע
 שרײבער דער איז קרײנדאער ס
שורות. די?ע

n  \m נע־ זיר האט פאנםערענץ
 חנר פון •רעזידענמ דער חאם
 אז אינפארמירט, אונז יאײשאן

 אײן אין ברעגנען צו געגונגצז אח
 אױסנאמע דער םים מנםבערס,

 םאר־ 3 אין שםעהען װעאכע ןירײ,
n .ג. ל. ס. די קאטצגאריעט

 ם״נען צו צוגעשטימט האט קא.
ה. ■; די #»גרימענם :•ענדענט

 םון ארויסגעחן חננסט סא. מאר
 פארבאײבעז וחנם זי אויב גאר

 אן סײנעז זײ װעיעז ביוגצס, ויי
אײנ• די װגיסן. חנר נדס ם

 די איז םסרנאימנן r» וחנאכע
 זיר חאט וחנלמ ..op דחנש

vt סגדיםענט. חנם ־בסױיען
 צדדים בײדע פו| פסרמרעםער
 סתוסענסידען «ו .סננעפאננען

o n ^ מנ רי  תסכױםזד די סג
מן בסאצבסםיס די נע׳• חס

 םסנוממ- ׳יגסדיוניסן די ז0
 איז .סרסםסערסוס״ וײגען

חס־• זײ װייא דערםאר. ביונאס
חנו־ «ח “ m חר

10» i

 װערכע ?אריטע, לער םון נאטען אץ
 געענט־ ױניאן, די פאדטדעטען האט

 איטעד ניט איז עדשטענס, או פערט,
 װעא״ טאגופעקטשודער, א אז ׳םאקט א

 ױניאךאר״ קיין גיט נאשעפטיגט כעי
 אגדיטענט קײן גיט האט און נ״טער

 ״סוקסעספויד. זײן זאר ױניאן, א טיט
 אנרד ױגיאן א אז אפיאו, צ;ע:ענדי;

 ״דעסטריקשאגס/ געװיסע טײנט טע;ט
 צױ ניט םאא קײז םאד אבער דאס חאט
 אנציײ ניונעס, םון סוקסעס טיט׳ן טאן

 כיאנופעק־ גאךױניאן פיאע אז געגדיכ,
 זיײ און באנקראטידט האבען טשורערס

 װאס דעדפאר, ביזנעס ארויס^וון נען
 פי־ װערענד עקדסטירען, ניט לע:ען וײ
 האבען װעאכע טסגופעקטשודעדס, אע

 די םאר י־ניאן דער טיט *;ריטעגטס
 האבען יאהד, זעקס אדעד *rst אעצטע

 םארגרעסערט סך א צײט דעי דורך
כיזגעס. דיעדע

םיא־ אנדערע די צו איבערגעזזעגדיג
 קאנױטע אוגזער פון יעדער האט גען,
 אתומענטירט מעכאיכקײטעז אאע טיט

 פארשטאנען לאט יעדער און ׳לײס די
 װעא־ פאראגטװאדטאיכקײט, נדױסע די
 אויף ה^ט באארד דזשאיגט דער כע

 דערםאר, נאר ׳און איױפ;עאײ;ט. או;ז
 םארשטאנעז לקאר האנען כייר װאס

 :עאיננעז א*;ז איז אױפנאבע, אונזעד
 :אף פאר א;ריטע:ט דעפ באגײען צו
ענדערונבען. קײ;ע אחן צייט יאהד א

 װעלבע אדמיטטענדען, די אוגטער
 עס אז טיר, דענקען זיף, געפינען טיר
 הא־ םיר װאס בעסטע, דאס געװען איז
 האבען מיר ערװארטען. ;עקענט בען

 כײ- סצזמױעאען א אייכבאדדפעז באלד
 םון און נאארד דזש. דעם םון טינ;
 םאר מעטבערס באארד עקזעקוטיװ אאע

 װאו ;אװעמנער, טען2 דעם טאגטא;,
 גע־ ^ארנעבראכט איז סעטעאטענט דער

װארען.
אנװע־ אויף איז טיטי:; דיזען בײ

 אונזער ן ם פרעזידענט דער געווען זענד
 זיגטאן. טאריס בר. אינמעמעשאנאל,

 כיאא. ערשטעז צום פססירט דאס און
 אזוי ניט זײנען האױואאנד, אין טיר,

 דרעסמא־ און קי!אוק די װי נעבענשט,
 האבען צו שטעדט, אנדערע םון בעד
 פארהאנדאו:־ איע בײ פרעזידענט דעם
 דערפאר און באאעבאטים. די מיט נען

 ױם־ א ;עטראגען כייטי;; דער האט
 זעאבעד דער אין כאדאקטער. טינ׳דיגען

 די געהאט פרעזידענט דעד האט צײם
 קאױױ די שט־דירען צו געאעגענהײט

 יױ און ארבײט, דער בײ ױניאן אאנדער
 בא־ די םון געפיהרט װערט יוניאן די

אאנעםײן. אין אטטע
 האט צײאען דיזע פון שרײבער דער

 קאנםעדענץ־קאמײ דער םון :אטעז איז
 אזדיקא־ באריכט, דעם אפנעגעבען טע

 אגרי־ דער דאס צוגעשםיטט, האט מיטע
 קיינע אהן װעיעז באנייט ?אא טענט

 אנװעזענדע די געבענדיג ענדערוננעז,
 איז דאס אז םארשטעהז, צו דעאענאטען

 געקענט האט טען װאס בעסטע, דאס
 אימשטע:״ געדרילטע די אונטער קריגעז

 אינדוסטריע א.*נזער װעאכע אין יען,
 גערעדט אויף האבעז עס זיך. געפינט

 סאאא־ נײטען קדײנדאער, ברידער: די
 פון מעמבערס אאע — פרײ;ד און מאז
 האבען דעאענאטעז סיאע קאכױטע. דער
 דער פראנע. דער איץ נערעדט אויך

 האט באארד דזש. דעם פון טשערסאז
 יאון אפשטיםעץ, צום גענומען םראגע די

דעאע־ איין פיז אייסנאמע דער מיט
 נע־ אנגענומען רעפארט תנר איז גאט,

װארען.
 בא״ אײך איז כײטינג דיזעז בײ
 באאע״ אאע די אז נעװארעז, שיאסעז
 אינדעפענדעגט האבעז ײאס באמים,

זאאעז ױניאז, דער מיט אגריכיענטס

 אױזי׳ יאהד א סוטע געוױסע » צאלאעז
 אייסצױ טאשיגערי די אויפצוהאאטען

ד דער אין שאפ״סכס־כיפ די גאײנען  אי
דוסטריע.

 בא־ אױך אין טיטיגג דיזען בײ
 סטר״שס רופען צו געװארען שאאסעז

 גיט האבען װעאכע שעפער, אאע אין
 קד דעם םאר אגריטעגט דעם באגײט
ד א^ באשאוס דער יאהר. טענדען ״  א
 געװארען״ אגגענומען שטיטיג
 דאןםאראוג- שטעאט טשערטאז דער

 וינמאן, ברודער גאסט, גרויסען זער
 אינטערנעשא־ אוגזער םון פרעזידענט

 אױםגעגוטען װערט ער ױניאן. נאא
 ער בסדיסטעדוגג. גרעסטער דעד כױט

 גע• ׳רעדע באאערעגדע אאנ;ע א האאט
 אאגע דער איבעד איבעדבאיק אן בענדיג

ראן געחט ער אינדוסטריע. אוגזער אין

•r* יוממי 1אי ייגע חני צו אינעד
 cv װאס #חנדצעמאט אץ טעממשאגאא

י אץ •אסירט ־חאט ^ נ ס  װאש »ון י
 פאר סײנט ?אגותנשאן נצקסטמ די

 h פסד און אינטצדנעשאנסא אונזער
 •IOW אוגוער פון מעטנערס

 ידעדדעגט ואגט — קאנװעגשאן די
 א צסשאיסצן דארפצן װעט — דגמסן

 צוקונפט, דעד פאר פאאיסי כאשטימטע
 און ואא איגטעמעשאגאא n אזױ וױ

 אננא• װאס װעחנן, געפיחרט דארף
 ?יגטאן, ■חנז. זאגט לאױואאנה אאנגט
 חאנדאוד די כאקאנט דט איחם וײנען

 נאצו; אין דזש.־נאארד דעם םון גען
 אױס דאן דריקט ער אגרימעגט. צום
 אץ ױניאן די װאס צופחדעגחײט, זײן

 גוטען » אין זיו געםינט האױואאגד
צושםאנד.

 דער אין וואחלען מנווענמו ױ פון ׳עזולםאפ
יוניאן דרעםםאנער וריפפאץ. איםאליענישער

.89 אאקאא סעקרעטער אנטאניני, לואידזשי פון

נאװעמבער, טען5 דעם דאנעריעטסג,
 די םארגעקוכיען ילאקאא אונזער אין איז

 קױ דער םרן דעיענאטעז םאר װאהיען
 אכטענדי; גיט און קאנװענשאן. כ-ע:דער

 ״סאאר/ איצס איז םאך אונזער אין װאס
 א;גע- דאך איז וױיניג, ארביײיט מען

 אקטי־ אויסערגעװעהגליכע «ז גאגגעז
וױטעט.

אפגע־ זײגען װאס שטיםען צאהא די
 װי גרעסער געװען איז געװארען געבעז

 גרע־ אויך און ערװארטעט, האט טען
 זײנען װאס שטימען צאהא די װי כער

 עלעק״ אונזערע אין געװארען אפגענעבען
 און יאהרען. םדיהערדיגע די אין עא:ס

 אאץ דאס זאנען, צו איבעריג איז עס
 בעס־ דער 1אי צו;עגא:גען או;ז כײ איז

 געכען װאס אבטענדיג ניט נזמ,1א<י טער
 א:;עםיהרט איז אדמיניסמראציע אוגזעון

 םון םראפאנאנדע שטארקע א געװאױען
געננער. אונזערע
׳אי? װאהיען די םון רעזואטאט דעד

 װאס די םון מאיאריטעט גרויסע די דאס
 אױסנעדריקט האבעז געשטימט, האכען

 אדםיניסט־ דער צו צוטרויען פואען דעם
 האבען און לאקאא, או:זער םון ראציע

 הא־ מיר װאס לאנדיראטען די ערװעהאט
 נע־ נים האט עס רעקאטענדירט. בעז

 די װאס פראפאנאגדע די אםיאו האאפען
 אוגז. געגעז נעםיהרט האט ,פרײהײט״

 יע:ע איז עיעקשאן אונזער ערב װארים
 אויםא־ אן מיט ארויםנעקומען צײטוננ
 טשער״ ארן שאפ־טשעראײט די צו דערונג
 אײ די באאײנםאוסעז זאאען זײ לײדיס,

 שעפער זײערע פון ארבײטער טאאיענישע
 קאנ־ די פאר נאד שטימען זאאען זײ או

 ״פרײהײט״ די וועלכע םאר דידאטען,
שטימען. געהײםען האט

 ניט אױר װעט דעם רעדענדיג'װעגען
 נוריננ די אין דאס דערטאנען, צו שאדען

 געװארען אויסנעשטעאט זײנעז פאעצער
 האבען װעלכע ,22 לאקאא םון מעםבעדס

 הענדביאס, און ליםאעטס געטײלט דארט
 אא־ אונזער םון מעמבערס די װעאכע אין

 צו געװארען אויםנעפאדערט זײנען קאל
 םון קאנדידאסען די פאר בלויז שטימען

גרוםע׳/ ״פראגרעסװוע זאנענאנטער דער
 נאך באמערסעז צו װערט איז עס

 אא־ םון געװארען געטאן איז װאס ׳עםעס
 אםגע״ הא׳בען די נאטיראיך, .22 לאא

 לאקאל זײער אין עלעסשאנס די לײגט
 און ם^ילןומען םריהער געזאאט האט ײאס

 זעא אין װאהלען זײערע געמסבט האבען
 אנאנסירט האבעז םיר בעזגעאדיװאס

 װאר־ ,89 לאקאל איז װאךזיש אונ\ערע
א עין ד ט - כ י ז  צו ב

 אונזערע אױױ באװירקעז בעסעי נעז
 די םאר שטימען זאיעז זײ מעמבערס,
 רעסאביענ״ האבען זײ װאס דעלעגאטען

 געהאא- ניט אבער זײ האט דאס דירט.
 האבעז 89 לאקאא טון מעםבערס די פען.

 זײ װאס אאײז וױיסעז זײ אז געוױזעז,
שטי- צו װעמען םאד און טאז דארפען

T* יז .

וױרטהינם קמגע
באקש v חויז אץ ידםער חאלםוען

לקם-לאיום
 פאנדלין ג«נ«ער דער פון םאנענס די רעגולירם דאם

ם און ר ^ עי jtfn דייקמאר יײ מד ’.i 

ire BO im 35.10 ■aWB«jntebwr•

 קאגען זײ אז געוױזען, האבען זײ םען.
 קאטיעטענץ די װ^גען אורטײלען אלײן

םארטרעטער. זײערע םון
 אפגעכעבען זײנען װאהי דעם אין

 ער• זײנעז עס און שטיטמן 727 געװארען
 ;די•0ק םאלגענדצ די געװארען װ^חלט
 םון אדמיניסטראציע די װאס דאטעז,
 רעקאמענדירט: האט אאלןאל אונזער

דינא־ אנטאדא אנטאניני, ױאידושי
 קרײ אגטאניא אמיקא, סאאװאטארע אא,

 דזשעא, דזשון פאראגאדא, ראוז װעלא,
 און ראדאסט, א:א סאלארנא, דזשאזעף

מירענדא. דזשוסעפ״
 נע״ האמןך אוגזערע אפאנענטען די
 קײ״ און שטימען צאהל קלײנע א צויגען

4געמאיצ ערװעתלט גיט איז זײ םון נער

 שא®• זײער פרעזענטירען
טשערמאן.

 ברא. טעאקיס םון ארבייםער די מיר,
 האבען םטדיט, טע31״ װעסט 20 שאפ,

 דזשאינט אין טיטינג א אפגעהאלטען
 באשאאסען האבען און אםיס באאדד

 בר. טשערמאז, אונזער פרעזענטירען צו
 גאאתגעי א מיט גאלדשטײז, דזש.

 ארכײט, גוטער דעד םאר פאוגטײךםען
 שאפ, אוגזער פאר געטאז האט סער װא

טשערמאן. זײענריג
 צו־ אוגזער אויס אוין דריקען מיר

 עאועהאם איז ער װאס פרידענוזײט,
 אוניי אין ביזנעס-אגעגט פאר געװארען

 וחנט ער אז האםעז, מיר ױניאן. זער
 ער װי געטרײ, אזוי ארבײט זײן טאן
 װינ־ מיר אונז. פאר געטאן עס האט
 זײן אין ערםאלג און גליק איהם שען

סטט. נײעם
 םיז דענעדזישער דמערטאן, ברודער

 אנוחד געװען איז דרעס־דעפארטטענט,
 נעזאנט האט אוץ דיטיננ דעם בײ זענד

גע״ דער צו װערטער פאסיגע פאר א
אעגענהײט.

ע די ט י פ א ן ק ו : פ פ א  ש
, ם י ו ב ס ו נ

ר,. v ם י י ר
ר, ע ש י י א ם

ם. י ו ו ע ל

 דרעסמאכער שילאדעלפיע
 8שא דיער פרעזענטירען

טשערמאן.
 םםיים דער םון ארבײטער די םיר,

 » בײ «רז*מעאט ס«ומ.*גי, דרעןם
 ם־ן *רבייטער די םוז באנקעם

 ע*»*םיןתרגמוז, אונזער ■רעזענטירען
 50 םיט ^יבערסטײז, אײבראם ברודער
 איבערנענע־ איז נוטעי זייז םאר דאיואר
 נעאענענה״ם רער ביי ארגייט. בענער

 םומע א נעװארען נע׳שאםען אויך איז
איגםםיטוט. אײבאר דעם םאר נעאט

אכטמג, נרויס סיט
. די ז ע ט י ט א ש

אעװין, סעם
שואץ, ארט־ר

,םניידע, אואיס
םאאדקיז״ פיאי■

וועבער, יעטע
חדאאוי. ח. »ון

 שאי־ דעם פרעזענטירען
משערמאן.

 סחאאיטאר־ פח *רבייגמר די םיר,
 יחנזענםירם - האנען *■,r ריינסאום

t! אינ״ני n w m, ומריס ברומר 
 נ»מ•n* װערםפאלןן א טים שויםאן

:סאמיטע n *רבייג^ אויפריכםינער 1זיי םאר
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טוננפראוױנץ
קמרפילאװ כרים»ו

(**ר«זע*ו»)
 פון װיכםיגס״ט די עדיט^ריעא דער ם׳ערהאערט און
W *אע פוז ט״ערעד ס׳איז פרויען. — ם*ר װאםער i'v in 

 קערפערם אייערע װא׳שען ״דורן װעאם. נ»נ«ע;ער דער אין
 ארא■ נערט איתר מ*א: איין אויף םאינען 2 איחר הרג׳עט

 דאלטױרים. *ו אויפען ניט דפרפט און מרפער פון ׳שמח רי
 נאר וױ נעספן. אזױ אויך חןובען גריכעז אאטע די

 דעה און נאד. א נעבען זיי טען םאענט סומען, שאענעז
 דא זיינען אאעניען, נאר און נזאכסעדאנער. די און דבנו

 ים ביים זוםער א או זיןיען װאס אײדים סט״איעע פאראן
 ■#לא*ען אין װאזי;ען זײ אייז.• ניט אפיאו זיו נעצען און

“I ניט װאנע מײן ז״נמאא נעמען און דיגער םיט
 װענען ערקאערמ;״ טאיכע8,װיםענ*שא א סומט דעם נאף

 װי װערען, זיי עאאםטיט וו*י ארנאנען, אאע םיש רויט די
 .ארען די » זיך ס׳סאכע! און זיןי ס׳עםזזנען װי און פרי-ע,

 05 האאטעז. דארף טערניאסעםער דער נראד װיפיא און
אארייט! איז נראד

 בעםערע א אאץ נעסט, איהר װאנעס מעד,ר װאס נקיציר,
 דאסטוירים. קיי) *ו אױפען *ו ניט יאם איז *פאפת רםואה
 קראנקה״טע; *אע פאדםיידען צו סנואה בעסטע די ס׳איז
װעאט! דיזער אױף גיבען װאס

םטי-יט־ דער נעפאכט װערט עדיםאריעא דריטען אין  
, ט נ  “םענער! װי נוט אזױ ז׳ז׳פאסט זײנען ״פרו-ען דאס םע

 איז׳ סיטז א פאראאי׳ש. אי םיזי׳ט אי אוים זיף־ גא״כען זײ
 די װי אזוי דדשאסט נעװעז ניש װאאטען פרויעז װען אז

 ׳שום קייז םרױעךנע׳שאעכט םונ׳ם ׳עוין זיף װאאט כיענער,
*■נע׳שטעאט!' ניט ;עדעכעגיש

 חסדונות און פעאווז אאערא״ פיז צעטעא א פוגיט דאז און
 אנדערס, האר א ניט זייגען זײ דאס װײזט, װאם פדויען, פזן

בעסער ניט און ערנער נים נידערינער, ניט אוז העכער נים
_______________._________מנער. װי.

 1כאט״ — עד-טאריעא, דער זאגט — םונדעםטװעגען,
 די אין• פאעצער זייערע מענער די אפ ניבען אזוי, איז דאם

 דאד האט פאחםה די װאם? םאר און פרויעז, די צו קארם
ט ־שוין ע ט כ י נ ר א  העז סרוי א מזזיצה. דאזינע די ם
ס קען זי אדער קאננרעם א-ן זיצען ׳טויז דאך ז « ,  '1 נ

 !*איפ־ א צו קאנ־וקטער א ו5אפי אץ נאװערנאר נוטעז א
אויו! ראן

 די האבעז ,spp בעסערע האבעז מע:ער די אויב ״אבער
 שםארס זיינען מענער די אויב הערצער. בעסערע פרויען
 רענעאער דעו כ׳אראאײט. סעהר םרויען די 1זיי;ע — פיזי־ש
 אידיעע די זאנפן קאנטראאירעז׳ זיך קאן װאם דער איז נבור

 יצרו) את הכוב׳ש נבור (איזהו צייםען אאטע דיי םון .חכמים
 ? אמה ע׳שני ׳טאא ברכה די םענער די םאכען ײאם םאר איז

 יעדערעד אוז נרכות די נעװען כיתקן האבען מענער װייא
 ברײטהאדצינעד ז״נזז פדויען נעםעאט. איהם װי דד׳שן׳ט

 טעמ־ם נאןי פאר און דערםאר פענער, ײי טאאעראנטער און
 ברכדז אזא פאופאםען צו קאערצז ניט קיינםאא זיי װאאטעז

איש! ;'cp -שאא װי
 אידי־טען איז קאאום דעם ניט אעזט װאס מאן ׳דער

 עדי־ דעם כאטט צײנען װײב די איהם זאא װייזער׳, ״װענ
 ארטיקעא דיזען איבעראעזען ער זאא װײנינםמענם טאדיעא.

 מענער דאם כאבע־מעשה אאטע די אז וױסען ער זאא או[
 ניט איז װאס םנרא, ־נויר א איז םרויען םון העכער •שטעהען

 באבוא! אויסנעטראכםער םיאן• נעםאימען. ניט און נע׳טטײנען
'י • •"־ I!1באא נרױםער א ס׳איז

 ט צ י א דארטצן “,איך ׳פרײב עס הײםט י ו ז א
 האב איך !נעװארען נזט גיט טיר איז עם ? עדיטאריעאם די

 ז־י אוז װ.װ.*י איז ארייז בין אוז םאהרען נעװאאט נאייף
 — אונטער נ*םעז םייז באנוצען צו םארײערעז איז אנזידאעז נוט

 נעװאאם ך י ז מיט נאמען םײן נ׳האב י ןײן גיט ס׳זאא װאס
*־ל־ איז אעוצר זייערע פאר זײ בײ גים האבען,

 :נעזאנט זיד צו איך האב A י״ נאף גרויםער ,ביזט'א
 דאם פרעסע, אױי׳שער דער אין וױםען אאזעז בארארםט ״האםם

פאדאאזען ניט טאן. צו נאתים םעהר וו.״ ״וו. מים׳ן האסם דו
.״ רעט!״ דעם י1אוי זיך

 אפ־ ראב ב ! ? זיך צו וײדען םון ארוים הומט וואם אבער
 זיך האם עך — און ״, װ ,װ. םון רעדאקטאר דעם נערוםען

:פארװאונרערט
. ״ ז דא נאר זײט איהר —
!ניט* איך בין ״ װ פאר׳ן.וג אין. נין נין, איך \ואו —

 נאטען מיין ארא• נעחסט :אפגערופען איך האב ראריבער און
. . . ־•׳ יארםצז• עדימאויעאם די סיז

? פרימאריעאם רי ניט נעםעאען אײד —.
נא־ םײן האבעז נים <ױא איר —ניט אדער נצםעאעז —

 װי נע׳פריבען. ניט חאב אאײן אין װאס זאך, j״p אונטער מעז
....איהר ? זאך א ז א טאן צו נאר(עוואנם עס איחר האט אזוי

פארזעהן...״ כ׳האב —*
איהר כדי נױטט, .רי ׳פוין, אראפנעהסצן Qt איהר װעט —

-a-'', - • ?פארנעסען גיט... עש זאאט
I נאייד וזצא אין יעם, — W י נעם ״ ײ מ I.• ז I* .

I געדענקכדזשע —י
איזזר? זײנט װאו 1איחר םאנט וואס אאױיט. —
װאם ? ראטאן j«׳b מחן לאך »rh א»« ווי & נײם —

״ סזוי? איהם איחר בחוקע^ס
עניײ טעג װעט *ד מתאוחנן.. יצמצד ס׳זס( —

1<ייחנו מז•
ד ״ חסכ יי

 דסדכחמ כ׳הסב
 'ti\'W נעסען

TO בח

 זאכען איבערגעדרוקטע אאץ איבערגעקוקט. ״װ. ״װ• איז זסכעז
 אידישע. סראװינציעצע די און צײטוננען ענגלישע לסקסלע די פון

 אדװערטײד די אנגעזעהן ״װ. ״װ. אין זיך ה*ט אצץ םון מעהר
 זאואען זײ אידעז, בין׳ער די צו אפילען — װ." ״װ. םאר׳ז כיענטס

 סײיער, ס׳א אויםהאלטעז, העאםען סיייער אײנציגעז זײער
 אינטערעסען, זײערע פיט אפגעבעז זיך װעט אוז גיט האט, װאס

 אינטערעסען. װ.׳ס״ ״װ. דעם איז אינטערעסען זײערע ביקאס
 די מיט אײנע זײנען זײ — איהם דארםעז זײ זײ, דאדף ער

 זײעדע טאז זײ זאלען דאדיבער’ סארבונדען. שטארק אנדערע
 אין דא, און דא ס׳איז אררעס װעמעס װ\/ דורכ׳ן.״זו. ביזנעס
 ניט שטאדט, א איז װאס בין, שטאדט זײער פון כײטען סאטע

 איז װאס פײפער, אײגענעם אז ס׳האט ביקאס שטעדט, איע װי
 זיסעד, טאטע — גרײזען איז דינעז. צו אלעס םיט גרײט זײ

 געשפרונגען אאץ דארטען נאך איז מאשין די !גרײזען װיפיא
 און אנדערע. דולא נאר בוכשטאבען, די ניט ארויםגעװארפען און
 װעאכע שורות, גאנצע נאר װערטער, אדער בוכשטאבען נאד ניט

:װי אזוי ארויסגעקומען זײנען
 ברררעיאאטשאאאא צײט אא:;ע א זיך האט דזשורי ״די

 בראשררראאסססםס.:!ן האט זי ביז אאנג גענומען ס׳האט און
 !עעעיא«:::ײאאה—פארקקקררהההס;:־ איז באשולדיגטע די אז

ררר —!!! ״״״״ ררררװםגקךצ 3 זײטע נגנגגסססגגגרר
 נעטען, פארגעפענע קעפ, פארביטענע געװען זײנען װײטער
גא. ד. א. פארטזעצונגען פארפאאענע

אונ־ אנגעגאנגען. יװאס װײגיג מיך זײנען זאכען אאע די
 עדיי די אבער געשטאנעז. :יט נאכענן מײז דאר איז זײ טער

עדיטאריעאס די טאריעאס,
גאויבען, צו געבאיבען נאר מיר איז זיך טרײסטען צו אויף

 אראם־ נאמען מײן שוין האט וג״ ״װ. פון דעדאקטאר דער דאס
 זאא איך דעם, װעגען טראכטען ניט מעהר זאצ איך און גענופען

פאריטסערעז. ניט װאקײשאן קורצעז מײן מיר
---------- -------------- 16. --------------

װאוג־ פאן. מר. דערזעה אץ־ קאפע. אין י., נ. אין צוריק
װײזער״. ״װעג פון אװעק ער איז װען אזוי, װי זיך, דער

אזוי? — ױ'  כ׳געסיטי פשוט, אטשעז — ער זאגט — ו
 איחר װי אזוי כ׳האב, צוזאמענגעבראכען, כ׳האב ביז עדיטעט,

 גענױ מיך האט מעז אװעקגע׳חצש׳ט. אעבעדיגען, א מיך זעהט
 ס׳געװען אפגערוהט. דארט זיך כ׳האב האספיטאא. אין מען

 ארוטגעדרעהט.*• זיך האבען נוירסעם שעהנע און פײן, אוםטיג,
 פאהרען כ׳זאא פארזארגט, מיך מען האט האספימאא, נאכ׳ן נו,
 דארטען אויסגעהאאטען ניט געםאהרען. איך בין פארם. אין

 גע• כ׳האב רוהיגקײט. און אוםט נוטער דער מיט אוםעט דעם
 י. נ. אין איך ביז אט — ארן טרײן ערשטע'עקספדעס די כאפט

!קאפעע אין
. . ׳ ? גוט אייך ס׳איז און —
אײך? איז װי און ערגער. ניט װײטער האואי —
 איז מיר, זאלט װער, בעםער. — װײטער אויף האואי —

? פאאץ אײער אויף געבאיבען דארט
 און בײן א עפעס אײנער אוז שטײן — װער? כ׳װײס —

 איז רעט׳ז ? וױינינ נאד.פ'אײך — און דדיי־חואאדדינעד דעד
!נענונ

בארג? און —
 דאך איז ער ? נעזעהן ניס איהם איהר׳ט בארג? —

 װי גיך, אזוי ארײנלוסען. באלד םסתכיא \ועט ער דא: אויך
 ענדערוננען אננעהויבען דארט זיך האבעז אוועת, זײט איהר
 טאן צו נרײט צוריקגעקומעז גאײך איז שטײן :ענדערונגען גאך

 אינטערװױם, :עהםען — הײסען איהם װמט רעט װאס אאץ,
 פון ביאגראםיעס סארט מיז א ארטיקאעז, סעריע א שרײבען

 ביזנעם, די אנגעהויבען האבעז זײ אזוי װי ביזנעסאײט, כינ׳ער
 זײער pjkt א זיך האבען זײ אזוי װי און װאם מיט װיםיא, מיט

 ניט ם׳זאא זײ םון װער אויב אז ארויפגעארבײט. עהראיכקײט
 פראספע- װערען ס׳װעט און עאעקטען, איהם מען זאא ״אויפען״

!גוט זײן שױן ס׳עט — ריטי
? אװעק בארג איז פארװאס —י

בארנ, האלא, סאײן. איהם פרענט אט, — ער בארג? —
!דיר אױו* נאך ז\ך מ׳פרענט װאס

 סנדעחמ אביסעא :אר כיעשה, עהנאיכע אן כםעט האט בארג
דערצעהאט.

 סיט׳ן סטדיט־ביאדאאך די םון :עװארען סיד בין איך —
 האט׳ן רעיז קײן און שרײבען, נײעס העאפען פרי־ה־אויםשטעהן

 םיז אראפנעהמעז װעגעז נערעדט מ׳האט געבען; נעװאאט ניט
 כ׳זאא צאהאען. נארניט באאד אדער װײדזשעס קאאגעדיגע די

 כ׳זײ און בארג דאך איך בין בארס אויף ארבײמען דאם הײםט
 אזוי כ׳ותא ביז געװארט, ניט איך האב בארגען. געזואאט ניט
 נע־ איז טרײז די גענומעז כ׳מיר אװעה׳חלש׳ען. סאן דעד װי

 זאא זײן. װעט דאם געבעז, װעט גאט װאם י. נ. אין םאהרען
 פארםריזען אאזען כ׳מיך װי שארק, א אײגשאיננען בעסער םיך
!רעט א םון

!געזאגט גוט —
h- רײנגעתײ דא אײך מ׳האט וױ נעזעהז, איהר האט* 
 זײ װאס עדימאריעאס, בין׳ער די אין אשוךקודש די םאר בעצט

 מען האט אײ ? נאמען אײער אוגטער סאץ נאך דארטען דדוסצן
י !סרײגגעלימגצם אייך דאס
 ווי• ״יג איז דארטעז יענע דאס סזוי,׳ סיך דצדוױם איך •

 אראפ־ ניט עדיטאריעאס םסרדסםטע די םון גאםען חאבצן.מיין
! ?* . גענוםען.  ̂ י inmt אחער איהר

j»*5 m ש׳אין w .את חייס « onw ,םאי־ גים ממםון 
im p נוךבאי «ח. "I

 מיט ipo סוט וואש
 צ*יער באהאנטער »

ײ 1« איר םרייצען.  נ
o׳g ״־.,צ* קײן םים ̂נהױב̂ן וי כ׳וועצ פײס, גומע

נדערי
ןיוז)(יעי

לעכעד /MM1פון

 ״װ. װ.״ דעם זאא איך ,
 נעחמען. נעאם סך א דעם

 נים זיך וױאט םיר סנעד
*וועמע־ האב איך אזן 1

 nto סנומציט מיר מיט זיך צורעדט
i קיאױןמסנצר א איד א אפעגהערציג

 i פסר »? #וױיס טען וױים, מען
 »•t אפערײטאר, אז איד א כראט״, ^נאש

 fyp םען גליה... הנאיער א הינדער נעז
אר א סיט וױיב אײן שפײזען לוים  י

 » פון ״צוין רעדט װער און קינדער,
סך«!...

 איך האב דאך Y הערט איהר אבער,
 םון צײטען די אין און הינדער, איב

 אײדינ אוס נעה איך ותן דוקא, ״סאעק״
 — טרסכטצן צו צײט סך א האב איז

 ?יגחנר װענען טראכטעז צו איב איר האב
קיגדער!.- סך א װעגען טאקע און

שאאפצן. קיגדער אוז װײב דאס װען
 זצץ אאײן. בין איך שטיא. איז הויז אין

 ופון חלום׳ען, נעהם און אוועק זיך איך
 אין גאיקען סארשידענע זיך אויסמאהאען

לעבען.
 אײגצנע אן— פלאן ערשטען אויפ׳ן

 מימ טאקע אםשר הויף... א מיט הויז,
 —- פאסן צװײטען אוים׳ן ;אויך סעדעא א

ט? װאס םאר מאשין. אײגענע אן  ני
 ניט אײך זיך שעהם איך נאכדעם. און

 איד יע. ׳יע געאיבטע... א קוםס זאנען,
 טאר גיט. אאכט אויך... דערפון טרױם

 ניט דערפון גאר ארימאן אן איד א שוין
Vחלום׳ען

באײמה. עס זאל אונז צװישעז װײא,
 מאל אלע דערהויפט און ׳ווײב אײגען אן

 װערט מיאוס. װערט זעאבע די און אײנע
דערעסען...

 צד אײטען מיט זײן זיך װיאט עס
 די אין אן זיך אײענט מען און גאײך.

 #דארטען נגידים די זײ, װי צייטונגען
חשק... מען קריגט געאיבטע, האבען

 פרא• ״טראבעא״? איז נאכדעם אײ
 אויד ou מאבס גו, V סקאנדאאען צעסעז,

 הםתם מן ווערטה, איז עס אויס!... ניט
 שױן זיר םאראאז איך װערטה... עס איז

 איו װאס װײםעז זײ רײכע. די ״זײ אויח
 #חנן זשע װאס ניט... װאס אוז װערטה

וױיסען? מיר
 מד א בײ ? איך האלט זשע װאו איז
!איבטע

 אויסמאוד אן זיך איך הויב נאכדעם
 פרנסת... דאנות םיז פטור װער איך װי אען

ט! דאגה פײן גאר טאקע  ארונטצר ני
 וױ — שאפ? !...זארגען אאע קאפ םון

 — באנדאאר? !... וועאט דער אויױ ניטא
ײ^ דארח וחןר  — Y באסעס סטרײקס, ז
I ערד דער אין קאפ םיט׳ן !ניטא !אוים

— אעבען? א איך מאך װאס םח
 אע• א מאכען װאס פון !שוין םאך איך
רײכע? אאע בען

 זײנעז זײ אז באנקיר!... א איז מען
 באנ״• א זײן אויו איר םעג באנקירען,

 נוט װאם וױיסען זײ נישקשח. ליר...

איז...
סר• םײן פאנקיר... א איך בין אלזא

 מוו טאנ יעדען װאס באשטעהט, בײט
 טויזענט אפשר אונטערשרײבען איך

 אדבײט.^ אן אויך דאך עס איז טשעהס...
 עצה... אז זיך גיט גביר א אז איך, טראכמ

 מענש דער און מענשען, א דיננט מען
 װאט אײך... פאר אונטער שוין שרײבם

 װעט מיליאנער א איד, א גביר א דען,
 אונסערשרײממ אוועקזעצעז סאײן זיד

טאנ?... גאנצען א טשעהס
 םסר־ איך בין פרנסה מיט אויך אאזא,

 נעהם א זיך איך גיב דאן און זארגט...
קינדער... צו

 אז ׳אױס מאהא א זיך ניב איך און
סך... א זעהר קינדער, סך א האב איך־

 איף קען װאס ? ניט װאס פאר װײא
 איף װען איצט, דערצו?... דעראײגען

 םומשען זיו מוז און ארבײטער, אן בין
 צײ רענט, אוי̂ו נים האב און שאפ, אין

ײסטף װאס קינרער... פאר איך טער  ה
 אאעםצן זײ פאר נעהמען איך װעא װאו

 מא;טאיסך אוז זעקאיאך איז שיכעאאד
 עסען טאקע און ״סוטעלאך״... און

- אויד.״
 איז נניד, א בין איך װען ראן, אבער

מן ע ט op ? dp ארט װ ת  פאר ippp^p ו
J אלעמען
 מוז ק־נדער םך א ? ה?דט איהר און

 *T איז dp םארנענ-נעז... א ןײן ד^וך •
 אוי\י דא איז op ?וסען... צו װאם אױןי

 הויוי א און אנצושרײען... װעמען
 זיך זיי זאיצען go נרוים?ר, א דא
 ה*צט?|, אויך jpo ipp רינסס?ן און

 IPP װאס און ...jpnpa *כטוננ זא^נן
- ־ ?... רערלייגען

Pi*• 1* ?רש איך :ארבייט םײן
i די אין ?־נרער מייגע *spbpp און W 

צײסזננ... « ^יענ?ן ןיך
 דאך וו?רען ?ינד?ר אײ

op רgאױך ך ngj ביי pong 
מ |pp:pnp ננידים בײ  ?ינדעד, ?יין ני

npogo קיגו « ווערס gog? ^ »ג  קו
g i ^דעם אױ ^ngopgn g 
ו וואס ,otph npig ־ װעצ אי
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 ירי♦ די ז״׳נעז םעיטעמנעו טען21
 *VI Miromo לאםוניםטען װארשעװער

 נ׳ד שט»נד חרנ׳ן טויט, צום װ*רןן
vאין ריכט n * i i. יכ•1שט»נד*<ע די 
 וײמן טױט־אורטײמן די און טען

 איי• »1» • סיט נעװארען אויסנעםיהרט
 װעינערחנד מיט אנזרױי/ און לינהייט

 *רינעמע• נאך האט תלסיד פיילישער
רני׳ן. רוסישען »לט«ז דעם שטיגען

 נע• די װ»ס אפקלאננ נרייטער דעו
ײ נעהאט האבען שעהענישען  דער נ

 ב«• נאםצלסערוננ ■וילישער נאנצער
 אױםגעתדערם ז}» עם אז בולט, וױיזט

 אננעװייסאנ• די םון איינע נעװארען
 ד?ף* נעזעלשאפטלינען םון זייטען סטע
 «ר»ײ»• אנראנקע, פױלען. אין בען

 סױס־ און שטאנד־נעריכטען יואציע,
 דאס פוישטענױג דערנענצען אורטיילען

מן פון פרצווי פאליטיש״מלונדו׳שע  *וי
 פאליציײםלונוו א סון פרצ«י דאס —

דעח די װאו םױסט, בלוטינער א םיט

 סיין ניט ii» 1ני*1י נ»ר1א ג*ט און
m m י»ן1י; ?tv 1*ח»נוי «n n, 

דיו נ*ר »י מג  די ד» ן1א ו*ױט מ
o אויף א־ן ?»ספו»טיסען, דיטיגע n 

o«na«p fi» j»ii׳ivo לץ דערגריינען« 
irv a חר »ון  טרנײטער. די *»ר מ

a אין n װ*ם •ו»גד*ס, דעם םון פ«ל 
 ד»ס איז נע־וארען, אויסנעארנײט איו

 ׳עריי״ װעלען ד» רינט׳ג. חענסט אודא♦
 גיט נ*ר ניט סו»זען חילניגע ־ מנדמע,
 שט»רפ נ»ו ?ענען ויי 1נ» חעלסמן.
 מיט װעדען נעארגייט רוו ד» ׳פאדען.

 טיפער נוינדלינעד » «יט 11א שכל
 פון און א־נדוסטריע _דער1םו ?ענטכיס

 איהר אין זיינעז b«h םאלטאדען, »<ע
נאטײליגט.

̂נישען ח־יניגע ךרײ  חאבען געישעח
 ׳שטיי• א אויוי און אויפנעדעקט *ניפעל

 םון ס־םטעם די נאלויכטען «ײט ר,על
 נאנו«ט עם וועלכער סיט «ר»װ*ל««ױ«,

 פאייאײ־דעפענטיװע פוילי׳עע די זיך
 די געגען «ia»p איחר א־ן (אנראנע),
 נעצװאוננען' אויך האנען זיי ארנייטער•

 דך עםענטלינקייט פוילי׳טע נאגצע וי
 דאזינער דער װעגעז פארטראכטען צו

פיםטעם. טרױעריגער
 איז טאי טען1 דעם פאר הארט .1

 םון נעװאדען אויםגעטרייםעלט װאר־טע
 םאדגע־ איז זואם נאמבען־אויפריים, א

 םון גענענט םארװארפענער א אין קוטען-
 עס װע?כען אין צירער, א איז ׳צטאט,
 ראדײ א םון רעדאקציע די זיך נעפינט
 אוים־ דעם םון פויעריס־^רנאן. קאלען

 נע• םארױאיגדעט טטעדבייך איז רײס
 דעם פון רעדאהטאד דער װאדען

 ׳טװאר־ די .,טראיאנאװסה ;עװיסער א
 םאסט רעם טיט ז־ד האט פרעסע צע

 נע־ זזאט זי װיי< נעװען, טחיה פעוט
 זיך 1.־יייבע“צע צו נעיענעגהייט א האט
 •Dip די וועגען עפאיטעז נאגצע אויוי
 צו אז גרייטען ארבייטער רי װאס בעס

 דך האם שפעטער .,טא ער׳בטען זײער
 «ז*גער1ד דער אז אדױסנע־ויזען, אבער

 ניט און מעהר נ־ט איז טראיאנאװםקי
 פרא־ און פאליציי־אנענט א װי װענינער

 דער פון אויפטדאנ יויט׳ן אז װאקאטאר,
 אין ארייננעקרינען זיך ער האט פאליצײ

 איז איז פױערים־נרופע דער־ראריקארעד
ד געײארען אם־לו  און, רעדאקטאר א̂־

 זעלבינער דעד םין אױפטראנ לויט׳ן אז
 געדארםט טראיאנאװםקי האט פאליציי,

 נע־ האט ער ווערכע :אטיעס, צונרײטען
 כדי קאטוניםטען, די איבערנענען זאלט

 האט עד בלוט־באד. א פראװאצ*רען צו
 ׳צלים־פזל׳די;, אזוי נעפאכט אבער עם
 אונטער אױפנעריסען איהם האט זי אז
 םון געפאיעו איײז איז ע־ און הזהס די

 נאנצע די איז ארום אזױ קדב;. א איהר
נעװארען.• אױפנעדעקט נעיציכטע

 װאר׳שע איז ױלי טען17 דעם .2
 נעװארען אויפנעטרייסעלט וױדעראטאר

 נע־ האט ײעיבע גאסען־׳טיסער״, א פו;
 ׳םארװאונדעםע. אוז טױםע 15 בראכט

פאאיצײ :*זוי נע״-־הן׳ א־ז מעעה די
 אלעסטירען נעו׳וארט :אס דעד אױ,־» האט
 דארם זיר האבעז וואם ױננעלייט, דרײ

 נע־ אבער האבען יענע ארומגעדדעהט.
 הא• און רעװאיװעד־יטיםערײ א עפענט

 די האט דאן לויפען. נעלאזעז ריז בעז
 נעיעג א זײ נאד אדנאניזירט פאליצײ

 האט עס נאםען. װארשעװער די א־בער
 עס שלאכט, םאררעיע א ענטװיהעיט זץ־

גע־ פארװאונדעט און נע׳הדנ׳עט דינע;

 די געגען ק»ם,ז *ון םעטאדען די
*וילען- אין ארכייטער

 ״נערעכטינקײט״) דער פאר (ספעציעל
טרםור. ז. טון

 אויפ־ צוגענרייטע ״ענטדעהען״ זיי
א םלוכה״אינערקעדעגישען שטאנדען, yg^V ofti, y y)4«V( Ntftgtnlirr ( f ,
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Ampmtt ht ffifillna m  m m M  m «
 פולע א איז נאדינדנג דריטע וי

 יױ די 1» ,1אי אטת וער טרעזשורי.
 איצטיגען דעם אין זיו נעפינט ניאן

»1 » אין טאטענט  םינ*;־ ׳!וװערעד *
 «ד םטאיעח׳ש, דער לאנע. ציעלער

 דעד ד»ן |1א אונטערגעחמתנעז׳ דערע
 די ה»ט — ?ריג אינערלינער לעצטער

מ ױניאן א  אונטער און נעראכט, ארעם נ
 א םון ריידען צו אומשטענדען אזעלכע
 «א• אנרעסױוער ״מעחרי א םון ?אמוי,
 אוט־ און לעכערלױ פשוט איז ליסי׳/
 די *ז זעהן, רוז i*e;־im;*p די זיגינ.
 ווערען נעשטעלט כל ילודם זאל ױ;יאן

 זאל זי *ז לאגע, םיגאנציעיער אזא אין
 *זוי קעמםען און קעניםען, 1 ע נ ע ק

 לאננ, אזוי אוז עםעהטױו *זוי ׳עטארק,
 ברענ• צו אום ז״ן, נויטינ װעט עס װי
ערםאלנ. נויטינען דעם גען

A
קאנװענ־ די מוז דאם אורחא, אננ

 אדער יע םאל׳ יעדען אין אויםטאן שאן
 איז, אסת דער װי װארים. קאמף. ניט

 טאנ״טע:• א ױניאן אונזער אן פיהרט
 סעג דאס װי מאדנע און, קארף׳ ליכען

 רע־ םארברענטע א־נזערע םאר קליננען
 דאזינער חןר אבער װאלוציאגערען,

 סו־ ;װאאדינע נאר םארשליננט קאט,יי
 ?אמוי קייז קעז דעם אהן און פען,
 די װעט דערםאר װערען. געפיהדט ניט

 אן פארגעסען טארען ניט סאנװעג׳פאן
 ענין װיכטינען העכפ>פ דאזיגען דעט

 דעד אז נויטינ, איז װאס אלץ. טאז און
ױגיאן דער פון צ;שטאגד פינאנציעלער -- - -- C

יציאנטען ווארעז ̂̂ו  םאר־ צופע?י:ע פ
 דרײ די םען האט סוןי צום בייגעהער.
 ׳עװער־םצרװאונ־ pitr געכא»ט ױנגערײט

 אצס ארויסגעװיזע) זיך האבען זײ דעטע.
 רוט־ היבנעח, :הײסען זײ קאסוניסטען.

̂ע קגיעװסקי. און ?אװסקי  זײ־ דרײ א
 ער^ערונגען זײערע םון ארבײטער. נען

 יענער אויף אז דעדזואוסט, זיך סען האט
 פרא־ דעם אפגעװארט זײ האנען גאס

 הא־ זײ װעיכעז צעננאװסין/ װאקאטאר
̂״יסעז. געװאיט בען  פאיןײ די ווען דער
 זײ האבען סארהארטען, זײ האט צײ

 פראװאקאטאר נײער א אז םאויטטאנעז,
 דזאבען זי« אדן ארױסגעגעבען זײ האט
שיסערײ. א דורך ראטעװען געװאילט זיך

 לענר אין האט ױילי טען28 דעם .3
 שוס־ אידישער יעהריגער 2U דער בערג

 גאס דער אויף באטוױן טער־אדבײטער
 צעכנאװ־ פראװאקאטאר דעם דעחטאסעז

 גע״ באריהםט זיך האט כער5װעי סקי,
 צװײ די פון פראצעס דעם אויף מאכט

̂ייעע  װיע״ אוז באגינסהי אםיצערען פוי
 גע־ האט ער װעיכע מיט טיטערקאװיטיט,

״ער אײז צו הערט  געהײםער טעראדיסט̂י
 זײנע ער האט עפעטער אמאניזאציע.

̂יצײ דער ארויסנעגעבען חברים  און פאי
 צום געױארען פארכרצפט זײנען זײ

טויט.
 ונגען1פאסי סענסאציאגעילע דרײ די

 שײגבארען א אין זיך צוױיטעז שטעהען
 געזאגט, װי — ׳אלע און צוזאםענהאנג

 די אויױ יליכט געוױסען א װארםען —
 אדבײט.די עם ממיצכע מיט טעטאדען,

םאליצײ. פוילישע
 זיך זזאט .כיילוכה פוילישע ױנגע די

 שי־ װאונדערבארען א פאר ארױסגעװיזעז
 ;רבי׳ן צאריעען אלטען דעם םון לער

 און פלינקײט זעלטענער א מיט האט זי
 סאר־ אין ארגאניזירט, פינקטליכחײט

 אכראנקע אן ציי̂ט קורצער א פון <ויױ
 האלא־ א מיט טעװהעס,י&יט אלע מיט

 נע־ או) פוגקציאנערען שטאב סאלען
 בלײ־ צו ניט כדי און הײם*אנענטעז.

 ארגאניזירען ארבײט ̂טטאך א אהן בעז
 אר־ געהײמע אלײן געהײם־אגענטען די

 רעװאא• די צו אז רעדען נאניזאציעס,
 זיך םארשאםען אח םעשים ציאנערסטע

 םאידיגסט פאטריאטישען רעם עפעטער
װאס דעם, מיט ״פאטערלאנד׳״ פאר׳ן

ה»נװענש*ו־ןו»גמו
r3

 איגעדיג דץ רם רנ/ןר uyn וס
if ײ יצזער אוגוצרע מדמאנען נ  און נ
י ען י ט צני w חנר 1צ מי m w 

ײ פואנרפס דער t« Mנ

n  vu  iw ftn  ,v w  w w  m  tfi 
o m m t m nאינרד דעד פ»ד ״ 

r w, סײ און •דנ״טעד פטר׳ן 
ד פפר w ת m הױפט-צ^ איחד 

w ^ y t  if vn ♦יאוק״ נפגצע ד?
i?• שא;צ^טדירט linyii

גy11 אץ  טױ״ חענשטע; אדעד/ «y 00י
ט ^ y ו r^ איו צייל צװ^טעד איחר 

nyaw צו n eyi fyayj ד גיג״ז א»
 וױ איגדוסטריע, חןר אין סטאטוס חןר
 צו איצט: ניז »טnyג oy האט ןןר

 רי צו פ«ד«נטװאדטיױ איחס מ«כ^
 DVDeyrga iy ytfyu אדנ^טעמ
:i רורןי אינ^חנשט  טפנופעקט״ע׳ו• v״

 משצ• צו roy מײנט פדפמטי׳פ רס{yר
>t\ אױן• איחס iw v i  o n כדעטעל 

lŷ ט^ט rrD W U fa  in y, בא- װאס 
ŷ rפטיjדירעיןט ט h אין טדגײטצד 
 םא- וױנטיגע סױןסטע די *.w ױץ

vn  »ny i, אז n דער אין טדנײנמד 
iy*j*j אינדוסטריצ jy^ft ג•־י זײן 

 זוא• צאהל גזדױמד א מיט ר«;טידט
fy3 מײנט עס װאס ?אחר, דורכ׳ן 

 ?זריט עד^״טעד דעל כלױז פר«שטי?»
 ארבײ• דעם פון »ny3vn»® m,m צו
®iy דורך קיאױדאיגדוסטריע חןר אין 

m דאס m דאכם איגז יון יאחה 
 דאס ;,nifcng® װצט עדעד1 אז דך,
 אין עגדערוג; טיפע און גדױסע אזא

ט jyp טדײד  װערען דודכגעפיחדט ד
סטרײק. מײפמג<ינ«ן י דויןי

 די <זאט באדען םדוכטבאדען א
 די אין געפוגען ״אבראגקע״ פוילײטע

 פאר״ קאפוניםטיעעױ דער פון רייהעז
 דורכ• דורך־אוךדורך איז זועלכע טײ,

 פיאװאקאציע. פון געװארען געפרעסען
 פרא• פאר אדויסגעװיזען זיך האבען עס

 יןאטוניסטעז ױגענטליכע װאקאטארען
 אזעל־ אפימ האםוגיסטען, עלטערע און
 יאהרען לאנגע עוין עטעהען זואס כע
 קאםוניסטײטעו דער םון ̂*פיץ דער אין

 ״װײט אזוי דערגאנגעז איז עס פאדטײ.
 אנגע־ ןזאט אנדערען אוים׳ן אײנער אז

̂ען צו הויבען פחד: און ח*סד מיט קו  
 און םאליצײ־אגענט, א ער איז טאמער

 • דער פרן האמיטעט צענטראג דעד אז
 געפוזט האט פארטײ האמוניסטײעעד
 נדעס־ זײנע םון אײנע םאנאגדערצאזען

 האמוניסטישע די — אפטײלונגען טע
 עס װײל — לאדז, אין ארגאגיזאציע

 אלע כטעט אז ארויסגעװיזעז, זיך האט
 םון אגענטעז זײנען אנפיהרער איזזרע

אבראנקע. דעד
פראװאקאציע, פון נעץ דאזיגע די

 אײננעהילט, זײנען זײ '<ועלכער אין
 איבער־ און אויםריכטיגע נעװיסע האט

 ארײנ־ נעמוזט האמוניסטעז צײגטע
 פאר־ פון צױטטאגד א אין ברעננען

 טא־ פארצוױיפעלטע צו און צװײפלוגג
 הינ־ דער איז כאראהטעריםםיש טעז.
 ױגענט־ דעם םון זזאלטונג די איז זיכט

 עוסטער אידישען לעטבערגער ליכען
 אויפ־ צופיל קײן ניט יאיז ער באטװין.

 פך <ןײן ניט פאדעטעהט געקלעדטער,
 IV סדור. פאדקסיסטײטען אין אפילו
 נעחאיצ״ נעריבט אוים׳ן אנער זיך האט
 דער• האט ער אײנםאך. און רוהיג טען

 קאמױ א געװארעז איז עד אז צעזזלט,
 דעם אז און אדיםקײם צוליב ניסט

 װייצ געשאםען, ער האט פראװאוןאטאד
חברים. זײ;ע ארױסנענעבען האט יענער

 זעהר האבען געשעהענימען די הגם
 פאליצײ, די האמפראסיטירט שטארגן

 ניט רעאהציע די פוגדעסטװעגעז האט
 האט און טאן יםון אראפלאזעז נעװאלט

טרא״ אײן קײן שענקעז געװאלט גיט

 קאגװעניטאן די װען ׳דאן :אד און
 צו באציהען אופן אזא אױןי דך טyװ

 אפ־ קענען ויכטיג זי װעט םראגע׳ דער
 שײ\ איצט ניז איז װאס ׳oy®? עאצען

 זי״ דאן װעט זי געװארען. אױפ;עטאן
 ארײנטישען דאס אז םאר׳טטעהן, רyכ

 איז גאװעדנאר-סאכייסיע דעד פון דך
 ריײ קען טען װאס װעגען פטוואס, ניט
 װען אז ׳נאר םאראכטוננ, טיט רען
 גע• אלײן עס װאלט םיהרערישאפט די

 װאיט ׳דורכ;עפיהרט און פלאגעװעט
 העכסטע די :עקוטען דערםאר איהר

 בעסער דאס װעט זי און אנערקענונג;
 םאר װעג איהר,וױיטערען זעדזן שעגען

פראנדאש. דעם פון דודכפיהדוגג דער

V* 6א11
w mפון ג^ואחנן |»רג^ט y j  oyi, 

3« oyi vm אץ מװארטאל״מיטינג 
pwP 1023 אחטאנ^מ פאנאט אינ׳ם, 

vn נאטראגט דט וױימ אײן פטר M 
pc \ r m איט איהם e^ufy 0ווא 

 דורנצופיחחנ̂ן .<ײכט inyt דין וחנט
ד  פוי-נווװאוסט |yny) vא נ. .y j ת

imwwnimr n  ffiyw װאס yny®iy| 
a m פון דודנפיחװנג חנר פוור פאד 
o n ,דיט (חןלמןר פון און •דאגרטם 

ד וחןיען מױפנמװצרינ^יטאן ד»  ג
 ח פאד #נאך הרyט * וחנחנן. <מנט

אן גענומזן ipsw yינyװ נמסכצדס,

 בדוטטלמ און קלײנקעפערדיגע האבעז
 זיכער• די װאו און ״דיערדטימארדעס״

 באםעלסע• דער םון פרײזזײט און הײט
זזפקר. איז רונג

W ניט איז — דעריבער און \m 
 קא• דער בײ קען מען װאס דעם אויף

 ניט טאלק קײן םארטײ מוניסםישער
 אײג״ דעם באטראכט זי צי דערגעהן,

 טיסםמם נארמאלען א םאר צעי״טעראר
 מײכ- 3וױי קאמזי, פראלעטאריעען פון

 עםענטליךדפם זי םאראורטײלט צײטינ
 *UMf זיר באריהמט און אײנצעי־טעראר

 כדטגיײ (איהחג זזאבען דאס אז ציעל,
 אוילוטרטנ אםיציעלעז איהר לויט דעו

 זזגס און פראװאקאטאה דעם געשאסעז
 פוײ אין ארבײטער טײל גרעסטער דער
 אײבצע׳א• דעם געגען אגטשידען איז לען

 סיספאטיעס די אבער זײנעז — טעראר
י1אוי ארבײםער טײל גרעסטען דעם םון

»טי  ױדא!, nyi אין אינטעחגס עז11ן
ט ױכער oy *ח  סול, שײן iimyj ד

«f פון חורנפיחחגג דעד סטו o n
 אגגעװעגדעט טוזען ורעיען •ויאגואם

irortt גאנץ *v iv a וױ מיטי^נה tn 
y3)fw ורערען ojnjyny^jf v^jnyuyj ג יפדצן *יןyװ;ן̂נייכyמסאן-סימי ן 

 PM חןר פין ;:nyoyo^io דצד §טד:
p fט די ׳yםנyדס<

עד,  ער־ שױן האנען םיר װי ̂א
 םון באטראכטונג אונזער אין קלערט

 ניט, אוגז זיך גיויבט דואןי, לעצטער
 די זאל םאצ גינסטיגסטעז דעם אין אז

 א אהז װערען געלײזט קעגען םראגע
 דא־ איז קאטף. עװפרפן#און גרױסעז

 אויוי אנצואװײזען װיכטיג העכסט רום
 װאס באדינגונגען׳ נױטיגע אםת׳ע די

 אדער כיעהר עדפאלג דעם מאכען קעגען
 לױט ׳כאדי;;זג;ען די זיכער. װײגיגער

 :םאלגענדע זײנען פײנוגנ׳ אונזער
 אלע אנװענייען ױניאז די מוז עחשטענס,

 קלאר טאכעז זאלען װעאכע מיטלעז,
 האט זי אז װעלט, נאגצער דער םאר
ט  אויף איז :אר קאבץ*, געװאלט״קײן ני
 אלס געװאדען, ארויםגעצװאוננעז איהר
 דעם, צוליב מיטעל. לעצטער סאםע דער
 װע־ געפיצדער פריהצײטיגער יעדער איז
 מעהר א ״אגנעהמען וועגעז ׳קאטף גען

 יטעדליף העכסט פאאיסי״״ אגרעסיװע
 אזא ארבײטער־איגטערעסעז. די פאר

 די, םאר גזט זײן נאר קעז נעפיצרעד
 זײפענבלאזענדינע איז זיף ׳שפיאעז װאס

 טרײד־יר פאר נים אבער רעװאצוציעס,
 זינען אין האבעז װעצכע גיאניסטען,

זײער םארבעסערען צו אלץ םון מעהר

*ון װעדען פארבעסערם באדײטענד «אל  גצװא• ןyוטאגyפאר איז יפדטי, טזױ
i n, פון דורכסיחרוגג דעד סאר דאס 

,o n סאר #ױדאן די װעט פראגראם § 
 האנט געהן fyno װײנעסטעגס, צײט

 סאב׳מאגופעקט׳טױ n םיט האנט 1אי
t n n# וױעיגפד גיט יײחנן װעלכע fio 

o n ,וױ דומפביגדסיסטפם n טרנײ״ 
 געװארען, פאר^״טאנען איז oy ססה
 וױרקייר זאצ זי אום ױגיאן די דאס

lysyp צו וי ס א מאכען o n זאגעגאד 
 -אצ אין און קארפארײמאך׳מאפ, טאן

 -PH(?p צאחינ רי 1פארק<«גפחנ געסײן
n אז פזױ, יארס, נמ אין ײאיאר

 טעהר נאו־ און טאן, עס זי מוז טעהר נאך
 אננעהסעץ, זי מוז סיטאעץ העראאישע

 גרויסע;, דעם זינען אין האט זי װען
 דער םאר עטעהט װאס קאכיף, שװערען

טיר.
 ״פױײ דער געגען םדאטעםט א

 םון ארבײטער םון הייט״
שאפ רעעקאוט א

מ;ג פאד ח פי כ ד דו  פרא• אזא פון תד,
 עטאטס• אסת׳ע גאר זיך oiyi^o גדפס

O t«r:«o/ ׳טטיצט װעיכע טאשטיק^ א 
ך  איבערציײ י1אוי שכ+, אױף inyo ד

 גוואצם. כצויזער אױו^ וזי גוגגס״פראפט,
 גריגדציכע אזא יןען אצײן גװאיט מיט

v:איגדוסטרי גאנצצר רער אין חנדונגy 
ט  גיכפד דא ורעדען. דורכגפפיחרט ד
סי די סוז און געבעז פון פאיי

 בא׳שםעהט איהר אױב jio ;נעהמען
 קאמפרא״ מאכען ׳חנם אױוי מרכאױס

איז װאס עטװאס׳ 1פ.* מיסען׳
 איז װאס דאס, פאד וױכטיג,

iy« ודכטיג פזןהר i נױט״ איז װאס 
n jy ii; דעם דודכפיהרוננ.םון דער פאד 

A 4ידאגדאם. תיפסעיטעז מט אודאי  ״קצא״ זאנענאגטער דעד ו
ytoypjyo^ אוײ די םיט סארנאאצען 

 ײעט און רצװאילוציע םון גאט צום גצז
 דעם םאר שטעיונג אזא צמןצצהרצן

 דער געגען םאדראט מױדערציכס^ן
 אויב, און זאך. ארבײטער הײצעצר

 בא־ זאצ קאנװעג^אז די #וחס חציצה
 אזעצ־ סון טאיאריטעט איחד אין מטעהן

 אויגעךגצאצעדס׳ רעװאאוציאנעדע כע
^ נ  ניט וועצעז זײ אז זיכעה מיר די

 סינ־ דאס כײטראגען קענצן נים נאר
 פון פאךוױרפאיכומ דעד פאר דעסטצ

 זײ נאד יראגיאם׳ אױסגעאדבײטעז רעס
 עטאדמ האנדצוגגעז דיערע נײט ווצאצן

p iv w\ אבער אױספיהרונג. דעד אין 
v o מאיאדימעט די דאס זיכער, דיגעז 

 ווע־י קאנװעניעאז דער אױף חןצעגאטען
 װעצכע אדבײטעד, דענסענדע pn אען

 יעדער P® יסוד סאמע דער אז וױיסען״
 קאכד עדעקליכער רער איז טדײד־ױגיאז

פראמיס.
A

P'P ארויס גיט ױניאן די
 סאראויס, וױיס זי װצלמנ םאדערונגצן״

 זי כאטט קריגעז, ניס וײ ויצם ױ אז
 בא״ גאנץ םאר בפטדאכטען וײ פעג

 אזעל- ארוים נאד עטעלם ױ רצכטיגט.
 קזד װײם, זי וחנלכ^ פאדצרוננצז, מ
m און ווערען. גאכגצגצבען באלד עױן 

 די וחנן און קאםפראםיס. « איו דאס
 יור קאמזי, א אין ארויס געהט ױגיאן
 אויספױד זאל זי אז זצלםצז״ oy סירט

oy>* in, געחעספט, האט ױ וואס סאר 
 חנר־ דצתוײל פאר צופריחנז איז אח

A שױן |yp ױ וואס םיס׳ v w דאס 
 ױגיאז די ותז »ח קאסיראםיס. איז

 מים סכסוכים איחרצ איז ויר םאדלאזם
o אױ« ארבײםסגעבמר די n זאגענאנ־

רעדאהטאר:-- װערטער
 tvmwp דער פון ארבײטער ידי םיר,

 םארזאםצלם. האמפאני, רײנקאוט ציטי
 אפיס אונזער אין שאפ־מיטינג א *1אוי
 יוי חנם י״ װ. נ. ל. א. ,20 צאה»< פון

 דורכצורײ• זיף כדי נאוועםבער, טעז2
 שאפ־איגטעחנםצן, אונזערע װעגעז דעז

 םאראכטוננ טיםע אינזער אוים דריהען
 t אנ• שענדציכען און נידעריגען דעם צו

 שב̂ו נעדרוסט געװען איז װעצכער םאצ,
 *פוײי• דער איז אהטאבער, טען24 דעם
 םרידםא^ סעם ברודער אױןי ״ר.ײט

 םעםבעד א שאי, אונזער םון טשערפאן
 א און באארז־ עסזעקוטיװ אונזער םון

 לא- אונזער pא סעקרעטאר געװעזענער
 ברױ יאהר. עטציכע שעהנע םאר סאצ
 וונ״י שטענזײג האמ פרידמאן סעם דער

 כמים אלע ארבײט'נאןי זײן געםיהדט
 און ארבײטער״רעכס און ױגיאך םון
 י אױא זאל םען פארדינם, ניט האט ער

 נזד געטאן איז דאס װי אנםאלעז, איהם
״סרײהײט/ דער אין װארען

|v נרום״ ברוחגדציכען םיט
ן די ע ט י ם א ק

ן, י טי ש עפ ז צ ר א ש ט
.1373 נומער צעדזשער

* ר, ל א ג ם א י צ י ו ו
.2453 נומער צעדזשער

ת ם ג

 וועצען יאהר קוכענדעז רעם םון משך
 בא• שטארקער נאד ױניאנס אונזערע

 דאס אזױ, פאזיציעס, זײערע םעסםיגעז
 פוםען ניט קײגפאצ זאצ באסעס די

א ריזיקירען צו געדאנק בײזער דעד

 צוריהצוקעה• האםנונג דער איז האםו*
 װען צײטעז, אצטע גוטע די צו זיו רעז
 אצעס געװעז איז פאנוםעהטשורער דער
 גאר״ מיט נארניט ארבײטער דער און

םיס. זײנע אונטער שטויב פמש י ניט,

 דאס ׳איז כאידיסנויל; צװײטע די
 וױינד די הערשעז זאצ ױדאז דער אין

 א אירנענד אײניגהײט. מעגציכסטע
 איבער־ קאמױ שװערער אזא און קאמןי
 און װערען אויפגענופעז ניט סעז הויפט

 די װען װערען, חרכגעפיהרט ניט סען
 פאר״ אין צופיצעצט איז פעפבערשיפ

 װעצכע םרן יעדע קצײזצאד, שידענע
 איהר פאציםי, אײגענע איהר זיף האט

 ױניאז די ערצײזונגס־פצאן. אײגענעם
 שפיצ־באצ דער זײן צו אױפהעדען מוז
 אצער״ פון pא פאציטיקס אצערציי פח
 װערען מוז ױניאן די פארטײען. צײ

 דאס, פון אויסגערײגיגט פוצשםענדיג
שיער שיער׳ געבראכט איהר האט װאס -- «■ to *1•

ר ח ח»**ט1ני*דפיהח1י די נ*ך, «
ױױ״׳זז 1» נעװאוםט, גוט צ»גץ ן --- ־ ------______  נמנופעפט׳שי• יצניםימע »גצ:«נטצ1 ךי

ס • די *ח י*י  ״ ו ו י ם p v ט * ר ,
 l״p נים סיחיען װ»ם םילע ד» «ײנ,ן

liawn און ליבע אימרינע m a 
, פ«רדי ס ר ע ג « ק ז  זײ בדי *נער ד

vP«t| ױניאן דער םיט nrov\ נענען 
V’ ״ װעלען דזעאנערם  פ»חד זיכער ז

an « תד פ«ר און ;■רײז געװיםען 
 זעחר נע׳טטאגען איז פיחרמר׳טאסט

 ז»ל 11» זי קען צי םיאנע, די *תסס
 מאנופעפטעורןרם דאזינע די נפבען «י

D)n אפ׳טר, *דער, פרײז, ד»«ינען IPP

 אוים־ דוקא און שטאנדפונקט, טער׳ס
 יןעוױם איז דאס קאטו*, « מיידעגדיג

 ?לאוסמא־ די װעלכען מים אויפםו, «ז
 מענעןיזיך ?לױולאנד ױניאגם^אין כער
 פאר־ םיר האצטען. נרוים רעכט כיט

 נעװען נויטינ איז דערצו אז שטעהען,
 צייט זעלבער דער 1אי און טאקט, םיל

 םאכושעקט׳שורערם, די םיהלען פאבען צו
 אײג׳עה׳ענ׳עז, דאד זיף זי' זאלען אז

 איז װאם ױניאן, שטארהע א דא איז
 רעכטע, די פאר קעםשען צו בארייט

 הלאוק־ די םאר ערװארבען האם זי מאם
קליװלאנד. אין פאכער

'  A
 איז אגדימענט באנייטען .דעם דורף

 סאר םרידען דער געמאדעז פאדזיכערט
 קלױולאנדער דעם איז יאהר א נאןי

 דעם אין איז דאם און ?לאוה־מארקעט.
 ױניאגם אונזערע וועז םאל, איצטיגען

 ניט זײגעז קלאױדצענסערם אנדערע אין
 באזונחןרער א ג*ר םון שטארס, אזוי

 זיכער, זיינען םיר אםת, װיכטיגהײט.
 אוכזערע ױניאנם הליװלאנדער די אז

 נענונ י פפסט און גענונ שטארה זיינעז
 סעםפ׳/ איינענע זײעחנ אויםצוקעמשעז

o ויו ווענדט *לעם ד*זי אנער n, 
 װאלם no«p דער ביטער װי און לאנג װי

מ םון נעווען o אי| זייטען. ביי n 
 װ*לט סאםוי, םארצעננערטען » םון פאל

 חילוי m אץ גענויטיגט זיו קליװלאכד
n» די פיז n i פון ױניאגם i n איד 

 ג«נץ ניט זאנען טיו און טזרנעשאנאל,
 נממנט 0וו»ל זויאי די ד*ס זיבער,

 אום׳פמנימ^מד איצטינע די אונטער
מ אין װערעז נענעז  סיס און ט»ס »

iD«p i מי גרויסםום, *ז» n* אין 
o זו»<ט ?<יװל«גר in a tw.

v» ײי ,1פ»1ד* »יז i ד צוליב * 
n n ,וױרפליו *ס איו אורזאנען « 

i מ»ס מװרח, םרעחלימ n נוײםןנם• 
v נעװארעו נאגייט איו w נאך ■

oח*«ן, וײאען 1פי י*חר• n  im us

 נ׳ד האט שטאדט־סארװאצטוננען, נע
 עדױהײ־ רער םון הששעת איהר שעפט

 אינטערנע־שא־ דער םון ארבײט שאנאל
 עדױהײ־ דעם נראטולירען מיר נאל.

 יאהר אכטען צום דע«ארטפענט שאנאל
 םאר אדבײם‘וױבטינעד העכםט זיין םון
 אויסביל־ טישערע און װייטערע אלץ די

 מעם־ אוגזער םון אויםקלעדוגנ איז דוננ
בערשיש.

 פלאץ דער װען אינטערנע׳שאנאל. זער
 נעקענט מיר װאלטעז ערלויבט, וואלט

 א«- לענגערע א שרײבעז נעדארםט און
 אר• רער שון זײט דער איבער האנדלונג

i 1םו בײט n ,װעלכע אינטערגעשאנאל 
 םיםשארשטא־ םילע פון ר,nל'י ווערטל

 פאר־ לויט אפנע׳שעצט, ניט אוז נען
 1טא עס םיר וועלען אמשר דיגסט.

 װילען דא נעלעגענהײט• ר אן בײ
o אויוי *נװייזעז נאר 1םי n נרויםען 

i אויף ארבײט אונזעד שון אײנפלוס n 
 און אלנעט״ז, אין *רבײםער־באווענוננ

o י1א|י שילײנט n נעזעלשאשטליכען 
 צר יאהר אײניגע םיט בכלל. לעבען

 אזא פון מהערט נארניט tvs ה»ט ריק
ױ ופך,  נױיטע־ » 1בײטע1» די נעגצן ו

n נילרונג טיםערע און; po נעבען 
v די iv s p w n n ,חאגפן װאם םענשען 

 פרינעז צו מעגלינהײם די מדזאט ניט
 שול• על«םענט»רע ומלנע 1איתענ
i» גילדומ n  p סאחוכען «ו ,1ױנענ 

n n r r rv  o n  no; ווענקז m an  o n 
ivuv איז op נעםראכט. ווײניגע 1»נ i 

 'vsאיז o«n אינםעתעשאנאל, אונזער
i n  tjm אױוי פיאנער o n ,אח געבים 

אינםערנעשאנאל, n נעווען איו עגו
i איו געוחמ אין וואס n ח>נזיכם n 

i וחנדוױיינוײ) n  m o ביי•1« גפנצער 
 נלוי־ װילען 1טי pm ס׳נרבאװפגוגג

»o« i ,j באװעגתג אלגעםײנע די w

jvoipon 1»ל מיטחילף 1זייצ »חן 
jn m i פאדערוננען געשםעלםע די 
_ . M •wmנחות. אײנענמ איהת

 צעבען דעם מיט האבען װאס פראגעז,
 טאן, צו װאס גארניט ױניאן דער פון
 י« P צ V נ י ו ו י לאן.ארביײ םון גרינדונג די צפשצ, װי

.2977 1נומע לעחשער  אויפסערקזאספײס די *יומט 1יי1
i n אויי 1»פ*נײענש o n דאזיגען 

i 1םי ןנקען־נאננ n ^ױניאן״םיח“ 
 ערשטענם, :טעםים צװיי צוליב וט
a ־1ס* שלאו־ זאלען זיי ד»ם ,1םי 

m i, סאדפתנמז, דאזמע די אז 
 אתיסנעשטפלס, האט ױניאן די ו

p פאםפליצירםע, שםארק Tin די 
 «ונזער אין אומשםע^ן שידזנע

 םאדע־ םאלנליו דאס p» זסטריע,
 אלזייםינע און ערנסטע ןעהר ןיי

 אונטער 1» צװײםענס, ראכםוננ.
voon ,אוכשםענדעז tvo tn נים

 יאך, אין נעהען װאם םענשען געפײױגםע
 יאהרעז״ *עשװאוסענע jnnyio םאר
 נאך אײך דאך נעה איך ברידער, איך, בין אײך םיט
' ען.1צא אײער ברוםט טײן אץ טר*נ און

 גוים, םץ און 1גאל פון קײטען אין גבורים
 !געבױנען רוקענם םימ און קעפ םיט

 שטילערהײט םראנט 1איה פארשםוםטע, נביאים
אױגען. אייערע אין משפם דעם

 ,ר ה י א ם ײ ז זעעו־ די — זיגען, ניט ם׳זאל 1ווע און
 !1כויע אײגיגע מ זײם ר ח י א ווייל

 נדך אץ שטאלצקײט 1אייע פרי^, 1אײע וואקסט עם
»ו םרויער. אײער כרעגם םיך מי םעחר נ

 בא־ שנזי ג»נץ נמן קצן חש, העמד » בלױז mvmo ami די ini .p«־״o « תז־ו במי( דאזינע די po לייזוננ n «ו
 דאס סאטף. א דורך צוױננען וועלען גוסעו, םיט נאכנעבשן ײעלעז באםעם די אױב ,1»
 <רעגעץ זיך o?nJon oy װען

vunrrp po i jn n ושטונ iv,
 םאדערונגעז, *זעלמ וגדערע

 *רויס. »סס שםעלט ױניאז »
 1יתי» די זיו ח»ם פ«ל ײר
 ראדיקאלע א םאכען צו טעז

»י .1 m m  o n םון גצבוי 
n״mm, v» o « p m  .n o

im'JI נאוייטי־ «ו אינגאכמז

i n ד1נ»א דזשאינם הליװלאנדער  אונד ») םיט אגרימענטם, מים ױני»ן »- - ---4_י
 1נ»אר » םיט טשערםאן, •*רםײאישען

 געװעז 1ד» »ך1 איו עס רעשערים. »װ
ײ  “שס»נו 1וײ« ון0 איז, גוס.״ *ווי ו

v» 1אסי םען jvp פונהם, i י • וי חוי  מ
ײ 1פ» ה»בען. נעל מו• איו ו  ת וי

m »פקוגמניש. 1« ױגי»ז m, ■װי ojT 
 1»יח םיס יתי»ן די ח»ט אױם, זעהט

 אונזע־ נעטאנט פיהרעו־שאפט גאנצער
o in ivoPvoM «s m » ? i i ’>P n סיוד 

tvii *יים, רי pvii» איו ov «ז לען,
געג»יד ה»ט שטסגדפונהס וייעו־ בלײו

ל»ק*לס קלאוסמאכער »לע איז
 » osip איהם, »ן »מעשל»םען זײנען

 אוים• 1וייע צו גראטןלאצי»ן הערצלינע
i »ז םיהחמ, n צװישען *גו־יםענס o n 

i און ב»אװ דד»»יגס n םאנושעיד 
o in ire ז»ל קלױולאנר אין אםס׳ן 
tnvii♦ נאנייס אויפסנײ

A  טיד רארטינע די »ו וױימן, 1סי
 »ד גיס שםארס ה»מן נופעקטשור^לם

 טי־ *גריםעגס. פון כאנייאונג די וו»לם
$po v 1*3ה» וײ Vt 1»נע1»רוסנעם 

o םים n חלום po ברעגנען pnnr יי 
 tn«n באסעס די ווען צייטען, אלטע

ױי טשויחו/ »ו» ייג אויי נעח»ם נים

 מג• די םענ״זז vivowmn n נ«׳מ
 \ױ אײסצובילרען, invo V• ליכפייט

 םארשי• סון פוזמםיצירט ווערם ד»ם
n n און געועלשאםטען po -רשידע»»

 וײ, po שט»נו»מפט » שמאנדפונסם,
u״t p» •רבײנ״מ ווןמ « v r  n v ה« 

p« 01ניויויינען װ»ימ



■*י

איממתמאנאל mT O Wחןר.פרפספ אז
n n מ טונ יש יובילעאום» 
סענטער. חעלט ץניאן חןם

• inpt חמיט ױגי*ן חןר  t«o ipotpe 
11*9»«• *p«pio«oor אין iptno .ױ;»*ן 

m טוט סענטןר חעיט ױ;י*ן i*t • סו 
ow n סון ר9מיטנריד פילע סטר ip i 
 נויט• די »ין פטנ׳יליעס pip««t po ימי*ן

po irTw ר«װייםױ«■ סון סרטנקחיים*# 
t*M op ויינ״ און נויטינע אונינעהױער סן 

aio pro״x ריכטינ *ון lP**rB* oy 
# *IP רי 1*נ iptonpo װ*ס iP3*n זיד 

onpnw ו *ח»ן* הייןי. נמדיזיני׳פן נ
i װ*ס רינטיג, װײסען ויי נ*ר .־ n ױניטן 

 ער o*ii po *זױנס, יייז סענטער ומיט
 ג*ף *ה׳ן זיך װענדען ױאס די פטר טום

A»n די :*iptjpo p in, די o*n •*ה
ן מיז מ  אינססיטוציע *»• »ז נעחקרט, נ

 סיין ד*רס *ל»ין זיינען סון *קזיסםירט
 ח*נען ניט ק*נמן יעגע נעװעז, נישט ם*ר

o אפילו n נאנריף שיענסםען o*ii ד*ס 
וױרקריכין״ט. דער אין טזױנש איז

* nn ,רעם «*i n  t חעיט נ»*ן1י 
ip: »יו װ*ס סענטער, tsrp נזױי*רעז 

p»״ po אױסנקהאיטןן oipii און n ינ־*
prate!*:**לסקסיס ׳ iio ן י*רק, 1ני« 

p:«oi* :»« o .יױ אונוער אינסםיטוןויע 
 *»ן p«p*t«:»:i* *י»:צי:ע די איז ני*ן

P’lPOO,* ייז* i r t o אינער i n *,נאנןוע
|1א ,tpottrp: אזעיכעס ה*ם װ*ס ײ«ים,

o סיט ip:*p סיר n זיין. שס*י׳ן נ*נ־ו
*m אױסען ניט םיר ז״נעז איצטצר 

oipn i*«:i« o יױנען nr *ליין n סעג־
 1ט* :עטענט op ח*נעז כיר כ*ט׳ש נמד,
 װייפן נ*ר נעװיסעז״ ריינעס נ*גץ • סים

»m מ«יע: כײר אנחןרע. א־י װ*רט ד*ס
Pl*r| אױף »נ1ל םון מ*רט איינען אונזער 

1: ■ י» •npop
% "0  י*חר םי:ןי |pi*iip: איזטער איז 9

 זיך ui'oyi סיוגטער העלט *;,ױנ דער וני
 היים אײנענע זײז ה»יס, איצסינער וײן *י|

 131 איז IPB»b׳p: ייד ם*י ח*ט ip וו*ם
 די איז צייס poppl די נ*ס. pol7 איסם
 װאתם ,m*np: תלײן 1צ איחם םאר וויים
ר  בסדר, ײאססם סענטער חעים ימי*ן ת

 ■רײס, מ. דז׳ש*רדז׳ש דר. זיד. *נםוויסעלט
i n םוז דירעקם*ר p«pio«oor* i n,
 זיר באנומען ײ*ם מענ׳טען יענע פון •*«
אױם־ שייז ה*נעז זיי d*ii דעם סיט נים

 וױיט עם רס מעהר. איץ מייעז אח «ס*ז
*ו עםענען איחם זיך  א נ*ד סייניס, » נ

 מנםער העים דעם אין איז ח»*רםםענם,
w w t נ  תייניהס *יפ די פ*ר *רען1נ«י «

נעם»כ«», ה*ט ד*ם מפארסםענטס. אה
י י ו  ה*בען קייניקם מעדײזאי »לע •

 דעם בילדיננ דעס םח ארזיסנעשואדט
ר * 1אי *ם11 יןליניס, חמטאל מ י י ײנ  י

סענסער. העלם יײי*ז דעם 1םי טייל
 שםעהט ײ*ם סליניה נםא< דע חװי ״ *״

 BPW3 ח־. no אױםיינם דער
 פרייס תעארדדס דר. םח ברזדער *
T1 יד1א *ייין pi*or םאנאנדער־

AAAנקעלמנדין*•

פ*ר נאדארפס ח*ט ער |1א נעװאקסןז
«ץ גחנס׳ןר׳ןן • זיו  פי*ר א״ן דמר מי וי

o*n גןנײדע דער אין ס*ן1פ*מ ה*ס *ר 
o n  |io ןר |1א סענסער, חעיט ני*ן1י 

m*9»אין *ריממ׳מלימן ז»ר ח*ט n 
 ippipi* «ס*גט ה*ט איחר |1א פל*ץ.

ץ נײעס ויין *  זינער נ*ר ח*ס איחר I יי
i *״ער אין מ*ל חיין *זעלנעס n n גיט 

מן סיר געימוזן- i איו 1* ניט ײיי n 
 *1* נ*ך ד* איז n** 1ני שט*דט נאניער

*r r, דעגט*ל * נ*ך p׳to no p«i«r*
 רייכע ,v:rrtv *ז* פיט סארנעהנ^ נרױסען

ננ.10»סשט*1א ס*ניט*חד און
ײ איז  ד*ס אי נןלענענחײם, חןר *ט נ

i װ*ס n |*אין ח*ט סענטער ומיט ײני 
 «»י זיר י*חר פינוי מ«טע די
 ה*גען no ער ד*ס )נ«נדער״געװ*?סען1ם

 נ*ס טע17 דער יף1א נירדינג ג*נ«וע רי
 אי קליניפס, סעדיפינישע די ס*ר נױיז
i װ*ס ד*ם n דע;ט*ל p«i«pp זיך ה*ט 

 «נ•1נ נ«זונדער « אין *ר*נעמעסי»נען
 איז — עװעניג טע4 2221אי ח״ם, דיעזע

 ם1בייעא1י שטיפעל » נעור*דען נעטאכט
 יף1א ינען1נע* ה*ט *ס1 און נ,1ױס־ט

yon• i |1ם סרער?ז*מ?״ם’1א »i זיך n 
o n  jib ini לם.1ע ip i איז ם1בי«א1י 

 אןן ׳סט*נ1*נעivonn 1 גע?וניען1פ*
 »i אין ח*בען m;׳w סך * איז ײט*נ1ס

*•i באװכט טעג nv «i«« אפםײיוננעז 
i*«;r o n  iib כא• |1א 1סע:טע העיט 

 מיטינע זעהר און שעהנע »i װאונרערט
וו»ע.1אינסטיט

i בײ n ם*ר־ אין איז נעיענענהײט» 
 אינטעתוױ א נעװען םענ »1 װערטס״

o מענעו o««i■ .n םיט n העיט ײני*ז 
 איכער ניבען 1םי װעיכעז פה סענטער,

:פאי־גענדע *ס1
 יסוגיע8אינס אײנניגע אײן איז ״ד$ס

 ג^ר #םעריקא, אין נ^ר גיט סין, איחר »ון
 אויסגע־ זיך חןןגו װעיס, ג^מלד דלד אדיןי

̂רבאן *מריזער דער «ון ײןזיעס^ר » דרי?ס  סן
 ײ^ך » םיט ח»« װעלנער #אוגױוערזיטעם

 ןןיגע״מטעט י*רק, נױ אין זײעגדיג *ודיק,
 אינ״ דער •ו| סזגננתד חעלםח *ום װיזים א

 ױ- יו^ירקערס ג*רםענ® לײדיס םפיגעש^נטל
 שרײבער דער סםריט. טע17 איסם 131 ׳ני^ן
 געװען irr גראדזג »יו יײלען ד*ועע די אזן
ו מביגעמ דעם ײן ^ | ■י ן ו . ״ י  •רײס, jo ח
 גיינחנר די ײן איעןר און דירלקמ^ר דער
 ידר םים ?יד געזעגעגענדיג םענטער. דעם וון

געלערטער «ר»נ*וי?י«ער דער ורײס,
:געז*גנז

̂טער עראיטע די איז ״דוןס  ײנסמי־ #רב«
 װײ^יעם םיט ג*» *< ?יד גים ײעלכע םײיע׳

 בילדען מיט חוייטז^כליף נ^ר א״זינדפן, און
 י^רהיטען «יט איז חיגיעניש *רב״נזער דעם
געזונט.״ זײן

י ײי ״ג^כדעם ז «ר**ע«»ר מ י  «װעק- י
 דעם געבעםען שרײבזןר דער געגאנגעז,
 װעגען גענוי דערפפחלען ז^ל עד דידעקס^ד

 ״יעחרי•5 זײן ««יעדט װעלנער סענםזגר, דעם
ױבילעאזם. גען

שאדף
ג.גג«ח

 חן» «יע,1»>»02אי $19 <ה אידפע ,%
 חד 111 נןד vtswr ,9רײ9 רר. «גגע*«:גען

 !רײעוגפל ידויעדיג-מריחסטען ווו׳ס נײ«
 יװיז בנזע• װען ,1011 יןזזר אין •ײער,

 tyjiif *רב״טעײס״דליד אידישע ח׳נדער•
 וןנ• נ«לד נװי». אויף גפיו^דען •ןדנרעג•

w דער געגריגדעם ייר מ®׳ ifrn- 
 ins ליג1« 4קןנטר«ל ס«גי««רז 119 יורד9כ

 אינ• •ע־טןרי סמײפ דער סיס •ןרניגדמ;
 סיגזסזן• דער אויף און ,19^109? דוססריעל

ידע״ חייגטיגען דעם זיגטסן, 0090 וון סיהע
ל9ק9י ®9ח #ל9ג9»ינמערנדי דעד «ון יידעגס

 ״סרזיגע- ױ «ז ;געזעחן,1י9 («ועס?רס) 35
 גיס ד9ג איז גע£«חר זער1® סון *ער11דב9 רען

 אױ רײן 19? דעם חסלטען *ו ?9 ;געגוג
ן װעניג; אויך נ«ד  איז, וזיכטעססע ד«ס יו
 זײן פמרחזנזען קענען ז«ל ?רנייגער דןןר סז

געז:גט.
 בײ «וין e»n ׳ניעכער חר9י י9« 9 סיט

 רמןענט,9י7ל»ח*ד7ח 9 נירט9«וגק*י אוגז
ז װעלנעד ̂םען יי  די «ון רען9געװ אויסגעח

 ח«״ 1017 חר9י אין /23 אזן 0 ,35 לס9ק9ל
 און קליגיק, חן9« *וגזער געע»ענט מיר כזןן
 נדערע9 די םיט קליגיק דעי• «דן ל;9ער* דער

 זוי9 געײען איז *!ם״לונגען סעדיניגי׳אע
 ■״9 ל«ק«לס די :ען9ח 1010 אין ס9י גרויס,

 סמ. טע17 איסט 131 אויןי חויז די געפוי«ם
 י«יעל19 9י איז 1020 װעסנער9נ אין און

 סעג- חעלפדו ױגיאן דער רען9געװ געע£ע:ט
 די «דן אויסנעחאלפען װערט װעלכער טער,

 ̂לונגעז9ײ9 זײעיע דורך לײן9 סעמבעדס
גדלונגען.9ח9ב י9»

̂ט ׳1024 «חר1 ״אין  ■דײס ר9־פ9ד יי
 אין «יענטען91 «אהל די איז — רמגעזע«ט9»

 גע־ קליניקס חן9« איז מעדיאיגי׳אער דער
 דער£אר און װאך, 9 םויזעגט אויף קסען9ײ
 דענ־ אוגזער אריבערםווען ;עטוזט םיר בען9ה

 דאנעז׳ ®זן װײם נים ?ע9ם רםמעגם9דעי ט«ל
סט. טע18 ??רגער עװעגױ, טערמע 222 קי«ן

 דעם רנעםט9® קליניק חן9« גייע %י
 ,10 ם9ג׳יט9 ם9ד. און •ל«ר זעקסםען נ«ען92

 ®ײגגע־ וײגען װעלכע *ימעו־ען, 24 גןהדע
ז םא^גען עקט־רעי מימ ריכנזפם  «:־ לע9 יי

 ?וי9 מעחי, ך9נ םען.9ר9י9 סאמרגע דערע
 ■וגקם דענטיםםרי, די ם9די ג9מ «ו חײנם װי
 ס«ןך און ןנװײגען רשידעגע9® םעז־יגין, װי
 קלײ :ײער דער אין מיר בעז9ח לז*?טען,9«י

 אויי דעגטיסטען יע7זוגד9ב ?נגדיםעלט ניק
 ארויסאו״ אויןי ירק,9«לעיטוי ירק,9ברידואדװ

 פאר און *?לד־מילינג אזיןי #*ײחן *יח«ז
 באהאנד• די ד*ס ייך ז ראוטעהם9ס׳י תינדער.
 ׳םד*ױיזעז09ק «ו געגעבעז װערען לוננען

 עס חלם9*9ב ד9י און ;הער9 ביז װי ?וי9
 גרוי־ דער *וליב מײן, זעתר קליניק דעם זיך
̂גדלוגגען, *?חל סער  גע*׳ זײנעז זועלגע באד

 ע^מען אין םויזענט פיר קנאאע בײ זואקסען
 חר9י איז מויזעגט דסיסיג כמעמ *וי^ תר9י

 י9י 9 1אי «ז דערפאר, רםען9«רװ םיר .1024
 אויפ־ זײן גד9איט*מ טיר װעלען ?רום חר9י

 אוגזער י9י חײם גרויסע 9 י9ג טובויען
 װערען נ«ענםרזרם9ר, װעלען’ עס װאו סענטער

םעםיגקײמען. אוגזערע לע9

11 9 Wע ע י נ »r 91 91 י *11 •91111י
^ מ מי  unf f«itv ייוווn\ 9*" י

n י ר״** י9ו מ 1יי ו  •m ײ1
»i r ו»ך •I1 ׳•^1׳••וי• ,י H sftiffjf•• *i 

- נ מ י ד ^ ג ד ע י נ י ןן?ן 11• §7י pn 0 ד
i*ff0Un ,v r iy v  m 991 ,w m n♦

ii# • i f n f i  i n n 119 *ד♦•1»99ד
• 1יי#«ע1מ 4fi« #♦•?• r •1 19990• • •י
?מן, 9 י י :?ר9 •?!•ןד rm^yn 191111 מ

 9J1f|J tin 11• 1לימ90#119 09י •99»י93
•9 »עד1רגי9 ד♦ 11•  119 «»י i?Ji*ifl im י

»11^19111♦ טיד tinwn 191 נ♦• מ.9ײג19
 19# 19•י"י ?11«י0 •9ילי09» !ײעדע 110

 ?ד,41»9>11 19# #י! #911 ̂י9נ נדלוע9ח9נ
 וויי^״ 1?!♦ינ m 19 19•♦חי וי♦ 19390 סיר
 !♦♦ 19J1•♦ סיד 1 געי9#«ר זײעדע סי• סען

190  9? 191• סיר 119 9ײ0 *רײנילינז 9 19
י #19י9נ»ר9•♦י לס9 ני•  ד9י 9#♦1* •י• ני

י ל1װי /93י1ל1  •W10»1»1 19 1י0 י9*190 מ
״ד,9111דנ9 י9* יון ®ון «יע
19 •9ח ירייס ״דר. • 19  •93 גמיס סי• •1

 ועחן, לײנ• •19ג#? •9ח 17» דוגג.9״סט4
 ין9 19 •9 ס׳דוי• m ייז׳ vosyo דער ?9

 יחש9 איז 119 ״לײף״ח^רק״ 1זײ ענגל♦?,
 ♦•a 190911« ער, ד«ס און כײער, און ליב

 נרי י,19OT ♦♦I 93 #911 מרעז לעגעז9ק וײנע
 •ii0i»»M9 ii»9? געד-גט ס9י אויפאוחןלטלן

.19נמ9«י9י די מון גײסט מס רען
 •ון ז9»1א1י«ט1א גייעסטע די «ון אײגע

 מר9י 9 י9י איעפיחרוגג n איו סענטער ם9י
 דונג9נג9רל9«“לעבעגס ®ון •ר״ז סעסיגכן•

iD9 ip7:»»׳ »»:9 ,o אי«« ביו יו0 09וו ד,9ז 
 •0ג9ב9ל רײנל׳ •?ר י9נ *וגעגגליך ן9בעײ

«-Dfrp9 ו)9לקססעג? (לי/י רונג9גג9רל9י
 ק^נקע׳ *י דותי ניט געגעבען װערען :ס9גײ?
 -93 110 ז9סענ״י געו-נטע «ו פאדקלתרט, נ«ר

 געראיהן, ?ײ װערען עקזאמינײ׳אאן יעדעד
ו1 פיחדען it י119 ײי *ון ם«ז «ו ס9װ  נדי י

:«ותןולמען.9 געזונט זײער
 9?עחנ 9 מיט ג?ך t9n ורײז ר9קט9״ד

״ן אויפגעגענען «וריק י«חר ר9י  9ט9■רײי ז
 םים 19נ«9גגזא י9 זיד גיט און •ראקםיקע

 קױן 1יי לס סענטער. פןןר׳ן רבײט9 דער
 לד•9״ י9ד ®דן איז ער וױיל גימ, זואוגדער

 גע• ?חד־ 1זײנז ײעלכע סאצימליסטען, ג«רד״
 חר9י •ערייג דזעכער חעולם, עם מים׳ן קוםען
«וריק.

 «ום גם9כעז ולײס דר. ח«ט — איצם ״און
 •to•♦ דעם •ײערען געחען מיר 19 *לוס׳

 די און סעגטער פון ױבירעאום חריגען9י
 חי9« ר9דט909רגר9פ אונזער ®ון חבית חנונת

 גגן9ד אונזער ן9:9איבעיג איך וױל קליניק,
 רק9י 1גי *ון *רב״טעראןאפם אידי׳נער דער «ו

 םיט״ זײער דײד י9נ װײל אומגעגעגד, און
 19אויס«ובוי געלונגכן אונז איז װירק-גג

 9לכ9ײ אינסםיטײימ גרעסצע די p,r אײ:ע
 9י9נד9 «ון װעיצן גאכגעסאבם זיגער װעם

 אויד י9נ גה9ל 1אי 9י נ«ר גים ױגיאנס
װעלם.״ נגער9ג דער איבער

« » •
i כיי n םון נעיל׳מנהייט o n ױנייע־ 

 I נא* און ינטען1נא ערשינען זײנען אום,
 ,סעגסע! העים ױני*ן דעם םון מר״בתנע]

 אי• »1 אין צייטוגנען, אנדזרע סר א אין
 n עננליזמ. וײ איז אויך און דישע

n« די און ■״pi«*n« די .םייםם״, n 
 *סנעחפען, עם1װ» זיך האבען צייטוננען

)10?יים־ »1אוי («לום

ov װ*ט זאף, פארדר*סינע » איז 
 1פ* א װי 1םעה װידסען כיס ימן

נעב־רסס־ זיבצינסטען On *ו
ײחײםם•1פ <תיםעז • אונזעד פון
»l»,־ ; rn .זײן מים עד דעבס 
׳ינט11םא כ־סר עס ח*ט <עבען .
 נע־ ז*ל צײטוננ 1:וכמ נ*נצע די

i n n  tnjm. ה*ף איך 
 צו שועםער, מאכען צו נוס ד*ס

נעבורםס- ינען1־יעה80 און ■75
 פלזדז םעהר חאנען וועא איו 1<ײ •

o* ז*נעז צו צי'ס סזחו־ n, וו*ס
o *ס וועגען n *װאונח»־

מענ׳מן.

i* איז חונס j :»p«ipo * I **נןב 
o איז * i i* o in 1סע1שםא 

-o«>»nn גיויסע ציבע, וײן
m איגיער * u m אונזפר צו און 

 װאונ־ « װי כסעס איו עס *זי^
 מאטעריעלע דינ«,1ר*לא *i *ס1

ijjjn* ז*< יקא a o m י פין י  ז
 קזס־ גמםרײען *זא זעלבםטלאזעז,

o n «  *wo, נ*־ ש׳דזן, איז וו*ס
»o«n װ*ס לז.9 נענעו אוז 

ov j איז j o n r א איז 
o י*ם ■, a n אײ־ נעווען איז

 ותלמר סי<י*נעז, פייזנ די
t *מסרויכעלט w i m p i w 

f אסעמסאנצו■ ד*ם װ*ס
I* טזציסן ס*ס איינעם

an* יױ ג*ג«מגגצ},
lo נאנזייז ויין אױא a n

 ר*ם, 1ם* m<»» צז איז ער גרייס װי
«i ה«לט iv װ*ס c ריכטינ. אוז נוס

 ניט איף pa םיםn«e ■1 1נ* א»ן .
o מ. יות׳סין םים שם*נען1אײנסא o n. 

 גאנצען אין ניס ווייט איז נלױבען זיין
 גע־ די אויף pip נזער1א איז םײנע!.

D פין *ליע1 די יוי1א 11א זעלשאםט n 
 זיד 1םי צוגעהעז איהר אין א״נצעלגעם

in׳ גאנמ *  .piodb םיר מטערט ד*ס 
i |1ם שעהנהײם *i זעהן 1צ ניט n 

 לוײ נ*<דענע י1 חובס־נישםה, נרויסער
iib d««pivd 1»סע1נר 1זײ D׳in«5<WJ 

n«n, איר 1אי — hk איך a|« ,זיכער 
i«* איז o n פרט p«n י1 אויס איך 

i נעםיהלען  lie* סויזענטע צעהנדלינע 
iy tn נ*ך איהם ײינש — אונמחנ 

no inn*« n*o ,n«o ,לעבעז d*ii 
ipp t פ»ר 'o a n וײ• אלץ םיינען נ*ר> 

loKP in״ii |1א טזנרער p o* די 1*ם 
o םיז ײאתנ1אם3 n נײטער־הלאם!* 

i ננ1ײא1אפ3 די 1פ« איז n  |io נאנ־ 
םענשחײס. מר

*ו איז *ט און  1פ« •*סיתננ, « נ
 איי וו*ס יײד, 1םי םזם W יעלמ1

tpp נים » *po«a* |pap> ל*ץ, םעהר» 
 מיכ־ איהר *פשעצען גזװמו־ינ מי און

 ײד1 איו •l»an אונועי־ איז טיגפייט
n ייו i»*fu o n זיג i n  iib 

װי, מ ״ ם מ פי ס  איננמר־ די איבער ו
»tu*r» םייל*רינג j p סאג•• פיטי 

ז נאמ מ ז m די ״ r o סד שניידש־ 
 זייןר 1•* גחיס״ _^_יײ*ר . ._
אויסודי^יכוד m. .מא־יס ;4יתי*

5»v.»r*n7f¥* *ft ■jk0‘ ■ il •tt.
m M L 'M * * -

 איז קא. ר.9טײיצ אינם. דער שון ציל
 אמאל־ גאנצע רי צוברעכעז צו געווען

 טיײ אינםעתעשאנאל די גאסייטעה
 אר־ כיעיל נרעסםע די איז קא. .ל^רעג

 ה^ט זי און װעאט, דער איז הויז דפד
 איהר אין ג^לד םים אוצר אן ם«עגדט9נ

 די אמאלגאסײטעד. די אויח אטאקע
 גע־ זײנעז זיד, סארשטעהט ק^ורמם,
 םשונה׳דיגע זייערע טים שםאנצן

 םון זײט דער אױף אינדזשאנקשאנם
 -0ם םינוי .0p טײ<*ריננ אינט. דער
 געקצסםט שנײדער די האבצן 19נאט

 דאם כחות. בײזע אלע די אט געגעז
 דעם איז סטרײק קײן נעװעץ זנימ אי

 t* נ?ר װארט, פון זין נעוועהנאיכעז
 די איז ענד־ליד איז מאחמה. אסח׳ע

 דאס זיגריױ. ארויס אכמולגאםײמעד
 װאה סאמף, א מייגוננ, מײן לויט איז,

 מיט וועדען םארשריבען װעט און דאחי
 געשיכ־ דער איז בוכשםאבען גןוא־ענע

ת  ארבײטער־ אםעריסאנער דער פון נ
 ד.אר- טיםען טיין סוז און .באוועגונ^

 און אמאלגאםײטעד דער איד שיק צען
 בראוחנ טױזענםע און םויזענטע איהרע

 םיהרער־ פעחינ?ר איהר און קעםםער
 די אויד אוז גראםולאצי^ז, םית שאםט

 אינ־ נאנצער אונזער םון גראםואאציאן
טערנמש^נאל.

 אין איגעהאלםען זוערם םענ די
 אמזער פיז קאנװענשאן די באסמאז

 םאדיער־ רי שוועסטעד־אתאגיזאציע,
̂ובט האט י1 יוגיאז.  דער אין תרפגע

 ײ•9 שכוורסדיג• גאמ «ייט לעצםער
 םוו |9נ*<יט שחנמייר חאם ױ נמז״
ױ ••יממיע, לעקער דיר  1אי דאס ו
•<.איגטעתמ^ג ריר סיט חןר

V* נוחנגשאז זײ •ז וױצ•# 0*J jn Bri i*«Ji«-yi*o yi ff 
Pnv< מר<ײ •ח ®ח • ••רזחנחמ• 

מ ״ י ײז׳ י ט יי אח ■יזן i ײי n  »«J 
tn» «ז .סייוית*• איאדיײ יסײו n a 

י ■* »זױ o*n ײ*ס ייני*ז, ז׳
׳׳**

 מיי איך ם*רי*רס, די 1פא אויםגמם*ן
 נים opii ־ t*r:pi'.;*p די אי .ה*פ«ז,

«ט איהר? םון אתיסל*ז?ז o ח n נ•1י 
 ה*ט וי . װעלכען נט?ר1א י*ן־נ»נ?ר,

 אזיםמ״ ׳ |iw - bcopppp יע1•העל אװי
m *ז?לכע ם*כטען m w h םאו• ןינע 

i« ?נרױס ’npaopoi*«:i■« גױ אין 
*«pi ־איג•1ט* *1 מאו איב?ר»ל, את 

נ*סט. א ג?פונען ה*ט דוסטרי?

 רי *ן שוין האלם op *ז י*הר, 8
 |1א חסלאנד. אין בליפ1»רבײגזער־ר?«

 *־3 0*1• 1םי פליננט אויעיען די 1אי
o*i װ*לט ״הלואי :ל־דעל פאנטע

 ייספר*31א סן <יס נײן, רזייעז״• אמת
nונלי■p, ת !עםיסכד*. ס נ*ר  in«o י

 «| חאלט ייםתנ1א3 העסליכןװ־ נאנצער
 •יסהר, 030 גסנצע שױז תםלאנ! אין

o*i o*n איז i n א»ײז,3 1*?ל*רםם 
שלסנןן שטסרפ װי  נסןי סיז op נ^ײע

31o ip n o n  i n״ipo און m io, 
 חלחמ, נסר לסנג ס»י עס קען ר8 ײען
o ססכעז ניט tPP און n מינדעסטעז 

ן פון .*רסיצישלײדזסזן םאויײד די ד
 עד ײעלכע *יז דיפםאםיר, tip הײנמו

.oTorpj איז

א סגי נסר: ח*ב טדייםט יין. rD*»on nnלצננ׳ײ נ*ןי ״סמז ׳
יןי5ד#9 ^מען ויי ב*ו אננעהאלמען,

• פעלפזױ־ *oaow®־ יי *יז »0*1*0 . 
onw^ ײי׳עי® *m  y r• 

 סיז in-o*o ז*לנ* דסס ײ*ט »ני
n וױ .וזסיים ריםלןינדי our סננ *ס 
י יי סויסזעהז o סיז ט3« n ריהםס־ 

m ייי ם*י׳  m o ד דתיסמ?רי  ם
 •ססריוי!. נסר ®סלס » 1« װאוסטזייז

 סיז ססנס י noap*r גמיסע די 1אי
*iop ס «| 03סס די ויי י״י.ס מ’3 *J 4 / י, ס׳נז־חײמל.
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11.--------------------------------------
צ ״ ן  םא.~ to 3י1א ,too —פ1נ

 ומן נז.1א צו טע;ױ/ pip««o ׳:טעהען
 אז נעזאגט, tya*n מ־ר ז*לען ion און

 עפזיסטירט ן1א געמיט oiyn ױניאן א
 uP3i■ *ך1 איז op ? הנא עורם פאר

i«o .tib*p איין אין האלטזע w o,!׳ 
to דער H oi ipo««3io ,ניט IPP |io 

 p«oo ס סיט ipipn נעטרײסט ניט
o נ*ר |yt«ip ipp ip 0*11 לויתן, n, 

»האל to •ipoip opii rrtro װען ) 
 םריחפר״ to םפנח׳ן, אײן אין *ך1

o ױניאן »1 ה*ט אלץ n חעכסט *poi•
 1 ל » ppiip opp»oppo*o iio 3 ט'׳ע?ן .

 יב1א iio .ptop זיין ipipop3ihb צו
 pIopto «i ipj*o*3 |1א זאגען, כ־ד
 ס»ט ניט עס איז מניאן, דער פון זייט
 *poii איהר ipd«Pp׳ipd«io צװעש דעם

 cio ,dippiob 1*נ טעטינ?ייט, טי׳צע
 כא״ jpc*n 1מי .1איה ל?ן1שטא1םא צו

c יוי1א oopo ׳צט?ה^ iio הו׳פטעט n, 
 ״נאטהי:; זײן ניט ipp מניאז א אז

 ניט ipp ני*ן1י *to אז* ״.opjr: נ*ט
c לאנ; האבען io n  ,m«p p«p א אין 
 כא־ »»|t אנז*ל ipaopo ipi tio מניאן

 pנל»כpnp■ p;««t tpipte* 1צ ר״טװילינ
 ip .Dtpo*o cpi 1פא איגט^־עםען

 םרן ילזײן1א1ו ד*ס iptpn טראבטען טוז
cpi .כרר op ip ipp ,ניט op cio no 
 ט?ר1נ קיין זיין ניט ip ipp ניט, אויך

 -1P• ?ליינ? ס*ד?נט*נ? ױיגיאךטאן.
jpp ipopipco«k prl;pt|» 1ג* איהם 

ipi'cp'i א זײן 1צ iio cppc א *piiOB 
 j”Pp■ 'מ*ד?נטסנע ױניאן. זיין צו רpט

 כ«- *ס*ל סיהם ip:pp אינטערעסען טנע
o מיט אחת 1» טאכ?ן 1צ דועגען n .ב*ס 

i*cipi נויםינ, טאקע א׳ז np« o*i 
 איהד ח*בע| *ל1 ארבייטער־ארנאגיזאציע

 o*i או ,1P3* פוניאטענט. אידעאייען
 ייט31« פראסטיעע די אוים״טליםען ז*ל
 ;;iv'i”»3 «i מיינ?ן 1םי ײני*ן, ipi םון

h jib טאמנטאנע o n  iib |ponpo:«o 
oto ,ipaopo ס*תער :t«o pj*ip נז1א 

 no ; ipoipp: ניט »■p אין פיינכי*' 1*נ
invtpio pp«i םון- *c«ip iPBlpn איחר 

 מ*תעם ip««o |p:jnipjD«no ה*ט
otro, פענען cio oira i«o| נ»ט ipi־ 

ipp op .|np; ,זיין in«o to מײנט »oiiio 
cpi ,*•וועלכען אין עדיטאריע IP3*n to 

 P'P'J'cn ppup א |p:pi 1צ סמבידט
 ־מסן.1ני*1י װטען ניט |1א נוטען א םון

 ה*ס איוזר »ז זיכע!, |pj««t כריר א;ער
 ה*־ i«o ט*;ען.8׳1ני'ספא tipjpj נז1א

 o*ii ,o*i נעמײנט ניט ?ײנמ*ר כען
 i«o ײן.1ס סויל אין אונו לײנט א*הד

ipc*i ײט11 אזוי !א־רט, נעז*נט ii« 1םי 
 האלם?ן 1»ם to ,inp:«ip זין־ קעגען

 »*jp« opi ני*דטאן1י כיטען א 1םא נ-ט
 װניאז די ipp«b׳ 1צ ײט1ב? t«o o*n נעז,
 נים *מ*י איהם ipp זי מען טײפעל, צוס

 ד*ם, t«o בענ?ם»ט• נױטיגען דעם נענען
itrco שטעלט ? !יכטינ נ»ט i«t ,ם*ר 

 »*־t oinopo ױני*ן טא'א,י־יםעם »i »ז
 Iio op:n iP3>pii ט,1ס* דעם po דען

 יײ IPP ױגיסו די 1לn« 03 אז םיהרט,
 בא־ ס אין |psot po«iipj נענען ניט

np ״אין t«o ם*םענט, ׳צטיטםען  i n 
 1איה םײגם לסנג מי .“ױג•* דער נ-ט

 }'שםעהן*׳oj»pp 3; ני*ן1י אזס ה*לט
i *לטען11 און  o n  n n« !ט־ *רנײטע? 

 IPo>*ii זיי ,oippiKB !נעװאונען װ*ס
מ און ז,״םאריאר פ־ר  יייעי ליב1צ «

^ t 0*11 3לי1צ ?ודצז־נט־נלים, n«« 
 ס*־ np««t «ii װייםער, זעהן נים קעגען

 זייגען אזעיוכע •tPopipot'K ט?נטאנע
ipup; 11 ארנ״טע! די jibצינ1ײםינ*םע 

*«m .צוריק np««t ױגי*נס *|’P IP3*n 
 גפווען jpj««t ««t װײל געדואט, ניט ?ױם
o אויוי ,io*t יף1א »ט1נעב n מאםעטאנ־ 
opt .אינט?רעס i n  t«o po אי;ט*ע־עס 
 צױ איחם םיט t«o נ?נס:;ען,1א»בע1ס*

 י1 יוגי*|. »1 אונט*תעגסננ*ן זאטען
i  po r:yoD«tPP« זײ םון ביים1* מסע 

o, 1אוי דך חאלם ימי*נם איצטינע n 
O ה*גען ipo««ai* די מ*ם innw, ;* 

3^ יס•1א ױני*ן די jpp ^ ע,זא ם,ג ,
o n *  inn«cוו*ם ,׳ i n פ*ײ *!ביזטמו־

t«o i ל*ננם, * i איחר *o«u »PDD'tpp 
x ווײל װ*נדיג, n ױ*ס o tpp «t * ט צ 

 *o«io jpp po ןי opii ,inn«oo«io ניט
inn«B צײם ס אין *on. 31« דעל*«« 

ipo ײגיסו זײן סזיןי חסלם ono i אין 
 po ,|P0*»* שלפכספ *i סין מי jrou די

די , ן  itpto נ*ך צייטען שיזעכטע אי
ip *םpo .ippiooe 1׳  oib נ*ר ניס 

lo o in, וױיל n סיו ױגי*ן motipj 
 oi*o «ו xioi«P««n סין * איחם 1*פ

in«o «n jrt«>n װילם pa*n op|
)3*o׳e םיר »pnp| עולוו זײ 1איי נים l*o

o n, אויב pp*o t*o op ,(ג*י סײי 
, ipp 0*ל װייל, אויך, • jpo m ipp jp i 

ip פ*ראויסז*חן ipsot ר װײל ן» 'o*n<
־ *י סיחם *too סיז *ס נויסינ וזי ־ י

i n, זויפיי װ״פ װערכעד* i n  ,o’l ו 
 פון נית ירו• נשוט׳ען opi ;»ט װייס

 אײ■ ס;נ*ט**פט װ*פ ;י*;יוס,1**1״1ט
pip *א»ן טע,*1*11 1פ* רע*ט ip««o 

n«o p אין יוי,1נ rpn צו או;ו *נט,ט 
 ip;««t 1*9« *כ1 ׳*ר*נט, סיחלען ר*:*ן

אײר ח*ט ipo, *ס1 אויסנ*שפילט״,
 1טי iptpp ,״ipopoiiptip3«io נון1(א

 װ*ס ,in** שס״ני*ן. געמיטלױ 1*ג
 ני**1י iptpn יוי1נא; מיחען »ו« ה*ט
 ,po |pi׳i*?»»3 נ*ט t;io ojpp ניזס,

 ,lPCP»npr.y3«o אונו t«o ipp«9«o ינ1א
11*0 inpt ipp o*i נעט*רט t,|«׳ po 

s*n אונז ?ען »;t op t*o ,ivipiB i•« 
ip ניט כ*ר i אײך, סיט פ*ל ipjpii 
 ״נען,ip««o *18 מ*ט ,to ידן«ן אײד
 03״t in•* t» ,iyj*t *גט1 גוט סיט

 ,ipopoiiipi ניט נ*ך װייט ױייט,
e * p  n « o i p p t p p׳on *  P o 

1* צ ׳ ? * ו ט ס נ * ? i. — ן * : * d 
pi*ip; טנת ל?צט*ן• o*n ז»ר :o:pbpp 

9 ip3«nnp«*?poipt i nטי;נ* cpi po 
ip ב. .p נ. i po א»נpo ,lp;*ypnpo 

t:io i»c ivryt t«o op 1צ יױ״טע־״ליו 
i;ptpiij* t««r 1צ pc j*rlpcpi ipi 

t jpipn n  po ,co«ii*po*9 .n|״ ■pi 
c;*«pot«:*i*p «i iptpn oi*o3*־»i;p9 

p11״ po ipd1סלאנ, t«o ip ip:*ii po 
”P3 |P3 *ם111נ* t I’D •|P91PPtP«l1P־ 

 העיען 1צ »נ1ג»יני 0D3pn i«ipi«n װען
ip o*n ה*ם *cpi iPtpii ipmpvipi i 

ip** עגין, i «i T in  ipc*n i«o ipc 
9*P3tttii* poj ניט ;d;*pp י•1י1נ*פ 

 1מי .tpjioii ippiOdb׳ נ*נץ ipt:io גען
ipa* |pd««h קו־צעו א פון *Iv3'5:vrv 

:in o cp א»הם, ד*ט o ip  o*i׳t 
ip בסנייםטערט ק1׳עטא i loo -פ*ל*ני 

to !וסלאנד, אין ני»ט1זאצ»*;ם־*  jio 
Pt«*t| ׳טטארק ;o;«i:p אז נרויבען, 1צ ip 
 IPDPoc עטע1טאד?־באני־;1״ נאנץ ה*ט
אז ,1ז*כ? cnoi jpr«t 1טי .cpi פאר

o*i i*dp;c«ik |pc*n opii np«o: p«t, 
po* po *i “o*,* פון ארביים »i װ*ם i 
pn* װסס ptjpp סיל *מעזלן ipt«g*i
po פיל ס»ט ti*Bip inpo, מי f a 

א־צט.
י ז י o א i p o  1 p«ל ,ן א ? *  ל

p*•» רים — ii tptpt n i i ’ip ip־ 
I זינפאן, דדע;ט ” * o*n ip oiioii נP* 
ט, סי׳ mw$v i » אלס י n  no ip 39po 

p* i* r אבn׳ojpp ,po«o*p l*rppB 
in ויך א־הר :p n, װיגט, איהר יב1א o n 

iרp^זיpט iP 1צ אן1 |1א נופא, : i’ia  «i 
pc יף1א ל*?אל אײער :««*cp איי־ פון 

n p .מניאךס־ט־ננען inpo ,םיד נ*ך 
p:««t| ,11אי װ־;ז זיכער T t on tp ii 1צ 
 אײר ip װ*לט פ-אץ, אױפ־ן נרייך א־הם

in•* 011*11 ,tr jt in p  o«np;, ט  p«t מי
i נעקאנם ניט ה*ט טײנװנ, n '  p* p«t 

ip סיר כ*טיטפ. :»  |pi«ii ױ  יפ-1א אי
o*tpipo ,ז מאכפן« «*in נריי־ א מאכט 

m«* |pn ,mpo ipo ,1וײ מיט אז םיינט 
i 1ם* ipcopo סלס אײך *סל׳עגען n 

ip  o*n jm«o*p ײ  ipowpjip אי»ך נ
««*x an n p ao p o  ip לם11 *ס1 יב1א*

ת איפ *ך1 װ*לסען אזוי, נעװפן ת נ » 
pB oipcopo א-יער *>p>* נפפ*נט T t

ipj*1p«c או«י •o :n « tn ,וינפאו o*i 
o*n ip צװפדמפן iPMPo ip««t־.D3n 

r ה*ם ער װײ< t t  ««t 1צ ען1צונעל* ניס 
pnp i n  p* oipaopo p«t׳l*s איז 

pp!?na*׳ip3* .po*o»p i*B 1ז־כע *i*o 
11 o*i to ,i* i in«* onporלט* *pj 

mi אן *p:«j«tii .סענה i« 1*?ל??ש 
*p p m c*  p׳po«o*p i*e באשםא• איז 

ip; ה?כםםענס po * מענשען, פצען1פ 
pM עסליכע ה*ט 35 יאקאל ijp r ib

oipcopo. ,ניין o*n loort o y rv tn o
 צױ נים מעמנעײרעכט ip*»» אײך כײ

o*n ip ,jpowpt מיט p«t ננ1ל1ה»נ 
i«i* 1צ נעסיינם נים n * iPBion׳ie

n * p n  ip««* n«i*, א סלס p* ipow 
ipjpc pjpjipt* *יב1א ,1ױני*ן־מ «*in

 p«t םים 1*נ ה*ט ip .1*ז?לכ? זיינם
i צר גסמימם טײל11א  p n o o  to ,|p;*t 

po«o*p איהר פאסט i«t .1ל*םי ניט 
ט ,to זאנסן,  ױיםם1 מיימננ, ןײן טי

*’in נים ^ סנ  **־ tpjpp 1* oi* נ
 נים |pp op ipii און |pp op ipii שאצען,

 ,o*i t*» .1ני*ן*ב**םט?1י ipow » זײן
op .|P3n נים ליו,1נ«טי 3i«o p«p 
m n נענ?ן ,נארנים ««*Tt*ppi ip, 

l«t in«* do oo po«o*p i n  iob ipo* 
ס ניס. ײנ T *ונז, • t obioi m«o to 

o 3לי1צ n גים po x p rv ip p i ipIt d 
 ,ipa* םענלױ גיוסלחמ. p*j*a זpמ*כ

p i• o*i po nip* * tpaoo i«o to* 
ooiiop D*n» e*n toort o jn«t 
Y«* Ipjpj |P»pmt3«i* opecjip inpo 

t o  jpnooi ױ י in י jp n  i* i«t צו 
opii ip  p* ,^ ip tip *  on*• ני־ אייד 

iob tt װיס im p ip  pre«u n  ipapj 
o 8 סין חסנרלוננ זײן n.ל*
5*6 o t«o njpo ir« *  — x  .t* 

’PDSPipmjpoe. נים «*po ,in נים 
psipii ,n r u *  n ׳ח3לי3« זײמן

c ח* <*** e p פ ג י ״ מ ז ײ : n דיוס inpo צאהלען  «ii מז װ?לכע * ח
ח׳פאינם
געצאהלם

וױז* דיום^

 אײך פעז דארוי ?ן דזשואיי ן9עדשט ם9ד
 אוױ נ?ר דױס. סעגט 35 נלוי! כ?גען9ד

 י?קאל דעױ דאס או;ז, שרײבט איחד וױ
 דאן |,ypi9;9«: ניט עס וױל ערעד1*י

 צו ן,זיך9װענד צו אײר סיר ראטחען
 פון מיטיגגען 9נע#סט די פון ם9אײג

 צ?ארד דזש. ר9ד און ארד,0כ חשאיגט
 עהנ• פילע איז אייר אז זעהן, ר9זיכ ט9וו

 גערעכטיג־ געשעהן ז?ל אײך צו ריכע
 װעלען ניט ד*ו לאקאל ר9ד ל0! קײט.

 ב?ארד, דזש. םון כאשלוס דעם לגען0פ
 צוליב באאדד, שאינט1ד דער זאל אדער

 ניט אורזאכע אנדערער אן אדער אז•
 דאן פראגע, י9ד אץ ן9האגײ ן9װעי

 דער םון •רעזידענט צום !יך נדעם9וו
 געװיס ט9וו יר9 און י,9אעטעדגעשאנ

 ײע־ נעהאלטען זאל א«מאר ר9ד אז הן,9!
 איהר אז ר,9?יכ זײנעז טיר און רעז,
 -15 די מיט װערען קרעדיטירט װעם

 איבערגע־ האט איהר װאס ,9גטיג9ס
דזשולײ. ערשטען דעם זײט צאלט

. א. י ו א ה נ י ר  ר,ריגס•״ אײער — ג
 קען עס אבער ניט. אונז יט9נעם ילאן״

 אםשר אוםגערעכט. ן9זײג מיר אז זײן,
 מיר אבער ■יאן. גוטער א דוקא עס איז

 פלאז, דער דאס ׳דעם אױף ן9ה9כאשט
 דיס־ צוערשט דאח״ שלעכט, ר9אד נוט

 ױניאךםיטינגעז די אויוי ןוערען קוטירם
 אין ;ױניאן דער פון מעמבערס די םון

 אייערער, װי &לאן, אזא <ןען צײטוגג י9ד
 םילע גאר צוליב װערען דיסקוטירט ניט

 איז, הויפט־גרונד דער אבער גרינדע,
 ניט טאר און ניט קען צײטונג די דאס

 ױגיאךמײ םון ײא״ז דעם המען9םארנ
 פילע גאר דאס ׳םאר אײך שטעלט טינג.

 הענען און ניט וױלען ױגיאז אוגזער אין
 דאך און צײטונג, דער אין ן9שרײב ניט

 אויסצױ פילעס גאר ה?בעז זײ קענען
 און ניאדיםיצירען צו פילעס אדער צען,9ז

 זאלען װארום פלאן, אײער ן9םארבעסער
 דיס־ דער פון אױסגעשלאסען בלייבען זײ

 אויפ־ אויך אײך װילען מיר סוסיע?
 איז פיאז אײער אז מאכעץ, םערתזאם

 דערכיאנס נײער. קית נאנזתז אק נים
 פון האמיטע ארגאניזײשאן דער אן ?יך

 דער אן דאז /2 לאהאל איצט ,1 לאקאל
 דזש. דעם םיז האםיטע ארגאניזײשאן

 עס האט וױיסען, מיר לויט און, באארד,
 אור־ פאדשידענע צוליב געבראכט, ניט

 מיט * רעזולטאטעז. נעוױנשטע די זאכעז,
 800 םון יןאמיטע א םון ילאן אײער װאס
 ניט. מיר װײסען ׳בעסער ׳זײן װעט

 ניט זיך װילען מיר געזאגט, װי אבער,
 דעם. װענען דיס^סיע א אין ארײנלאזעז

 אײרע םון אײנעם אױף םאר איחם ברעננט
 סעדבערשי& די װאס הערט םיטינגען,*

 דורך אױך זיך רעדט דעם, װענען דענהם
 באארד. דזש. פון מענעדזש#ר דעם מיט
 דער װעט אלעם דעם םון זןז זײן, חען

 .-ען9בעס א אין װערעז געבראכט פלאן
 צײט זײן איטער נאך ט9וי עס און ׳שײפ
 עפענטליכ־ דער אין ברענגען צו איהם
דעם. װעגען דיםלןוטירעז צו און קײם,

. ד. ן ײ ט ש נ ע ט כ י  מיר *— ל
 מיטינגען די פון באריכטען די דרוהען

 געװערה־ אידישע םאראײגיגטע די פון
 ״גע• די איז ערשטענם, וױיל, שאםטען,

 אויו* ארבײטער״צײטוננ, אן רעכטיגקײט״״
 ארבײטערארגאגיזאציע יעדע וועלכער

 אנשפרוך. געװיסען א רעכט מיט האט
 אידײ םאראײגיגטע די םיט צוױיטענס,

 ױגיאן אונזער איז ן9נעװערקשאםם 9ש
 האבען ם*ר קרוב. גאהעגטער צו א גאר

 דריטענס, דמלענאטען. אונזערע דארט
 גריײ א אינטערנעשאנעל אונוער הםט9נ

 פאר קופט װאס אלץ, אין אינטערעס סען
 ארבײטעי־באװע־ אידישער אונזער אין
 ניט קײנמאל איז םײן..זי9אלנ אין גונג

 יער םון אפגעטײלט איזאלירט, נעווען
 װעט און' ארבײטערבאװעגוגנ, גאנצער

 אנ־ װאס זײן. ניט קײנםאל אױך עס
 מעחר־ די דאס טעגה, אײער באטרעםט

 װעלנע ױניאנס, די פון מעמבערס סטע
 זע־ ג. א. ם. די אין םארטראטען זײנען

 זײז, סען ,צײטוננ, אונזער נארניט הען
 דער םון אבער ׳אמת טאקע איז דאס

 •םאר״ באריכטען די ווערעז זײט אנדערער
 אונ״ םאר נאר זײ, םאר ניט עפענםליכט

 וױסען, זאל זי כדי מעםבערשי•, זער
 יר אנדערע די אין ?יך טוט עס װאם

 זיך אינטערעסירען זײ צי און ניאנס.
 ניט. מיר |9וױיס דאס ניט, צי ד?ם, םיט

 םארעפעננד צו איז םליכט אונזער אבער
 סע־ זאיעז די כדי באריכטעז, די ליםנז

 אידײ דער אין ויך טוט װאס וױסען, גען
 מײה9אלג אין ארבײטער־באװעכונג שער
 אײער ךײ אינטערעסירט דאס אויב

 באריכטען ד^זעלבע דאם טענה, לעצםע
 ״םארווערטס״ אין םארעםענםליכט וחנרען

 אין נויםיג ניט וײ זײנען םאלנליך און
 סײן ניט אויר איז -גמרעמןיגחײט״״, דער

 אוגזערע אלע ניט אז םעגייך, ריכנױג!ג
 ;״םארוחןרטס״-לעז^ר אױך זײנמן ^נזער

 ך זוכעז *םארווארטס״ אין ז0 ״ם!ננייד
 יעזע־שטאף. אנדערע גאנץ נעםינעז און

ר מ  יאײן גימ כדם זעחען •לגעםײן אין א
 א Pirn* ניבצן םיר אז אײד, ארט וואם

 אײך שםערם דאס דעם? פאר סאלוס
n 4• לײצנען «ו חנן r u,אינ• וואס זאנען
•©m t nאיחר פענם -ןאיער «יא ׳יױיו־ ן 

 מיר״ פרױחתז Dn צוליב •ז ,
n אײמ• אונזער םון כ»ריכטעז

 די פזן כאױכט צום ט9#טשע9צוג דומא
 אױס, חט9! 09 וױ געװערקשאפטמה

גווז״>9ט ן9האב איד • טוז
ח•(• סיר — J ר ע כ ג 9 ג א ר p מ.

 וױי• מיר נניא, pip פאר ניט זיך ז9מ
vo\ ,ג?הן וחנס ג׳שאן9?אנײ די וױ ניט 
׳ לי;?ס, אדער רעכטס — ר ^ n 

 אימר אױוי נאר ליג?ס. ניט און רעכטם
 |9*נ09ס • ױגיאן ־ טרײד ז9חגליכ9געװ

ײ1ו אויו ז״ו. ד*חי דאס זוי שטײגער,  י
פדי (9P:n ס9 װ<וט ניט, מיר סען  ר-0'
 1 ז** ױ1 און ר,9יסט1; נדע9ט1לי נע9שיד

 א*ן דאס |.9ח<וגדל צו ן9באשלאם חאבען
 וױ נאיר ן9וױיס מיר הײמניס.9ג זײער

 נד•0ח כאדארםט װאיט נשאן9?אנוו די
 ®ון ױניאן די ן9•מיסצופיהר אום (,9ל
 * אין #9כלאט דער םון און כאאס ם9ד
 געוואדאן שלעוס9ארײגג איז זי ר9לכ9ײ

 ׳ וחד אי| סאגאגעז,9ד 9נ9פארשיד די םון
n 9אונז אין מיר שרײבען דעם גען  * די•9

 ״חאניחוג״ נאמעז ם9ד אונטער טאריעלס
 , D39P מיר, גלויכען ׳דארט שאז־םראנעך.

ד9 דארןי װאס אלעס, געפינען איהר  • י
 א5בכ ר9סב9אדם,ונ1 יעדען ן9רעסיר9ט

 . בפ^יט. גאט9נשאךדעי9?אנװ יעדען און
 •invii 93 זײ אז האםען, װילען מיר

 די מאכען ן9װעי זײ דאס און לײענט,
 n דאס זין, דעם אין וױר?ונג, 9נויטיג

 םאר- שטארס זיו װעלען גאטען9דעל
פראגען. דיזע איבער טראכםען

־ . p נ י ם ב.  j *93 ניט האבןן מיר ־
 ‘םארשײ די צײט לעצטער ר9ד אין זעהן
 און ארבײטער־צײטוגגען, אנדערע דענע
 א«• ?יד (9האב זײ י1ד ניט, װײסען מיר

 אײ 9דיס?וסי גאנצער ר9ד אויף גערום^ז
 • •3קא רער אױןי װײדזש־םראגע ר9ד בער

 אנר אין ל» ?זו א.ם. דער םון נשאן9ײ
 /־ רעדאקסאר םראי, ברודער סיטי. לאנטי?

 m מאלחמיס ״איגטעמעשאנעל דעם פון
 •39119• • איז אונז שרײבט זשורנאל״

 ■־ זי•9ארבי*ם 9מעה'רסט די אז בריף, ליכען
 |9גרויס • געמאכט האבען צײטונגען

 -—,א*ז 3וני9ל9י9 ז**ז פ.9י (939ײ 3שוױי
 ביד אױס, הט9ז עם ״וױ םאלגט: װי

 • ד״•9בײם1• די פון װײגיגע גאנ״ז גרײםען
 ; דער fSt באדײטונג גאנצע די צײטונגעז

 ' ן,9גום9אנג איז װאס ,9װײדזש-פילאזאםי
 אמ־י אי] ?אנווענשאן ר9ד אויןי (9װאר9ג

W■ איז דאס אױב סיטי." 7(<אנטי W m 
 * םרויערינ. גאנץ וױר?ליך עס איז
 י׳ מ9םארש*ד די דאס באוױיז, א עם איז

rig די םון רע9רעדאקט  n 3nioo‘i!P9 
 f יג3וױ* גאנץ זײנען בײטער־צײטוגנען

 פאר• זײ װאס שטעלעס, די פאר פאסענד
 ;/ אנץ3 דארוכד |yp מען דאס און נעהמען,

 ארבײטער-ןױי• דו אז ערװארטען, װײניג
 -9טאדנ די אםאל רעז9יי זאלעז טוננעז

 איז דאס און באװעגונג. דער אין בער
|933שטעדו גרויסע די םון אײנע ץיכער ^  ן

פארטשריט. װײטעו^ן צום
 ' וױי&<ן/ מיר — .ד נ י p ל • ז ל.

J די םון געװארען איז װאס גארניט, 3 
 ײ״*1ו מיר •וירסעל־םיטיננעז. פלאנעװעטע

 אדער יא זײנען זײ צי ניט, זאגאר סען
 צ**• די אין געװארען. האלטען9א«נ ניט

חד, געלײענט גארניט מיר האבען מוגנעז  ו
 צוריק• זײ זײנען מסתמא דעם. גען

^.9נ גערוםען א  אורזאכ• די אבער װ
 םוזען זיך ט9װ איהר ניט. מיר וױיסען
^ נ ע o וועגען װ n, ד9אינט דאם אויב  ח

 9לנ9וי די, צו שטארק, זעהר אײך סירט
 םײ די םאראנשטאלטען װאלט9ג האבען

 |9זיי-ח#* דאם רח,9הש ר9אײ טיננען.
 *ד ױירסעל־םיטינגעז די רוםעז9צורי?נ

i אױוי אויםגעשרײ זײז ליב n טלאג״• 
 גאס* לעבע עס״ :?אנװענשאן סיטי מיס

 #ד9אב דיכטיגע. נאנץ א זײן שעץ “פערס
o וועגעז געוואוםט האבען זײ װי אזוי n 
 וחד ט1אנאנסי ן9האב זײ אײדער גאו
n?״ גען y ,נים, 1מי גלויבעז מיטינגען 
 I9P עם האלט.9א דער ־נעווען איז דאס אז

 ן9האב זיך זאל נזירסעל אז זײז, אױך
 93*ת י1 זײנעז דאס װער דערװאוסט,

 -9י1צו אלײז זיר 19 האט קאמוניסטען,
 ו*י םיס האבען נדיג9ל9וו ניט ן,9געצוינ

 איז דיאס אויך אבער וסשא. מגע סײן
ם בעםטע אס1 השערה. אן נאר מ ע ו  ו
 ־9װ אנע1אנם אז םיט הײמאנ״עז צו זיד
o געז n. ענען אײך 19 וועט אםשר? 

W ■ ׳ ענטםער. ריכטיגען דעם געבען
^ זײנעו to — ראבינם. ב. םי * “נ

 :י ות9י1י לעצטע י1 םון אבער ױכער. גאנץ
i• זײן איצט iy אחי1 n םיאא• אין S 

nלDבאסטאן. אין 1אד« יאB ו ■

 K ארבײטער ®ון עפענונג
 דעם שבת, ניװעחיטעט

I נאװעמבער..; טען1*
 »ון אאילען *9יי ז9בס9דז*ײק סאאזא

^ זינגזה וועם גלאו םיס  קאגר מם ײי
 נאװד 17*14 ם9י אוח^ם, אבת

 איגאערגעי «ון ערעיענוגג די לנבוד
 או^יו אין *,9רזיס9אונױו ארבײיער

 ״ אוירװינג װא׳ייעםאו די «ון ךיופ
 א|16 1ײ *ליי• אוירװינג סקול,

 H• מיט גלײו יךז באז^רגט
•י •ייי אײנארי• • m •H.sm} - *7̂ f *• *־.-#• י * 'י >• נ m



 סלע מייחנמד. םים איננעלאך
M מרײןן •לע איז #חוחייכ׳ג: 
M נעוום._  !קומט <»«* דער !

ײ <ינ n *ו אלעםעז ז p אויך און
o>pir לױסען «ײ ייח ppng םרעח־ 

נליסלאכע... אח
ויי איך גיב ײ¥ד א'| סאל ■$ר א וון

ײ יסלען און ייםס״,  אין נעחן ז

אייםאםאכיא־ די זײנזןן וואו
 איך וױ אוים ויף מאהל איך י

< סיין יס  דריי אויוי חנרח נונו
»p rn| םים איו אוז n n סל־ 

 *נד־ א אין ויר^ריק jpvpt ינער
חעטערן rr»n »ת — 1ויי*י

י ׳r«* 1 ־'■ •

ד און הױחנן און שסעדזעז אלע  מ
 ־0י נביר ד#ר gnngg דאס :חנן

p םים נעדלםאז m סינחנר...! 
J ד  נא »יד וחמ א*ו. *ג יי

 וױ געװאוסט שױן איך וואלט
םן■ ■ מהאט וואלם איך »ון .0

פינריני! סן •

U I J U U U J

 יינ• ױנזער וון ;ים
דער יױ ןרגעמגיל

5 D 5 1 8

(8 ■«» in aiSr)
ט די מלױנט איד דער &רן •וניי

.V

ס * ח ר ®ת נ ע ר ד ע כ א מ ס ע י  ח
או ני ו ץ י * א ג # ק י ש

*P ״פאר־ שישאגא םון אױסגאנע *ן
ה יעצטע ײ געגאסע חאט י
 אין ארטיקעא, אן געהאט ויסקיגד

n דיעט ייבממעגענען חאט ער 
 אין יידאגס טרײד די םון •טסירונגען

j r טנמונצז מיר האנען דארט און *
ױגיאן דדעסמאמנר אוגוער פון נדום___

ג״עס די שטאדט. יענער פון ,100 <$ו&ל
W נאצ״- יוגיאן דרעסממנר. חנר

 ליכטעער ״א טיס שר״בער דער
ױדאגס׳׳♦ די 1םי לאגע דער אין

:םאמם זױ שדייבט $ר
 וון געשר״ען װעח די «ון *ויסנצחם 1»*

• f* ױגיןנס* •דייד «n ון רעדע די געװען» 
 וון ■#מױיעגזערין *רידמ*ן, ם#לי !?גאסינע

 נו געקוםען איז ױגיאן מכער דרעס די m j ערקלעחר* ח*® ?י «מיןן. ירעסםאכער י1
 ח*ם וי װעלנען מסן• ני«ערען דעם

 n «ון «#חל די ןגגע«יחר». יןחר
 #ביסעל »י*פ איו loo ל*ק*ל »ין נמנטגעדס

j סירײק. ®ןר׳ן געווען איו עס װי *ויןיאד
ער עי מ^י  סעזאן דיזען דורד ?״נען יי

 דאין״םאון »ױ געװ^רעז ןדוןויויר• ,
 כחות ו*סעלמ «רג»גיז»«יע די •יון י«דיקמ1

 #ר;»גי• ין *גןװויחרען חידער ייד טיײ• טוז
ם »נ מ דעס םי* מסייין »ו  *ו װימד ױג

_ _ t ן נ»לעב#מים די י׳  ׳•ל»נ:ד ױי
 — ז״ן'ארגןןניזירם «ו רעכם art •»ר •עלד
 ג״ך זײ ח^ם עס װןןס נים <עדענקען ײי טניג

ספרײ^ _^סמחגר__
V• װאש פלעס ®ום יוגי^ן ם*כער ידעם 
 און סזונדירזעל זיד ••ראמיקען if 1קזנ

t וועל׳י יון םעםיגקײםעז »ן ייחרמ «ון 
 ג״ס*ײ יוון *יזיאע געניסען טןסבעדס רי

®#רג^יגען.
nam* j i װע״ נןןװזנםבער מען21 דלם *וועמז 

tf W 1בי ®םוזירלן זיד דדעסם^נער « 
י  »#ר• וועלכער חןלל, םעם»על 1י

it מחג־ די «ון איעער ןױן יינ
געח»®.״ ח^ש ױגיאן די װאס

liAiM AAA AÂAAAAAAAA AÂiAן^ שו ענ ױ אנ ץ ל ר מ ע ס ר ר ע ױ א ®
ל א ו ונ ו דו ו י

מנג, •ריי

AMAAAA AaaA
אנו ש ע רנ ע ט דנ ז

 )1 «ײ■ m •1»ל1
mnvn און ק«רס«ד#ססט no וועלמר

י מו י ר ס ץ נ^ר «m נססוד דז׳ססיגס ד
טי״ ס

ov סױוי ערװסרטןט ױערט m ה«וד
n»r»ini מז זסל  BMOwwomr • »י קו

״----------------- ־־ — מ נ לי חד , ״ די און *רסגסס״ וי סװי׳ססן . ז  ״
 סזן סנפיחמנג די נס«װ« סין ל»סטןן,

חנ סון יוניסו״ דעו*  גרײטעו סרססוומס ניי
o » זיף n ,וזון ססטענט i n ומט קססוי
ו י סניזױנסן, ז

 »ײט חור סין to זײן, נרײייך too «ס
in עורות די ומן f n מל׳וו׳jf»j.׳»irom n׳
n דער אויןי ?סטוי דער ir  low im jop 
גסגג. פויען אין ז״ז

n ניי 1«י o  דןר *ו ססײעד די קוסעו 1
סיר זיג. נסדײטענדען ס מיט לאנווענ׳שסז

o יס 1«סיינ n נרי• די װיס זיג נרױסען 
p נײ no ארנ״טעד ססר ני׳סע ir חסנעז

«). ז״ם וח (׳ורום
 טיר װאלט נביר, » בין איר ווען

 קינדעלט װייב 1םיי װען נעארם, ניט
 צװיליננט... םיט אפילו אח יסיזר.״

*18 געהאט איר װאלט טווענען
קינדער... 30 *םילו און

 אױך דאר האט זי ? אידענע די י
n n ! סען םען אז »ײר, איד זאג * 

 װייב א נאר ניב דו א״נמםועסען... ־־
 נאך וױיל קינדלע!. זי װעט ״,

 װאס אנדער׳ש דא האבען וואם |,
״- די כםרט און V װייבקר די  וז

to( ...נגיזיים 
ױ » ײ ׳טוין זיר ווסלט ל  איינ־ איהר נ
1•

ק<;־ םך « ווענען איר זולום סוזי
 ׳מהנע אױכ ויך ססחל איר און

 נאנת סון אחײם dip איר לםעל, :
ipjppdjo 18 ארױס םיר לויסןן

IOCWUOP n סרג נרעט נעחאט n
 סטרײק ענערני׳סער סנער לורסער דער

no װעלבע סרנייטזר, ס«ור ;רינ״סע די 
 סמסנסזירט, געווען גיט איסט ניז ז״גען
 סול׳סטןנדיגעז ס טיט נעענדינט זיך רסט

 די ארנײםןר. די יון יוייסו רער סאר זיג
מ נססעס, נריכיישע מי  ססר* זיד חסנמן װ
 *V(זיינען ססססיאײשסו, to אי) אײנינם

n נסכ«װנענען נעצװאוננען װען o o  n o• 
n סון רוננעו n אונטער׳סרײבעז און ױניסז 

o n נרינמנם. ױניאן* *nnv נסזוג־ נסס 
 אונטעחװ־ נ«*וואמגען נעװען אי« דער

 ױניסז די װײל אנרימענר, opn ׳טריינען
”i גמיסיססען ניט זײ מיט ח«וט p סלנע״ 

 אםאםיאײמאן, סן איס אסמסר מײנעם
no: נססעס. איינומלנע סלס n n *1אײנ• 
סו ׳non ויסס ■ונקט ;ער  o>n:onoo נ

m m »אומססרטייאי׳שען סז ווענען אי 
ט׳סעמיסן.

 ניז חסבען סרנײטער נרינימע די
 jop עמםטן *n אונטער געארנ״ט אי*ט

 pooj'nn'J די ססד אזן די־ססגס
ױידדמס י טרײה איז ו ה  זײ הסנען מ

 ױניסן וײ ווזן איז תלדעז נעסענט ניט עס
 p«noo אי| סרונטערנערוםען זײ האט

 סר יײז צו סתיסנעװיזען זיו זיי האנעז
 ?סמי np«״ קעססעד. און סטדייהער טינע

 ס סיט געײסרען נעהרױנם איצט איז
עיססינ. נרויםען
n n זינ in no רסרנײטע נרינישע 

n אױף נעוױנם נרױסער ס איז  noo •אי 
 ■ער vv נױכישע די װייל סאריערש, דייסע

 אידײ די םים ovmp:op סלערסל הסנעו
' האבען:עהטעים און ׳*«  *moP יוניסז י

נע• אין סרבײטער אילישע די סיז ׳סאנס
o 1אי ײדסן יער סיז זיג nn ססהר. n 

סס׳שססען OV'P װקט סטײית ג־יכי׳עען
נעםאהה prion די

 סטױיק m ערקלערט 38 לאר»ל
 »ליטאן8מעטרא דער געגען

קאמפאני אפעדא
)1 וײם «ון (יילוס

 *uprnpur סהן נעייסתז. בסנייט צײט,
טעז.

 שםיקעל ס ,nnoopo טסנסט אין
n אױסנענסמע איז op npn״p צ״ם n 

tPD’Pooonopo n סנױם?נט n  ipniiv 
mop onpoo. |ויד חסט ייניסו, יי אי 
o |pn'inp»o איז סגטיו not .•o r o n 

 םענע־• nn הסם צייט ײסכען סבט איכסר
no ■or o n  no nocn. ,סגגע־ זינלמ־ 

 noo• םים׳ן tpjnPnionnporo םיחו־ם
n n  no npono ,ױניסז a  nmno דו־ײ־ 

 o נײ tpePonp[ שױן הסס op אי) זיז.
ev איז npoo סגיסל, םיס אױסנליץ־.

tpnorpicnn:o.
tvo6 o סתיםסנ,־ n גסווססנסר eon

n n n  .no סלבײטעל לי אױסנעשיססען 
o םון n ■םיילסרס לײמם די אוז שס 

 *poo:p iv tpuwmvpi נסװסן איז ױניסז
in סיס g סטר״ה r»ooop n n  wvn. 
ooonnn n איז n ,סתם יסם איז n n 

 dp װאו חױז, onpoo ס?םרס»סליססז
tpripo םים לייז נתיםע ס ססט סנמוזם׳

onpoo n סו סײיגסומחן n, סתם נמי״מ 
י o «ת סרנײמר אויםמסלסממ י n

 Dgn סמ־ייק״סײנ^ םיס ׳סנייחס־־׳זא•,
ײ סרױס תסס ן סייס נ מ נ  ססתואוג־ מ

. נ נ ח  Tjmpor די no ססו־בייגעח״* די ת
״ *יז ײן « ,ס :סחמ׳מ ״י n׳ n n־p in oo 
 ?״ חויז onpoo םסםיסססלימ! אין

jn איז סיוי W
r די to חספעז. «יד ײייט עם w o*

ו סי ױג י ____זיד ייסס קססססגי איערא יאליססז
to ,trartono ס סזס ײ מ ח מן o ניס נ v i 

w קיין •m o o n וװ onpoo n n ,חױז 
no nomonro n ותם אין n  to ,tnpi 

ו אי״־ ו ו י י g ״ r| מסלס 1נסל זסל 
 מד די. נסמסממדיג ײניסז, חסו סיס

סי מ tpjm® ח no סון n .ד סי מיי  סס י
•gaonoo *on ססו invr גיס זסמר איז

a הויז, onpoo ליטעז n  nio ססנר תונסם 
# גױ 1« סי סיס *סימסס״ to י

ע ט געעיקם חסכען יישס אי עי ערע «ו ױם־סוכ אויף ג ס די »ץ קרוני
דורר־דער סױיען

pm ױניאן אינטערנעשאנאל
ען אץ אױסגעזוסחלט געקראנען חאנ

דאלארען אמעױקאנער
dp״:o tnpi *ן עןרנ?װא ^ג?שטעלט זיינען nnלPJ אל?

ציים אין און ־ פעסטליד שנמל,
 די מיט ערהאלטען האבען מיר װעאכע רעס״טם, סר א שוין ח^כען מיו

̂וד איגענומען געאט זײער האבען װעאכע קרוכים, די םון אונטערשריפטען  גר
 אץ געװען איז פוילען אין כענק די םיט בהלח די װען צייט דער אין

סעפטעםכער. סאגטט גאנצעז דעם צײגעז רעסיטס די גאנג. פולען
 h בעסם^ די זײנען ױראפ אין בענק די מיט םארכינדונגען אוגזערע

 ענגאיישען םון קאנםראאירט ײערען זײ וױיא ראיעאסטע, די און זיכערסטע
קאפיטאל.
טעאע״ #■^וסט דורך אהײם געאט שיקען איהר קעגט באנס אײער דורך

 כױ ט״אען וועאט אלע אין דאלארס אםעריקאנער אין r«־m או| י1גרא
 אונז קאסט עס וױ מעהר ניט — פרײזען ביאיגסטע די צו ארײן, חױז אץ
עקספענסעס. די

כאנס יוניאן אינםקרנעשןגעל
pup נװ עװענװ, טע6 אץ סטרט םע21

International Union Bank
21st STREET AT 5th AVENUE

אױסשליסליו קױפט

??no ממםביא

פהעע לילי װחײס

 אנייקולםוך אירישע די
סאסײעםי ודרש) (באראן

Dt9pri םים םשימערס יוהמםםינע >יע 
fdbpp 5« וױ אוו ם*רסערי וחןנעז T•איחר ת״ז שװיעדיערם, םוו ̂וחימעו יס Db'l רם אײ«ר*•

אונז. םיט w -סבאר איהר יײו«ר דעפאזיסס קײנע ס נ
<r:»i־n הו»ס «־nn ש־ײבט •די» »בס»י.ש ז ׳ו ט»ט nit ר*ט אונזער

»ipc ״יניי אויםעי סעיליו - ne • 9 איוור. 1 ביי ~ ווימאג % ביו

Yotfc a»r
ftWUH ׳•J®ICl*i.TURAL 

f X l n . i l ,

קאםערם אװ )באנר הארלעם
עװעבװ צוױיטע 2118

 פרעזידענט םערארי, ם. פ.

 באארד די אװ נמוערמן םאנקוםא, עקס פ.
J1 .וױים־פרעזידענט חוכארד, וו 
 װײס־ירעזידענם סערארי, מ.
 וױיס־פדעזידענט לאזאחס, ח.

קעשיער. פאאלא, דע אגטאני

יארס ניו סטױט טע109 קאר.
 • ג אלע טוען מיר

m טראנםעקשאנס 
 אױםנעצייכענטע

 דעיאדם םייפטי
װאולטס

בסנק. םון np1oל דיא,nגװא לא ח. פיסרילא

לערענם
װעכענטי דאלאר 200 במ so פון פערדינעז קענט איהר

בעריחסםער דער אץ קורם 8 נעחםם

דעזײנינג מיטשער
ס, פון ליידיס און קאײדער קינחנר איז פױסאס •רויעזס מל
^1 יי מי י ײי י m דשזײניננ ®יר י n» י» onion into* njr• «סמ x g rn אח נארסענסס פאר פאי

n אינער מגרינדאם n r  5C
• עררײגם mn סאמ די ___ _
r n ,ת איד־זמז ת סיסמעס^ ני סנ  רעזויםאםיז. מ

TH שורס •
גוסע א

אױםמערהזאם
אטענדען צו א״יפגעפאדערמ זײמ איהר

33teE$32KEXX.

 באװזנגו;:
nt חור

װעדו סמספע 123 ק ע אי ײי נ

י’ מיל^יייסי י ^ ^ ^ י ״ י י י ®• tip  •iso מגן רו s י s M n , , ״

ײנ אויו מ יי יי ײי • • tn g R V B  *

no r»ta מ

0«1 nt wart .<•
 npnmoc o no nrrpo p«a« ײ

n tpipiסוססליכי-ו״ןחסספט, ׳ no סין 
on דו סי  nwu איחם. tpo'io to פ

op enpt ,זױ סױס nnftnrrpn o 
 פוםסלינײז־יס* די tpePonnroiio נוס

 דיס• pnoor סזױ אי« ווסס ססטימ
evenpnp, סון o n n n אויו pnooo 

rno iw  twourpjpo ײז w  i n 
v npo״nno .o, איז יסס.not o־ 

jppiomn iv nn די :”poDonnr 
p>oP'non פסר סיססליסן, אין כחות 

onponr orroo n װעלכע n ס«וי 
^no: .pnoo, אױכ op יסל ppod 

o אין ognop «ײן אפת n אויף ססחוןי 
 npjnp tpp םוסס?יני, סון לעמן דסס
op .o פון tnim orgnnpo'o ;יט n 
סו »יז  זסל dp to :סםירלױ, סזיי י
 נעסי־ . tpr:po מיל^?] סוױשעז זיף
jpj נססש np:«o נעטנ פיס ponn 

tn זיי:ע איז בלוט n o, וחד זסל װסס 
>o n  to PPon ipdpj jp, װpלפnp

 אונ־ פיל סזוי tponipj זיין אויןי הסט
-prn>iB ,ײסס א.־ז, מגש?ן־ל?ב?נם

:rpinnnporo די ,nproont כןון א׳ז
tpoiifinno n« n סל? פון » n ס םיז 

:jpv;o .װאו פאלה dp ס דס איז 
onon ,notpv ז במםום. ס זײז אױף מ

rro iio n o t s is ir ts i n o : o:
־p: הסט “:o^opn, onon opn פון

jpppi רי no ;po. בסלתוי!, םט?נלי 
D'in» np tr^y  ppn־po. .npoDi:io

n ^ : p m  ;pono, — הסט *p: np 
n רסט — זסנט, n םספיםס p:D'ino־ 
”o־rcnp ןײן װיןען pr'np בא־ דוחי

)5 ז״ס t» (סלוס
 איינ to ײסמו::, nטעvpי ס סים װ.״ «װ. 1אי נריי ס מי?ט

 npi׳o זײ װעל?ן נסכמן, םיין פון ססטעעפעז ניט זיו וועיקן «ײ
לסיסה.. 0 נ׳חסנ נסססהל?!,

ס לסס סז :לוינ. איד ס  זיך הסנד?לם dp ײעז .opn’npj י
n , t'noo. בילינ וו.״ nge זסד ס iv ,װיל כסססחל^ז np אויר 

InpuD שױן סשיטה ס ניט,

nn חסלסי :םסל?םסו! npn איז eon ?
ס:ט■ .־”א םס.־ יר1 ױיל איר .דס:ט׳*«?ס״. איך, —

ן.pינnשול
םסמיסס? —

— oJPoeroN o n  not do, כ׳חנםסלס ײסס 
nn סים׳ז איױ ngo יסיסל poop אין  po nooponn נידסל

*tpnpuo, ײססער ,o>npvnn oenp to dp oon np ןױיטו::.
שול•  םיר פיהל איד po .oonp: tponon dp do״ איחו־ ח׳ססנ

 חסנ איד ׳שולײנ, ניט כין איך םיל• םסמיס אייך געגעו ייג
 «ײן. opn לסס ייי«?ר מיז ס םסר ײסס נעװסוסם, ניט יסר
 סרנײס קאטןרזשגע ס ססר ײסם ,Dלnpvnn מיר הסס בסו

 שולליג, נעפיזזלם כ׳סיו סון ,too כסלסרםט onon הסט סיחל
 1 סיר בין !שולדינ ניט ני) סיך סייך, npD’noo סיר כסט׳ס,
1 d’iipj —־ !׳שולרינ גיט סיחר ײט

is ? נסלניט nno iv סיחר הסט 1סי —
 pjon ס נסו־ doip סייר סלרנח, !נסרניט טלי1סנםסל—

o ססר n. הסב סיך pip כין סיד ײסט גיט, חרטה po נין 
:tnnoop• פון הסנ סיך opn ,סײסער״, dpi װײמל״, -,״ױע 

dpop ...כ׳װעט נ?ל?ר?:ט tpoip n:iv.״
(סוי)•

 נ»ן אין מנוחןנמו ססייפ ױננ ארכײפעד די
דעס פ*ד אפיל אן ארױס שיהפ פרמציםסא

םאניםאדױם אנדזשמלפס
אדנאניזאצי־ ארבײטעד אידישע די

 אפגעדופען ײארים זעהר זיך האכען עס
 אגדזשעלע״ לאס דער םון רוןי אױפ׳ן

 און נוים איחר אין סאניטארױם סער
הילף. צו געקופען איהר זײנען

 צ£טײט ריגנ ארבײטער די האט אזױ
 אנ;ע• םראנציסקא סאן איז קאגװעגשאז

 םאדערש זי וואו רעזאילוציע, א נוסען
 אונטער־ אן מאכעז ברענט״ש יעדען אדײוי

 ער6א:דדשעלא <אס דער פאר נעהםוננ
 ד/ד צו איד«ר העלפען און סאגיטארױם

up כעהער די דעפיציט. גרויסעז דעם 
האטארױס־ אנדזשעלעס לאס םח ױניאז . . - הא־ צוהערער זײנע װאס #דאם וױיזען

ױניאנס אלע צו אויםרוף »ז געימיקם מא־ דער ליגען. א איז געװאוסט, בעז
די צו הויפסזעכליך און לאנד איכער׳ן ךורך עקזיסטירט דעמאנאג דערגער

 באװײזען צו שײנט ער װאס ׳דעם
 אז װינשעז, צוהערער זײגע װאס ׳דאס

זײך. אטת זאל עס

 אנבד נתיסזן א אײך :אט אט אין
 הר פרעזידעגט אונזער װאס דעקונ;,

 זײ־ אין טענ. די ;עדאנט האט לידזש
דדיסט ער װעאכען אין בדיף, א נעם

 געבײדע, נײע א םאד ױניאנס, בעקער
 אין אויםשםעילען איצט געהן זײ װאס

 די םון נאמען דעם אויף סאניטארױם
בעקער.
 סאניםאדײם זתדדמלעסעד יאס די

 גרויסער און עסזיסטענץ יאהר 13 גאך
 אריםע די םאר ארבײט וױכטיגער און

 א זעהר אין איצט זיד געפינט הראנסע,
םאר װאס דעם חוץ א יאנע. שװערער  העז ער װאס צופדידענהײט, זײן אײס

 דעםי־ איהר האט יאהר יעצטען דעם1 םזן םײערונג דער אין נעמען אנטײל
דאל. 100,000 אריבער דעתרײכם ציט | יאהר״ יאהריגעז הוגדערט צװײ דעם
 ער־ גאזעט״ יארס ״;ױ דער םון צײט

ט ער גאערט  םון אנשטעא גרויסען א פי
 אכיע־ אין פרמסע ײדי אז ערנסטקײט,

 שטע״ גרויםע א געווען איםער איז ריקא
 צבועצסטװא צו הערט!) (הערט! רונג
 װיכטיגע א און אונמערדריקוגג, און

^/ םרײע דאס םאר חיצוי ק ענ  װאאם ד
 אונזער*פיזד װעגען געגאױבט עס איהר

 קואידזש האלװין פרעזידענט ותן ׳סע
 אננד ניט אײך םאר דאס װאאט אאײן

V פלעקט

 ראױקאאע אוגזערע פון פיאע נאר
 באםרײאונג זײער םארדאגקען אידען

םאראורטײאע רעאיגיעזע אאעראײ םון
̂פשען די  אינ־ ראבערט קוירנעא םון שר

 טד איבערזעצם דינען וועאכע גערסאא,
 ראדײ אזנזערע אין אידיש אין װארען
p>fp .ואונ־ םון םיא< גאר צײמונגעז 
 האבען ^עוער אירישע ראדיהאאע זערע
 לײענענ־ געהאט נענוס גײסטיגען םיא
 אפתמעדאנסענ־ און גרויסע זײנע דיג

ןלםעז האט ער װאס רעחוז, רײכע  גע̂ז
 עס יאהדען. םיז רײהע אאננע א פאר
 גע־ איז עד: זײם יאהד 26 עױן• איז

 דענקענדע * םרײע די אח שטארבעז,
 םויה זייץ דורך םאראאחנז האם װעאט

 נייםםער. ׳ נתיםצ איהרע פון אײנעם
 אינטעחר זײ וועט עס אז גאױב, איך

 איז טעג די װאם םרעהען, איז סירעז
 םאײ און נעעחרט ארכײם גרויסע זײן

 בדאגזעגמם א דורך געווארען אײביגט
 םרײ זײן םון אאאץ דעם אויזי טאבאעם
 איז טאבאעם דעם אויוי הײם. העדיגמר

 :אױםמריםם פאאגענדע אויסנעקריצם
 הײם די געווען איז •אאץ חנם ״אויוי

 חאס ער אינגערסאא. ג. ראבערם פון
 ״םורא חײסם דאס װאם נעװאוסם, נים

 גע• שלעכםם. טאן צו סורא די אויסער
ו ״.1894 געשסארבען ,1833 בוירעז / 

 גזר נעעפענט איז צײס זעאמןר דער
 םאר איגגארמוא־אײבר^רי אן װארען

 דאם אױו• פזבןליקום אאגפסיעעם דעם
 דין װאו רױ?, דזנר םון פצאר זיבעאםז

̂' געוחנן. איו הײם ; ־.

 איסט וױיטינג איהר אױוי איצט זי האם
 װאר־ װאס שוױנדזיבטינע 170 אריבער

 ארײנגעגוםען נעקסט זײער אויוי סען
סאניטארױם. אין װערען
 זיך האבען ארבײטער די חוץ א
 פריװא־ און אמאניזאציעס םיאע אױך

 אפנערוםען װאךים זעהר םענשען טע
פאניטארױם. דעם היאוי צו געקומען און

 סאן םון אקזילערי די האט אזױ
 סאגי־ דעם אײגגעשאאסען םראגציסקא

 םון דרײװ װעיפעיר דעם אין םארױם
 עס און םראגציסקא סאן שטאדם דער
 געבען צו געווארעז באשאאסען איז

 דאאאר מויזענד 10 סאניםארױם דעם
 םארשפא״ םען װעט דעם מיט אז אזױ,
 אויסגאבען קאאעקשאז גרױסע די רען
 שטרעבט סאניטארױם רער װאס צו

יאהרען. אאנגע םח שויז
 האט אגדזשעאעס אאס שטאדט די

50,000 כײשטײערעז צו באשאאסען

,̂ flBeaffiaBwasaawB

פרעסערם

 אזוי און סאגימארױם דעם פאד דאאאר
 דע־ דעם דעקען און ארויסהעאםזגן ארום

פיציט.
 האנמן ביאחןרס״ ״שיהאנא די

 טויזענד 5 אױױ טשעק א ארײננעשיקט
 אאס־ פון איפפי משפחת די דאאאר.

 קא־ א נעשײנהם האט אנדזשעלעס
 פען װעאכעז בעטעז, 12 פוז טעדזש
 הא־ דער בויען. צו גאײך צו טרעט

 אנ• אין געװארעז געשײנקט איז טעדזש
 עא־ םאדשטארבעגזן זײערע םון דענקען
טערען.
 זײ װאס טוען סטייטס װעסטעדן די
 אגדזשעלעסער אאם דער סאר סענען

 םאר נעבאיבען איז איצט סאגיטארױם.
 'זײער טאן צו סטײטס איססערן די

מײא.
גרעם־ די ניבען סטייטס איסטערן די

 סאניטאר״ אין שוױנדזיכטינע צאהל טע
 cm נואר איז ארײן יאחן נײ םון יוםג

 אין געװארען ארײנגענוםעז 1925 יאהר
 און שװיגדזיכטיגע. 109 םאניטארױם

 אויסצױ קאסט שװינדזיכטיגער יעדער
 אריבעד דאאאר. 1400 אריבער האאטען

איצט וואדט^ז װאס ד«ונדערט
 יארה נױ פון זײנען נעססם זײער אויף

 אר־ זײנען טײא מעהרסטען דעם אאײן.
 פאלשידע־ צו ב!אאא:נעז װאס בײםער,

 יױ איז ארגאניזאציעס ארבײטער נע
סאגײ דער זיר om:itii דאחם גיאנס,

 צו אדגאניז־אציעס אאע צו טארױם
 אן1 סאניטאיױם אין מעסכערס רען
 ארײגזד שנעלעד װאס העאפען om סים
 אתא־ יעדע זאא װארטעגדיגע. די טען

תט כיעז ביז ווארטעז ניט :יזאציע  צו ו
 וײ זאיען און קאאעהטאד א שיקען זײ

 סי« איז דױס זייערע ארײנשיהען אאײן
 זאמגן׳: צװײ אױםטאן מען װעט דעם

 םאניםארױס cm העלזנעז װעט מען אי
 ק%!עיד די םארקלענערען װעט ממן אי

אויסנאבען. שאן
 104 איז אפיס םון אדרעס דער
.1911 רום עווענױ, םינםטע

 םאדעחמ ױניאנס אײועננאהן
 ניט זיץ זאלען וױיחשעס אז

 דער אין וױ קלענער
מלחמה־צײט.

 פון אסס׳ן״ דזשאיגט ״װעסטעדעז רי
 איחעד גרויסע צװײ םון טשעראײט די

 א אנגענומען האט ױניאנס, באהן
 פוז װײתשעס די אז פאדעחגז צו באשאוס

 און וועחנן געהעכערט זאלען ארבײטער די
 מאדוםוד די אין װי קאענער גיט זײן זאא

? ױניאנס צװײ די יאחדען.
״ יאראודm אװ ^בראדערהוד ען מ ^נ  ט

 קאנרא?״ רעימועי פון ^ארדמר דער און
 אח נאשאוס cm םאר גרונד דער םארס׳/

 פונמט איצט זײנען אעבענס־מיטאעז די אז
 םאחםהאוײט• ״im איז ̂וי טײער אזוי

חא״ ױניאנם צװײ די םון באאמפע די
 8 םון םאראויזי אין אז ערהאעהרט, בעז

 צונע״ באשאום דער װעט צײט מאנאט
 אייזענבאהז״ממנצ־ די צו tmyii שםעאט
ג אםיצתאע אז אאם דזשערם נ ו ^ א ם

י סיטינגעז סעקשאז רעגזלערע׳

oo»»ir װי •♦חר״ Dfn of ויי 
 איב^נמי אייישס

 <*»111 די ת<ס
 ווסרמי• גסיגתנם יײדים
N »יהר ווון ,pwi< <ואיס  bw ז א

ן ו ם פ ק ו א ל ס
מ־סט װײסר • n  oon וױםסן זײט  

*pa אוז װ?לוזעט  tPDtn■ iv לסן־ 
vם ^ ת אי ביז חסנסן םיל װסם לי  
די נדט נעםאכט PD3PW11V ליי׳  
 vig |pjg9vpnv npng upn הסלץ
• אונ סון  tngnp: onpppnp tpr׳i 
 npt םעפםסדי־דסהטסל ngo אונד
tie ninpi •vn ton ,iptr iv ■unpj 
•g»iv די tig יעך paonmimv n  
•jgp iv IP::na top הסלץ pen"

•toeaeoD
o:pepg גייעם nptao no: יחם 

װסלכ לײוחמל, « pnpoip די םיט  
י י  I® tvngnp: גפרקענט איז«  

ע ק שי מי •« tvsnpgepp pcdp־u 
הסכסט סלס pmggijgo מיי•  too

 np נלעםלסך.
_ יי גיי  tyoipos «

W i

אוזזד 8 נאװשםכעד, פ?ן16 *װענפ, מ$נפ$נ
̂רע די אין לסקסלס: מיטימ פאלג

 םםריט• טע5 איםם 210 האל. בעטהאװען - טאון דאון
 סםריט. טע103 איםם 143 בילדיגכ. ר. א. — הארלעם
 עײ• װאשיננםאן 1581 תםם. קלאב 2 לאקאל — בראנקם

 םםריט. םעקםאן 229 לײםעאום, לײבאר _ בראנזװיל
 לעק• 67 בילדי̂נ לאקאל אומער אין — ברענטש לײדים

עװ. םינגטאן
גרוםי ברידערליבען מים

9 לאקאל באארד, עקז.
ט״ג״יי׳מי• הײםאן. ל. ■ םשעלםאן. גאלדבער^ א.

יוניאן װ. ג. ל. א. דער םון מעמבערם אלע צו
 pnpi's 1*״ קויוט *יחר װען ס״ל, אײער «ון «ר«גע־.ש 10 *רוגטער גיב איו

רװזךו נלאװס. ח^וחױיס. םילייי' די 1 ייי ױײםזגי •זןי :,ך *ון אונב̂ו "יי ■ .
װ, טיוב»ם 1811 מז בינעל ױניסז דעם w״s איחר װןן ^ ן י י  נאא׳^ »״ער »דעי י
.np»tm«: mi«o ג«נ«עז 1««ר׳ su t«- **<ר ד-זער _ ביל. on 17נס*»חל ג״ם

.׳יי ־Sאײנ?נםיםסל. דעםבום, .I ■

/יגערנממ *ן חאלדטאן

TO**

I בלוטענטהאל א. דר.
.ן דענפזיסט באװאוסטער

וו., צווײטע 60 ונין אפיס פריװאמ ויק אן יעצס חאאט  טע4 קאר. ̂ן
יעגכױסםרי. ®ת צװײגיז אאמ אין טדיטטעגסס 1

מן םיטגאיחנר יוניאן ײ אײננעצארעז. םפעציעא ו
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« 1 01ל8( •t m(
w «  ogn >gpg> a n  no iigga• 

civ a a n n v  g ocw טיט•:: לצצטעז 
nggj oj’g r n  tie,־ ig וצרװײל •gt 

ipi אין ב(ײנען װייטער o'tg י■ די» 
pa אײחשצנטס גיזנעס •g> cjn |ia 

igp, ניז p*ipijg אראנזעםענטס pn־
i• <׳ח n n  D3«an

 ־igc איז ogn דיסתזסיע, דער אין
ipjpii tPDiPW דער pjgie, ה*נמו 

pajgo אדמי־ די »ז אױסגעדריסט, זיר
'ogn io  igpg? pa p ^ g ro rj סיין 

שטע־ gig נעמען iv ognpj ניט חגנט
 סעמבער־מיטיננ iprpca דער אוננ.
 IPignpj |peiipjj״K דעריבזוד איז

ipjjicivnga די igc pjgie מענד רער 
פי•  א וח־ף pg igpgi דעם pa מר׳

 tie שטעיוננ די איז iv 4 pc 1 ט1װ»
*pj טטנעחײסען אדםיניםטראציע דער

tn g n•
 דר ברודער ogn מיטינג דעם אױןי |

 מעהר װעט ער אז ,oipipip בינסקי
 *pjpo םאר ?אנדידאט t״p ז״ן ניט

 דער״ האט ער .igpgi דעם pc דדפןר
ip ogn ,oip>B לוי־ נים סעהר װעט 

ipc וױי< דערםאר ניט אטט, דעם פאר
 װיל יפנסיאיל דעם pc סעםבערשי• די

 רא מ חאט ip וױיא ipig גיט, איהם ■
ip tg* ניט װעט oinpinp װערעה igj 
igc פשוט ip i, װײל ip וױל mpo ניט 

o-cg pg WfSgS. די אז ניט, װיל ער 
ipnpox ogn ,ppjn רד כײם איצט 

 gn ipigt■ נאארד, דזשאינט םדן דער
 נ«• tpaign זיי »ז אויסרייד, I* בעז

tgocng ojpp ,אאזט ער נאר װאונדער 
 דער 1אי זײ שסערט ער דאס ;גים ײ1

 -pmv זיןי דעריבער װעט ip »יאױנײם.
 וױיזען זײ tpigt אין אמט pc ציהעז
ogn זײ ipjpp ;אויפםאן ipigt זײ 

igiigwemg ipopiv v* האבע! a t 
י מאכען װעלען זײ אױב ׳טוילד, י

 מוזען רעט^רט װע<ען זײ נא*ניע.־ס.
 פאראנט• פו?ע די זיו אױף נעניען

טרטי*נ?ײט.11
ד cgn :ע<ענע;חייט דער בײ ח מ  נ

סזי  פטינענרע: ראס נעיטנט מנינ
 פאדצסעחן סיר <gt טען װי.< '״איר

 נאטש דטס )טע;<יך נאר וױ פיא,־ אזױ
 *iy פויע ראם געהאט שטענדיג האנ איר

 *<pg< סון מעמנערשיפ דער pc טרױען
 די וױ גום *זוי פיהרונ:, מײן **יז <10

 דעש פין ארטיניסטראציע דער pc פיחמנ;
 גע״ נוטגעחײסןן שטענדינ זײנען י*פאר
 ,01שי צוס Ufoippj איר ביז דאר ױארעז,

ogT איר gi> ניט מעהר tvenyug ו» 
a טענעדזשער רער זיין n  pc יטפאי.״

 בר. ogn רעדע pn.pc סאײויף אין
 ־c’> pc אױסצמען יעזעןyרנgס ,מבינס?

 ארוים נינען iyoo’:iogp די agn לעטס,
 פאטערס״, ״*ראנרעטיװע סון pragi איז

 נעוייסער א *מיסנעצ״נט װערט עס װאו
opv’ocppo, אדמיני• איצטינע די אז 

o סםראציע i’g r n  pc נgארד •pp Pgi 
ט1? מען pg ערםאיני״ר, זיין נען  g נ

 וזארסצן 1צ מעמצן י1אוי לקזאזל, שעיר
 דורנ* g סאכען זועיען זײ יב1א ׳טויר, יי

סאי.
 אזוי נעוזט pp^p ?אכיוגיםטיש? ״די
 זײ og־i״ — aigipi ?ר האט — װ״ט״
 pc די׳סיהרער איצט שוין ימדצז1פארל

 מיט אייז ניט שטימעז ogn ױניאן, דער
 נפמיינםמע די אין זײ jpriMtrgc איז זיי,

 agn דערפאר, כלוםר׳שט סארבר«כ?נס,
 אדםיני־ איצטינ? די שטצרצן װילעז זיי

ai’grn םטראצי?  pc .װי• ן1א בטארד 
 •p; tpipii םאראיםדוננצן די אט באיד
 איצטי- די pc צושםימוננ דעד מיט ראכט

ggn ai'grn באאדטע נ«  ticװיל ̂׳ 
 -icgp די ,a’cg איז נמןהר זיין ניט איר

 1צ װ?מעז יוי1א iPcgn זאי?ן ניםטעז
;pigp ניט tP>gt זײ ;שולד די ווארפען

l | M  (A ft■ י | | | < | | | | % i i! * w ̂יך דעד יויז ס “ס“געי זיי חןיב •
ארבייט.״

in «»n 1 «ייס.<
 jg• אױר »«רט ap pg דצרפון, וײטען

 ווערען. igavi דארף «ס agn ג«וױז«ן
gt op aw> ^ניז וױ נ«טער אדבייט 

’<0«P
 יד דער אין jpj;n׳ag■ די ױשען1«

ig»j ד?ר כאטירריר, זיך, געפי;ט iogp>* 
ogn איז ipaipprgc י נױ איןg11ר« pי־ 

P03P% \vv״ pg ־ >*pprאון )״ agn 
 דצר pg זיך מיט נפנראסט agn Bgד

 איז agn שיש, ד?ר ׳קוכיט דטו ױגי»<
ipngnpi o:gspi ד רורךpאריינםישתנ ר 

ia( דפר pa’ogp iPoipra*cgy, און ap 
 שיש ר?ר ag agn tpnipug רטp1ו

agn ױײטצר. אזױ און זיך, סיט נענרטכט
 ױ- דצר ipipn נארינטען jpdip דאן

ig'j ניי אױם«ר טצטינפייט ’Png איי איז 
ipjpii .pnpipp ,פילאד^פיא ,igoogc 

gigp’r, ,נ־5ם«ר טאגטרצאל, ?יױויאגד 
pg ga שםעט• אגרערע נאך

 סארנציצוען האט נאראף ט?קרעט?ר
 פינאנציצלצר רער ipjph ט״טס?נט8 א

pg pjgp רצקאמענדאציעש זײנע נ?ס«:ט 
ap agn וױיטער. יף1א טאז 1צ איז
 װייס־ די נאז־יכטצט אױן־ tpcgn אזױ

t agn ,ipoiptipic״iPi כא׳שצםטינט 
apg נצ:?ראל g ,anpt”:g:ngדpר P3־ 

 דיס־ ,8באארד דזשאינם פון נסדזש?רס
 • לאקאיים. pg קאונס־לס טרי?ט

 האט האלפצרין דזש• ״»ד?זיד?;ט8ױי1
;ic נק־'טיט?ט ד?ר ipjph בוריבסעס

P igng ppoo’g״oipaanggpn ]gp.
 agn |go־t״i סאי• װײס־סרעזידצנט

 ipiippjjg pg tgaaga pa נאריכט?ט
i*ig* דער >ppn pg pjg. יצטינ?ז« ms• 

רצ;ט<
 ogn ao’iigpcp^ >a װייט־ירעזידצנט •

 די pc bייpטיגpט npn tpipii נאריכטעט
agn ,aPgpgp צוזאמען ׳שטעלען an apn* 

opno קאונטיל pg 1ני *.png
 agn רײזגסת «n -«ר«זידצנם8ײ1ו

 pg ימננ?ן8וא ppg ווענען גאדיכטצט
סייאדצלסיא. אין ig’iv דער

 agn אמדור apgo *»רע«ידצנט8װיי
 אונ• pr צושטאנד bpp ipjpii באדינטעט

pnpjpp pg apgpgp npt.
 ipaj’cn דייװיד ־«דעזידענט8יי11
 ooip agn איץ ipjpp, נאריבט?ט האט
.pg> ig’JV>« 10 האטערס ד?ר pg פאר

 ד?ר איז ,apnp»״a סדיהער שוין מי
 tpn נאננ, סוי«ז איז. ipiipj נאן־ מיטינג

 *pp מיר און <bp.־b bi« נעהט צייטױ״נ די
ipj נאך gjבאריכטעז ניט ,־ ipjpii •איו־ 

n;pj ה*;ד<ונ:?ז. אדער באשלוסצן ױצלכע 
 pp די ?רשט טאן האנעז םיר ipPpii דאם

זיסד. טענרע
 ד?ר ipjpii אויר זיא ניײכצן דאם

 ,PB’agp ק־?דענ־י?י » pa :אשט׳טו:;
agn באלר זיך דארף ipcnpj אר• ד?ר צו 
 ipjgp מיר װעי?ן דעט ipjpii יך1א נייט.

 סון טםצר י.ורענד?ז איז ערשט באריכטען
״נ?ר?כםינחי'ט״. דצר

 ווענפ נליינע די אויף זיך וראפעפ ,,פו־ײהײפ״
סמריס״ ״ועפעהפיװ אוים טראכם און •

דובמםקי. דייװיד פץ ערקלעהרונג אן

pg סרי^זייט דער,“ gj ipd9 tic■ 
ר  נד1א זעהר א ערשיגען איז מ

 g םיט ארטי?על :נםװטרטלינער
 אינסינואציצס, p.g םארלוימדוננען

 *pj דארט װערם apnpnjg זװױשצז
pg דצר ppopn, g pc ongc• 

ngoa w,“, ווײ 8 םיט פני8י «ז» 
 םיט |po8iiv איך, האכ צוריט ן

 םריהצר זײנפן agn tpjgnpc ־
pg n*0 P8 קלאוקמארער דער 

 ארנא־ נצחייםצ g סרגאנידרט ;
yprgt. גפהייםע״ דאזינצ די, ig- 

r» g p;, װערט Bign ,רצרצצהלט 
 g> tio- םיםנלידער tic ':באשטצהן

10, pa לאהאל סריהפרדינעז דצם 
p.c pg דעס םיט ,36 ל«סאל ppnv 

pg ,iri'TCBJgp שטיל דצר -jig 
 נאך אזוי pg ig’jv די «וםינ«װצז

 .“«לינ?צ די pc מאגט די נר«כ«ז
agn האט בלעטעל תאמוניסטישע 

 נאנ־ דצר pg באװייזצז ימספגם
 tpj'cgn אכצעוזן איחר po *יים

pa p 80 שטץ־װארססן pg•י
 ipjpj apjH'mtroo bpbp ג

. 10 pu |ia ,ארםיניםטראציצ
agn n באשילססמ «נילױ »i» t 

»p a n . iתטיװ angaa,״ agn 
po ײ«רעז. באװיזצז ניט תײנעס 

agn איו •סרײחײט״ די ipa'ig 
 gn- די דתסט זי פארשםענדליד.

 ש«- 1צ כדי acg>a סקפלחאסטע
tg דער w  onpagp, ברעכצן «ו 

pp םצםנערשיס ד«ד iv pg 
 ap ogn יי וױ <״gpg< דעם

 *jig po o}gpg> pnpnjg םיט
o’Jingp agn .*gjgrpjnpox* 

 די tg ,bu גטנץ ווייס גיסםצל
ipjp” ) o גיס איתר tpjp«> pa 

o די ים u p  agn ,oppgag והד 
i t  r g  ppnv npn -j>r 

8 pnpnjg nרבייט?ר po 
npopr a m  pg םיט <-pt8 

agn j w p o  pj'pjira 
דע־ g tpagn זאלצן םיר
 *go n אױוי ײירסינג ייסנדס

gt> זײ ipjpj ipvpncng 
i pa״.voogga pnp 

ap tg נו*טיג סוים איז 
^ «ז נו מי׳ ס n י8« ד

*P

 *goivjg כונ־ז בײזער דעד מיט אױס
 pg ױניאן npuig pg >poio 8 כ«ז

 1צ ;בלאטע 8 איז אר״נשל«*«ז איהר
8 ipcsrsc שטרייט pg שעועד די 

 ־8ל אלנזער pc מיםגלידער די צװײבעז
 צו כדי ,a?8P8< :דצרע8 ױי pg האל

P'»8t'J8r שעדינען g  ipuig.
 מייל נ*ט ערסלסתננ די סאך איך

 IPJPP”>«g דאחי ipo 18 דצנס, איף
 «1לי«8נד8סק די pc ײ«לנע אירנענר

 *gp 'ענעד אין ערש״נען agn 8לינ«ג
 pg acg<3 די נל«ם«ל. םוג׳סטישצר

 ניט T>jpnpc םיר ipjpp ׳טטח די
 האב רות1ש די שרייבפנדיג אנדיהדצז.

 p,g סלאוק יענ׳נע די 1זינע pg א־ר
eg tpjpo agn ,npcgoapnn1׳ nsיר 

 ױילדצ אז«לנע. pc tnn’cigc «ן1לא
ngj pg .nrrpo ד«נש דערפאר Tg, 

ng ap agn צל־יקצושלײ־ סליכט מײז 
pn־p; דעם tpocgn^ppp iPJ’ign לי־ 

agn ,ipj פאבריצירט אבזיכםליף איז 
pg ipngnpj דעם *bpp ipr'BB'Jiogp 

” gn• דער ipjnpr צו ■ייז 1 .ig’jv 
 ׳כט«רט1צ pg ירט1דצטאראל' שױן 1«ב

pg a?8pg> pnpnjg זיי, ogn ipp’ii 
 ig’jr סאטערם דער סיט igo אױף

 ניט npcg זיי װעט agn- .10 לאסאל
!של־ננען.

 ,,paj’cn ױד1דײ
npmpjpa אמאלנאשײטצד gp- 

tg'jr anpo .10 ל, g. .ל ii .J. .י

 ױ געגןן אמאמאמייסעד דער פון זיג גרױסער
אני5ס»מ סיימױנג אינסערנעשאנאל

 לײבעל• דעם ®ון דירעקטאר
 אין צוױק דעיארטמענט

דערחײם
)1 ?ייט וון («לוס

 האם אײנדדוק טםען גאזוג^רס »
 פון קןול^ניע די געמוכם איהם »ויף

 יתגעלײם, אידעאליספױשע חלד*ים, 40
ױמר םים בילדונ^ ח

 א געמונען עד חאט ■וילען אין
 די אנער לאגע, עקאנאםימע מיעכםזנ

 מנסע- «ום דארםען זיעזנן חאמנוגגעז
 אר- דער םים ןרארירען איז ער חנן.

ם״ דאם ®ון נײט  r ואילמן. איז *ר
 א געזזאס ער האס םאםקוחן׳ איז

ה I-סזנרעמימ סיט נאאאחנר  םים י
ח קאםוניסטמן  אי• אוםיארטייאימע י

תנג סאוחוט וץ ויעז״  עתסט פדינם חמי
r t s v:, די ער. זאנם 

^ ןmp :יסםען  err או
 די אמנר אומעז,

\r r דער אױוי אוקען איחנו

װאיר־ קאאדהיננ אמאאגאמײטעד די
 א איצט פײערט אכיעריקא אװ קערס

 םםרײק ־װאכי:ער19 דער זיג. גרױסען
 סײילאריג; אינטערג^^אנאל דער בײ

 שיסאגא און יארק נױ פון קאטיאגיע
 לען £ א םיט געװארען נעסעטעילט איז
 ה#ט פידםע די ױניאן. דער םאר זי;
 נאכ־ און ױניאז דער צו געבויגען זיך

יו:יאדבאדי:גו:נעז. אדע גענעבעז
 ם*ז אײנער געווען איז סטרײק דער

 אטאל־ דער װאס םארביטעדטסטע, די
 צו אויסגעקומען װעז איז גאמײטעד

 די םון אײנע םירטע, די םיהרען.
אנד, אין מנײדער־פירמעס גדעסטע  ̂י

 ישי־ אין ןיא יארק נױ אין ?ןעאער סיט
 ארבײטעי טויזענט אריבער װאו האגא,
 פאדמאס־ זיך האט בא״שעפטינט, זײנען

אמאאגאמײטעד. די צוברעכעז צו טען
 האט צוריק חדשים 5 ערך אן מיט

 אטאי־ דער װיםעז, געילאזט םירסע די
 םעה- איהר פיט וױא זי אז גאמ״טעד,

 איהרע ערקלעדט און םאדהאנראען ניט
e ״א*עז םאד שעפער r r.בע־ כדי ער״י 

 דער נעגען קאפף איהר פיהרען צו סעד
 זיף־ פירפע די הא־ט אמאלגאםײטעד,

 גארכיענט ױנײטעד די םיט םאדבינדען
 וױסעץ נעילאזט האט אין װאידקערס

 וױילעז זײ אויב אז אדבײטעד, איהרע
 צו באלאגגעז זײ פיזעז יודאדלײם זײז

 און װאידקערס נאדטעגט ױנײםעד די
אפאלגאפײטעד. דער צו ניט

 אױםגענױ הןןט אמא<;אטייטעד די
 האט םירמע די ײ<וס קאםף, otn פעז

 האט און ארױפגעצװאונגעז איהר אויף
 שעפע-, בײדע איז סםרײס א ערקלערט

שיקאגא. איז איז יס4י גיי איז
 געדױערט האט װאס סטריי?, דער

 די פוץ אײנער נעװען איז װאמוז, 19
 מיט האט םירמע די פאדביטעדטסטע.

 ױנ־ גענעז׳דער געקעספט כױמלעז אלע
W םירמע די האט יארס נױ איז 

 נע־ אינדזשאניי^ז אז ארויסגע?ראנעז
 האט שיקאגא איז איז ױניאז דער נען
 פא- דער םוז היאף דער כדם םירםע, די

 איבערםאאעץ אײנינע גזןביאכט ליצײ,
 און ױניאז דער םון *פיס דעם י1אוי

באאמטע. ײגיאז סזי א ארעםםירט
 מאביליזירט אויןי האט ױגיאז די

 סטרײק דעם י1אוי קחןםטען איהרע אלע
 קאכיף א געװארעז געפיהרם ם׳איז און

טויט. און לעבעז אויוי
 באגריסם יחנרט זינ םון נײעס די

 טוי־ צעהנדליגער םון שכיחח גרױס םים
 מיטגלידער, אמאלגאמײטעד זענםער
דאזיגען דעם אייןי האמז װמלכע

 דעם םח טײל א אויוי וױ קאלאניזאציע
 םאס- דר. יראגראם. רעקאנםטראסמאז

 לעצ־ די פון םיינוגג די םיילט קאוױץ
 יענאלי• איצט איז ״ארט״״ חנר םע.

 ״אגרא־ חנר 1אי רוטלאנד «דן דרט
 יק״א »יז .דדפאינם״' .דער רזשאינם/

 חילפס־ארבייט. רי געםיעזאם םחנן
 נײע די אז *ום געשוםמן איז ער

 באקוםעז דארפזנן פארםערס אידיישע
 קרעדיס — םלאנוה בעיי וײ חלװאות,

י מדפיגעריע, פאר  •נױ די — *וייז י
 זיואס אויסער אוגסנרשטיצוגג, םינע
מ 4וחנרע געגתנחנט דארפונ שולעז גי

 םארשװע• א אױף װי געקוקט סטרײק
 קלא• גרעטטע די פדן אײנער פ־ז רוננ

ױניאן. די צוברעכען צו פידפיעס דהי::
 פירסזן דער צװישעז אגוימנט דער

 געװא־ דערגרײכט איז ױניאז דער און
 םידםע די פריה. פרײטאג יעצטען רען

 קאנטראסט א אונטערגעשריבען האט
 אלע אויף אטאילנאמײטעד דער דיט

 I ״ סא:״ דעם אויף ױניאךבאדינגינגעז.
 םאר• אוגםערנעשריבעז זײנעז טיאקט

 פארשטע• זיא םירםע דער פון שטעהער
f:■ אפיאלגאטייטעד. דער םון הער t

 אויפנענוםען האפען סטריײןער די
 אויסערגעװעהנליכער כײט :ײעס די

באגײסטערונג. און םדײד
 די האבען סריה דעד איז זונטאג
 J* אין פארזאםלונג א געדזאט סטרײקער
 עגטוזיאזם פיל טיט האל. װעבסטער

 פונסטען די אויסגעהערט זײ האבען
 מיט סעטעלסענט־אגרימענט דעש פון

 םעטזןל־ דעם האבעץ און פירניע דער
 די גראטולירען טיר אגגעגוביעז. םענט

 מיט אטאלגאמײטעד די און סםדײקער
זיג. גױיסעז דעם

 שאדען ניט װעט םארבײגעהעגדיג
 ״ קאמוניס״ דער אזוי װי דערסאנען, צ

 װאס ״םרײהײמ/ די ארגאה םישער
 ״םאר־ א װיל זי אז ככלוסרשט, שרײט

 גע• דא זיך האט םךאנטי', אײגיגטען
דזאאטען.
 לי האט םטרײס דעם םון צײט איז

 ^פאראײניגטען . א םאר העטםעריז
 גזד העצצן אײז איז געהאלםעז םראנט^

 די נעגעז און אמאלגאמײטעד די גען
 אזױ האט און סטרײס, דעם פון םיהרער

 און סםרײקער די דעטאראליזירט :אןי
 קאם״ דער םון הענט די געשטארקט

 גרעםערער א כייט אאץ זאא זי פאניע,
 די יוגיאז. דער געגען קעטפען חוצפה

 אײ| איז געהאאםצז האט ״םרײהײט״״
 איז אמאלנאמייטעד די אז שרײעז,
 םײלאריננ די און געבראכעז איז *£יואר

 און נענלדיבט איהר האט קאטיאניע
 וױיטער! אלץ סטרײק דעם פארצױגען

 קאפר טײלאריננ די אבער האט ענדאיך
״פרײהײם״ די אז אײנגעזעהן, פאניע

 דעם געסעטעיט האט זי איז בלאפט
• סטרײק.
 ״פריײ די נעטאז האט װאס איז

 מוױיג א געמאכט האט זי ז ווײט
 חאט ױ צו סעטעלםענט! דעם וועגעז

 געשעםט זיןי האט זי װײל עסיגעםאזס
̂־ אז באריכםעז צו  טד איז סטרײה דע

 מד זנס חאט זי צו געװארעז, װאונעז
 עס׳גא• געװאלט ניט האט זי וױיל טאז

 דער נעבען צו ניט כדי מאכען, קאגט
 געםײגחײט י א קרעדיט, אםאלגאסײםעד

יעדענפאלס! עם איז
 א ־ פאטירט. עס האט אזוי אח

 וואדט א פרײהײט די האט טענ •אר
 סעטעלמנט. דעם וחנגען חגדמאנם ניט

 פערסצז . אדעד דרינתז .אויפ׳ן ערשם
w ױ חאט טאג u r •צװיי• עד1 אויו 
 אדזוערםײזםעגםם, צװיאאן זײט, טער
 -1« וױמז; נע^אזם שדרות עטאימ אין

י % געסעטאיגס^ איז סטדײק דער
 ״פרײח^ם״ די עם סצמפט אזוי אט

. פאראימיגמען א .פאר ״ ם ^

י
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 די agn ,BP’noa-cg^ צוױי די
 igpgi ױגיאז, anppgo pg •ליטערם

 pnpjjpi g ײט1 שוין tg פיהוט ,41
.Ovpipjangc a'jnpjp oipn צייט,

 די ipjpj otcpj tpipn סםרײפס די
 וו. pc ,*’J8iogp jj’o'ic 151 ,סםאר

 ״סריים׳נר רי ipjpj און 'סםרים, גמ26
 POST מ. pc ,*’J8«agp 100 פאיטימ
 1811 טע12 די שױן 1אי «ס סטרים.

oj’i םטרײקם די pg- tg ipnpj די 
 י118 |1א מוטינ אזוי |pj״i םםרײס«רס

 tPO>gii זײ ױי opjii ,1םױ־לו&}י8ק
oenp אױ;ט«ר נ«כמען pg .קאםוי
 I8'Ji’ anppgo pg, ■ליטצרם די

8 ,T iTogj ,010 ,41 igpgiלץ W1 
n  tgp 1« סטרייסס op .ipj'hpj

 םיםנלידצר די tg ,ipnga o'j ב«ר8
pp די pnjrwg *נצל8אינס«תע׳ gi־ 

ipigt oigp צולײנען opep pg ojgn g 
 Jig* םיסנלירצר די pg .jpcipn םיט

n g  agn ,jnpt״vig.tPB נ«ר5ו« רער
v* (י*לוס i 12 ז״כ.(

ר בײ שױן קאמיטע אראנזשמענטס די — בילדעג אינטערנעשאנאל דער אץ  ארבײט. מ
 געשיקט זאל קאנװענשאן דער צו קאנױדאט װעלכען אירגענד געגען אבדזשעקשאנס

• יארק. נװ #סםױם וטע6 װעסט m 3 לןאמיטע, קרעדענשעל דער צו װערען
 אונזער םון סאנװענשאז קוםענדע די

 מאנ״ עפענען זיך װעט אינטערגעשאנאל
 נאוועס־ טעז30 דע'ם דערםריה, אין טאג
 באשטימט םדיהער שויז איז עס װי בעד,

 אבער װעט האנװעגשאז די געװארען.
 םען יוױ ■יא״ז אנדער אז איז פארקופעז

גערעכענט. פריהער עס האט
םארקו־ גמזאלט האט חאגװענשאן די

*ג*־ פילאדאלפי^ דעם אין טען
 ניט נאך איז געבײדע די אבער סטיטוט,
 וועם.דארט קאנװענשאן די איז פארטיג

 די אבער װערען. געהאיטעז האנעז ניט
 קאםיטע אראנזשעםענטס קאנװענשאן

 •אסענדען אנדער אן באזארגט שוין האט
 טעםפעל״ *איגעל חנר איז דאס און פילאץ

 גאר• ינג1ם« אין זיד בעםינט געבײדע די
 םײ סטריט, בראאד לעבעז טטריט, דעז

לאדעלםיא.
 מיטיגג יעהרליכען םערםעיל דעם אויוי

 באאויד, עקזעקרמיװ נעגעראל אונזער כייז
לעצטע געװארען אפגעהאלטען איז װאס

 צוױי די נעװארען באשסימט זײנען ײ¥ך,
 ארביײ אנםאנגעז דארםעז װאס לאמיםעס

 זיך םאננט קאנװענשאן די אײדער טען
 קא• אראנדזשעמענמס די זײנעז דאס אן.

קאמיטע. קרעדענשעיל די און סיטע
 קאםיטע אדאנזשעמענטם • דער אין
 םאלנעגדע די נעװארען באשטימט זײנען

 אב. סעקרעטערןטרעזשורער :■ערזאנען
 סאל־ פדעוידעגט ,זוײס עדשטער באיא^;
 פדעדדענטעז וױיס די אוז נינםא װאםאר

 און האליערין דזשײקאב אםדור, מאחס
רײזבערג. הלל

 שױן איז לןאמיטע אראנזשעםעגטס די
 נויטיגע א<ע םאכען צו ארבײט, דער בײ

 קאטחננשאן. דער. םאר םארבארײטוגגעז
 געדארםט האט זי װאס ערשטע דאס און
 אנדער אן באזאדיגעז געװעז איז טאז

 דעם םון טראםטים די װי דעם נאר &לא*ו,
 האבען אינסטיםוט לײגאר םילארעלפיא

 איגטעתעשאנאל, אונזער װיםען געלאזען
פארמי: ניט נאך איז געביידע יענע דאס

 רעדזשיס$רײ*#ן די אנגעםאנגען זיך האם גאװעםבער, טעןdjn 15 סימװאה
 זיד דארטען עס ארבײטער װע^כע — סיזאן. דעם ארבײםסלאזע זײ פון

־ ־ . •! רעדדמיסםוײרען. '
 װעט סעזאז איצסיגען דעם םון ארבײםעך

 כמנן18 דעם םיטײ¥ך, אנהוימז זיך
נאוחנםבער.

 די בלויז זיך דאדםען חןדזשיםםרידעז
— :ארבײםער םאילגענחנ

אום• איננאגצען זײנען װאט די .1
אועוםט, ערשםעז דעם זי^ט באשעםטיגם

1925.
 אויוי געארבײט האבען װאם די

m דעם זײם דזשאבם פארשידענע tn v\
 א צרפםעלעז םוזען וועילען זײ אױגוסט.

ד האמןן זײ וואו שע**ר rtm םת ייבט  נ
 חבםמע די אנגעבענדיג דזשאבס, כם1ם

)12 זיים אזיןי (*לוס

 סטײטםענס א באסוםען האבען םיר
 ארבײםסיאזען דעם סון #ראסטיס די םון

 און קלאוק חגר איז פאגד אינשורענס
 אזױ װי כמים די וועגען אינתםמעע, סוט
 וועט אי;שורענס אועײמס^ער דעד

 ארבײטםילאז* די װער^צו אויטגעצאד,לט
 די זאילען ^יזאן. תם מאכער קלאוח

 װע־ אויםםעךקזאם <עזען עס קילאוקמאבער
חגן זיד זיי ל& ^ ײנ  בײם טראבעל א

 צו בצנעםיט, אדבײטסילאזעז באקומעז
באחנכםיגט. נוט גאגץ זײנעז די וועיצכען
:םאלנט װי דך <עזם סטײםמנם דער

 אנעמויאימענט דעם םון טראםטיט די
 םוט און קלאוק דער םון םאנד אינשורענס

 •<*־ אויסנעארבײט האבעז אינדוסםריע,
 פארװאי־ די אויםצובעםערען אזוי װי נער
 אויםצאהילוג־ די םאר םאנרי דעם םון םוננ
 פון ענחג זוערען געםאכם וועילעז וואס גען

 רע־ די סעזאן. פאלל איצםיגעז דעם
אוםבאשעפטיגמע די םון דזשיםטריתננ

באגרייסונג א צו שנקען באראף סעקרעמער און דגמאן פרעזידענט
טעלעגראםע.

באל־ !יעד אױןי אויבען איז עז4אוגט צער,
 אריבער און םאמוםען געווען זײנען קאני,

יגמ״ זײגען װאס די סענשען, טױ^עגט א
 אבער געשטאנען. זײנען שיעטער, סוםען

די, סײ גע^טצן, זײנען װאס םײ״די
גא־ זיך די*גען געשטאנעז, זײנען װאס

 האט פיעער און מוב׳דינ ױם אמת םיחלט
גצהאט. ניט טענות קײז קיינעם צו

נע־ האט םאי דאס צוזאסענקונםט די
 װײל כאראמטער, באזונדער א גאר טראגען

 געוואחנז געםײעזים אױך איז אוחנגט דעט
 עריױ אונזער ױבי<עאום*םון אכטער דער

 עדיר חנד &ח דעיארטםענט, הײשאנאל
ארנא• אונזער אין טעטיגקײם ?ײשאנאל
באזוג• א צוגעגעבעז חאט דאס ניזאציע.

).12 !״מ אי̂י (שלוס

 עדױסײשאנאל דער םון עדעםגונג <י
 <gjg^pjnpoj'g nytjig pc טעטיגקײט

onP''CPJ שסן לעצסצן pg ,tgpp דעם
ipngnpj םיט j>gc*ip bpu. עי מגי ױ ס

 gjgrpjnpaj’g npjig pc^ מ־טגלידער
t1״ ipjיך pg ipdippjo'Uiv גריײ דעם 

no ongoing apjnpr pg ipo עי  י
jj'nnpg igojj’rgn ול0ם חיי IPcgn pg 

 aipng ipopjpjjg inpt. 8 םארבראכם
pg npjpo ipiipj ipj"t עןלס צװישען
 ,oanp pg איד ,oig pg jjn פמיען,

8 Vt ipagn s'?* pgים׳ז1א ירס11ם jnpr• 
יץ־<ל«־pig 1 סן.1א tpoapa pg םטען

פארצײכדס אינהאלט
 angonpeg ריס«ר pg סלאוק די
 י םינישעדם יו1סלא די pg 2 לאהאל יוני^ן
 tpagn ד8ײ יי װעלען ,9 גאסאל ױניאן

«’pj»d3 ,1א11 םצמבער־טיטיננעז ap 
pg ipaupjc’ig ip>pn ריסמוסירם pu* ו 

 יחול* מיס ,ipjgnc pj'ac'ii rjgj רען
 *jnpoj’g יך1 רארסצן םיםנלירצר די כע
. - .1יר«8

 <*g*ipjpj g tpjgn opn 2 יאהאל
 *gj ipo21 ד«ם מבת, jj’o'o ס«סב«ר

tg i  ,np»pn״npj ,בײטאנ pg םאג״ 
.aw po4 Da*g 66 ,aigpo'«i tpopn

47 נוםער גערעכפינקײט״,

— יונייז דרעסטאנער pg מוזק 1•י. גי״רי gj'gwn p« סי*יגג

ױנייז פחןסער סלאוק ד«ר פיו
ן ײ יי.11<!?י _ ״ סיייינ צדי

ס גרק. וױליאם חננ מי  סעדןוריישאן אםעריקאן דער סון סח
מ. אן ארוים ח ײ ש ט  לײ 22 לאקאל po בעאםםע — ענ

ץ לאקאל• סון םעםבערם די סאר מײדונג־

pg 1 צײ^ ד«ר ogn ap agnיך jg* ו ogn רי anpc'ppic י 
ipjjgcpj ־אין קאםןי ד«ר tg’jv npuig, איחר tpipi jnilnp י

* ? > * » * » * ?י°?° * ״ י י י ז י ״ כ י * ; ר i די pg 22 ipggi pa סס«883 n  *pjjg ל«צםער jp«jgp 
i ogn .o 'tg  apn pc '^o^ro r״t g r n  i»j אטלאנט אין 

ר מ מלי יייינ יי agn igvjpii *poa pg בחאי««רס ד«ר po םי
anw ruaj .» «י םיי oipptpp'11 דצר־ iprnppj איז «ם י ה סי

*ogn ig>jv anpJnpu n  m i *ד«ר pg tg r »חוננ1«ר  י
IPOUPJC'18 pc D'og a םםרײק g םלערם n  ipjpj סײנ די 

>pg ,22 >gpg 18 ךי pg 22 igpgi pc IPJ” t »0>poppjjg 
_שיידיננ•• ona ipjjgjpjang םטרײש־סיינם םיט

י ״'* 110*ײײי אח .O'cg יצנעם י r נ y V o ^ S S L u i יט1 אלץ  _ .ojnjppj____2, ? “ ׳^
pg 2 חי אזױ 2  iscg i ױ נײסי־ די nngnpi מ״ייט׳

upag jgoj^o, ס«ן23 דצם ngaopngj, 
PVJ8J 8 i»a>gncg 2 >gpg> opn *ךיי 

igrppa pn םיםיננען pg םארשידצנע די 
opnpga p 't >gt ap ,ipigongiip סאר 

םיטימע!. vt באמכען i* םיםנליד«ר די
 ״opj nptpi די ipipn npppjc די

pg mj 2 ך«ר <gpg> pc pajgjg י1י1א 
pc l ױיס l צייטומ• ר«ר

Mruupj g tpagn opn 9 >gpg< 
unopo* סיסימ Bin ,njpag jttojga 

pg ,ipaopngj |po23 יי־ מאנהעטצז> 
66 jigpo י• ברודאר נאט. םע4 איטט

י ד«ר n»3*g tpnn opn חייםין ״ י
» ויר ;» א >

ig urTfimi n ן a■ TMpgi

WATtSAT** •n m m i« .—
 IP»«agj צוי**ד<«יע 3 ײס1
t7״ o. מייינ.ײני'.?יי:r י (ג«די uni ביינדצו

jjhBA'"*
im קויין •. זײט ie v 
י »ון ידייד .10 ?ייט ת  ן
 ig tig tlcii• .ii זײם
י «ז ipoinr u ײיס ״ ן


