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 לאקאל פון נאארר
ארנײט ועו־ צו י

»•9צ9ד Y)rtd5 דעם שבת, ן9צט9י
,  אין נעװארען *•;עהיילטען אי? .מו
 וױנ״ א ילאקאיל אוגזער פון אפים חנס
 פיטגלידער. אקטיװע פון פיסינג ר9סמ
ױ דעם גאו  געװא• ערקיערט איו עס ו

\r\ ויר חאט פיטיגג, דעם פון ציל חור 
 דיסקוסיע באנײסטערטע א ^םוױפעילט

 אמאגידישאן פון םראגע דער אעער
 אז שטיפט,9צוג חאנען 9»י ארנײט.
 ־9ײ געגודען דאדפען שריטע אמסטע

 אגגעװעוזטאגטע די לעזען צו אוס חנן
ן.9מ9§ראבי
 נאשיוסען די כױט אײגקילאנג אין

 זײ• װעי׳כע באארד, עיזזעהוטױו דעם פון
)v\ יעצ- ביים געװארעז גוטגעחײסען 

 צױ שנת איו טיטימ, מעטכעריעי■ סען
 ארגאנידײ אן געװארען זאמענגע^טעיט

 *•P די ילייטע. 190 םון קאטיטע שאן
 אױפ־ רא#עיטע א זיר אויף האט מיטע
 פרע״ די אז גאכחוקען צוערשט גאכע.
 אױפ״ זץ־ ?אילען שעפער די אין סערס

 ארביי- גיט — יײט ױניאן װי םיחרען
 זונ־ אויר וױ אװערטיים, קײן טען

 א דורכםיהרען צוױיטענס, און ;טאגס
 שע־ אילע פון רעגיסטראציע םאלהאטע

 כאגריף קלאהרען א האבען צו כדי פער,
 אין צושטאגד איצטיגען דעם וועגען
םרייד.

 אז נעדענקען, פרעסערס די זאילען
 ס•*;• שאגעװען, ניט קײנעם װעילען סיר
 אװערטייש ארבײטען װעילכע די ל9צי

 קא״ די טירען. 9פארשלאסענ אונטער
 דער אויף שטענדיק זיין װעילען םיטעס

 ארויסגעלא־ האט עקזעקוטיװע די וואןי.
 מעםנערס די צו אפייל םאילגענדען ?91

טרײד: םון צושטאגד דעם וועגען
!פרעסערס כרידער

 איז אײך סח אײנעם יעדעז כמעט
 צושטאגד ר91דײ9יא<9 דער צסולאוסט

צאא גרעסטע די טרײד. אונזער פון

שמועסען
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)0 זײם פון (עלוס
בע״ ניט זײנט איהר דאס םארװאוחי,

ױ ׳םער :  ׳איהר וױייל קאםוניסםען, די ו
ױ  דער םון קובה די אזוי נים םײנט זײ« ו

 פראפא* צו םעגיליכקײט די װי מניאן׳
 אידעאל. אנארכיסטישען אײער גאנדיחנן

 פערזענליכע אוגזער איבעריגס איז דאס
 געװיס האם איהר וועאכער םיט םײנונג,

 אײנםאר^זטאנען, זײן צו ניט רעכט א
 אנצוערקענען ניט אונז ?זטערם װאם און
 די װעניגסטענס דאס זײם׳ אונזער םח

 זמהר, א איז םעטינקײט אײער פון כוגה
גוטע. זפחר

 װאס פראגראם, דעם אויט — א. v ־
 מען רארף צוגעשיקט, אונז האט איהר

 װאס ביכער, דרײ די םון ערװארםען פיא
 ארויסנעבען. גיכען אין זיך קלײבם איחר
 אײך נאר מיר קענען דערוױייל. אבעד

 אלע די ערםיילעז אין ערפאאג וױנמען
 װע* זײ װעז םארשפרעכונגען. שעהנע

 רי האבען װעילען םיר און ע^ײנמז׳ לען
 װעלען געיצעגענהײט, ארן םענאיכסײט

 געכען צו םארםעהילען ניט געוױס סיר
n♦ איצט, זײ. קוםם װאס שבח, דעם 

ײ אײדער  קענעץ ערשינעז׳ נאך זײנען ז
 אונ־ זאגען נים נאר ניט וױרק^יך םיר
 ניט זיך קענען םיר גאר םדיגונג, .זער

̂ויבעז  סילײנעס א געבען צו זאגאר אר
םיץ ̂פ׳ ־זײ, וחנגעז נן  װײ־ מיר אויט כאט

ו םיחרען סעז׳ י  צײנדשריםטען אנדעחנ ז
האכען אכער מיר אויןי. |א|נץ

 םוזען םיר געטאן. נים פײנםאיצ עס
ײז איז ביסנר׳ די טריחער ?עחן  אימנר־ ז

ײ דאס וױיגם,  אונזעד םון פארדינעז ז
 יעתױ. דו *ו חנפאסענדאציע א ױיס
2o איז אס ir a האבען לעזער אוגזערע 
 און פיכער, אויוי געאם צופיל קײן גי«

י י  בוך א יא מויז קויםען ו
 אונ• דארוי רעסאםענדאציע, ר1אװא דווך
mrt ײ אז תחיג, זײן נעוױסעז  *אבען ז
 איז װאס עטװאס׳ נעלט זײער םאר

 אבעד ^אזען םיר געאם. דאס חאדט
מי  ארײנפױ דעם םאר בריוי אזתר אי

 האנד• סען פר איז חנדאפםארי נמננחנן
ױ ן«17 םאריטםעהם. עד ו

̂ובעז םיר — ן. י י ס—נ ר. n ה r 
מגײז ער• .נערעכטינקײט׳ טםער ל

. m ח געװאוסם גיט חאב«ן סיר» 
o n M n n ' t w ביז אונז טאר 

 װזן אבער. םריהער. םץנ •אר »
D יא אםילו מאלניע) cn inv i, װאיל־

 p ווער זאנען, נמקענם נאתים םיר
u rn ד די זײן זיייזה נים מייו ײ  א

רי איז ראט * א ען עוו הקנט נ

םייגוננ, א־תר <וים אונז״ *ז
 דאיעס אידור 4אלז< ןין.

האבע/ גיט סאראימל
נים

תן א״ן םון m די פון ייי p ,•̂ג  סיז
 *יו| ארנײאפיןו זײנען וו׳נ<נ« די סײ
 ח׳אאנס״ אפיױ ו׳פנ׳ון װעינו )די סײ
n איז עס r » מ  «וב«ן אוטטןגיױ«ױ נ
י«׳נן. א

 גינמ אלגעמײג׳וי דער rin א <ונ«ר
 יײדען היאוהדאנער אר׳ן װעינעו םון

ך ■רעסערס, )מיר חאנעז  א״גפנ׳ן א ̂נ
 דער גא»מ אין איז ראס און נינח,

 און אדנײט, װאף און ?,ue׳ פון פראנע
 ד<וס אוינ און פרעס*מא׳פינען. די אױך
 אד ױ אונו חפט גענונ, ניט נפו איז
 א אינעמעיאיט אדמיניסטראפיע טע

 טענד טי^ פריײירעגירטע א פון ירו׳פוו
 העט־פרעסערס, זיד רופען װעינע נערס,

 עײ פפיע יע’ס יייז זיינעו װעינע און
 דיר, נעפינען אזױ נאסעס. די פון נער
 װיר״ארנײט ארנײטעו iv אנ׳פטאט אז

 זעחר ארנײטפן אגרירענט, נפנ׳ן רויט
 אדנײט. עט־ק פרעסערס צאי גרויסע א

 כאיצעפטינט זיין זאיען עם אנ^טאט און
 טאכט פדעסע־ס, עט*אכע פראץ א אויף
 פרעס־ א אױו׳ ארנײט זעינע די כרעז

 הענען אויר א*ז דאס אכװאה? מא־פיז,
ױניאן. רער דיט אנריניענט דעם

 אומאט׳רייכע אן זעהר איז ראס
 םאד״ דארפען טעסנעדס די יאנע.

 יא;; נאך װעט עס אױכ אז שטעהז,
 וױיטעד װאס די װעיעז אנהאאטען, אזוי
 נעפאהי דער או; ז־נקען, טיםער איץ
 סיס״ ׳טאפ סװעט אטאליגען דעם פון

 ניע• און :־עסע־ אלץ װע־ען װעט טעם
סער.

 א־ז נאא־ד עהיעיזוט־װ די אכער
 או־,י םארט״דעז. צו דאס עגטיפלאסען

 האבען זיזווגנען רעאטע ,ד םון א״נעם
 די סון א״נע נענורע; זץ־ י1אוי טיר

עז «ו אויפנאנען ׳טװערסטע  די אט י״ז
פדאנלעכען. אננעװעהטאגטע

ו ײעט עם אמת, י  ם־ל םאדערען ז
 רער־ iv ז־ך ,צײט און מ־ה אפפער,
א:ע• רעזוי׳טאטע;, נינסטעע צו ׳טלאגען

ט ijin װפט דט• fP ;י P r iM tf. ן ז  װןי
w ד in m m גויטימ די »נפן 

n m n * p פאוטמטד אל״ן זיד און 
ײנןן דאן ארנ״ט, דפר ט׳ט רפפיחנן  ו

 נפפנטער ופר אין גאר א> )ןד טיר
r«׳n צוקונפט a  n דך iv if> tn n ו» 

 ?אד די יפין פנחדונג נטדײט׳מחד א
פ ^ א ען פ״עסןיט די פון וי  םאר• װןי

in <״נט«רט im.
r אײתר אנ«י a אויס• 1« טרעטען 

 חאנפן סיר מווען פיןנער צוארנ״טען
ו טוט עס Dim נאגריף, קיפתן • י  ז

 וױסען גענוי כ״ען דיר ׳פפפפר, די אין
ױ אדגײטען, סעטנערפ אוניערע ױאו  ו
 פאררינען, די װי ארנײטען, זיי אזוי

פי(  1אי םאדאן ךי;ען פרעס׳טא׳שינען ווי
װ. .1 א. ׳טאפ יעוען
נא׳פיא״ דאמם האט עקזעהוטיװע די

 ראגאט א פון י1םאדלוי אין דאס סען,
o 16 פון צייט nכיז דעצעדכער טען 

15 o nמרכגעפיהרט זאל יאנואר, טען 
 פון רעגיסטראציע פאייוןוסע א װערען

 האפען ט־ר װעלכער דװר שעפעד איע
א׳נםארטאציע. ;ויטינע די ?רעען צו

אויוי, דארום אײר פאדערען סיר
ט, ױגיאן גוטע אלס  פאר• צו ניט י״

 א.־ן פליכט ױ;יא; א״ער נאנלעסיגעז
 צו נ«וארד עקזפהוט־װ דער דיטהעלפעז

לאנע. א״נענע א״ער פאדנעסעדען
װע״ נערוםען איהד װעט קורצען אין

פיט־נכען. דיזע iv יעטערס, דורך רע|,
 פון פרעםעדס די װען !נעדענלוט

 מײ א iv נערופען װעיעז ׳טאפ אייער
 אינ־ אלע אױםםיהרען א־הר יפלט ט*נג.

 א*ן הופט נרױו. דעם םון סטרפה־טאנס
 װעט װאס פלאץ רעם א־ן און צייט

 איי־ ק׳ין נרױו. אין װעי־ען אגגעװיזע;
 iv פארפעהלען נ׳ט טאר א״ד םיז נער

מיטיננ. ׳עאפ oiv קוכיען
 ל'־ן זאל ד־ט־נ; א־יעד פון טא; אין

װערען. נעדאבט נ־ט אװערטײם
 ב־ װעלען ר־ד אין צוזאדען, ע4א
 אונזעי און ׳טװעריגיזײטען, אלע לורען

 װעט ױניאן ד• או־פבויען םון ארכייט
עיםאמ. פ׳ט װערען נעיןרױנט

נדום, ברודעראיכען ד*ט
.35 לאקאל ב»ארד, עקזעקרטױו די

עסטיננ כאתדז. ה.

i אנואטאװמ m W t M B  V 9
סט,

j װ״ 88 פיאופ אמופגס w l l 
v ארניטדפן p >״ 86 ׳?ו1«»»׳1נ«

db. ״ , ״

jbo ט«19 ,1110 פלפופ >ט•3
19or ניטפ n  v p  0W11 1» ״.

M סט• טפ10
 וועסס 88 חטסער׳פיטנ, ענד נערןל

״ סט. טע20 ״
PM 9 170 פארטוכטטא, פ inoװ״

• ײ״ייז . נ
סט. טע26 מ. 22 גליש, עגד גליפ
4 ענד גוגליססט דזש. 9, 106 

מיין. «װ.׳ דזטאחגסטו נר
4 װער אינםענט חארלעם 9, 420

סט׳ טע106
n. ,סט. םע17 .11 138 קאצסאן
9י9 ס■ עגד ?, ל. 4 4 9, 2310 
. עוי• דריטע

 סט. סע8 א. 64 גלאס״ נױטאן
װ. 216 סוט׳ עגד הלאוס פיערגראסי

___ סט• טע40
װ. זיגעטע 306 סטײן׳ ענד וױנער ן

סט. טע30 ױעסט 8 וױינסט״ן, ל.

 װעגען געפלאסטערטע נײע
סאניטאױום דענװ^ר אץ

קו פאנגס»ן »נד8 אינשזדענס *דנײפסל&זמ ל ה מ
אנ׳ן ען נ ם דעצעםכעד מ

oi?ri ײ ).1 זײם פוז ̂
 טע.1> װ. 40 טערעיפאו״, ענד ?ופער

 סט. צטע7 א. 17 קלאױן׳ דארטמור
 767 םעטליצקי, ענד דעםידאװיץ

ברוקלין. #עװ. ראקאװײ
 טע.62 װ״ 114 לעוױן, ע:ד דידינסהי
ײ. 127 קאברילאװ, ענד דװארקח

סט. טע17
סאטע־ 1011 ?א.׳ קלאוק עקאנאםי

ברוקאין. ׳עװ.
 סט. טע87 א. 177 עדאיץ׳ ע. ע:ד י.

 133 ׳קא. סוט ע:ד יןלאוק ױריהא
סט. טע17 װעסט
 18 הא., םוט אלן קלאוק ס. ע:ד ם.
טע װעסט סט. ̂!
סט. טע26 װעסט 131 םעדער, ה.
 סט. םע38 װ. 270 קא., םרענסלין םיאד׳

טע.21 װ. 19 בראס., םעלענבאום
עװ. זיבעטע 498 םייגדער, ה. ה.

 טע.24 װ. 119 האהען׳ ענד םלאך
 אטארני 43 םארעסט״ ענד םרענה

סטריט.
 דעלענסי 181 בוירגםטײן, ענד םוקס

סםדיט.
 סט. טע27 װ. 158 נעלםאנה י.

 װ. 25 סטוידמאן׳ עגד געחפאנאװיץ
סט. טע31

סט. דױױז^אן 66 גאלדבערג, ם.
 טע.35 װ. 224 ״קא. גאלדסטײן לואי

 טע.9 א. 38 אנגער׳ ענד גאלדסטײז
טע.22 װ. 118 װאולוי, ענד גרײבער

 עװ. דבעטע 229 אײדםאן׳ ענד גראף
 130 רובין, עלד בויתםטײן ׳גראף

. םט. טע25 װעםט
 קט. טע25 װ. 152 גרינבערג׳ הערי

 װעסט 48 בוירגסםײן׳ ענד גריגנזירג
סס. םע25

 סט. טע21 װ. 18 קא.׳ ענד האלפעח
 א. 28 קא׳ סוט ענד פלאוק הענאי־

סס. סע10
 סט. טע8 א. 45 העלער, .

 ליבע,- 152 ראזענטאי, ענד חערםאן
בתקלין. עוו., םי

 וועסט 142 ראוזםאן, ענד חאכמנת
9062 00.

 וועסט 107 מונדמל״ ענד חאראװת
סס. ספ2&

ג 15 אימאװיץ, ם. װ.  סם. טע20 ו
סס. ספ8 א. 38 סאם, לואיס

 טע.14 וו. 63 49קאח ענר סאפלאן ר
 .9026 װ• 151 מארזףפ׳ גד9 פאחדפ

 סט9ײ 132 4אופס»9 ענד קאופסאז
__ •00 90ס0

 בראתוײ. 1372 ם.״פליפסםײז.
h t p ^סם. 9ס35 װ. 261 נראס 
 do. 9026 וו. 100 מװין, עגד לעוױן

סם. 9032 װ. 11 םאז׳ עגי ג.

 בראדװײ. 1351 לײענס, נאױדא; װ.
 טע.36 װ. 265 סטײז׳ ענד מאדגאלין
 װעסט 48 ׳קא. קאום גוידל סע^ראוז

סט. טע25
 סט. טע3 װ. 49 פעראלא,

 װעסט 213 הא.׳ ע;ד טאנדער סילער,
סם. טע35

 װעםט 164 װאגעל, ע:ד מילסטײן
סט. טע25

 סט. טע12 א. 17 טאנטא̂כ םאו
 װעסט 13 אײדעלסאן, ענד מאעזס

סט. טע31
סט. דױױזטאן 83 מארײ, לו
 איסט 130 קא״ גארמעגט ק. ע:ד נ.

םט. טע7
סט. טע9 א. 36 נײדעל, װ. מאריס

סט. טע35 װ. 254 ®ענקין׳ ה.
סט. טע15 װ. 28 קא., האוט פױרל

 װעסט 115 סטאמלער, ענד פאסעס ;
סט. טע30

טע.26 װ. 142 ראפאפארט׳ םאריס
 בראדוױי. 1372 םאדאװסקי׳ ר.

טע.30 װ. 145 סײקעל. ענד סענדער
ברוקלין. עװ., בלײק 537 שיב׳ ס.
סט. טע27 װ. נ27 ׳שידלינגער, י.

 װעסט 8 לעװענדאיף, ענד עװארץ
סט. טע30

 װעסט 54 שװארץ, ענד לשװארצבערג
סט. טע23

 טע.30 װ• 151 שאפירא, בענדדש.
טע.11 א. 55 האוז׳ קלאױן שאפירא

 ברוקלין. עװ., בלײק 537 שײב, ס.
טע.9 א. 30 ר׳9םטריגג עגד שעװאך

 װעסט 150 סאן׳ ענד ?ןיםםאן א.
םט. טע22

סט. טע21 װ. 132 <ןא., נד9 שער מ.

סט. 903 א. 296 שלאס׳ ס.
 עװ. קס9פראסי 1968 שאר, דדש.
 טע.8 װ. 39 גאלדםטײן, ענר סולץ

יו.9 907 500 שטראססאז׳ םאריס
 וועםט 7 םײראז, ;ד9 ר9ססרוםװאס

9030 00.
סס. 9029 א. 38 נכאום•9סא: ל. .9

 סס. 908 װ. 55 קא., לאוק1< ג. װ.
׳ .9015 װ. 58 קאנםאר, נד9 ר9װאלד

ברוק׳לין. ײ.״9 בלײק 375 װאאאקי ד.
סס. 9030 ײ. 29 4יסא90ווא א•
 איםס 59 נס#ג,9גוס גד9 ר9קסל9ײ
909 00.

םסו 9027 װ. 135 ר«999ב ענר װילס
ג 28 ת,9ססיינב נד9 וואולוי  9062 ו

ססרים.
װ.9 907 500 ם,9זים דײוױד

סס. 9026 װ. 31 4רםא9זים ב.
י•9ײאגנ נד9 סםיסה ר9מסאנד9״אל

.00 9025 װ. 106

 םאד- ?1א ױם״טוב םינוי־פאכיגער א
 דעגװער אין זונטא; לעצטען געהומען

 צױ האט װאס ױם־טוב, א סאניטארױם,
 מעגשען צאל גרויסע א זאטענגעבראכט

סאגיטארױם. אין
ױ צײט, לענגערע א עױן אר• מען ו

 אױןי סאגיטארױם דענװער אין בײט
 אלץ דאס און םארבעסעמנגען, פילע

 דעש און געװאיעז, פארטיג איצט איז
ײ זײנען זונטאג לעצטען  ןןר• אפיציעל ז
געװארען. עפעגט
 דעד געװאר׳ען םארטיג איצט איז עס

 דענ־ םון פאסט־אפיס םארגרעםערטער
 סא״ דעניתר דער סאניטארױם. װער

 אי־ ר9סט9ני דער איז װאם ניטארױם,
 און וועלס דער אין סאגיטארװם דישער
 אמע* אין װיכטיגסטע די םון אײנער

 אלײן, דך םאר שטאדט א איז ריסע,
 כיז פאסט־אםיס. אײגענעם אן האט

 א געײען •אסט־אםיס דער איז איצט
 געװא; אויםגעפויט איז איצט קלײנעד,

פאסט״אםיס. גרעסערער א רען
 גוועד9ד םון ביבליאטעה גרויסע די

 איןםאר- ר9ביכ האט װאס סאניטאדױם,
 אי• איצט זיך האט עפראכען, שידעגע

 דירה. נרעסערער א אין בערגעקליבען
 פאב־ דענװער דעד םון לײברעריען דער
 געהאלםען דערבײ האט לײברערי ליה

דעם, אויןי זיך אפיטכסצלענדיג רעדע, א
 מע;״ פאר כיכער זײנען עס נויטיג װי

 דעד םון אפגעריסען זיינען װאס שע,/
 ברענגט בוך א םרײד וױםיל און װערט,
 קראנקען א םון לעבען דעם אין אדײן

טענ׳טען.
 םארעגדיגט אויך איצט זײנעז עס

 װעגען, געפלאסטערטע נײע די געװארען
 די םײל א איבער םאדגעהמען װ^ס
 דער פון זײנען װעגען דאזיגע די לעגג.

 נ־9פאצי די םאר װיכטיגקײט גרעסטער
 געװארען םראיעתםירט זײגען און טען
 איצט ן9װעל ן9םאציענט די לאנג. םון

 ^זפאציר, א ן9נעהם קעגען לײכטעד
 #ר9םריה אוםמעגליך געװען איז װאס
 גע־ נעװען גיט זײנעז װענען די װען

פלאםטערט.
 םענט99ג איצט אויך איז עס

 רא־9אאפ9 9רט9םארגרעם די נעװארען
 סאניסארױם. ר9דענװ םיז סטאר טיװע

 איצט ביז האט סטאר קאאםעראעיװע די
 09 און ,09גוט פיל זעהר אויםגעטאן

 םאר־ איז זי װעז איצט׳ אז זיכער, איז
 הר9נאכמ זי וחגט געװאיען גרעסערט

ען ברענגען. נ̂ו
 ״9צוג האט ױם־סוב רעם צו םיל

 גערשסײן, הארײס םון מתנה די געבען
 פון ן9נס9פ«צי 9עלססס די םון אײגעם

 דאנסבאר־ אלס סאניטארױם. דענװער
 חאם װאס אנשטאלט, דעם צו קײט
 ײ9ג צוריס יאהר צװאנציג א םיט איהם

 חארײם האם בען,9ל דאס ט9ראסעוו
 פון לײברער' ר9י ן9געמאגס רשטײן9ג

 פא• 9גוס א אויא־ביילד, *ן סאניטארױם
 באוײחםם א נם׳ס9םאדדזש םון 9פי

נילד.
 ױגדםוב בײם י9ת9ר .די ן9צײיס

 דד. ספיווספ, ףיים דר. יועז9ג ז9זײנ
 בראנפןז, .i י. דר. חיקאװיסש, םילי•

מווארץ. חיי. םרוםעם^אח ה. ה.
 «י שאדין גיס רבײ9ד 09ײ 09

vp iin vy,) סאױסאףעס ר9גוי9ד ר9י אז 
 מד פון רי^ש\ל איגפתעפאקט. איז

אי9נ <נו9פארורווגד **ו ניסארױם  ז9וו
 W % פומנו 09 > און חאםפיסאל א איז
 נ-9**י1 פון איליקײמאנס םאג ן9תי

 אוױג״ %n וואו גיסא איז 09 איז סע?י<
פ9אס ®ח איחנז די צוסאז•  ו וחד 9יי

ד ?9מוז ן9י  19פום און אנמסרעגגמ וי
 ספנײ ן9אידיש ז9סס9גר ם9י חילוי צו

אי ער w װעלט, י9ד אץ םאריום  3 ו
 [ ווענותז וואס ,9אי ז9חם9אריעג |9מנ
̂. נאר איחם צו ?יך חיל
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C E R f i C H T I G K E l T — ( J U S T I C E )
 9»י פון ד9פרנײס

 פפראיי״ #נחנר9י

ה נעם ״  n און י

 רץ ס9ײ אט9ײ

19 ר9 י י •

w .בצדפתי tr»n
ארפח. ולא

.)6 נ׳׳ו, (יױב•
 געױענפיג• םײן $ן

v איר חיל» קײמ t 
 וזצל און *טארק,

?ען.9«»ל ■jj איחר

או אפיציקלער נ ר פון או ע ל ו א ^נ רנ ע ם נ ס אי ײוי או װארסערם נארםענם ל ױני

p r i c e  8 c u mNew  Y o rk , F rid ay , Dec. 18,1926 .1926 , Voדעצעםבער טען18 םרײטאג, l. VII. No. 51.

ז יזניאז אונזער פזן ױיהען ױ אין אײלגקײם >.ון שלוס
 פײערליכען אין זיך האלזען און רןושען דעלענאט-ען — פךעזידענטזיגמאןאוןםעקרעטערבאראחװידערערװעהלט.

םאל* :פעדזאנען םאלגענדע די םון ב. ע. ג. דער באשטעהט סעקרעטער און פריעזידענט דעם חוץ א — מאמענט.
 דזשא. הײמאן, לואיס בארוכאוױטש, דזשײ. אנטאניני/ לואיחשי ,,רובינםר, דײוױד האלפערין, דזשײקאב נינםא, װאדארע

 קױינדלער טשארלס האבמאן, דזשולױם פרידמאן, מאלי־ ׳אמחר מאקס רײזבערג, ע. גרינבערג, ה. גינגאלד, ד. פארטנאי,
 א דורר װערען באשטימט װעט רעפרעזענטײשאן פראפארשיאועל — אננענומען. אמנעםטי אלגעמײנע — גאדעס. ה. און

נײםט. כרידערליכען שעהנסטען אין זיר שליםט קאנװענשאן — רעםעדענדום.
 די װי דעם נאך םינוט, לעצטער דער אין געשריבען װערען שררות די

 נים זיך םיר ק$נען םאםענט דעם אין םארענדיגט. זיך האם קסנװענשאן
 אין םארנעמוםען קאגװענשאן דער אויף איז עם װאם אל׳ן אוי,ש אפעטעלען

 אנצד* מענלאך נימ אונז פאר אויך איצטער איז עם און טעג, צװײ לעצםע די
 אגגענו־ האט קאנװענעאן די װאש כאשלוםען װיכםינע םילע די אויף וױיזען

 די • פון נוםערען קוםענדע די אין שפעטער, װערען געםאן ױעט דאם מען.
 אלץ אויןש אנצואװײזןין פארפטהלען ניט געװים וועלען מיר ״גערעכטיגקײט״.

 װיכטיגע אלע באלײכטען ורעלען םיר אויפגעטאן. האט קאנװענדאן די װאם
,געבראכט האט קאנװענשאן די װאס ױניאן דער אין רעפארםעז און פאםירונגען

• זיך. םיט
 שטורםדינע א זעהר געװען איז קאנװענשאן די ;זיכער איז אבער אײנם

 סך « ױניאן דער אין געבראכט האט זי קאנםטרוקטױוע. זעהר א אויך אנער
ארגאגיזאציע. גאנצער דער לטובה זײן געװים װעם װאם נײעס,

 םראנען סך א געװארען דורכגעלופטערט זײנען קאנװענשאן דער אױף
 אכער הײם, צו געווען אפשר דעבאםען די זײנען אםטםאל פראגלעםען. אץ

 האט דאם זײן. געקאנט נישמ אנדערש עם האט אוטשטענדען די אונםער
ענינ ניט זיך םימ געבראבט  אויפ־ די צו אויםברויזונגען םך א ,שםורעםם, וו
 די און םארבײגעצוינען זיך האבען שטורעטם אלע אבער געםיטער, וערעגטע

קאגווענשאן דער םון אז איז, רעזולטאט דער און געבליבען. נאדן אי ױניאן
געקו־ איז זי ו׳ױ םאראײניגט, םטהר םך א שטארקערע, א״םיל ‘ױניאן די הוםם

ן - - - - —  ---- ^ i ־- »— - ן i  « *mm 0  «  4. « k a  a a *  fe a k a a >  aaa  דער אין שטורם־װינטען בײזע אלע אז שײנט, עם קאנװענשאן. דער צו םען
 װעלען אײנינקײט אםת׳ע און ש.לום אםת׳ער דאם און םאראיבער, זײנען ױניאן

ריץזען. ׳אונזערע אין הערשען אן איצט פץ
 א,־ן וױדער״ערודעהלם, זײנען כ«רא,ש םעקרעטאר ארן זינטאן פרעזידענט

 װײם־פרעזידענםען די פיז מײל א נעװארען ערװעהלס װידער אויך זײנען אזוי
 בתדער זײנען דאם באארד. ץקזעקוטױו נענעראל פריהערדיגען דעם םון

 דע־ ארנאניזיישאן איסטערען פון האלפערין בתדער ,48 לאקאל םון נינפא
 םילא־ פ.ץ רײזכערג ע. ברודער ,10 לאקאל םון דובינםקי ברודער פארםםענם,

קענעדע• םון אםדור ברודעל און דעלםיא
ײ די צװישען  עקזעקוטױו גענעראל םון םיטגלידער ארײנגעקומענע נ

ען באארד ײו פון פערםאנאל גאגצער דער םליגעל.׳ לינקען דעם םון םיר דא ז
י 'ז--------- די  :םאלגט װי איז װײם־פרעזידענטען נײע

לאקאל נינגאלד. ד. ; 9 לאקאל הײטאן, ל. ; 2 לאקאל בארוכאװיםש, דזש.
• * - * — v^v t/־ ‘ f     . _  נרינ־ ה. ; 89 לאקאל אנםאניגי, לואיחשי ; 22 לאקאל פארטנאי, דזש. ; 20

יארקער נױ די פון װײם־פרעזידענטען נץע די זײנען דאם .91 לאקאל כערג
. * לאק־סלם.

ע די ען: פראוױנץ דער פון וױים־פרעזידענטען די פרידמאן, מאלי זײנ
 דזשולױם אץ באםטאן גאדעם, ה. ;קלױולאנד קרײנדלער, םשארלם ;שיקאגא
קענעדע• האבמאן,
 םארגע־ איז געװארען ערװעהלמ װידער איז זיגםאן פרעזידענט װען

 באגײםםגך העכםטע די נעהערשם האם עם סצענע. םערקװיח־יגע א קוםען
םרײד געוױינט האבען דעלענאטען רונג. ך האט םען ענטוזיאזם. און פון'  זי

 זײנען דעלעגאםען געהאלזט. א,ץ געקושט זיך האט מען און הענט די געדריקט
 װידער־ערװעהלטען דעם םים נעקושט זץ־ און פלאטפארם דער אוי,ש ארויף

 ששון געװען איז עם און ארגאניזאציע באליבטעד זײער פון פרעזידענט
 עם ויועלכע תרך פרײדענם־םרערען, נעשםאנען זײנען אױגען די אין ושטחה.

 װאם טײערםטע, דאם אײניגקײט, םון גייםט דער ארױםגעבליםטשעם האם
 באלןך די פון אננריף דעם גענען באשיצוננ ײער1 1צ חאבען ארבײםער די

ער אק כאםים, לעבען. כעסער את שעחנער א פאר קאםןז זיי
ר האט קאנווענשאן די  א אונםער נאכט בײ דאנערשטאנ געשלאםען זי

 ענםוזיאזם גרױם געחערשם האם עם שטיםונג. ברידערליכער שעחנער, זעהר
ך חאבען קאנװענשאךזאל דעם איבער• יאון אויםגע־ פארשײדענע געםראגען זי

ל1 פת שרײען באגײםטערונג. את ױ
אן אונזער אין אײנינקײט און ם1של לעבען זאל !ױני
אי !באוועגונג ארגײטער גאנצער דער אץ אײגיגקייט אץ שלום לעבען ז
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סאנוומנ־ רי וו^ס ,9דוי?מסט
אביי דערפאי תרכנעםאכם, חאט
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, .10נוחננמ0ק י9«װײם
 1 דםם*ד19ריחר און ר9מריסישסס דער

 י לע״ חנר om װען,9נ ר9זיכ וויז מוםענם
nr. m m  wדי םפריאזןגן םיטװצך ס

 עאפ״ דער פון ה^ורװיטש און שעלי גאטען
 ראוז טװעסטער און קאםיטע טשזןרםעז

 איז װעלכע ,22 לאסאל םון װאלקאוױטיש
 גע- און האנװענשאן דער אויף םארבליבען

 דעלע־ אלע צונױםצוברענגען וױדער זוכט
גאטען.

 אויסנעבראכען האט קריזיס דער .
 זועגען םיסםארשטעגדענ̂י א איבער

 רעפרעזענ־ םראםאיעאנעל פון םדאגע דער
 !ױיס-פרע־ װעז צײט, דער אין טײ^אן
 דעי םון זרמאשעט דער נינסא, זידזמם

בא־ זײן געבען9איבערג האט לא״קאמיטע,

 נ•9רעקאם געװישע פארנעבדאכט און ריכט
 צױ * ארױסנערוםען האט דאס דאציעס.

 װאל־ זיך, םארישטעהט עס זאםענישטויס.
 ניט דעלעגאטעז די םון געמיטעד די טען

 פרי• םון שוין אציםנערודערט אזוי געװען
 ן.9גע?ומ ניט דעם צו אםיטר װאלט הער,
 ן9לינק םון דעלעגאטעז די װאלטען דאן

 ן9האב זײ װאס איינגעזעהן, גלײך םליג̂ע
 שױן האבען זײ װעז ^םעטער, אײנגעזעהן

קאנװענשאן. די םארלאזען געהאם
רעםןר• און רעזאלוציעס די ״ײעגען

).2 זײש #וי:י (י»לדס

צאלעז י «פאנגט פאנד אינשזרענס
דעצעמבער טען28 דעם בענעפיט

 אר־ דער װעט רעצעמבער טען28 דעם
 דער אין םאנד נס9אינשור ן9בײטסלאז

 בע־ צאהיען אנםאנגעז אינדוסטריע קלאו?
 צו בארעכםיגם זײנען װאס די צו נעםיט

 דער םאל־סיזאן. דעם םאר־ בענעםיט אזא
 טען30 דעם םארעגדיגט זיך האט סיזאן

נאוועטבער.
געװארען, אנאנסירט םריהער איז עס

 אנהויבעז זיך װעיען צאהלונגען די אז
 סך א אבער דעצעםבער, טען20 נאכ׳ן

 מאנוםעתםשורערס די םון ליסטען פעי־ראל
 אין געװארען ייןט6ארײנגע? ניט זײנען
 געםוזט האט אויסצאהלען דאס און צײט,

שפעטער. טאנ אכט מימ װערעז אפגעלעגט
 די ראס װערען, געזאגט דא דארף עס

אסא־ טאנוםעסטשודערם די םון אםיסעס

 רעינקאוט־ אין װאהלען
או מאכער  20 ס.8ל ױני

שנה דעם
o n 15 שבת^צםbl9״y M w n ̂

וםעךוו
,  ________ __ -  ^  r | / a J k U  UV I

 באאםטע פאר םארקוםעדװאהיעז עעלעז
 לאקאי ױניאז מאכער רץנקאוט רער פאר
 באאמר אלע פאר זײנען װאהלען די .20
 און באצאהלטע םאר לאקאל, דעם םון ׳טע

ניט־באצאהלטע.
 באלאט. א דורך שםיםען ט9וי מען

 גאנ־ דעם שבת גען9ק מעז 09וי ן9שט'מ
ױניאן. רער םון אםיס איז טאנ ן9צ

 זײנען 20 לאסאי םון ר9םימנליד די
 ן9באטײליג זיר קוםען צו רט9םאד9אויפג

 שטײ און סוכמח זײ |9ז̂א וואהלען. די איז
 װאם באיאט, אױמ׳ן 9ניג9י די םאר |9מ
 ה'נסטעז9אפם און ן9סט9אמב |9ל9וי

ױ ר9ד םון ז909ר9אינט די ן9מ9םארטר  י
 ארביײ די פון סעז9ר9אינט די אח ניאה

״ ש*י. אין ר9ט

 אינ• דעם געהאלםען האבען סיאײשאגס
 םיכד זײערע דערמאנענדיג םאנד, נס9שור

 ארײגצױ םארנאכלעסיגען צו ניט נלידער
 סוטצן געלט די און פעי־ראלס די שיקען
 איד אין אײנצאהלען. לארםעז זײ װאס

 אינ• רעם פון רעקארדס די זײנען ג^מײן
ױ קאםפליט מעהר איצט פאנר שורענס  ו

 *9ג װערט אלץ און סיזאן לעצטען רעם
 *9ב אלץ זײן זאל װײטער װאס אז ׳טאן

סער.
 ר9ארבײט די םון רעדזשיסטרירוננ רי

 ר9בעס סך א צוגעגאנגען מאל דאס איז
 באלעבאטים רי אי סיזאץ. לעצטען דעם װי
 װיליג״ מעהר מיט האבען ארבײטער די אי

 םאנד אינשורענם דעם צוגעשטעלט קינט
 האט דאס און אינםארמאציע, נויטיגע די

 װע־ געטאן זאל ארבייט רי אז געהאלםען,
רענעלמעסיגקײט. מעוזר מיט רען

 געמאכט זײנען סיזאן ערשטען דעם
 די אזוי װי קא^פלײנטס, סך א געװארען

 די געווארען. נעמאכט זײנען צאהלוננען
 א שטעהן געד&רםט דזאבען ארבײטער

 ם9ד באהומען צו לײן איז צײט לאנגע
 אין שטעהן מען םלעגט אמאל און םשעק,

טשעס. א אהן אוזײם נעהן און לײן
 אונז פארזיכערט מען װי מאל, דאס

 הרי9פ װעט םאנד, אינשורענס דעם פון
)4 ז״ש יף א. (של.*ם

םאו־צײכנים אינהאלט

51 נוםער ,גערעכטיגקײט״

 ריי• די אין אײניגןיים און «לום .2 זײם
*ו•’ײנ אונזער «ון ווען

 קאנװענאאן־נייעש. .4 און « זײם
 גאלם־ רזשאז — ארעםפאנם דער .6 זײט

װאירטי.
עדיםןריעלם. .0 .זייט

ip איז עם שאנווענשאן. iip i « שחמלי־ I 
 .־•W ■ איבערנעלאזען חאט |1א םצענע נע

 חדלענט־ »יע די גײ שםיםתג מדדיהטע
ײנןז אם11 טשן. i אויןי פארבליב׳מ ז n 

- קאגװענשאן.
o אמו־ n איז טאנ נעקםםעז i n נ־ יי

 קאנ• n »ת צװ־יקמנשנמן. טלינעל מר
 ט אױןי פארענדינט זיך חאט ײענשאן
מן 1» *שעהנעם ײי ײ  איז אם1 םז•1א ס
( םענליר PHO KWt i אחמ1« n  PJ« i־ 
 זינםאן. ■ושחיחמם 1» האנריוננ טישער

rfip די אויך הוםם iao־on קרעדים איז n

רעדאתציע דער ®ון
חאפ קאנווענשאן די דע^״זואם נוליב

ן י א«־ געםוומ חאבען ו,9•אר«וע ו
] פון ̂רלב־ רער אויסגאבע די חילפען  .ג

 געחען םיר »ענ. י9י » ייייןי ®יגקײם״
 װי איטײאר, w$un$ פרײט̂א ורעס *ום

 אנשד ווזגז װעלען לעזער ״די געװעתגליד.
ײ װאס ה9שולדיג  מם קריגעז וועלען ו
אי f םים נוםער *יעםעי. 19® י
י  וגג1צײ מי 1«י ן9י9גום אניערע י
 ב»ש*ים*זד תי• *ו ערציינען וועלען

*דיחצר. צלעםאל װי 4צײי

 קרו• אין רעחנ זיגמאנ׳ם •^זידעגמ .7 !ײט
קאנװענ׳יאן. דער אויף סאסעגט מישסםען

 יינ• ארבײטסראזיגקױמ אזוי װי . .8 זײט
 מארים — »ויסגע«אדם װערט #ורענס

 קייתנדאך יינ«ערנדוו»גײ יןאלמשין.
ססויטאן. ̂ו—

 ךן. —םעארעטיקער אנטוי״טער דער .0 זײט
>i i r• ראס.1 !םתיי — «י אײעג® *י

ר.9װהיל ז• — מג«ער8 דער
 אדווערפזיך• װיםען. *ו גום זאכען .10 זײם

סקנבוס.
ױ *יוסעז .11 זייט •דװערםייוםענ*®. י
p דו׳יןינ• «ון םי«עג .12 זײם ii- rw p a - ורעפםאכעי »ון קד^וק ךער ־ אז גי ו  ו

עי איו ׳שעהנםעלזל ם. ל־־אידייןר י
יו סעי

רעטצק
.m ~ 85 יאקאי ױניאן;
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 *נגמנד ה*ט קאנױעדשזון רי װ*ס רען,
toנאשממן די מענען *ון )ן pm נ»צזנ 

a n ווע• ױדאן, רער םון ג»גנ ױ״טעדען
ד<וי. צװייטען » נטוינטען סיר לען

n די דאס ז*נען, בױיז נייר וױיען 
 ווס־ ארנענזיינע »»ב«ן האט קאנװענשאז

v די אז בא־ציאבען, און נצסטיע in o סיז 
 I'M סצרטרעםערשאסט יראוצרציאנעיער

 צז ווערעז א־בערנענענעז זאי ױניאן דעד
נא:• דער םון חנפעדענתם״טיזזםידוננ »

נױטנרידערשאסט. צער

קאנװענ־ דער צו דעלעגאטען
ל. אװ &. א. דער re שאן
 יןוטצנדעד דזר צו חדענאםען איס

פעדערײ־ ארעריקאז דער פון יזאגווענשאן
ם זײנען רײבאר אװ שאן ̂ור־ען ערווע״̂ז  נערר

דעסטי ב. :פערזאגען םאאנענדע די
,10 אאקאי — נאגעל איזידא- ,48 אאקאי

קי כ ס װ א ש א — ■יג א ק א ײ און ,23 י י :  ס
.02 יאתאי — דער

 אינ ראזענבערג אב. בחדעך
בעאמטע נײע די םטאיירט

 פיז אײנער י־אזענבצינ, אב. ברודער
 ■רעזימנס געװעזעגער און גריגחור די

אינסטא־ האט אינסערנעשאנאי, דעד םון
 האט און באאכיסע די;ײ-ערװעהיטע יירט

 אינ־ די אז האםנוגג, זײן אױסנעדריקט
 כױט נעהטען איצט זיך װעט םערנעשאנאר
 די םארה״יען צו כחות םאראייניגטע

 קריגעריײ אינעראינע די װאס וואזגדען,
 דך :עהפעןp* :עטאבט, איהר אין ח*מגן

 שטארקע א אױםצוגויעז ארבײט דער צו
צזןהנדיי־ די באשיצען צו אגיזאציע3אר
 םא־ זײערע אוז ארבייםער םױזענםער גצ

 םארטײדינונכ איינציגע וועכיעס סיאיעס,
ױגיאן. די איז

j . .די באנריסם ודלקוױם נענ 
• • קאנװענשאן |

A דא האט הייקוױט טאריס געגאהע 
 אין קאנװענשאז, די אדרעסירט :עו^טאנ ■
 די געגען זיך אײנינען צו װאמונכ ין1^י

 איז ארבײטער די םח שונאיט *םח׳ע
 ע;טר גרויס טיט געװאיען אױסצנגוסצן

יאנעיעז. בײדצ איז זיאום
 אנ צװײ^עז האט היאיןוױט געגאסע

 נים זיך באםראכם ״איך :געזאגם דערס
 דער םון םרײנט דיטיגען א ביויז איס

 פון םײל א אלס נאר אינסערנעשאנאי, ן־•
 באטײייג איך אז יאהד, 15 ױניאז. דער 1

 די אין סײ קמדפע, אייערע איע איז זיד
 מים באציהוננעז אײערע אין טײ מאורטס,

 װאס צרות, די וױיס איך באסעס. די |
 יערען וױיס איך און אויס, שםעהט איחד , ;

אײערעז. האפף
 רזײגמיגמ פאדע א געווארעז איז עס״

 בא אין פיהרער פון איצדטסאםען צײמען י
 אח זײ טען ערדועהיט םריהער אסםע.

 צייו־ברעם ךעם םאר זײ טען םאכמ דאז
 אז װײס, איך אבער אטאקעס. ארע מיז
 ערנעץ אין איז גענוכיעז, אינעטײן אק

ײ װאס מענשעז, צאי גרױסע אזא ניטא  זי
 דעם םאר אילײז זיך אפפערעז צו גרייט נצן ;
j• דער םיז איז ארבײםער די םון ומדלזײז 

׳וױיס איך פיהרער. אײערע וױ יוגיאז,
 ניט ג^טעילם האבעז םיהרעד אײעדע או

 זײעד אפילו נאד פרייהײם, ױיז\* גאר :
 ;ײניאן דיער פאר קאז א'ז יעבעז סאכמ ?
 איך םרייד. פים געםאן עס האמןן און ן
 כױנוםען די פארנעסעז ניט קײגמאי וח̂נ ,

 האב איך װאס םאדצװײיונג, און זאת ®ת
 האם דדשודי די ותז דאה וױגעתעיעבט .
 גצ־ אררםײינ איהר אדויסבדענגעז געדאדםט ״
i אגדע- איז ■רעזידענם איצטיגען אײצר מז 

n  j ,ײ צי םעםמרס  הימעריכםעם זאלצן ז
 צדייב טדזעיר, עיעקסרײטצז אױם׳ז װעריז

 םון פאד׳עװעױננ נידערמרעכנדגער דער
באסעס. וײ ;

 גע- זיך האט סאנװענשאן יענער -בײ
o י l^ nf פר־ את האםגתנ םון שטימוננ א 
 נאכגעםאינט ה#ב איך אבעד םינמײט. |

 דער- מיט סאנײצגשאן חיײיאהריגע די
סםער  םארצװײם- און אוסרוהיגקײט ג̂ר

 מר׳שטעהן, תוילט איהר »ו וױ^ איך <וגג•
m איז יזאן, אין איצט יטםעהט עס װאס 
 ױנקם א תרכםיהרען וועם איהר *ז נמ̂ו

םאםצ״ דער — אהיז «וגתם א אדער ®הער ̂היזאציע חןר סה צמז9 ־ אק שםעהם אר
ftp!

I f a  x M ז נום, זעזזד פאר^םדה« nm 
ױז צס ה ו nrm איז רױך, מדי c .*^סױ 
 בעסםער דער איז געותן v* »יעס גים

 אמר אדגאנמאזױצ. אייער אין )ןדדנומ
 מיין נים r* •^ביצם ווםת״צ איחנר

jnיסאו «ן גאר ^ rtp לא־ די
ױן  די אח .ערימלימג • m םרײד י

 איז IMP הרבן. * געזובט האם
ײד םי ^ ײ ווון כמוג^יד. אין נ  ז

ru■״ *ח נעסומז קרגן רזנס r סד 
a n ז אוםנייס י tvow ו vm  HM 

n r t גע־ זײג«ן «ס *וסײלוגג
 האט »יהר »ח ייניזזג «ה רעכטע

tv וועגען נערעדם פ*ל  ^ r t רהר«
יױז ד*ס ײי איינמממ^ אלײן דד

m דאם <נבער ׳, t t  I 'd• 
p m  a m r o r v i H סמטיעז *ו

iy  pm  i r ,M*aa*in רי נ«גענ«נען aoa* 
נאסעס. ױ no קעס

 •ר״ •ניעריסוונןר די »ז ז<ונט, ״דען
o נ״טער־כוןװענונג ra a n ריזע anu fp* 

ך. ז#גט רען ;אן ױ קארתיסםי־ די *ז י
 אינ■־ דריסער דער אסדו iim סאיםיי ע

 דער «itm pim »ן ה*מתז טערנא«ױפנ*ר
 נאםת זיי־נען װאס )די אנעד קאנװענ־כאן•

M*Mcנטע'o nירט I’ M דעס m״.j;m ic םון 
 ואליט־• די ניט ז״נען קאנװענ^ן, רעי

 נ^• רי סון •*רטיי די נןור »ו«רט"ען, r״.
 די tv חאסעז, iim װאטיסען ױי סעס.

 v מיט אויסיאזען זיך װעט האנײענעפו
זײ װעיען חזן tiM ;ירנ־־או צודיסענער

 ד*ן זאסער; pm רײכמן *זריה
t וװריק די װעיזן r im הער־ מרםקע די 

i — טרײד pm ׳טער n  a m  mm iim 
«M ayn !•רנייטער די *ו זײן  סיי־ n״

 זיין, ניצו זאיען נוננס׳אדסימנדייכתן
ײ ײיחר כזוזט  דך זױי׳שען ^יסנר״כען ז

Me iimסוזט וחדט רער ר irvM •ארויסטרע 
n טען a o r  iim r r 'M״.

 בור ;דט*מינ”א ה»ט ימונװ«׳*אן די
a 6 ואנקט nלײבאד יר»דעיסיע,־ p m* 

a נײמר תר סםיטוט. io 'ao i'M נע־ ה<וט 
 קאנ־ די און ניוצאיט, *הן חאל דעס נענען

 פי• דער א-ן ג*סט א נעװען pm װענ׳טאן
ארנייםער״היים. יאדערסיער

n s* ען די נ נ ד, תו סװז עו דעס םי ער מ םנ ע עצ ו

-4j

א; ט פ נ ^ גאך די א ט ד און פי ױ  1יני א
ט עג װ ט א ע פ ע די כ צ אנ ט, ג אג ען ג ײ;  ז

ס ארע ע ם פי א צז ק װ ע ײ ג ײ דער ב  א
ט ײ ען ב ט ײ ד ב צו אי ע פ ר ע ײ פ ז ט ד א עי  ר
אר ך, פ א װ ט ען פי  האט קאגװעגיטאן די װ

ך ג עי״טט זי םי ב ענופעז די  דער צו ג
עי ת׳ פ ם״ א ײ ב ד י א אנען ד ־ ה ע נ ־ א  פ
ט צ ט ײ ס די ר ע צי או א עז ס י א ן װ ע : ״  ז

ם כ א ד ב ע ײנג ר ארען א עוו  איז פרידזער ג
עז נ ײ ערגעגצבען ז ען איב ר א צוו ײ צו :  ז

ארצוברענגען עס ן פ פ׳ ר אוי א  דער פון פי
קאנווענ״טאז.

ע עריצטע די ט כי א צן צו ק ם כ די א  כ
ך א װ ט ז מי צז אי ײ צ ס די ג אנ צי לו א עז  ר
ד וח^לכער פדן קאכדטע, ױ ײו קי ד ס בינ  דו

ז אץ דעד אי פ ר מ ד ס אוץ כ װ טול ד  האכ־ ד
אן ע די סעקרעטער. דעד פ ט פי א  ו^אם ק

ם ר די נ מ א ה ע ן אז ר  אנ־ נעקסטע די אי
ס ט עג פ ם רי אי באילעבאטים די פי  מען ז
ע פאלנענדע די פאדעו־פז נ טי כ T װי i 

עז פ א־ ר: די פאר פ ע ם ײ ב ר א
ערציג א -־־ ך. ס •םמוגדיגע פ ט ײ נ ר  א

ױאר•
ט - - ב ײ ב ד א ך־ א ע אין װ ען א̂י אנ  פ

ץ ד פ צ ס ד די ט ליי תנ ארכ ע. נ די ט ס ת אינ
ע — .3 ^יינ ס אין סקײאס נ ע ט ײדזי  װ

ר געגיטע אי״ע פאר ע ט ײ כ ר  די םון א
ד. אין פאכעז ײ ר ט
ננ — .4 פי ע ר עז טאיעיגען פ אי ־ ז עי
ס ב ען לוי ר ת ױז ו ל ד א*ן ב ע עי ש ס ׳ א  װ

ם באיטעפםיגעז ס א טזןנ ס צניג  זעקס וו
^ ד ע ס ע ר ע די פ מ פי א ײ האם ק ב ר ע  אג־ ד

י אז געװמעץ, ך *טםעילם ז י ט ז  גענען ני
ע ײ ען־ נ םינדוננ ע און ער עי ס ע  מא״שי״ ב
ערי אין נ ע, דעד ־ די ט ס דו י אבער אינ  ז

ר די אז פארלאגגם ע ט ײ ב ר ען א אי  םון ז
ט פא״״טינען די ען; גי ד ײ ל ם דאס י  די ני

ז באסעס ײ י טינען די סון זאלען א אי  פ
ם. א האבען פי ע ענ ב
עננונ: אן — .5 ד ם ט ט זאיל אני כ א פ ע  ג

ס אלע אז װערעז ט עג פ רי ער אין אג ־ ד נ  אי
ע רי ט ס ך1 זאלען ת ם י טו ע פ  ענדיגען או

ױ דערזעלבער צו ז א ^ ט ײ  אר־ די אז צ
ר ע ט ן םח ביי ײ טאדט א ט ם זאילען י  ני

ם צ ענו ג ס ױ עז א ער אן דער גענען וו גי  ױ
ק א פון אין ײ ר ט ער אן אין ס טטאדט. אנד

ײן זאלען דזיעאבערס די — .6  ז
ך לי ט ר א טוו אג ר א ־ די באצאהלען צו ם ײ  װ

ס ע ש רי די צו דז ע ד אי ר ב מ ד ע ע ם ײ ב ר  א
ר די אלז ע ט ײ ב ד  &־%ם״ אנדערע די פון א

ס״ א גי ײ ל ס, ע ד ײ ר ק־ די פאל 1אי ט ע  דיר
ע ען באסעס ט ר טי א ר אנג ער ב  געדמן אד

ם ױ ד ס. פון א ע ביזנ
ס — .7 אנ צי א אניז רג ס א ג ײ נ פ א  ק
ט זאילען ר ה פי ע עז אנג עי ן ײ ג, אי ע ק א  ם

טיגג ט״ טי ס ג איז העפ נ מי לי ד. פ ײ ד ט
ך אדן די װעגען א ױ ענליכע נ אל עז  ד

ס ע ען צי ײנ עקופעז ז ארג אנץ ם ג נ עני  װ
מצן. בזו ע עגצן ד ן וו ע נ א ר פ ײזי ר  האבען ם

ך אלזן ם. זי נ ני ײ א ע צ ג ג צי ט הי טע א ב ע  ד
עז ז*ך האבען ב ױ ה ע ױ אגג ד ו א ז dv נ  אי

צז טינ ח ען א םון רעזאילוציע א ע ש ד לינ א  פ
םער. איז אד ב

ע די ט ש ר ע ע צי לו א עז ט דעם םה ר  סאר
ם א עז ד ם תו א ם ם ע פ מ די כ נ א ריוז״ נ  פ

ע דינ ענ רנ א נ. פ נ צו ס זי אם ע t ה t ד  גז
ען האגדעאם ג ת ד ו ע ם ױ ר ד ״ י די ־ ם  ײ

אן ל גי א אנ ױ ט מ ר ע ם ד דעם און אינ כ  י
סצד א ערד ס ד ס ײ ר אן ־ ם תי ד. י אנ ב ר א  פ

ע די ױ אז א עז ם ר א ם, ה ער אד פ ע  די דאס נ
ל א נ מו ד נז ר ע ם ע ך א י ען ז ס לי ש  אן אנ

ע א ם םי א ם יז א ט װ ס r רו t : די  קאכד־ ״
ע ד ם א ן פ א ני ו ם י ל ת ״ ו ס י קי נ ני ײ ן א  או

צן ל מ א ד ז י ען ז ם ע ת א צנ־ פ ר ב צו פ ױ ג צו

 אינטערנאציא־ טדײד-יוניאן צוױי די געז
צונױפ״שמעלצען. די און נאלען

 דער יעפסאװת, װײס־ירצזידעגט
 גא־ איבער קאפיטע דער פון טהערסאן
 בא־ איגטערנאציאגאלע א-ון ציאגאלע
 אורזאכען די אננענעבען האמ ציחתנצז,
 ניט זיך דארף קאגװע:*שאן די פארװאס

 קען עס אדכײם. אזא מיט םאתעפען
 ״רױ־ דעם פיט אײניגקײט קײן זײן ניט

 די װי יא;נ אזױ איגםזןרנאציאנאל טעז״
 צר צו ענטיטלאסען זײ;ען תאטתיסטען

 אמאני־ יעדע און ױניא^ יעדע ברעכען
 אוג־ לאזען ניט זיך וױל װאס זאציע,

 איד די דיקטאטור. זײער צו טערװארפען
 אר־ דער םיז םײל א איז טזןדנע״טאנאל

 װעלמ גאגצעד דעד פרן כאוועגונג בײםער
 באאאנ־ ״פיר אגגעוױזען. ער האם —

אן אפעריקאן דעי צו  אװ פעדערי̂ײ
 אטסטער• דער אפיאו װעפעז פאר אײבאר,
 ראדײ צו איז אינטעתאציאנאא דאפעד
̂א:־ ״כױד ;עזאגט. עד האט קאא׳/  באי

 .פאר־ אינםערגאציאנאאען דעם צו גען
 איז וואס אדבײםער, קאײדער םון בא:ד

 אפסטעדדאפער דעם אן אנגצלױלאסען
 װאס װײסעץ כדד אח ׳איגסעױגאציא;אי

 ״אײגיגקײט״׳. קאפוניסטייטןן הײסט עס
 פעכ־ א געײען דײמ״שאאנד אין איז אט

 די־ ארבייטער. פעטאא םון ױניאן טי:ע
 אז כיעכםינ, אזױ :עותן איז ױ:יאן זע

 נעפרואװם האבען־ פאגארכיססען די ײעז
 די זײנען קאנטד־רעװאאוציע, א פאכעז
 ״־v:vנ א איז ארױס ארבײטער פעמאא

 ארונמערגע־ זײ האבען און סמרײק ראל
 איז רואס אבער זאטעא. םון ווארםען

 יזא־ די ? ױניאז דיזעד םזן געודאדען
 צוברא־ גאנצען זיא זי דואבעז טוניסטעז

כעז•
 אגצו״טאיפען גרײט זײן װעאען ^סיר

 איײ אםת׳ער פאר באװעגונג א אן זיך
 זייער פיט רןאעוניסטעןי די װען ניגתײט,

 פא־ זײעד אויפגעבען רועלען םארבאנד
 דך מיישען און ארײנדריגגען פון ליסי
 וױןן ;ױניאנס די םיז ארבײט דער אין
ײ  הזנזמפ זײעמ אויפנעבעז וחןאען ז
 אױפ־ וועאען זײ װען ;וײיסערײען אוז

 ארויםצוצוױגנען’ פאענער זײערע געבען
 פון ארבײטער די אוין» דיקטאטור זייער

אענדער.״ אגדערע אח יוניאגס אנדערע
 בא־ זיך האבען פראנע דער אין
 פיאק־ בײדע פון רעדנעי סך א טייאעט

ציעס.
 דער געװען איז הײםאן א. ברודער

 און פאיגעא אינחעץ םון רעדנער הויפט
רעזאאוציע. דער פאד גערעדט האט עד

גע״ אי? ארגומענם הױפט הײמוז׳ס
 קא״ דער ווער ניט פאכט עס אז װעז,

 זײן ניט זאא םארבאנד מוניסטײטעד
 אויפטאן, װעאען :יט זאא ער װאס איז

 דעם איז *רײגגעהז איהם סען דארױ
 אינטעתאציאנאיל יוניאז רדאמעראמסטע

איהם. פיט זיך אױס׳םעגה׳ן דארטצז און
 נע״ אויך האבען פאיגעא איגקען םון
סט-אוס. און פארלןס .רעדט

 גערעדט האבעז פאיגעא דעכטעז «ז
 א:טא- און דינאאא האכפאן, דזלײאױס

 זײגען דינאאא און אגטאניני ניני.
 קא־ דער םיז פיטגאידער געײעז אמנא

ײ און פארםיי פתיסםי״טעד  אײ האבען ז
 תרכ״ זוכצן קאםוניסטען די װי געווײזען

 באהעריטעז. צי אלעם איז אי״ז אױס
ײ  ךי אננעמען גענען גערעדט האבעז ז

רעזאאוציע.
 ^ונמנומן ױס איז רעזאאוציע רי

געווארעז.

ptatmxB ש«ן;
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װע^אז אג־ מיטװאך חאט קאנ
פוודדאמען צו רצזאמציצ א ן

די
 ••ורדאמןן צי רעזאלוציצ א געגומן

רעאקציאנערצן׳ די און םאמדסטען די
 ov ימנרער. ײיע nc סארט זײאך סון
 אױפצד געװארצן • כאיציאסען אײד איז

 אפ• חמימגג אמעריקומצר די סאדעדען
 כוד דיפר^מאטי׳שע איחרע צונרצמנן
 רעאקציאנערצד דער מים ציהתגע)
אונגארן. פון חגגירונג

 כוד מיטװאך האם קאנװעגישאן די
 אפעריקאן די אױפצופאדערען ישאאסען

 צװײתצוצײזען אײכ^ר אוו סעדערײישאן
םעדעריײגיאן. סױױק דער םון זיך

 אנ- איז כאיעאוס אײנשטימיגער אן
 יעאע־ א שיקען צו גצווארצן גענומען

 פון קאנװעניצאן נעאסםער דער צו נאס
 אר״ קאײדער איגטערגאצי^איען דעם

םארבאנו/ כײטער
רעד־ צװײ האבען נאכסיטא; מיטװאך

 פוסטע :קאנװע^אן די אדרעסירט נער
 קא- ברדקרואוד דעם םאד גערעדט האט

 אײבאר דעם פאי קאסגראװ און אעדדש
דעפענס.

ען די לונג ד אנ ה אד ך ם א װ ט  מי
ר אויןן ע ר ד ע ט ױי ג צו נ צו זי

ען פארדאםעז צו רײזאלדציע ם אי מ  מ
סיסםעם.

 די באקוטען האס פאאאקאױ דעיענאם
 קא:- דצר םון עראױבגײש אײגיעםיכיגע

 צו רעזארוציע א ארײגצוברענגען װענ״טאן
 םאד סיסםעם פאספארםעז די פארדאטעז

 װײ רעאקציאנעדעז די װאס ניס־בירנער,
 פאסינע » אמגריקא. אין איינפקזרצז יצן

 װערען אױסגעארבײם װעט רעזאמציע
צװעק. דעם םאר

 און איניטוחגנס די באריכסעט עס
קאכױטע. בײגקיגג

 פון םיסעדלײדי די תאהעז, ט. פאניא
 די אז פאדנעטיאגען, האט קאטיטע, דצר

אי אינטצרנעישאנאא  םון םײי א װעיען ז
 וואס ארגאגיזאציע אינשורענס אאיף דער

 יײבאר אף םעדעריײטאז אכמריקאז די
 דעאעגאםען אינקע די געגרינדעט. האט

 הא־ זײ באקעטםם. םאר״טיזאג דעם האבען
 ;יט זיך דארפעז ױגיאנס אז געזאג̂כ בעז

 איגהױ װי זאמזן אזוינע פיט םארנעהטעז
גע׳טעפטען. בא:ק את רענס

אננעװיזען, האט האכטאז דעי*ע:אט
 ארײגנארען וױיען ווזניכע באסעס די אז
n קאסמני םעיק ױיערע א*ן ארבײםער 

Dא אאטי פרייע גיבען ^ירניאנס״ i r w r 
 אינ- די צואיב ^.4אנגעשטמי זײערע צו

 אריינצוקרי- יעװער אפטטאא. איז *שורענס
 זײ װייל ײגיאז, דער איז טעטבערס גען

ײ סאיסען טאפער אז מורא, האמן  זיך ז
ײ פאראירעז ױניאן דעד איז אז  אינ־ די ז

 געבען ױגיאנס די ײייעז איצט *טורענס.
״פיםישורס^ אין פרױױיעגיעס דיזעיבע

a ױניאן, דער איז ארײנצדקוסען n די 
 אר־ די פון אױסישסעהז פאר גיבעז באסעס

 אננעװיזען, אויד האט ער גאניזאציעס.
 האבען. גיט פון פראטג א ס׳איז אױב אז
 םאר טא זאכעז, ^זײמיגע״ פים טאז צו

 יאקאים אינהע .די זאגאר האבען װאס
 פאר קיאנקעךבענעפיםס און מױםעז
,סעטבערס^ זײערע

t און יטארױ האמ נינפא i f בא־ פונקם 
 אזרזא״ אײנצ״גע די אז אינקע, די ^ואדיגם

ײ פארװאס כע  םאר• דעם נענעז זײנען ז
 זײער פון גיט קופם ער וױיא ׳איז יצאאג

 זײעד םון געקופען יא ער װאאט אאנער.
 אונטעי־- יא איהם זײ װאאטען וױנקעא,
עטיצט.

 איהר ״װילט : נעפרעגט האם נאגיער
 ינע1רי די פון איג״טורעגם קריגמן בעסער

 םארטוז׳ס םון #םירפעם קאפיטאאיסטישע
 ארגא־ צרבייטער דער םון אדזנר פירמע^
"1ל. אװ ם. א. דצר פון גיזאציע

 האהען, ם. פאניא װייט־פרעזידעגם
 געהאט האט תאפיטע, דער םון ט״טעראײדי

ג̂( האט זי װ*רם. אעצםען דעם  אז גצ̂ז
 ״פראגרעםיװ״ םײנם עס װאס נים ׳וױים זי

 ״קאנסעחמטײו״ םײנם עס װאס איז
 קארפצנטצר־ט קאנסערװאםיוחנ די איז אם

 רי און *יגשוזתנס, די נענעז אויך ײניאז .
 ניט זיך דארפען ױניאנם אז אייך זאגצ?

 ר»די*»־ אםת׳.ע אבער דע̂נ אין כדשזען
>v\ אוגטצחװנצהפען םורא גיט חאבצן 

 אן םאד י1 מווכמן איז זאכצז״ גרויםצ
ראדי־ אסת׳ע די ?ייגעז ^טיר

 אויםמנ־ זי האם ”\ איריר נים און קאלען
• ־ ״ רונתן״

 אנמגוכמז *יז «יאן אע״טורענס דער
̂ורצן  נמוי^ריםעט . מי^נאר » סיט געײ
 וויז אי^וסיטיננ עחגאיכע *ז יטםיכמז.

v o m rm\ ד רחנמן  n» *am• מ
w ארבײסעי i n אײנ־ איו

באוײכמ דער געװאחנז אנגענומען טםיםיג
י ײצנען o* אנצםאאאימצנט ו x n w r אין

עי און יארק גױ tv י  M & crm יוני®* ךי 
 זא־ נאסצס די tv דערפאר, ארבײםיז זא<
n( די בײלאמיצן <#\ a n די פאר סומע 

איג^ורענס. ארבײססי^מנ

 ארגאנתײש^ חןר גױו באריכם
קאנדםע

מ ע ר מזי ר ^ו נממרמוז זוי
pc דער im־p  jמריכםעם ת*ס וםיגמ 
pa מ׳מדמיים חנר *o n  «rn ת מבים - י
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 רעקאפעגו
חוזאמציע pm לוזויעס סאנכע *ו ב»»ונ  װ*ס רע̂ז

’ap זיינעז r m w ’ M דער *ו געװ«חנן «*p 
r נעישילדערם חאט ער םיםע. i ’ J” M 

 זײ• װ^ם סותריגקייםעו די pm םםרייסם
 װידער הןום דאס זיי. אדום נעװעז נען

 און דיסקוסיע שארסע » ארויםנערוםען
 אויף זיך האכען תןיעגאטען די םון םאנכע

 עולם רער נעםאן. ק«ו א *ביםעכ נײ ראם
 דער pn בארוהינט. ג«לד אבער זיך ה*ם

װיים־ :באםײרינט האבען,זיך ריםקוסיע

סן• מעװסטער »סדור, dp»d יחגןידענם
 םינישזרס םױאדעיסיער םון גוינבעת, רע

W צ םיז חנין מ. יאהאי,  jim 
אנדערע.
 אינסטדו־ pm באא־ד חשענעראר דעד

 ארנ«גיז*^י• אנצוסיהרען נעװארען אירט
 מסעג״ ערעםער דער ניי ?אמיײנס א:ם
̂נסרע• ט¥יידא, *י! נעלעגעגהיים דער  ם
 אין אויך pm tyoDip װאוםטער, אי,

 י«רק ניו 1אי םיי סרײד דרעם םטילדרענס
pm םיי nm :#  pm .ענענרען:

י ען ו צוננ »נ, זי ס ש עו » ם ו ע m ו o ר םנן ע צ ע ו
 באזונרערם » נעווען pm ראנערשםאנ

 קאנװענעאן. דער אויף טאנ ׳צטורםישער
oy p אײן m !װײם, »זוי דערגאנגע 
 טשערנמן, דער זיגם«ן, «רעזיח!נט דאם
 האטוענטאן די אסשטעיזןן געםוזם האם
 נעםיםעד די ביז שטונדע האלבע א םאר

כארוהיננג *ביסע< זיר הןובען
 M םון *רױסנעקוםעז pm שםריים דער

 האס <ואס םיינעיל. <ינקען םיז רעז^וציע
 נעװיםע א אנערקקנען צו םארגעש^ונען
 איג־ ,די זיך: רופם ויאפ ארגאניזאזויע
סאוגםיל׳׳. רעטענס ל״באר טעתעשאגאי

 דער רובינטקי, ירעזיחמם װייס
 רעזייליזי^נם־מיסיטע, רער pa םשערםאן

 סעקרעםאר, איהר ןזאכפא;, רזשו<ױס און
 רעזא<וציאנס- די אז ערקלעהרם, האנעז

 אויםנעםינען נעקאנם נישט האם קאטינמ
 קא־ דעםענפ .לייבאר רי ווער נקנוי אויוי

 PM סארםײדינט זי װססען און איז םיםע״
 ניעהר זא< ז»ר די ראם םיר. שלאנם

m אונםערזוכם ” M m m כתן n p ווע־ 
 ארױס־ עם האם נו, :האנײזז דעם נען

ריסהוכיןג שםורם׳רינק הײם^ א נערוםען

 םיל ארױם רופט חשיאװאניטי־
 אפיעל אן מיט באנײםמערונג

יניגררט%א םאר
 געװען איז זיצוננ נאכפיםא;דיגזן די

 װײא מאנמראאירען, צד שותר באזונדערם
 ?אענע• א איז נעוואחנז געהאאםעז איז זי

jin דער מעםפעא• איגעא׳ס אי; יהאא 
 פאר־ םריהער םיז געװעז איז האא אגדער
אנדערש. איםיצעז צו דונטנז

 אויפ־ איז זיצונג רער םון שארס צום
 ארײנ־ וזאט וראס דעדנער א געטראםען
̂נרעז א נעבראכט  בע־ א און ג׳ײםט מגם

 תאנװעטמאז. דער אױף שטיםונג סערע
 װעאבער דז^יאװאניטי, ארטורא איז דאס
 ] םעםבערס. אונזערע צו באסאנט גוט איז
 איטא• נײער דער םאד גערעדט האט ?ך

 נאװא ̂איא צײטונג, ארבײםער איענישצר
 ער אבער װעאט״), נײע (״די מאנדא״

 געאעגנהײם דער םיט באנוצט זיך האט
 סאאי- אוז אײניגקײם םאר אפעאירען צו

 פון שונאים אפת׳ע רי נעגען דאריםעט
 די םארנאנס, די קאא^ ארבײמער דעם

 רעאקציאנערען אנדערע און םוסאאיגיס
קאםיטאאיסטען. און

אײ־ אאס באקאנט איז דזשיאוואגיטי
 דער אין רעדגער באגאבפטע די םון נער

 מאא, דאס אבער באװעגונג. ארבײמער
 האט און איבערטראםען אאײן זיך ער האם

 םײעראיכ־ דער מיט היגגעריםעז אאעםען
 ער װעאכער םיט באגײסםערונג און קײט
 האט ער ווען אפיעא. זײן געםאכט האט

 אויםגעשטעאט אאע זיך האבען נעעגדיגט
 איבערצר םארשאאג א אפאאדידע;. צו

 דער אין רעחג מצרקווירדעע וײן דרוקען
 איז אינטערנעשאגאא, אתזער פון פ.חנסע

 אויך געװארען. אמעגומען אײנשטיטינ
 םארישאאנ דעזי געזוארען אנגעגוםען איז
 רוםען צו קאםיטע רעזאצוציאנס דער פון
 זאםאען און אאסאאס םון סאנםצרענץ א

 איטא־ רער פאר דאאאר םויתנד צעהז
צײטונג. ארבײסער <יעניש^ר

 אנ- סאנװעגשאן די האט דאנערשטאנ
חנזאלוצימס. רײהצ נאגצע א נענוםצן

 באםרײאוגנ דער סאר רעזאאוציע •א
 םען1 דעם פאר ;װאנזעטי p* סאקא םון

 םאר םוב; ױם ארבײטער דעם אאס פאי
 בא• דער םאר אח פארטיי; אײבאר א

ט^וג בעגדז^אמין םון םרײאונג  רי גי
 םי• דעם םארדאמט אויך האם קאגווענשאן

 ארויםצװיעעז וױא פען װאס ליםאריזם
 באגריסם האט זי און קאאערזשעס די אוי«י

 געגעז פראטעסטירען װאס סטודענטצן די
רעם.

 א םארגעקוםען אןיך איז ראנערשטאג
 יאדקער נױ די צװישען םחאקה שטיקעאע

 די פון דעאעגאציעס באסםאגער די און
 זיך האט קס אאקאאס. רײדקאוטםאכער

 רײנ־ םאר אאקאא » װעגען געהאנדעאט
באסטאן. אין קאוטמאכער

n מא־ רײגקאוט דעם פון דעאענאטען
 פאר• ה^ען יארת נױ פון 20 אאקאא כער

 באס־ פון פאכער דײנקאוט די אז אאנגט,
 רי אאשאא. זײער אנהאאטען זאאען טאן
 דער־ האבען מאכער רײגתאוט יאדקער גױ
 ארביײ באסםאנער די אז אעעוויזען בײ

 געפעראיכז א זײגען טרײד זײעי פון םער
 זײ־ זײ װי אאנג אזוי זײ פאר קאנתורעגץ

 דע־י באסטאגעי די ארגאניזירט. ניט נעז
 געווען זײנעז 46 אאהאא םון לענאטען

 נא־ א גרינדען צו םארשלאג דעם גענעז
לאגאל. זוניערען

 תגד אין האט זינמאז פרעזידענט
 • םון לאקאל באסטאנער רזגם םון םראגע

 םאל־ די נעםאכם םאכער רײנקאוט די
ערמאערוע: גענדע

באם• אין אינדוםטריע רײנקאום
 יעדע אפ שטארבט און אוין* לעבט טאן

 איז צײט אעצטע די יאהר. עטליכע
 את ארבייט, סך <זײ\ גצווען ניט דארט

 ־םעהדס־ האבען מאכעריי רײנקאוט די.
 PK ״נאבארדיגס״ אויף געארבײט מענס

 םים צוזאמעז םענער־קאײדער אנדערע
 םי־ אםאלגאםײטעד. דער םיז םעמבערס

 םארגעהוםען דעם צואיב זײנען מאא לע
 האבען זאא עם ױגיאז וועלכע ככסוכים׳

 ארבײםעד די איבער דזשוריסדיקשאז די
 זײן זאלען עס םעםבערם ותנםעם אח

 עגדלױ ארבײם. דער צו בארעכטיגט
 אזוי אז אורטײלען, געםוזט איך האב

 אר־ רי טוען טאכער רײנקאוט די װי
 אםאלגאםײ״ די םון םעהרסטענס בײט
ײ זאאען םעםבערס, טעד  צו.. באלאנגעז ז
 דאכם איז״׳ דאס אםאלגאםײטעד. דער
 אמת׳ע איז דאם ראדיקאל; זעהר זיך,

 אבער ױגיאנס. די pD אםאלגאםײשאן
 אין באזונדערס מאכער, רײנגמאוט די
 װעט עס אז געזאגט, האבעז יארק, גױ

ײ .  לא־ באססאנעד דער אויב שעריגען, ז
 דער־ אוגטערגעהן. איגגאנצען װעט קאל
 דעם אנהאלטען געװאאט זײ האבען םאר

 זיבען םיט 7 לאקאא פון טשארםער
 זײ םיר האבען דאס און מעםבערס.

 איז. נעדא:< דער טאן. צו ^יאויבם
 די אויםלעבען וױדער װעט עם װען אז’

 באםטאן. אין אינרוםטריע רײנקאוט
אױםלעבעז.״ אויך לאסאל דער װעט

אנגע־ איז עס וואס דעזאארציע, די
 איינ־ אין געװען איז געװארען׳ נוםען
םרעזי״ םון ערקאערוגג דער םיט סלאנג
זעכמז״ דענם

עו ױ אױף ננ צו w זי * i i, דעצעםנמר חטען דעס ----^

m *נמטטעז זײנעז סרײסאג a im 
.D»'yi>am רײהע נאנצע »

 אנ־ זיך האש דיסקוסיק וואריםע »
 אינדערפריה נלייך עויײטאנ נעתויבסן

 די סאדערם װאם חנזאלזציע, « ווענען
 ארעם־ •אליםישע די pa באםרײאוננ

 דאס װ*ס צענרער. אצע אין טירטע
D םען אז מײנט. im aa ד  בא• צו »י
 PM *רעםםירטע ■ןוציםישע רי סרײצן

oimao .רוםל»נד
 ניםי צם האט סצינעל ליגסער חור
 ־דטרט. pa pm עם «ן.taרכלn נעוז#לט
 נעםא־ זאל עס אםענדםענם. la נע״וםען
t רערט• r im רי «ן כ»<ור״»ונג די 

 די jib בלױז *רצסםירטצ יאליםישע
 רוסלאנר. pm לענרער. קאייטאליםםישע

ײ טענען עם, הייםט  רי pM זיצען ז
טורמם!

 *an שט»נדסונהס ראזינען דעם םאר
iw די נערעחם בען a i»»in ,ױ׳ זױים  ד6ו

 סרײצער. pa װײםםמ רובין, ניעוזםסי.
ta .im חויים־אתוסקנט זייער v i pm 

pm זייגיז תטלאצי >aw טי- סײן^»
 i>aiirr^]ap- נ«װ־• נע«»במע• שע

 *oiM ווילען dvw נמגמן. ציאנעחמ,
חעל־ pm סאוחנמדרצגיחע רי װארפצז

 צו צוריס הוםען צאריסטען די פעז
מאכט.

 םאאנענ- רי אן אונז דערםאנט דאם
:םעשה דע

 זיך איד א האט שטערטעא א אין
 דער- מם האם מען ײעז נע׳שםד׳ט.

 געצנגד ער האם רבי׳ן׳ חגם צעהלם
 שםד׳ט איד א אםת, ניט ס׳איז :םערט

 גאך גוי א געװען איז ער ניט. זיר
גע׳שםד׳ט^ ׳ זיך האמ ער אײךער

 שוין זײגען אזוי עס? העאפט װאס
סעקטעם. אאע םון םאגאטיסער די

 נע־ האבעץ רצזאאוציע דער םאר
 סע־ דער און אנםאניני באויז רערם

 רעזאאוציאנס-קאםי- דער םרן סרעטאר
 חאם אנםאנעי האכם*?. תשואױם טע,

 און אםת״ דעם סיר ״זא״ם :געפרענם
 — אויפריכםיגסײם נאגצצד אײעד םיזט

 אנאר• די אז צתםט, ס*סע איהר דענסט
 וואס סאציאליסמצן, •די אין כיםםצז

 רוס־ אין פריזאגס די אין שמאכםען
 מצמז דעם פון ןײגען יצאגד
םממתראיננע?" צארישע n זואט

 באגד ױך חאם האכמאן חשואױס
m* א- אםת״צ די אז בא^יײתז, םימ  י

קײן גים זײגצן געפאנגצנע *יםישע

 קאר• יןײן גיט #קאגטר״רצװאױציאגעחון
 וױיסצ״גװארדײצעס. און םשאקיסטעז

 «רײ אין געהאאטען ניט װערען יעגצ
 שױן זײגעז — ער זאגט — יעגע ז^ן.
 װאס ד/ געװארען. באגגאדיגט יאנג

 זײגצן •ריזאז, איז געוזאינתז יא װצרען
 פדיגצײ פיט ייהואיען, םיט מעגשען

 םאײ געװאיט ניט האכען וועאכע ■ען״
 םורא אױם •ויגציפעז זײעחן קויםעז

 ער װאױאזײן. •צרזענאיכען זײער םטר
 בוך, נ״עם א פון פארגעאעזעז האט
 יא- די ווענען ערשיגען איצט איז װאס

 װאס רוסיטנד, pH געםאננעגע ^יםישצ
 אתוםעגסען זײנע באשטעטיגט האם

pH פון שטערונג די בארעכטיגט האט 
קאטיטע. תר

 רעת זיין געעגדיגט האט האכטאן
װערטער: פאאגענדע םיט

קאכיוניסטען. אײך, • צו רײד ״איך
 פון פרײנט אמת׳ע זײט איהר אויב

 איהר דארםט דאז רוסלאגה םאװעט
 דעי אױף אײנםלום אײער אויסנוצען
 גע״ די באםרײען זאל זי אז רצגירוגג,
 זײגען געפאנגענע •אאיטישע םאנגענע.

 לאנד יעדען אױף פאעק שװארצער א
 ירע־ װאס רעגירוגג, א אויף זיכער און

 רצגי־ ארנײטער אן זײן צו טענרירט
דונג.״
 רעזאאוציע דעד םון אפשטיםונג רי

 חד 157 ראא־האא. א דורך נעװען איז
 דעם׳ םאר־ נעשטימט האבען לצגאטען

 אנדערע אאע און רוסלאנד סאוועט אז
 יאאײ זײערע באפרײען זאאען אענרער

 נע* האכען 107 און נעפאגגענע, טישע
דאגעגען. שטיםט

 ױ באקוטט זינטאן פרעזידענט
 איז גיטלאװ אז נײעס,

באםרייט
בא״ סעקרעטאר װען צײט, דער אין

 צעהאען םים פארנוםען נקװען איז דאןי
 נע- אפגעגעבען זײנען װ*ס שסיםען, די

 רע־ דאזיגער דער געגן און םאר װארען
אוציע, ̂ט ̂ז  בא- זיגמאן פרעזידעגט ה

 סטיסה גאווערנאר אז גײעס, די קוםען
 ‘תא דעם באפדײמ און באגגאדיגט ד.אט

 פרע־ ניטאאװ. בען םיהרער מוניסטישען
 גײעס די גאקומען האט זינמאן זיתגט

 אײחןר פריהער, שטונהנן 5־4 א טיט
 צו נעװארעז ארויסנעגעבען איז דאם
^ דער  עס האם ןיגמאן פרעזידענט פר

 קאג־ דער אױוי גצטאבם באסאנס נאייך
 ארויסנערוםען האט אס • און װענשאן,

 אוין״ אלע באגײםטערו^ םון שםורם א
 אז נעםיהאם, האבען קאגװעגשאן דעד
 נ־ א p דער פון ו מ ם י ו א אן איז ראס

אז, ש ענ  אוים־ גרויםער זעהר א און וו
&p v \ i שםאאץ דעם ^יט זײנען אאע 

 די מאכען באקאנט זיגמאנ׳ס געװען.
 פערקװיר־ א אױיסגערוםען האט נײעס
 בא־ און םרײד םון דעםאנםטראציע ריגע

 אנגענומען איז מאםענטאן גײםסערונג.
 באדאנסען צו םארשלאנ א געװארען

 ניט־ באפרײען פאר ספיטה גאװערנאד
 םון אויפםאדערוננ דער אױח א^וו׳ן״

 איז פארשיאנ א נאך קאנווענשאן. דער
 אײנצואאדמן נעווארעז געמאכט גצײך

 קאנותג־ די אדרעסירען צו גיט^אװ׳ן
 נעווארען. אנגענומעז איז עם און שאן,

 בא־ ניט האט רעכטע די םון קײנער
פארשלאנ. דעם קעטםט

 האפדמע דער פון באריכט
עדױקײשאן אז

 באייכטעם האט טאנ זעאבעז דעם
 װעאכע*ר םון קאםיטע׳ עדיױןײשאן די

 דער איז ײאגרער ה. װײם*פרעזידענט
 ארײנגע־ האט סאםיטע די משערםאן.

 טע־ דער װעגען באריכט איהר בראכם
 בילדומס־אפםײאוננ דער םון טינסײם

אויך האט pH אינטעתעשאנאל דער םון

ױ פארשיאגצן, געסאכט H וױיאמ• טזױ ו
 ] ] אױמקיצרוממר• דער מיט אגצוגעהן

I שריטיקירט האמנן יינ?ע די בײט.  h 
 אעטצמצ• דער םון ניידוגדאפטײלונג

 I *רץ, מריטיחירען ױי וױ פוגהט שאנאי׳
/ ניט און טוען אגדערצ װאס י I ז

דאנערשטא( האט שאגװעגשאן די
I וחוא״ V» רעזארוציע, א אגגעגומצן אױך  i 
 טטד• און ■ראטעסט שטארקער א כער

 טאר• דעס געגצן גצמטכט ווערען דאמונג
 אױן• •אסוארטעףגעזעץ געשיאגענעם

 •] רעזאיוציאנס^אסי• די אימיגראגטען.
 #נאשמם רעם פאמעאעוצן חאט טע

 ; אגגעגומען האט י. אװ ם• א. די װאם
 האנוחנגשאן די און םראנע, דער אין

 L איס אנגענוסען אײנשטיםיג עס האס
 געפצחר<י• דער גענען אױםררוק איהר
 i עחגיי• אן סיסטעם. ■אי־׳ײארטען רצד
 L געווארען אנגענוםען איז רעזאלוציע כע

 םאתצ״ װצרט װאס געזעץ, חגם גענצן
 ארויסשיפצן סענען זאא םען ,אז שעא-ען

 r םארבחן• םארשידענע םאר נינדבירגער
] . כענס.

 אינסצר• די אז רעזאאוציע׳ א װעגען
 פ״ן דצלעגאציע א שיסען זאא נעשאנאא

 רעזאיוציאנס די האט רוסלאנד, סאװעט
 Y* פאאגעגחנס: פאמעשאאגצן קאטיטע

 f דציעגא• א שיקען צו באװעגוגג די אויב
 םיט pn אומפארטײאישצ אן איז ציע
 f ״אםת דעם אויסצותםיגען אכזיכם דעם
 דצם אין אינטערנעשאנאל די זיך זאא

 ] וחנרט םראגע די אבער באטײליגען.
p געגעראא דער צו >דבעתעאאזען m• : 

באארד. פוטיװ
 - אן מאמיטע דער פת באױכט

רע#ארט אפיסערס
.. נאכסי• םרײםאג ?יצוגג דער אויןי

 חד אםיסצרס אן סאםיטע די האט טאג
 ■ בא״ איהר אפגעבען אננעםאננען םארם
 חנם םון קאטאווסק/ א. ברודער ריכם.

 I דעי איז באארד׳ דזשאיגט קלױולאנד
I. קאםיםע. דער םון טשערמאז

 םארשטעהט ״זיך האט נאכדעם גאײך
ך  דעגאטע. אענגערע א אנגעםאגגען זי

 פחד די ארויםגעשװאוםען באלד ס׳איז
 אינםצר־ דער pם פאליסיס די 1װעגע גע

 r ם׳חאט און אדםיניסטראציע, נעשאנאל
 ׳ סען דעבאטע. לאגגע 8 גגען8אעעפ זיך
 ערש• די געוחןן איז דאס ז8 זאגעז, סען
 קאגווענשאן דער אויף דיססוםיע טע

ױ און נעז8פו־ ױניאז דירעסטע וועיען  י
 דיטקוסיע, ערשטע די פאאיסיס; ניאז
 \ ■ כןוראס־ פאאיטישעז 8 פוז ניט איז װאס
 צו ט8געה װירקאיך האט װאס טער,
 \ אינדוסס^• און עסאנאםישע םיט טאן
געדויערט האם זיצוגנ די םראגען. לע

\ שעה. םיג̂ו איבער
 I אױפ׳ן אגגענאגגען איז דיםהוסיע די
 l האט װאס רעזאאוציע, א םון נרונט

 ־ טײאעז. באזונדערע צװײ אנטהאלטען
 טט געהאנדעלט זיך האט ערשטעגם׳

 םיהחגנ רי און פאליסים י1 הײםען צו
 :% צװײטענם, איצט. ביז ױניאן דער פון
 רייהע א געװארען םארגעשאא-ען איז
ױ םאדיםיהאציעס, םח  ? יא< ױניאן די ו
 E וױיטער. און אן איצט pd פיהרען זיך
 דאזײ דער אץ זײנען דעם װעגען און
 געװאחןן םארהערפערט רעזאלוציע גער

 רעהאםענדאציעם, pn פונקטען רײהע א
 םאינעל. אינסען םון געסוםען זײנען װאס
 באטײליגט זיך האבען דעבאםע דער אין

 בײדע םון רעתער רײהע נאנצע א
ײ הויםט״רעדעם רי און םראסציעם.  זי

 םרעזידענם םון געײארעז געהאלטען נעז
 אױ און םלינעל רעכםען םון — .זינםאז

םאיגעא. איגקמז םון — הײםאן איס
 איײ ניט, אוגז ערלויבם פלאץ דער

 r פח םײא 8 כאטש איבערצונעבען רער״
 נעברויבט זײנען װאם ארגוםעגטען, רי

 חד װיכטיגער זעהר דער אין געװארען
 צו אוםקערען זיך וועלען םיר באטע.

םאל. צװײטען א רעם

ער - שכה ױד ס$ג שסורעטױנעד א ו
 קאנ־ דער אױף איז אינדערםריה שבת
 דע־ זײ נעװארען םארטנזנזעצט וועגשאן

 די םראגע. זעאבמר רער וועגען באםע
 און אגגעגאננען װײטער איז ריםסוסיע

 די םארענדיגט. ניט שנת זיך האם
 זיך האט םראנען רי איבער דמאןמ^

זיצונג דער אויף אױך אריבערגעצוינעז
טאנטא^

 אנגעהאל־ דיססוסיע די האט שבת <
 צװײ ארום ביז אינדערםייה םון טען

אונטערברעכוננ. אהן בײטאג אזײגער

 א דורך מאכט קאנװענשאן די־
שטורע^ גרױםען

 םדעזי־ האט אזײנער צוױי ארום
 ער אײדער דאס ערהאערם, זמםאן דעגט

 ער־ מוז אאנטש׳ פאר זיצזגנ זײ שליםם
 לענ־ קען װאס זאך, אײן װעדען לײדיגם

 ערקאערם, האט צר ומןרםען. טט נצו
 באארר דזשאיגם יאחןער va חור דאס
 בר. דעלעגאם׳ זײן אינםםרואירם האט
 רעזאאײ א ארײנברעגנמן עד םיאס
 אלם יאנאווםקי. ש. ״פארממען «ו צחנ

 ״נצרעכםמסײם״ דער ®ון חנדוופמאר
״באריײ יאקבי האם, צד װאס דצרפאר,

 םע• נענעראל דעם הײםאן, לואיס “דינם
באארד.״ דזשאינם םון נעדזשער

פרצזידצנט האםיאנאװסקי
 אױוי דא שוין ^איז — געזאגם זיגמאז

 האט ער װאכען. צװײ חאנווענשאן רעד
 םיד איז ער אםם. זײז םיז חןזיגנירט

 דעד אױזי הען pH ̂ויס-עמאטערט א.ן
 ער בלײבען. ניט לענגער קאנװענשאן

 דא• אױ עס אוועקםאהרען. גלײך מוז
 די דאם רעכט, װי מעהר ניט ריבער

 אױםגע״ זאא רעלאאוציע״* ^םארדאמוננס
 די םארלאזט ער אײדער װערען נומען

 ענם״ קענען זאא ער כרי קאנװענשאן,
 װציט װאס אנגריױ׳ דעם אויז• םערען

 רעזאלו״ רער אין איהם אויױ נעםאכט
ציע.״

 ראס נילייך ניט זינםאן םרעזידענט
 באארד רזש. םון דעלענאם צום װארט

רעזאלוציע. דאזינע די םארציריײיניען
 פער״ ער אז ערסלערם, םיש ברותזר

 גים רמזאאוציע רער םימ איז וענאיך
 סאר, עם ברעננט ער דאם צוםרידען.

 גצמא• אעסםתאירם אזוי איז ער וױיל
pn אר וואם תערפערשאםם. דעי םוץ 

דאס סאיכם זײן איז עס און םארטרעט.

־
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 אן םאנגט ®אנד נשורענס%א
 טען28 דעם בענעפײט צאהלען

דעצעמבער
)1 ?ײם שון (שלום

 װעט יזיינער םארקומעץ. ׳ניט אזעאכעס
 די <ייז. אין *שטעהן דארסעז גיט כיעהד

 i אחן טיעעקס n באקוםען װעילע־ן ארבײטער
ײ ״טײעריגקײטעז.  ניט מעהר ײעיעז ז

 וועם מען טישעקס, די נאר גמהז דארפעז
̂עיןס די ;דעגגען ײ צו נד  . עס וועט מען ׳ז

ײ ײ װאו ♦טאפ, אין ברעננעז ז ארבײטען. ז
 אויד וועם בענעםיט איג^ורעגס דער •

 צױביםיאכ• וועחגן געצאהיט נים מעהד
ױ װײז,  געװא״ געטאן םריחער איז דאס ו
 י* כױם באקומען ותלען ארבײטער די רען.

ײ װעילכער צו סומע, פוילע די אטאא  זײ־ ז
 װאם רעהאדדס די אויט בארעכטיגט נעעז
באסומען. האט םאנר אינמורענס דער

 גוטע זעהר עס זײנעז ׳זעחט איהר װי
 ארביײ די װעיכע מיט אויסבעסערוננעז,

צוםרידען. זײן געוױס ײעיעז טער

 שאפ דעם- פדעזענטירען
טשערמאן.

”fia,nyo די םיר, 3na .זוםמאנ׳ם װ 
vol29 tioyn 33 ,ta r Piĝ P ,ססריס 
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you niwt •gr njrtJia סיט ײם,3»ר 
ngp yjyojuo’n nga a־ojgogs. םיר 

faonjiro nyuia ta ,fyagn וחנס v ia 
p’t fgo nytrm װי ארבײט *n nyou g 
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עז1עד\יי דעם :,̂א-

גאלסױאירטי דזשאן טין

 א״^פאנ: ׳מא; ׳שלזזנעם א אין אײנסאי
 געזצ״ טעגשלז עטי״יכע סיר דיגען זוניער,

 ■רוצ״ יאנדאן. איז גארטעו• א אין פעז
 פרײנט אונזעדע פון אײנער דך האט י״;ג

:אפנעתטעז
,קא״ א דאר איז דאס ! כאר הערט -

 אין דא > אהער ער קמדט וױ !נא־־יקעי*
ך ,האיטען גאלטען  ברויז י1אוי דאך ד

 דא טען האט קאנאריק קײן רױב־פייגעי^
נעזעזזן. ניט קײגמאי :א־

 דארט זי:גט, עד וױ הער, איך ־*
 װי־ םרײגס אונזלד דך האט — איגװײגיג

 הױז צום אדדעק איז אדן א«;ערושזח דע־
צי.

 עד האם אוסגעקערם, זיך האט ער װען
 און אונז געבען אזועקגעזעצט וױרער ךך

:*שטיר דער אין געזאנט ףאט
 איהר אז נעװאוסם, גיט כ׳חאב ־
j פויגער א ראי־ט t ישםײג. א ן

ט אז גלזהטפערט, איד.ם האבען טיר  ני
עס קעכין אונזעי נאי־ כיײ ט.  דעם האי

 נעזעהן, ארע אבער האבעץ כ*יר קאנאדיח.
 און אויםכערענם. טודא׳דיג זיא ער אז

ט האט אתז פ-יז קײנעי  פאר״ געקענט ד
in rc r .םארוואס

 צו געװען •פוועי פדשניעות איז אידזם
אפגע־ בארד זיך האט עד און ״צוױיגען,

:רופען
 כיען אז פאיטראגען. גיט סען איך

 חױת, — באפעפענ״טעז רעבעדיגע :עלדט
 םאחפפארט כלז אזן — טענ״טעז םײגער,

ס איך ״שטײג! א איז זײ ע -  צד־ נים מז
מ און׳ זעהן... מע געדאנק רעש אפי ח  ו

 אוך — !םאדטדאגעז ניט איך קעז רעם
 טעישה בשעת ער האט אזו/ רײדענדיג

 זוי פונקט #כעס אוגזיכױט אױף געקוקט
 אדויפגעסרא־ איבעדגוואלד װארטען כויר
 און עךקהערוג^ ד^דגע די איהם פון נען

 דוי אזױ ׳גיך אײף עי־ האט פונדעסטוועגעז
נעדעדם: װײטער זיך, אײרענדינ

 איך בין צוריק יאהר עטרימנ מיט —
 מייגעם בײ טאדטr דײטיפער א איז געװעז

ס נדאד זיך האט ער פרײנט. א  דאמאי
 אײג־ סאציאיע ^שטדדידעז ס*ט פאדנומען

 םאר־ םיר ער האט אימכאר ריכטונגען.
 איהם מיט צוזאסען געהן צו נעשראגעז

 נאך איך האב ד*ז ביז תםיסה. » באקױןען
 תפיסה, קײן געזעהן געהאט ניט קיינםאל

 דמר געוק. צו אײגג/ךשםימס האב איך און
 הײנ־ דער װי נעדועז, דאםאיס איז טאכ

 דורכ־ א איננאנצען הימעי דער — טיגער
 נעכא זיך זזאם אחם אלץ איז זיככדנעד.

r n תםיסה די זזנעןמיאנץ. םרי^ח א אק 
עז איז אג ט ^  גע־ און ״עטאדט אעכױטעז ג

 פון נואדם דער ?ויט געװעז זי איו בוים
 דאסאגס זײגעז רייט״שען די ♦שטעדען. א

- ;עװעז  אויך ספק ׳עום בלי זײכעז אוז ־
אי־ דער פון סאדביזןנדט — איצט גאך

שדע האיםמז םוזען זי״ אז  ארעס־ ד
 אײנזאסיוײט. פוי*פטעט־*גער איז טירטע

מז אבער דאמאייס ^  געסוסם נאך זײ ה
 און ׳עפיהצ'ינ גײ » אױוי װי דעם, אויף

 יע־ מיט אפגענעבען איהם זיך האבעז
 אױזי גרינדלימײמ, פאנאטיישער געד

 דײםלמן. בלויז םעהיג זײנען עס װעאכער
מן ביט דא אײך וױי איך ע  ״שיידע־ קיק נ
ט אויך וױ *ופא, זה״פטאלם פיז רוננ  סיז ני
 *דך געזקהז. דאדט חאבעז מיר זואס ׳דעם
ד אײך כװז מ  אוחמנע־ אז rpn םודה א

 גוט, זעהר נעותז איץ דאדם אח סםעלט
ך, װיפי^ אױף ײי אסי  זיך <אזט דאס נ

 אײגריגד םאר^איםענער אזא איז טאכעז
 האט היחות, <כי דירעקטאר. דער טונג.
ט זיכעד טיר אויף כ מ ע  איינ־ גוטען א נ

 אנבד־אורחא. .אל״ן איז דאס נאר ׳ דרוק.
 זאך׳ א ווענצן אייך איו ײי< דערצעהיעז

 <זד םײן איז קײגמאי מוין זוע< איך וואס
 עס וועט תםיד װייל םארגעםען, ניט בעז

 סיםבאי א וױ אוינעז, מײגע םאר שטעהן
ע פיז נעםאנג^שאפם פון  יעבעדינע אי

 נדזד חײח, אדער סעגלתן :באיטעםענ״שען
רז אדער סזןרע ענז ל מ — ס • אייגס א

ײמ» אונזער ע א האס פו גזדמוױ־ ת
 אײפ־ םיסער א בדס האס.זנר דערנאך נעז,

:נאחנרט װייסאד שטים זײן איז רענזננ
 באקוקט געהאט שוין האבען סיר —.

 דירעקמאי דער בשעת געבײח^ גאגצע די
סעז, םיק ביי געםדעגט האט  צי באמנ

ײ זעזזז «ו נעחאט חשין ג״ם ער װאילם  אי
/ ן1ם צוזיו אדער נעס  מאד־ זימעז מאס ד

ז צז כיפפט מ עד ך י גאנץ די ב •1מ
T סזק איד — 'w אימעם וױיזען —

 רא מייז זיצם װאס •— געזאגם ער האט
מ און — י#תר. זיבעז־אזדצוואנצע ת  מ

ד אין איהם צו מ»יחרע האמ־אונו סען  מ
 י־ער־ unmp אין אונז םזס האט םער,

ח צעהאם ד וחמ :נעלױכםע ד ר m נ  ני
ל w געװס מ ע א ך ר ע  ארטםא־אגס א בײ י

ך ער האס אאד; « צחאםינגנצדצדם ד  פי
ס, חכחז א  זייז כא׳ננב׳עגצז *ז בזײ מני

^ אייגעגצם ג י י א איחם ם׳חאם מאנוו כ
/ דער בײ נעכאפט ו ג מז ער חאם ע םי » 

m א אדאאנאאאוםי #p ארם אויא׳נ און
^ דעד׳היג׳עט ם• צ אל ב ײנ ®יי׳• »יז ױ ו

ם שי iH ס h w j אינג צזם ר גאר ג מ י ג  י
po ס גרזיםצ די ײ  םויט־ חנם ודחם חאס ל

רג שסראי םפי סודםע• אייביגאר הױם לזי

לא־ זײז איז אדײז זײגאן טיר ווען
 פארטיפט רודדג געשטאגען ער איז כעד
 וױ אױסמזע״ז, האט מר ארבײט. זײן א*ן

 טעדד הנם זעכצי;, יאהר א פון טענש א
 געקענט ;יט עד האט זעקס־אוךפערצינ פון

 ציטערדיגע, אײגגעבוינעגע״ אן —׳ זײן,
̂ט אױסגעלופטצרטע ן אננעטאן געישטא  יי

האט ■:ים זײז טוגקעי־גרויען א
 זתם קאריד, כיעייגעז זעיבען דעם געחאט
 ■;יפ׳ער די וױ אזיסזעה;, פעאיגען זעאנען

 מיז שסדימז די ארעססירטע. את םדן
ײז  פארװישט, אזוי געוזעז זײנען נעזיכט ז
ײ אז אויסנעדאכט, דך האם עס אז  פאד־ ז

 נא־ די אויסדמק. ישו& תײז נים טאנען
 אױגען די אײנגעפאלען, נע״וען דינען קזע

 דע־טאנען דט אבעי זיך קען איך גרדס,
 געוועז׳ זײנעז די קאיױר א םאך װאס םון

 ותרכמן א געהאס בכמ האבעז זײ אויב
 אײגער זײנצז כיר בשעת קאליר. איז :יט

 דער דורך איהם צו ארײז אנדערען נאכץ
 אךא«נע:וטען עך האט טיר, אײועדנער

 געװען איז װעלכע היטעל, קײ^עכדיגע זײן
 ארום אדן ווי נרױ, טזגקעי אזוי םוגקס
 םאר־ זײן דערזעהן האבען פדר אח *ידום,

תיכעי קאפ. גאקעםען כטעט שםױבטען  ו
 זיך אױף 'געזזאט איננאנצען גאך האט
 האר. נרױע שטעהענדיגע עםלימן ברויז

 צוס גרײט אזועתנעשטעיט זיך האט ער
 הכנעה. פימ אונז אוץי געקױזט און דיגסם

 װאס סאדדע, א װי פונקט נעװצז איז ער
 צי אח טאג־זשײן. םוז םארברענדט וױלרט
 ?ינד, היײן א געזמהן אמאל איהר האט
 גע־ קראנק טאל ערטטען צום איז װאס

 מיט איז עס דורכנענובתן װי — וןאךען
ארענ* אימה׳דינער און ער^ןםוינוננ  םא̂י

 • װייםאמז אײנזמע זײגע צוליב קײט
 אונז׳ אױוי נעחוסט ער האט אזוי פונקם
מר אזא כדס דערביי אגער מנדלי  או

̂זלדיז האבעז מיד !נוטסקײט  סך א נ
 דצר נעװען אבצר איז ער ארעסטידםע.

 אויסגע״ האט געזיכט װעםעגס אײנצינעד,
 גזטס־ אויםערגעװעהנליכע אכדדי ךךיקט

 זײז םח קיאנג לער אױך און .םקײ
א שסים:  ״נײז׳יזמד דירעקםאד׳/ הער #\

 האפ* אזוי אק צאדם אזױ — דירעקטאר״
־ נונגסלאז  עד״הױם נאך גױר הייננט זי -

 ניט שױז האם עד — אויערען רי אין
 װער״ א םס אד1יש קל׳ענסטצ די םארמאגמ

! װיילענס־קראפט ז’אי ניס מןר
 אנטישוױנען זוידצר איז םרײנט אזנזצר
 אנגעשטרעננט אפנים, חאט, ער נעװארען.

 ארויסצודוםעז נאכאסאי כדי זכרון, זײן
 חאם ער בילד. ר*ס אוימןן זיעע םאר

 דעױ־ צז אנמהזיבצן ודדזני באלד אבער
:צעהיעז

 הו^ם זײז אין געהאלטען עד»זזאט—
 װעלכעד אױןי ■אייר, שסי? הארםע א

 אנגעשריבעז בלינד־שריםט סיט האס ער
 איז עד בשצת טעםטאטענם. נײעם דעם

 םינ־ סאנערע זײ:ע פים ארימנתעפאהרען
 אונז וױיזעז צו כדי ׳טורות, די איבער נער
 העגעז דאס װעלען ביצינדע די גדימ װי

 הע:ט זי♦ וױ מזעהז, טעז האט צײעגעז,
 א בײ זוי שםזיב, א סיט באדעתם זײגען

 נעװע? נ-ם אבעד איז יןאכמר איז פױינער.
 דאזינעד דזגר וואנען pc זאך שום תיק

 איז נעהפע}. גלתעגט זיך האט שםדב
 מיר איז צונע^וקם, פיך האב איך בזףפת

 שטויב הײן גאר איז דאס אז אויסנעקופיען,
̂ם  דער איז דאס •אז— הענט זײנע אויןי נ

 דא־ דעם םח זאפם דעד חיות, כמגש<יכער
 ביטלזגב־ דא זיך <קאט זואס סענשען, ץעמן
ײז  געװ^רעז םארוועיתט אױסגעטיילט, וו
̂ן זיך פאנאנדערגצשאסמ אוז  מיז א א

 נעצײ ^»ט •אפיר בויגע דער שםויב.
 שטעטערליגנ א וױ הענם, זײגע איז םעדם
 נע־ האט אונז פון איעער םליהען. בײם

 דא־ די עפונען5אוים האט עס זוער ;ןךע̂מ
מ  עטיי־ אנגערופען האס אח סיסטעם זי
 ‘א• זיך עד האס ״,\ײנ ,,נײן, נצסען. מ

 נעפאםערמ זיך ציםערענדיג אח נעתפען,
̂ם מאנלןדעד צו םען. דיכטיגעז ד  ענד״ ̂נ

 און קא« זיח אדאאנעלאזעז ער תאט <יך
 דירצקםאד. הער ״אך, : אדצמאעפורסעלט

 האט נאכדצם תיכןי און גיט!״ מען איר
 ארויסנעמא־ אטעם אײז איז וצ<ינג,5פ ער

p נאסעץ. נויםמצז דעם סעז k איז אס 
 ערשםע; צום ער האם רנע דאזעער דעד
^ א; וױ אזיםנעועהן, םאי ר ע ״ ת ט א

 נים. קײנמאל מיר איז דאן ביז —
fPoipy» ’ ia י אזיי י י ז ״, *י י ] '• «  ׳

 באדײםוגג אםת״ע דיי פרײמײט פון ווערם
 מענשעז. אנדערע םים אומגאנג אוגעור אוו
 קיעםאי זיך איד האב סאםענט יינעם ביו
 עם טיםיג ווײט װי אויןי פארטראכט, ניס
 בא׳ צי כסדר זיך גײסם אומער םאד איז

מן  זיח צו ;אױער און אוין סדם נו
ײז .דצרםאניוו צו כסדד זיך זװואונמן

J!״0ײ אויסצונזצעז 2 L 8K י י האס אמר םענש דאוינער חד זכרח. י
U נצדארפט ניט ילעבצן גאגץ זײז W 
־ י ױי גאװעז, איו אר וכרח. ןײ נ  *יי

 1םי אזא י1אוי נעוואממ איז װאס
 געתענם דם זי חאם םוי חנר וזאו ארם

f צו ױך צוקוקען דאס םײכםםאכען. n 
 נעזיכם זיח אויפגצלײכםעז האט צס וד

םײ זיד דארםוגעז אײן דאם pם בלדו

 אױסזעהז דער זוי געוױרלןט האט ׳:אטעז
 װאס כתטערע, ג-י;עם אײךאײנצי; פון

 פאר״ א אױף םאכאגדעמעבריהט דך האט
 באװאונדעדעז. צו איז עס כױס, דארטעז

 אריבער• קעז פעניט א װאס ׳א״ך איד זאנ
 אגדע־ יעדעד םון סעהר סך א — טראנעז

!בזרצעפעגײש לעכעדיגער רער
 אױפגעחױבעז דך האט םרײגם אוגזער

pd הין אױטנעהן אמעהױבען און ארט 
צורייז. איז

 גיט געװען איז װעיט דין יא, —
 די םופ פערצעהן קױם אינגאנצעז גדויס.

 זיבעך און ברײט. די םוס אכם און לענג
 גע״ אידד אין ער האט יאהר אוךצװאנציג

 פאר פױז א אפיױ האבעגדיג ניט לעבמ,
 דאך אי? תפיסה יענער איז פרײגם. א

 אײך כארעכעגט ארדנוננ. אין געװען אלץ
 לעבענס־ מודא׳דינע א פאר װאס :אר

 מעדט״ דער פאיסאגען דאדױ עס קיאפט
 דאכ זאר פע:ש » כדי אמאניזם, יליכער

?v:v\ ...אױסהאיטען
— איהר פײגט פאי־ט, װאס און —

 דך װעגדענדיג נערעדט, זױיכמד עי האט
 אײנגעהאר־ סו,־״ כל סדןי האט — אונז, צו

 םאר־ ביסעל יועצם זײן תבעז בײם טעז
 :זאנען אײך איך ותל הערם, V יצטאגד
 בא־ אין געהאיטען גאך האבעז מיר כשעת

 ער האט בליגד־שריםט, זײן םראבטזגז
 היל־ א אזנטערנעטראנען פלוצילינג ארנז

וױ אוסנעפעד, נרויס אזוי ברעטעל צעינע
 גע־ איז דאס פאסאנדאםיע. נרעסצחן א ן

 איז װאס פײדער, ױננ א פוז בײלד א ווען
 בוגטע מים גאדטען א פיטעז אין געזעםע?
 הינםערנדונט אין הענם. די אין בלוכיען

 שלעננעלדיגער קלײנער א געזעהן דך האט
 וואסער־געװיק־ מים באוואהס̂ע טײכצל,

 א געשטאגען איז טײכעל בײם און סען,
 ר«אט װעלבעד פויגעה, סעדהוזידדיגער

 דער נעבען ראב. א װי כמעט אױםנעזעק \
 באה^גען בוים א גצשםאנען איז פײדעל

 אבער איז בוים דער םרוכטען. גרױסע פיט
 געפאים, ׳סיםעםריש מאמע אזוי נעררעז

 יעבען אין ?ײנמאל נאד האט בוים א וױ
 איו פונדעסטוועגעז אוז נעוואקסעז. ניט
 אזוינס, עפעס געלענען בוים דעא אין

 אױ\י געפאכט עהגליך איהם האט װאס
 דערמאגט װאס דא^ ־— בױמער אלע
 פארשאםט און בוים בײם נשמה א אז אונז
 פיײ דאס םענשען. דעם פרייד 5ם״ אזוי
 בלױע קײלעכדיגע איהדע םיט’ האם דעל

 *רײז, «גים איז גליל אזנז נעקויזס אויגעז
 אח געהאיקתן האט זי װאס בלוסעז, די און

 ארײנ־ װי אזױ אויך וזאבען האגט. דער
 אױםגע־ איז מיר אה *ונז. איז געתזהט
 געװען זואלט בילד נאנצע דאס וױ תומעז,

 ?י אנרופען דאס איך זאל װי — מיט םול
 אדן שםױנוננ כױם איבערגצםילט פול, —

 גע־ עס איז נעםאלט פאד׳חידרש׳םקײכ^
 לײ די און םארבען, פדיכױמיײע כױם ײעז
 װי יעננל^ דזרכגעפיהרט געװען איז ניע
 ̂ינסטלזנד. אימאליענישע אביאלמע די בײ
 גע־ דא כמנן האם ״די בײ ווי אױך און

 האט קיגסטלער דעם אז באסעדהען, קענט
 טעכנישע די בייצוקומען אײגגענעבען זיך

 לי־ גרױסער דער דא:ה א נאר םניעות
 אפנזןנעבען זיך האט ער וועלמנר םנמ בע,
 איהם זזאט ארנז pם אײנער זאך. מר

t האט ער צי נעםדצנט, x נע־ אסאל שויז 
 םאר׳• איז ער ,אײדער צײכענעז לעדענם
 האט אופגליהליכעד דער נעװאדען. כישפם
 רי ־םארשטאנע; שלעכט םשםעו̂ו אבער.

 אפגע• ןיך עד האט ״נײז״ ״גײן. פ,ראנע.
 דאך, װײסם דירז»טאר זזער ״דער רוםען.

 געהאט, גיט מאדעל שום 1?ײ האב איך אז
 דער איז סאגמאדע־בילד!״ א איז דא,ס אז

̂כעל.  א סעשה בשעת האט װאס שמי
 האט געזיבט, זײז אױןי נעטאז יזיכט
 דיהדעז נעסזמט אליק אשםדאי דצם אםיא

 האס בילד דאזיגען דעם אײן !םרעחנז ביז
 זײן װאס נאר איץ, ארײבןעלײנם ער

-פרוי־ נעבענסט אח געניוסט האם הארץ

a בױטע־/ פ״גע^ ׳ניוטען ען, n נמיען 
 און — װאכע• פײכיגען דעם און *דױטער

 פון שטויגונג ג-ױסע טודא׳דיג די ענדליך
 דעם םון ער איז פא־װאכ נשטזז: ז״ן

 אג־ געײאדען/... אפנעריכען אזױ אלעפ
 ׳ טיד די האבען נאכאנאנד, יאהד צעהן

 געא-נײט. דעם אױןי עד רואט געזאגט,
 איננא:״ װע״ין דין ע• האט א״נטאי דט
 גע;ױ זיך נײ דאכ pc און צושטעי־ט צען
 סוף :י* כוו״ איז עס ביז טאלען. עס טען
 כייד. דאדגע דאס געקוטען שטאנד צו
 אזן טײסטעױווערח. א געװען איז עס

 שױן װאױגט װאכ ;דער עס האט באשאפצן
 ביז׳ן און יאל־. זיכעךאזךצװאגציג דא

 בא״ יעבעדינ דא םאר׳כדטיט עד איז טויט
 בא־ זיד קעגענדיג ;יט — זײן צו גראכען

 נעהער, דיז פיט ׳געדכט וײ\ פדט גוצעז
 די האבענדיג גיט חוש״ןזדיח, זײן כױט

 טיט באדיהױנג אין קוטען צו מעגליכקײט
 הא־ ניט טעגשען, טיט אדער גאטור דער

 רעם װעגען זכרונות לײן אפילו בענדיג
 נשטה אויפגעהונגעדטע זײז און אלעם.

 ארױס־ כישוןי״קדאפט, א כדם ־ווי עס, האט
 פון וױזיע דאזיגע די זיך םח געביאכט

 ‘אי אױגען איהרע טיט טײדעי װנגער א
 בלז־ די טיט און שטױגונ; פון בעדשייט

 געווען איז דאס הענט. איהיע איז טען
 טענשליכען פון טריאוטיי העכססעד דער

 רער פון כאוױיז שטאדקסטעױ דער גייסט,
 םאדמאגט, קונפט די װאס םאכט, גרויסעי
 איבעיצױ אױסגעקוטען איז םיד װעלכע
לעבעז.

 א ביטער האט פר״גט אוגזעד
::עטאן
 אבער פאיטאנעז טענלדפז, טיד, —

 םאד״ אזוי זײנעז כױר געםיהל, װײניג אזױ
 dvbv איך האב סעשה בשמת אז טעט&ט,
 און ®ײז וױשיל םארשטאנען, גאדנים
 אריבערצױ׳ אױסגעסוטען איז עס יסורים
 רגע א אין מעגשען. דאױגעז דעם טראנען

 דאס געװעז באשערט אבער מיר איז ארום
 דער־ צופעליג זזאב איך :באגרײםען צו

̂גת אויגען, די<ע' זעהז  זיך האט ער בל
 דירעקסאר דעם ענטםערען געירואיוט

 גע־ איז טאכם ער וואס פראגע, זײן אױל
 ײד־* וחד יעממ, דתד איד צײם זונט.
 םאד־ ניט גײגמאי אויסדרוק זייער שױז

 פארקעראמר״ די נעוועז זײנען זײ גצסעז.
 אומענדליכע אלע די — טראנעדיע טע

 אײנזאםקייט, און שוױעעז pd יאהרעז
 לאג־ איע די איבערגעלעבט, האט עד װאס

 םארגע־ נאך איז איהם װאס יאהדע̂ז נע
ױ וואנצז ביז איבערצולצבען, שטאנען  מ

 אויפ׳ן. דדויסען אה באגראבעז איהם װעם
 אזזי זײ דורך האבעז — סלויסטצר־זעיןי,

אונזי... צו געשוײען וױ
 איז צער דערשפיהטער םיל אזױ —

^ •אר דאזימ די איז געלענעו  וואס אוינ
 אזא אין מאג הײנטינען ביז האב איד
 איע םון אוינען די אין נעפוגען ניט מאם

ז#םרײע מ ג צוזאמענגענומעז. «
 םארטראגען נעקענט גיט האב איך —

 םון ארויסגעלאפען בין און אויםזעהן זײער
 איך שפיר אן דאםאיס pD און קאמער.

 מצנ־ דעם היילינ מאכען לײזתן אז בחוש,
 האכצן םיר אז נעםיו־ןלם, האב איך !שעז
 אז ;איד«ם םאר בױגעז נעדארםט אלצ זיך
 בין אדענםיץ־, אוז םדײ ביז איך הנם ׳איך

 לגבי םארברעכער, א שאדלאטאן, א בלזיז
̂נםען. * לעבעריג אט־רעם  וואס געתרײצ

 האםנן ניט זאל ער פאדברעכען א םאר
 נע״ איז ער אײגם,.װאס אלץ — באגאנגעז

 םארלאחנ־ אריפעז אט־דעם מגען — װען
dpj מ״ געזיגדיקט פיל אזוי איז פענשען 

̂דעז,  םארנעקימז, אלײן זיך ביז איך אז דו
 איז םיס. זײנע אונםער כױסט דער ווי

 וואס, יענעם, אז כיד דערביאז איך כשעת
 דארט נאך ער זיצם װייס, איך װיםיל אויף

 צאיז װילתןד א אן םיך כאפט עד־הױם,
 דער״ איך און .\בײ אײנענעם םײן נעגעז
 צער אומענדליכעז נאנצען דעם דאן םיהל

 באשעפענישען פארשפאדטע אלע די סון
!וועלט דער ןיא

 אומנעקצרם זיך האט פרײנם אונזער
געשװיגען. צייש לאנגע א אוז

 ער האם — מיך דערניאן איך זוי —
— א«ע*וםצן װײמער סו\י כל סוףי זיך

)11 זײט »זיף (שלוס

ס . א ז װ ס אי ק א ל ס־ ק ? ע

r עקם־לאקם a פון ערפינתנגען וױכםױנםםע די פון אײנע 
nyn איז דאם װיסןןנשספט. םעדימיסױןר a ,םססקאימײקענדי 

 פון יל«ץ דעם סארנעהםס און םאנען דעם רענולירס ױעלכעם
y v r m m P, .לאקרעץ ביםעד־װאסער, רובארבער, ב״םער-זאלץ 

 אנ- ®ילע נייר אץ פיללען, געפארבםע njng באגוקערטע «אודער,
 םאן, יעדער װעלכע פאר •ספיהר־נדסלעז אלט׳םאדי׳פע דעהן
•פשרעקען. זיך םלענען קינד ןך־ער פרױ

 גע־ איז עס דורך. ארן דורך 1םשןהסלא א איז עקם־לאקם
p g o r לע נענען נאםירליר אץ נעלאסען װירקם און סעס אץ« 

קרעספפען. *דער שםעמען אחן םסנעךםארשטאפונג, pa פארםען

אײך. איבער«יעט אדן הײנם באקם a םרייעם .

10, 26 a .080 fia ,ב«הם «angocngri m a r.
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 א־נטערנע״:<ונ*א אונזעד פון אןיי,אנװענ״. טע18 די
 נע־עינטע דער א־ן קאנװענ׳טאן יעננהטע די געװען איז
 דר״ תנאוע נעדױעמו האט זי ארנאניזאציע, אונזעד סון

 רייעטודס׳דיגסםע ;עװען אױך א־ז עס און מאכען.
 נאר ניט םארנעמוטען איז עס ײעז איז װאם שאנװעניטאן

 אלנ״טער ;*;צער אין'דער ;אר יוג־אן, אונזער אין
. באװענוננ.

 האט קאנװענ׳עאן ד• װאם צ״ט נאנצע די כרעט
 שןורנע־שטעלט זיר מיט זיצוננעז די הא:עז אננעהאאםע;,

 זזאט אפט ים. נרױזענדען א האכעדינעז, א רוײשינען, א
 רעהר נאך םי דעד זיך ׳ט«'אט אט אז נעיסייגט, עס

 װעט װאס ״״•טורס-וױנט, נײער א יןושט אט ;םאנאנדער
 ;עפיהאען אױםנערײצטע צוהיצטע, די םון כוואאיעם די

 :אך אױפ״־טירענ׳עז, מעהר ;אך נעמ־טער *יקאכטע און
 בא׳פ־צערין די שיןי, םעכטיגע די און אויפברױזע;, מעחר

 איז םװיעו מענער, נםישות, סיאיאן פעיטעא א םון’ '
 א^נטעמעהאנאא געװארמנע נאריהמט אזוי די קינדע־
 צו׳פפאאטען װעם — ױניאן, װאירסערס גארפענט אײדיס

 װערען אדוןםערנע׳פאי־דערם און װערען, צונדאכעז און
our אונדונט!

 אאע אהכעיס נע^עהן. ניט iyj איו נאיקאינערוױיוע
כאײעגיני, ארנײטער ארגאויזירטער ז־ער סח .שוגאים

 ײעכט־נע די און דורכנעםראנען ׳שטורטט אאע זיך 'ח*מן <■־׳
 לימעא דער ;און-אושבא־פעדינט גאנץ נעבאיכען >יז שיוי י

 אױסנע־ pnw ?יך האט האס;ו;נעז שעהנע נוטע, פון
 דעם און ציא דעם אױנ פאר׳ן חאכענדינ און צייטערט,

 איז ׳שיוי םעכטמע און ■חןנטינע די וועאכעז םאר צװעה
r דער פון פיהרער די האכעזי נעײארע!, אויםנעבױם r 

 װאסערעז רוהינע ׳פטיאע די אױוי צוריק ארייננעםיהרט זי
ברענ. זיכערען א צו נעבראכט איהר און י

 יזאנוועדשאז די װאס װאכעז דרײ הנא«ע די אין•
a*אסאא נאך־ זי חאם נעדויערם, האם •  j t דעם *אעבט

 ױניאן אונזער וואם ■עריאד, דראננ און ׳פםורם נאנצעז
צװישען־ רער אין אינעתעאענט און דורכנעסאכם האט
 ײאםערע א ם־ם נאססאן איז סאנווענ׳טאן דער פון *יים

18 O'enn אין קאנווענמאז איאוינער אונזער און צוריק 
םאר־ ארײז, אױך שױן נעהט דעם איז םיאאדעאפיא.

 איז אננענאננען איז ײאס בױודער־סר•: דער זיך, .׳פםעחט .
ועאכער 15 םון םעך » םאר ױניאז אונזער <  האט װאכעז̂,

ן חינטער מ^אז׳נן  ;פארביטעריןײט נענונ נ»א, נענונ זי
 האס רייהען אונזמרע איז ארייננעבראכם האם וועאכער

״ן םוז אע זײן דאח• עם װאו דארט ש:אה, און  פריינד־ ז
 ארייננעבראכט לאט וועאכער ;ברודער־איבע און טאםט

עס. ײאו דארט צו׳טפאיטעתננ, n<־ <ופ:׳מוגדערםקײט
איינינתיים. אוז אחרות הערמען זאא עס נויטינ אזױ איז

 צונױםנעםראםעז זיר האבץן דער־סאנווענסאז י1אוי
 עאעמענםעז, נענעננעזעצטע צװ״ די דאך איין אונטער

 נאהעסםט. אנדערע די איינע ביטער אזוי האבען וואם
ת ״  א״ז סיט אםיפר אי׳יז נעסוכ״זז זײנען פראקציעם נ

 באזונחןרע נאנז מים אבער צװעק, חןמעאבען און
 דער אזוי װי אנ׳שויאןננען, אנדערע םיט־נאנץ םיינונמן,
w p  p m נעזעםען מאסע איז מען זוערעז. דערגר״כט 

 מיט טימעז, באזונדערע בײ אבער דאך״ איח אדנםער ’
 ײאונ׳פען באזונדערע מיט אויך און נעטינתר באזתחזרע

 ער• די נעזקםען איז זייט אייז םח אויםזיכטעז. און
 און ווענען װיא וואם אױמנעחנממט^ט, און פאהו־וננ
נע־ וחןרט ײאס טריט יערען םארזיבטינ נאגץ םצםםען

 נעזעסען איז זייט צוױיטער דער םון םאראוים. םאכט «
 ויאם עאעמענט, דער ;אויםנערעכענטפײט אזוי -די״נים

ר איו מ  מיט געהן צו איידער שפריננען, צו גענײנט ױ
d וען םרים. אויםנערעכצנםע ־ p נעםאדערט זיך האט 
d פיא זעחר‘.־ p«d, ^צוריהנע- איז נעדואד איבעראיינוינ 

 יפיוי דער םוז פאפימאן הויפט רעם סון האאטענקײט
 ניט ;נאייכנעזויכט די אויפצוהאאםעז מעגאיר װײט ווי '

 מאסענטען אויםנעבתױטע םאפע די אין דער$*זעז .<«ו
D ft  I זיד נעםיטער אויפנצפאכטצ די און גײםט בײזעז 

 פרעזידצנט צו ועספעפט םאנאנדערעפיאעז• *וםיא
 דערםױזרען צו אנשטרעננוננ און opwa זײן פאד )ינטאן

 און געפיהא רער !ענד םריראאכעז » צו סאנווענמאן די
p דער ■ jn w די פון  איהם האם אאצם״ איבער ױניאן .

 תםיד האם ער םאראאזען. נים םינומ איין אױן• אפיאו
d װאס *« נעהאט, זינעז אין p פארנע־ חאבען נים זאא 

d וואס פוםען, p דער פון פאםירם, חאבעז ניט זאא W- 
i»t jp w םאר־ איז גאמ ארױספום?! יוניאן די םוו 
• * אײנינט•
 תריטי׳פטטער pose רער אננע?וםען איז dp חאן אמ
 די אז נצ־שײנם, האט dp fjm מאםענם רצר מאמצנט,

 פא־ דיר ;נצ׳פפאאםצז איז ױני*; רי און קאנווןנמאן
djpd דעםאגםםראםיױ האם פאיגצא אינק?ר ד?ר ווען 

 pjm- *« זיר חאט dp און ?אנווצנ׳פאזחאא רעם פאראאז?ן
opflf א wipr■ כאםע דצםאאם, אוין יפםיםוננ, נעחדיממש 
H»of־P ,אויפנערודערם v  ô n ך װי ן פאר*»חמ. נים זיו

n ער w  u^n\
ד אץ ןןןדיק ץ»»ן

n s ;  ti^ jv ,ג*»»מן vn 1 110̂ טרעדען דVPM 
̂ורענט יעגעם אין J ר V !  ^  ^  ivo ijiiis fi 

tml*#jyn רך u rv « ry j אןן Offi
-JMH |y in y j fyii^n oî n jy iy ^  \vvy\ tyi^t 

w  )yogi ו״וןר t iy pg {«ro9iNiig3״ly^ic iy • ר  וי
vn די |1M n א!| אנטװאוט^ניןײט  ir^ v

jy r^ y ; y m.
i ױןי8 y i ,טעחד ווו״עו יןאגװ^צו^ן u y ir g  •ii 

i■ װען v w  ,w in ױך n s i וױסג^ױמט כואט* n 
yרy״צטר «וױ• lrן vn ד• דער h y•• נמזוגחױע 

ענ n םטד ;עיעטעגטען yדyי rר ly p ’ f y^ g t^ g rg 
 O03yn ד>ן jyjgp נײדע ן נױטיג ןyגטyטy^y ב״דע
 דy*נ w ר$ס טעטיגקײט, און איהר vn ׳נוצ^ו

ט, גאר ?ײן גער$וילט ^י  ;yoiy^y^ *וױ• די זוען ד
 פמר- מײנומס װען .fyagny הטדמןד״ט טרנײטעז

n אױף אױסג^י״עט דועדען ׳עידענה״טען w o v w  jn• 
גע־ W11 ,ffiiM ױ<ידמתן1«י vn רדהיגען g אױף גען,

•y o o ry  pg yiyDg4 חריטיק y i o^ nyrgc□ יז ^רט® 
j השלרות, y j i l r i ’^ga pg oy’g g irftj’ g.
^, oy ?,g צום y ’ng2 נוררען ניט in־. pg sgc 

v *:זער m  r g cy \y«ygf«;«ng\ וונקט inהיווך .־ 
g' pg ,p r iy iוגזyהאט ױדאן ר o y i pc ײע-יג ניט 

דיז״ ניט ̂רyט ט*ר דאס נ«איטעז.
vn 8 פײ^יכקײט רער c y i pcטא׳ יזוטי;ען

ov סון כארו״טט זײענדינ ; כ^נט i, װאס nyi ס*לידוד 
n*״iy i  pg S rcy ; iy i דיסט pc דאך האט ^יגיגקײט 

o r fy i דער אױף n  pg ,ig r:y ii:gp ױגיאן vn -ארױ.ם 
pg cm; בעיזדכיעז y rg 39 ig  ,r;g טט̂ גאךgדקyזי וױ ר 

— ly^ni איז  ,ryiiy; Dy ניט טיר y iMP lyn^myopg 
 ן,yVotr■ און ח״טנולמן גייעט וריאען נײר :הכל׳ס סך

iy אגװײז^דיג, ii גערוען איז עס;pg oDyiy אומ־ װער 
;ooyiy, — װf,yכyאיז צד ר oy געװען •:ngc •ny 

 ױגיאן .־in אין ברוחנר־קדיג דעם פאר אגטװארטליך
lŷ און n ĉ o:yogo □yi vn nyi^ yn nyD^yii ,מיר ig 

 /1זועח ןyסyרגgD דארןי iyoipyngD*?'g oy װאס דאס
 כי,ז און דארף און;ןײט^־ אן איצט pc דאס ן,yי̂הcד•,מ

 ',g y'Jip^gn םול׳עטעגדיגע ױניאן דעד אין העריסען
 גוכי, r;g; ? םטדעידעגחײטען מײגוגנס !אײניגקײט

o םאר n ר אין ■אאץ זײן זאל און זײן דארויyױגיא ר 
 םא: ■יאץ דא אױף י^יאן דעד *יז איז גאײכען דאס

 קײ דץ ניט ױניאז דעד אין .־ycg טאר עס קריטיק,
 ריכטיג גאגץ עס האט זיגכיאן נטyזידy■ר װי «אאץ.

m רyזײנ pg אנגעװיזען m  g קאנװענישאז, דער אויף 
ig םאר.פארלױםדוננעז ,ry״nyfnn פאר c  pg אוספאד״ 

jy’ ny^cg^c yo’^oig iio jg די אױף Ig pc yooggc 
iv די אױף אתאגיזאציע, ארב״םער v m זיעען װאס 

 g jyo^gir.gc און זyסיהר צו imgiiya אױסגעוועהילט
 ױדאן די jycgo צו eg oy כונח וועמצגס pg װניאז,

 טארען סענ״שען yo^yrg ^טארחער, און רyסyכ שעחנער.
im טmראוימgס — :יט נדר גיט. דיר — ניט m. װא־ 

 nmn^c די םאראוימדעט iyo pg לטyזיד pro ווען דים,
 pg כבוד דעם סיא הרyז oy שעדיגט ױניאן g pd יטאםט

om רעסטיזיש■ pc דyארנ רgגיזvgיy ! סיא, אזױ אויןי 
 ntg אויוי ,trroom■ אוז כבוד איהר םאאט עס וױפיא

o די װערט ױל og iiry icg  y’v g r;g n g. דאס ly c ig i 
pg װיסעז מוזען gאy-'ycyiynyc'g y .און ױניאדלײט 

oyo^ytg ניט, מעהר דארף pg פארסוסײ!!. ניט מהר טאד 
pc סײ ױניאז, רyונזg סון מיטגא^ר yאg זאאען

 זיך גוט דאס פאעעא, כטעזyר סון סײ םאיגעא, לינקען
זינען. pg ארײנגעמען
 רyד םאר נעװען ס׳אנז װאס ,lyoyngc אאםיר
 ישאום זאא קאגװענשאז, ־m נאך רyטvאי קאנװענשאן.

pg זאא !רײהען אונזערע אין העחשען אײניגהײט nm 
 pc ריאדy■ g קומען iy:ypo;g yציgדמיניסםרg נײצר
 oy כדי זיך, זyo,צװי yרטאניgה און אײגמקייט מאום,

I im ע:ערגיע yנצgנ איהר זאא y ii om :y ingc fyigp 
iogp pgר יסונא, מיט׳ז ״ ע ^  די עטעגוײג, אױערם װ

 L װערען. איגע״שװאכט צאנקערײ תרך זאא ױגיאז
pc טיםען lyo 'iig c-im ngn מיר om 'גיײערװעהא־ 

iyo עקזעקוטױו געגעראא iy i: ig  ,n gg c סיהרער־ :ײץ 
?bcgt. ב בײרgנריסyן :g n gגgניײעדװעהאםע די א 

ng' ט׳װי  סון nmn'c די אסg וױדער־ערװעהאסע. די גו
ig fJig ײ זײגעז ױנ״אז ^ pg איב TJig yאg ז ײ  זאאען ט

ig'0 זyטראג tyognv y5g זײ ig c סאןןז די pc ,זאום? 
m ײניגחײטpg 6 הטרמאגיע vw * vn רײהעז pg די 

ocgrim טהצע ^ JO 'D סון nytiig ארנgיז;gציoy ii y 
vn״g־gc אאסיר .lyo'nigo moognuwy זיי  o;,j 

ם, קאנסטרוקםיװער צו נעהמח זיר הארמאגייש ײ ^ 
r, 1 דער pg ארדנונג םעהר טײנצדשטעאען ^ o n i 'gיאס

m רgפ lycgo מעגאיר זאא yr:ig מיטגאיmצו ר tyrgo 
g עהנ^yר g pg בעסyאעבען. ר

־־ ----
 פון ם־ה־ער די פון אײנער ניטאןװ, בענדזשאםין

 בא־ איז אמעריקא, איז פארטײ סאמתיסטישער דער
 נעזאאט,זי• האט עד װאו פריזאז, םון נעווארען פרײט

 פאא״ א םאר יאהר 10 ביז 5 םון גמרםין א פאר צען
 ער האם יאהר פאר אעצטע די זײט פאױברעמז. םי׳פעז

נן נעזאנט, בעסןו* דער1י ״נעקעמםט׳׳,  הא־ אא־ערס זיי
 צו איהם קאודם^ די אין איהס פאר ,נעסעםםם״ מז

אנ־ נאכ׳ן א«יא אײן עדפאאנ. אהן אבער נאפרייען,
 דער אוז נענאננעז םאראאחס איז קאורםס די אין דעחנן

■ריזאז אין געהן נעמוזט ד.אט ער דאס נעווזז, איז סוןי
מן «י p א n .עט־ מיט נאויז נעשעה; א*ז דאט םערםיז! 

מ צוריס. וואנען אי
 פרי־ איז אריין װידער איז ער װי נאכז^ם נאייך

tyt, פאדערען״ צי באומנוננ א אננעפאננען זיך האט.

נ יייי ני#י״א»<- זיין נ׳ ״ ״י «״, י ו ■אי י ̂  ױ
ױניאו״ אינצרט-ס ״סױזיא רי *ד»ניזאצי«, װאוסטע

 Miv})*tv< •אאיט׳׳צע חעאפען צו זונט װעאנע
 •ערזא״ו רטדימייע און אינעראאמ נעוױסע אויר און

ו *רנייטמן גענוגי׳ון הןונ׳ןן ו נטפר״או״ גיטאטװ׳ס ו
״ן .‘אס״ tie ■אדט״ י)<ומוניסטי׳»ע די •ארטיי, י

• ■ראסעסט־סיטיננ*ו א״ניגע א״נגערופצן חאט רי?א,
 -m אזיד הטט iim נאפרײאוננ, זיין ,פאחדען״ צו

ועו^יוציןס. 1«י לאנ״ייו » נעפטנגען
ט ױאפ .^ער ד פאדערען;יטאאײ׳ס געמ״נט ̂ח  נו
•n ניט מעחר עד חטט קאורט דורג׳ן שרייאוננ?

 צד אימס חאט חטורט דער װערען. נאפר״ט קע:ט
נאפוי• איחם און גערעכטיגחייט ,יטיציע י ;׳*טײיט

 איעיירען רינמי- און ׳צאאס אונטער זיצעז צו אעז
 ׳¥ ח*ט'ט»אנט יער מעמעז. צי נעװען ניט רעחר א׳ז

 נטײעתאר דער װען דעשאאט, נאר ײערען נאפרײט
 ווי אדער, באגנטיינעז, איהם ואא טײט6 •אדיו ניו פיז
נאפר״ען, — ׳עעהנער קאינגט עס

ו האט עס װען י ;אנװעג• טע18 די געעפענט ז
 םיאידעאפיזג אין א־נטערנע׳צאנאא »ו;זער פון ־עאן
׳ וועא- 1אי רעזאאוציע, א ;עװארען אנגענוטען נאלד איז
 נאװערנאר פון נעװארען פאײאנגט איז עש נעד

 יעזאאר די ניטאאװ. נען באפר״ען זאא ער סדיטה,
 באאד איז אין אײנ׳צט^מינ נעװארען א:;<גנוכזען א־ז צ־»

נאװערנאד, צום נעײארען יק;ו1אי;ע״
ר פואע א׳הר נעהאט האט רעזאי׳וצ׳ע די אט און  װי

!פונג
פאפוניס־ די װאס פדאטעסט״ריטיננען, ,ד װעגען

׳ ניטאאװ ״םאדערען״ צו נעראכט עמעץ ה«ובען טעז
 גאר אפשר נאװעמטר דער האט װערען, באםדי־ט זאא
 ער האט נעהערט, יא האט ער אױנ און נעוזערט. דט

 דעדפון. וױסענדינ ניט ראכען זיר געקאנט ;וט נאנמ
_ נעװען ניט ■,־אטעסט־מיטיננען די זיינען ס,>׳עדענםא

נאװעמאר־• דער דאס כאראשטער, ניאסיװען אזא פון
 בא־ םורא אויס און ׳שרעהעז, דארפען זײ פאר דו ז«א

םיהרער. חאםוניסםי״יעז דעם ;נאר־נען
 וױרמן איהם אױף געמוזט האט אנער, אנדעז־׳ש

 ארביי׳'. די פון באקומען האט עד וואס רעזאאוצ׳עס די
 אאקאאס י רי םיז נאזונדערס און טער־אמאניזאציעס,

 פאראאננס האכען ײעאכע אינםעמעשאנאא, אונזער פיז
 איז.כאװאוסם נאווערנאר דער באפרייאוננ. ניטאאװ׳ס

 רצייטגדא אתאניײרגמר דער פון פר״נד א וײן צו
 דעס צו טױב באיינען נעקאנם ניט האט ער און ׳פאפט

 צי וױיסם ווער אבער, דאף •ונ־אנס. די פון פאראאננ
 געהאנ־ װאאט ער צי צונעא״אט, וי1א ייר װאאט ער

 קאנותנטטן די ניט װען גיר אזוי הייס דער אין ־עאט
 נעי*אנט האט ער אױכ אינטערנע׳פאנאא. אונאר פון

 , efcn ער וואס רעזאאוציעס די םי׳פ אױפ׳ן אינען אאזען
 פועא׳ן נעפאנט נים אבעי ער האט באסומען, מייהער

רע־' דער איבער האנראען צו ניט נאייך םאנע זיך, בײ
 tie קאנװענסא! א םון אננעסוםען איז װאס ואאוציע •

 װאירקערם גארםענם לײדיס אינםערנע׳םאנאי יער
י;ניאן.

 ער אינםעמעשאנאא, די •ליט קאז סםיטה נאװערנאר
 איחם איז עם פרעםטיזה. און אײנםאום א־הד ױייסם

 פאר־ ארנאניזאציע אונזער ■אאץ וועאכעז באקא;ט גוט
 אעבען עםענטאימן און אינדוסטריעאעז דעם אין נעטט

 עוץ פערזענאיך, אא״), דאך ער האם — אאנד, דעם פון
 אויםנענאיכען און ארייננעמישט זץ־ טאא פא' א

 נא־ ת און ױניאז אונזער צױי׳שעז ׳פטרײטינח״טע! םע
• זיר, כײ פועא׳ז נעקאנט נ״טט האט ער און אעבאטים,

 דער םון םאראאננ דעם הערען צו ניט ־׳ארטויכעז, צי זײ־
 איז ער װעאכער צו ארנאניזאציע, אז םיז קאנװענהאן

 נעוייריזט, האם אאעם, םוז מהר דאם, נאהענט. ־אזוי
• האט ער ווען איז קייס, גיםאאװ׳ס נאכזעהן באלד זאא ער
 נען אז ׳שאום, צום געקומען ער איז אונטערזוכט עס

 פארברעכען זייז םאר נעאיטען נענונ ישוין האט ניטאאװ
 ,באננא* בארעכסינם א*ז ער און,דאס נעזעץ דעם נענעז
 איי* נאך באפרייט איחם דאם ער און ייערען. צי דינט
l,r אונזער דער : jn i: ,P איי־, וױ נעענדינם, זיר האט 
 און אײך נאס האבען, איהם װיאם ,אירר :זאנט נער

איהם״ ס־ט זיך פרייט
 אונזער פאר זינ א א־ז נאפר״אוננ ניטאאװ׳ם 1בצ

 און םאכם דער םאר זינ א איז עם אינטערנע׳פאנאא.
ױניאן. אוגזער פון ■רעםטידש ־עם

 װיסען נעאאזט האם מען װצםען פערזאז ע^טע די
 י פרעי. נעומן איז נעװארעז, נאננאדינט איז ניטאאוו אז

 טזד דורכץ באקוםען נײעס די האט ער זינמא(. מארים
t 5—4 א מיט אעפאו n iw r ,נייעס די איידער םריהער 

 י פתז.• און ■רעםע, יער « נעואיחזז איבערנפנעבען איז
 תד צו נעמאכט נאקאנמ מאםענכמה עם האם זינסאז

 אוםבא־• אן ארױםגערופען האט דאס װאו קאנװענשאז,
ײ — פדײדענס־דעםאנסטראציע, ׳שרײבאיכע ר די נ ז  ו

ױ נום אזוי דעאענאםען טע  דעאעגאםען. אינקע די בײ ו
 דנ v איז דאם אז נעוואוסט, איז נעפיהאם האבען אאע
 חאבען אאע און ױניאן דער פיז און האנווענשאן דער פון
 •39 סיז כוואאיע דער אונםער אוז נעפריים. נאייר זיר

 גע־ אײננעאארען באאד באםרייםער דער איז םוזיאזם,
 p4« —קאנוועגשאן, די באנריםעז קומעז צו ײארעז

י׳ ! v כ א א ק ר װ ן י ו ע י י ו פ א נ
 איצטער נעטאז, איהרם האט האטוענש^ ,אונזער

 ניםאאוז׳ם בען און ז״נינע. דאם םאז נ־טאאװ בעז װעט
 איוור׳ם אױף שוין האם פ*,־ם'־־ארנאז,«די,םרייהייט״

m אעזער איחרע דערצקהאענדיג נעטאז. in i גיטאאװ׳ס 
 1אפיא נױםינ פאר נעפמען ניעט זי האט באםר״איננ,

q א םיט דערסאנעז 1צ w n, ר תאט עס ר#אי« ײעלמ» 
י יפפיאט  אינמרנ«שאנאל אמזער פון ?אנײענשאז י

pn  p i פאסט נזףפעםם איחר פאר באפרײאװכ 
פרייאתג *די א« זאנען, w בעםזןר עם זיר  H ניגד jib ב̂ז

אײ Sc p פראאעסםען םיאע די םח רעזואטאם א איז ׳ t 
 אמ יארק״ גױ פיז ארבײטזר םויזענדער, חונדערטער,

Sam נים װארט א אכער חװ־מאנם וי ייײסער. אײי

יזײ״זי̂י
fPי0 r * • ״** 1*’

 האט װאס קאנװענ־טאן, די אדער אינטעועעשאנא*, דער
אויפנעטאן. וױרטאיד עפ

ir

̂. ש. צו געזונד זײ א יאנאװסר

o״ די פון רyזyא די ',p i'o cm y i׳׳ lyo^n זיכyר 
יאנאװסקי, ש. װארום נומעד, זyצטyא אין ג^יענט
 רm םון n^opgiyi רyד יאהר זיבען yצטyא די
 אװעק איז רy װארום ז,yראאזgס אונז חאט צײטוננ,

pc ,װארום אונז iy נים הר1מז קאז pg ניט מעהר וױא 
 ־yערקא זײן אין צײטונג. דער םון קטארgרyר חנר דין
 די אננעגעבען אאײן רy האט ר1נוכל זyצטyא pg רונג

 איבערצוזאגען עס נויטיג :יט איז עס pg אורזאכען.
אכיאא. נאך

:v.: .אויסערגעװײנאיבער אן איז יאנאװסקי יס 
 אז איז ער ניטא. זײנעץ יאנאװסקיס סך קײן מעניס.

 yסgקא ער׳טטע אן ,c״jyo nyi'.nyc חנאירyװyרגycאױ
 איז עס pg* רעדאקטאר און רyרײבcי ז״צורנאאיסט,

o 'nyj צײטונג דער סאר כבוד א iy ig* ,װאו ׳עריפט 
 דאס זאנען םיד רעדאקטירט. אדער מיט ארבײם ער

oy אהן i זאנען םיר ; חניםה פון געשיהא םינדסטעז 
oy, ד איז דאס וױיאyאטת, רײנער ר vn זײנע אפיאו 

 עס כיוזעז װײנינ, :יט ער האט אזעאכע pg יטונאים,
 פארדרוס, א און ״שאד א װירקאיך איז עס און צוגעבען.

 םון אװעק איז רy װאס פאראאז^ אונז האט רy װאס
 :ים ײעלען ״ג^לבסיגקײט״ די pc רyאעז די און אוגז,

iyo ד.רyט קאנעז ':y i פון y j ''i טאפוגגעז גײסטיגע• pg 
צײםונג. אונזער

 פון עדlנרyד g םעגיט, זעייטענער א איז יאנאװסקי
 װערען װאס די, נאר pg כאראקט^ אײגענארטיגען אן

 איהם באמת חאנען :אהענט,' גאנ״ן באסאנט איהם כיט
 דאקטארyר אאס אבער, טאי!א:ט זײן ז.yצgטיBא ריכטיג

 און u:v?iv:n צוריק אא:ג שוין איז זיטורנאאיסט, אדן
 אדבײטער־מאסען, גרויסע די pc ;עװארען אפנעיטאצט

 ?אםף צום jycr.y:און געװעקט יטט^־יג האט רy װעאכע
 ־y: האט ער yאכyװ םאר און באשרײאוגג, זײער פאר

ly^ngo א מעהנע, א V " iz װעאט נאיקאינע א און 
 צירוננ g רyז'כ א'ז סעניט אזא און צוקונשט. דעד אין

איבערהױוט. צײטונג ארבײטער אן שאר צײטונג, א פאר
ט יאנאזוסק'  אימרנעבען איז נזוםרי' עהרייך, ̂ה

:D jny װאס ארנאניזאציע די און ״נערעכטינקײט׳/ די 
 האט רy װ$ס זעהר ןyרyבאדוי מיר און ארוים, איהר גיט

̂זען. אונז שאדא
tr. קעמפער א איז יאנאװסקי g pg .װאס סײטער 

yער װעט ױישר׳דיג, און גיט אםת, םאד האאט ר lyooyp 
 מיט׳ן פונקט pg אטעם־צונ. אעצטע[ זײן ביז דערםאר
lyrc^yr ,סײער זעאביג^ מיט׳ן אײםער pg באגײסטע־ 

 שאעכט, פאר האאט ער װאס oyT געגעז ער ^עםפט רונב
 דא־ אין ׳טעדאיך. סאר און סאאיש סאר האאט רy װאס

 קא־ די מיט קאםף om איז פארביסענסײט זײן—רינער
 אויך און ױניאז רyד איז זײנעז װאס די מיט מוניסטען,

 האםןי om מיט יוניאן. im אויסער זײנעז װאס די מיט
 פאר ;שוגאים װײניג ניט Dogoyi אסת, זיך, ער האט
 בא־ און באאײדיגט וױיגיג ניט ער איז קא̂מ דעם אט

דזיט. יארקער נױ דעם פון ypj^ די געײארען. יטכיוצם

 איהס געגיעז ברײנגען צו באװיז^ אםיאו זyהאב באאדד
 אױןי פאדדאסונג־רעזאאוציע, א קא:װעג*טאז דער אויף

 -y: ״טואדינ ניט זײ איז ער ®ארבײגעהענדיג, װעאכער,
 זי־ רyד אויף פארפיטאנ, שבת ̂רycנטy )g באיבעז

iy יאנאװסקיץ אבילר קאנװעגעאן. רyד פון צונג ig 
 יהם.8 אויןי םאכטyג רועדעז װאס אטאקעס y:''P ניט
 י1אוי yדyר זײן pg פאריט&דאבעז האט רy זוי — און

 רy װאס און זײז, toyii רy װאו — קאנװעניטאז, רyד
oy געכעז קאטף זײז — טאז, וועט i װאס iv סאד האא־ט 

.lyoyic'ig ניט פאא ?ײ\ ער װעט יטעדאיך, און יטאעכט
 זײ הארציגען א יאנאװסקי ״ט. גענ. וױנישען סיר

^ג איהם זעהז צו ערװארטען כדר !נעזרנט  nyi pg ט
 סך א נאך פאר באװעגוגנ, טרײד־ױניאן און ארבײטער

 עטעהן י*אננ ;אך װעט יגר דאס האםען, מיר ;יאהרען
 בע־ pk שענערער סאר קאפןי דעם אין £אסטעז, זײז אױןי

 ־yאויסנ זיך האט ער װאס ז,yאסטB רm װעאט, סערער
sy ױנגעד א גאר נאך געוחח איז רy װען קאיבעז :rx, 

 און ׳טטעהט ,jyigo^y: איז ער אכעזyװ אױף און
oy אט אין ייעבעז. גאנצעז זײן יטטעהן, װעט i רױיטי־ 
ד אױסגעקייבעז, זיך האט ער װאפ קאמפס־אעבעז געז  נ

v̂ די פאר באפרידינונג גאנצע די ער פינט n ,̂גריםעז  א
 א*צט, ביז געװארען געטאכט איהם אױף זײנען זואס

װײטער. װעדען געייאנט אויך פםתמא זyאyװ און

 ״דזשאינט פון טעםעררט יאהר 15
קאנטדאל״. סאניטארי אװ באאדד

w טעז14 דעם אװענד, כיאנטאג o ^ m^ ראט 
 גע־ קאנטראא״ סאגיטארי אװ באארד ״דזיטאינם דער

ײי  איז־י-עפײערט oy ױביאעאום. ־יעהריגען15 זײז רטyו
 זעהר im פון טעםיגקײט pg אעבען יאהר 15 יעװארען
im: נ^אפעז איז װעאכע אינסטיטוציע, נוצאיכער g iiy 

̂ס ,1910 יאהר אינ׳ם  היס־ גרוימן םונ׳ם רעזואטאט אי
 האט ותאכער סטרײק, ראאyנyג קאאוחכיאבער אארייטעז
̂ט  אינדוסט־ קאאוןן די רעװאאוציאנידרט כינדט דערא

פראוױנץ. דער אױף אויך און יארק נױ פת ריע
 טיט נעבראכט האט סטרײק היסטארייטער יענער

 אװ ̂פראטאקאא גצײארענעם באריטט אזוי דעם, זיך
ײנpראטאקאא'אBנס־yפריד דעם פיעס״ א .yדי םיץ ר 

 עס פארגצ׳שריבען, האם סראטאיןאא יענעם pg ו:יזםען8
 סאני־ אוג באארד ״דדטאינט g װערעז עטאכאירט זאא

 אױםצד פארנענמן זיר זאא ר.yװעאכ קאנטראא״, ריgט
 רײנע, געזונטע, זײז זאאען יטעוער האאוק די rg פאסען,

 g pc פאא אין זיכערע סעגאיך, װײט װי ,pg איכטיגע
 דער האט סיסיע די אט זיך פאר האבענדיג סײער.*און

i איז סונקציאנירעז אננעםנאגעז באארד v i ,קאאװן 
 האט רyטyBט’ אביסעא אינדוסטריע. סוט און סקוירט

nm ארונ־ קאנטראא״ סאניטאיי אװ באארד ^דזיטאינט 
 pg װײסט די אױך היטגחה זײן אוגטער טעמ^מען

 פונקציאנירען אננעפאנגעז האט און אינדוסטריע, דרצס
״ מאסיטטאב. fynyoyii א אויף

 אװ באארד ״דדטאינט דעם םון םארpyד'ר אאס־
 אויסנעקאײ נאיקאיכערװײזמ איז קאנטראא״ סאניטארי

ארדזיש דר. װארעזyג בען  האט ■רײס דר. ■רײס. מ. ד̂ז
̂ט -opy אאס נא^ז א זיד געשאםעז געהאט «טויז דעמא

 ״סאדטיײצאן״ pg יינסומקיעאן״ ngopyc״ אין ■עדט
pg ̂אגען, איהם האט ױניאן די  ■א• די אאס פארגעיסי
yoגדסטy ̂אן  איד g?g pc דידעקטאד רער זײן צו ■עד

pg y^ ^ ^ o די gד;yרy צו צו;^עטימט האבען צדדים 
אױסװאהא. דעם

ly; װידקאיד T'g דאס און iiy גוטעד, א g גyדאטy•
 ?y;inngc.־y y?••; דורך װארים אויסװאהא. גער

i?':vu:v? pg ד אױףyנ םyכיט pc און ״סאניטײישאן״ 
igcnyco קטאריyc״ rg,גאײד !,אינסטיטוצי די האט ״

m ’ooyi■ jt lyoipgc אין ycy omנ,נטאŷז ;ytŷ״ 
T װא^סעז, iy3,iny;;g האט »יז ז.yבyא זyפטאיכg׳ש f 

 רyוױיט װאס ivogo דך אױסבדײט^ דך זŷאנטװיקא
i אאץ נוצאיך, מעהר אאץ i ’Dpycy nnyo. •

ŷרגיyגy רyד דורך rטזמ פרײס, דר. פוז ארכײט ר 
:T װאס yאg די םון מיטהיאוי רyד :®ארא |y״ 'mm vv 

im סירט g iw אין im ,איז ארבײט i v i ״דדטאינט 
ץ צו lyoipyi קאגסראא״ סאניטארי אװ באארד  15 זי

 װאס צוױיג^ נײע אײדגע מיט ױביאעאום, יאהריגען
 ־ און זyצװײג ארױסגעװאקסעז, צײט רyד דורך זײנען

o גרינדוגג דער בײ װאס ;!,,אפטײ^ו:; y i pc באארד 
y? איז אסיאי קײנער אפ־טר עס האט r| יט; ognyi.

 זיך האט װ^כעױ צוױיג, מעהנער עריעטער דער
 א jm.giiy; איז און יואקסעז1יפא:אנדערנ אאײן יסויז

 ♦סטאיח א^ײן *סױן דך האט אכערyװ בוים, פראכטפואער
 איז דאס סענםער. העלט ידניאן דער איז פארצװײגט,

אאײן. זיך פאר אינסטיטוציע באזונדער א איצט ״סוין
 קאיניהס, זײ:ע y^g מיט טסענטעד העא ױדאן דעד

y װאס קאיניק, דענטאא פראנטםואער זען באזונדערס i״ 
 pc קי:ד א איז ביאדיננ, באזונדער א pg ״טוין זיך שינט
קאנטראא׳/ סאניטארי אװ באארד ״דזיטאינט דעם

 דע״ אײכעא דער איז צװײג רyד.:yש צװײטער א
 איז. מאסקאװיט״ע רזענרי דר. זyאכyװ פון פארטטענט,

 pg ױגגער א גאר נאך איז צװײג דער דיױעקטאד. דער
 באדארןי עס זוי :ים נאך ער ארבײט פרטים פיעא איז
 pc צװײג א איז דאס אז װיסעגדיג, ר,yאב זײן. צו

 הא־ קאנטראא״ סאניטארי אװ באארד ״דדסאינט דעם
 וועט גיכעז אין גאר דאס בטחון םואעז דעם כדר בען

ט אײבעא דער אויך  oy װי זyר%פז:קציא: דעפארטכ̂י
זײן. צו באדארף
רויסגעגע־6 באאדד דילר האט געאעג^זײט דער צו

 װערט oy ומאכען איז סאדמאט, בוך pg רעפארט, א בעז
ײז pc דעדצלהאם  15 די pg אה׳סעטמקײט לעמוז ז

om יאהד  \v:m  .nyDo,rpy-i',T pc װעאען רעיארט 
סאא. צוזױיםען א רעדען מיר

 אװ באארד ״דז׳שאינט om הארציג באגריס^ סיר
״ז צו קאנטראא״ סאניטארי  ױביאעאום יאהריגען 15 ז

ly מיר אוז rm i װאססען צו אעבען, צו איהם T f  pg 
 1910 יאהר om .ד׳יט מעהר. אוז מעהר אאץ זyאpאנטװי
ר דער צוױ״שען מאחמות סןי־ א םארגע?ומען ^וין זיייגען  י

 8אוי ביסותםות האאטען זואס באאעבאטים די און ניאן
 איגסםײ די איז זyכמgטא אאע פון pg איגסטימוציע, די

 אין אםיאו עדינט.6אומבא? גאנץ, ארויסגעקוםעז טוציע
inyty צדדים בײדע האבעז קרינ pc צײט i:'’ g, עם אז 

 שעדד אזא פארעכטעז צו עברה גרויסע g נעורעז ױאאט
 אװ כאארד ״דז^אינט דער pg בניז. כטיגעזyרb נעם,

 בא- pg פארהיט אאעכיאא איז קאנטראא״ סאניםארי
im: יעיצט g iiy. *

w דער מאמענםפוז קריטישעז דעם אץ רעדע דבםאנ׳ס פרעזידענט w
 א אנגענדמען ױניאן די האט װען
 *.־״N ע• ןyענדירBסוס םון פאליסי
 oנmזיyרB האט ־— מבזודס1מז שייס^
 האם פארװאס און — o-y-icyi זינמאן

V זי lgoy i oy
 אין ;yoipy: איך בין 1921 אין

 ״•רא זאנענמ^׳ג די םיט באריהרונג
 ,iy^cy30'ig חאב איך און גרעסיוחד

p אז 'P ניט קען ױניאן rrvDO'tpy םיט 
 דאזיגע די װאס ״•ראנרמם״, סארם דעם

iy r:yo ג זיך^ארגעמטערם. מים חאבען
 ׳1 ימם ױניאן g םון כדן גאנצער רער

om* pg ,בײ געיינם זי װאס צוטויוי 
 נים קען צוסדוי אהן ארבײטער. די

 fyp ױניאז, nm םאר ייבע חייין זײז
 און מאסען, נרױםע די געװינען ניט זי
 די pc שונאים די באגעגענען נים סעז זי

nyo םים ארבײטער i'J ’ 'K yj g .ארםעע 
 1921 אין נאך איהר חאט םארװאס י

 סטײטמענטס םיט איםיעטם סאח»*רײט
om  pd סארט ?זענדאיכסםען pg האם 

 לײ די pg צזםרוי דעם אונט^רגעגראבען
 ^אוקםאכעד איז ױניאז^ דער םאר בע

o j 'g r n ,אאעם אמ איהר, זאגמ באארד 
 אין אײר בײ אבער י צופויאט. געווען

m i□ דא׳ דאר אי( באארד דזמאינם 
 זאגם אזוי אירײם, געװען אאעם מאאס
 אנגע- איהר םארװאסיחאט טא איהד,

 שםיק ױניאךב^ערישע אייערע סיהרט
׳׳ דארטעז? אױך

 נויט־ און געזונטע g איז <זריב\י<ז
 רוודיחאאיזם ױני^ון. g אין זאך װענדיגע

nmg איהר װי איגקיזם׳ o cn .ײ- עס  ז
 װאם זעהן, אאםיר אבער נויטינ. נען

 אינקיזם רא^מאאיזם און קריםיק
 ױניאן תר פון כמםבער אאם באדײטען.

 nm אין מוכמן צו רעכם g איך האב
 pg הריטיס םײן אנוױיזען pg ױניאן

רעםארםעז. םײנע תרכ^יהרעז טרײען
 םארגףידיגען דם דא י1ד»י איך

̂יםאן .TH$pm םײז  צר וחנם אםילו ח
 אימער געתעםםט האב איך או געבעז.

ײ םאר חאב m[4 און רעםארסען פאר ז

 ׳ דעצעםבער, ם;ין16 מיטװאך, געװארען געהמלםען איז. רעדע די
 זיך געסמראשעם האט םליגעל לינקער דער װען צײט ער1 אין

קאגװענשאן. דער פון אװעקצורײסען

coypyi^ זײ־ הײםאן׳ װי אזויגע, װען 
p̂ בען g o ry i גyשאאc.װאס אבער עז 

̂נפאךםעז םאר lycoyp הײסט  רײ־ V ר
 אגגסטינקטען Jfריגסטmגי םאמע די צען
pc סאר־ אבסאאוטער איז םאסען די 

 מײגט oil און ױניאן דער pc ראט
 הײסען רעםארמעץ. סאר ארבײטען גיט
 דױס, סײן צאאען צו ניט onyooy^ די

 שפײען צו ױניאן, רm פאאגק צו גיט
 אױפ־ האט ױניאן די װאס אאעס, אויף

 םאר־ םײנט אװמקגעשטעאט. און געבויט
 אין באזונדערס ארבײםער. די צז ראט
 טרײד רm װעז צײט, *קריםישעד אזא
 יאהרען שותרע דרײ לעבםyדורכג האם
םלעק. סון

 אטאלגא- װעגען רײד איך װען
 איהר אז דאך׳ איך .װײס םײשאן,
 אויםריכםיג ניט זייט איהר באאםם.

 דאס םײנט איהר אמאלגאםײשאן. סאר
 דורכ־ גיט װעטידאם איהר ערנסט. ניט

D ,tm n'c״im ז:ינ;וז מעמבערס די 
om. סאר פארטיג

 םול איז mנgנg8פרא גאגצע אײער
 גערוםעז םיך האט איהר בהאוי. מיט

 אין אלץ און ״םאררעטער׳״ ״גענגסטער״,
mגעווען װאלט איךי װען וועלט. ר 
pg געײאוסט, װאלט און לאגע אײער 
 g איז ־imn'D g- אז בײשייל, צום

 ״םאררע• א *גחנםטער״, g ״גענגםמער״׳
 פאס־ די געזאםעלט איד װאלט ״,,סער
 איהם וואלם pg די#באװײזע מען.

 האם ױניאז. מור םון ארויםנעװאדםען
 חאט איהר ניק. V געטאז עם איהר

 דיזע מיט ליפלעטס אײעת געדרוקט
םאכמן צו אום אטאתעס, נעםײנע

 צו אום ניט באשולדיגתנען, yסpmדי
 עדמאר־ צו כדי נאר .באװײזע, בױעגנעז

 די אין סיהרער אנדערע און מיך דען
 טרײעל g אהן רסyמבyמ די pc אױגען

 ״פראפאנאנ־ אזא •lyopgc אהן און
 געקויםט סען ״קריםיק״ םארט אזא ׳“ח

m iniנאר ן pc .״סטולפי־ רי באסעס 
באסעס׳ די םון שסיאנען די דזשאנס״,

imn'C ״ורא־ און ^סריטיק״ אזא סונ?ט 
ױגיאנס. די זyכmובvצו אום פאגאנדע״,

אונ־ זיך װארםט זואס .ױניאז, א
 רע־ פארטײ. וױנלכער אירגענד ו’צ טער

^ ליגיע  ניט iyp ,p>gc םין גרווע א
 יעבען ?ען ױניאן g וױיל עקזיסטירען,

 y>g ארײז נעהםט זי ווען דאז, בלױז
ס.yליגיm אלמ ארבײטער, סארטען

ט איהר  סאראײנינםעז g וועגען ^
 איהד סיהרם אזוי װי אבער סראנט.

 םראגם? ״פאראײניגטעך אײער אין זיך
 נאך ניט םאנצט װאס אײנער, יעדער
m ^ײער 'D^ בא־ ,באלײדיגם, װערם 

 g אײך !׳יי םארםאלגם. און שטראסט
 צי פריהער מײנט סראנט םאראײניגטער

 ציע,gוםBרע מענשענ׳ס g ןmערמאר
tm איהם םאתיכםען ig irg, דאן און 

 םעלד, אוים׳ז אלײז בלײבט איהר ווען
ly,, א ףהאי האט o r j^ g c“ םראנט

ו סיט— י ״אלײן. ז
 אויס• ניט וועלען סאמוניםטען די אויב

 װע־ ואריסי, סאררעטערישע זײער געבען
 nogp װאו ױניאנס, y>g רואיניתז זײ לען

םיט רײנטרעטעזg גאר װעלען ניםםען
g .סום •

 אז נעזאגם, האט איהר הײמא!,
רע־ אלערלײ םאר נעקעםפט האט איהר

 םיר, ,זאגם ױניאץ. דער אין סארמען
 געזאגט נאמיט איהר האט סארװאס

 בי\ איך אײדצר געטאן׳ גארניט אוך
 דאך זײט איהר אפיס? איז אנגעטומעז

 פאר־ םא רעדנער׳ לדיגערgנ<ו gig איצט
 געשװיגען? םאלסgד איהר האט װאס
 מענש אױסריכםיגער ig זײם איהר אויב

 צושםאגד im געװען איז װאס זאנם׳—
 סיך האם איהר ומן באארד, דזש. איז

o װערעז צו גערוםען im 'tm fi ?
 מיר האט איהר אז אילע, זאנם איהר

:iyc?g.iy רעסארםעץ. די דורכפיהרען 
 איהר האט װאס .oy לײהעז איר אבער

̂/ןר און  נעםאן, yoma האסוניסםישע אי
 לא״ דרײ די סאדאײניגט האב איך ומגן

 נעהאלםען? מיר האם.איהר קאלס?
m״g נײז. y ליפאעםס pg קא־ אײער 

 •gog מיך האבען yom■ םוני^טישע
 :ירערסרץב• געםײנסטע, די םים קירם

yoo i'o ,נאז• האבען זײ װאס לינענס 
cyi ojypyi.אוכד די לינענם, די ינען 
 םון ײטpכטיגyרטרmני די יעהרליכקײט,

 גרעניץ. g אהן דאך איז yom• אײער
gלm די האבען .(דא iy;טlגאמאכט ן 

g אפלאוז-םאר גרויסען .^ ײ זינםאנ׳  ז
 רעםארמען די tg געזאגט, דאז האבען
 כאטמ פאליטיהס. װי מעהר, ניט זײנען
 ?רעדים נעהמעז זיך איהר װילט איצט
רעסארםעז. די סאר

איי• נעסטאפט איצט *יהר האט
 אייהד האט אט נײן. שטיה^ ערע

 ״Dgngc g נעהאם oog: yצםyל ערשט
 וועם קאמוניםטען, יארס. נױ אין לוננ

 צו Dgnyi נארניט האבען זאנען, איהר
 טרײד די נײן. אה, .Dm םיט טאן

 גע• נים האט ליג עדױסײשאגעל ױגיאן
 pc נײן. אה, .om איז האנט g האט

mמעסבערס די האבען הוים העלער ר 
 אויף, זיך צוזאמענצוחומען באשלאסעז

g פאר״ איהד האט דארטען און מיטיגנ 
D דאמם 'lgo i't ;זיגםאג׳*!, ,פאליצײ 

p די ^טעראריזירט״״ װעלכער ro g ^ m
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̂י־טען האט טען וױ אליצ",8 מיט  ‘VJ ד
u די און ז^ט. iv u jb v j iv :# iייז ׳ 

i ן*ר א»ך v r j r iy i, נע־ א*חד װ*רט 
 ג#י״ אס1 ד*ך איתי װ*רט *נר, הטט
i®* פט1א1גצ דס n n, דארי* איך וױיר 
 אטט םא-׳ן יױמען איצט ע^עט דאך
jy עיװעחי״ט און iyu* קען אץי אײדעל 

רעזיגדרען.
 ‘דעי נײד האט ע- אז זא;ט, הײטאן

 יע־ ם»ר ®ראגרווס תי ות;ען ץעהיט
 מיטי:;. טא♦ עד׳שטען בוןריהטטען נעס
v נייט oijr, iy י*, o װע;ען ;עדעדט 

̂וגט׳ ד:*ב איך און דעם.״  T* אז געז
 וועט מען אז געהעדם, ה*נ

 מיטיג;* דעם צו ט״ציפס הטמוניסםמזע
:ט, אױך ה*ב אץ•  װעט אס1 אז גע̂ז

jy 'pov ליכט שלעכטעי א אין מגיאן די 
i פאר y i מאכען װעט עס איז װעיט׳ 
 היײ מעממןרס. די צוױ״עען גיוט הײס
t נױט האט מיז o און א״מעיטטיסט 
i די אז געזאגט, ה*ט y n n דעם אױף 

״ן דארפען כייטי;;  דעי םון דורכאױס ז
 אױפ׳ן ;עװען איז װאס אכער ױד*ן.

 זײ״ מ״שיםס קןןופוגיסטיעע די מיטינס
fyj זײ האבען ז^רטען און געקוסען יא 

 םארידטדוגכען דיעמנ אי־ע װידערה^לט
i אױף הזנצעס און y i ♦ױגיאן

i פאר אײגדרוק דער y i איז ־ווזדט 
 קא־ א איז ױניאן גאנצע די אז געװען,

 װ#ס אך,1 וױיסט איהד און מוניסטי׳עע,
 :ױניאס אי*ע איז. דאס בי^ף א םאר

 אםאלכאסײ־ די אינטערנ^^נאי, די
 זײגעז אי״ע אי*ע, — םאדיערס די טעד׳

 איז דאס אח אײך. ,,ב ״ק^וטוניסטי^ע״
 הא״ מיר סוזי. ביז׳ן אנהױכ םון יינען

 באװײז׳ הי^רען א געהאם עדטט בזנן
 באםת דינען עס ק^פוניסטעז וױפי^

י אין יארת״ גױ גאגץ אין פארהאז  י
 באקוםען איהר האט עאעשקזאנס לעצסע

 הונדערט 32 גאגצע א-ום און ארום
 קאטוניסטישע הונדעדט 32 װאוטס.

!יאלק נױ ;אנץ אין װאוטערס
גרוי־ צוזאסעכטרײבצן קע:ט איהד יא,

 סד־י איז הונדעיבתר פאדאן כדטינמן. מ
im v t ,אד־ פאדצװײפעיםע דןומעריגע 
ך ע  vt ןווהערעז זיך ודעיעז װעיבע )ף

 זײ װעם װאס פזןרזאז, װעיכען .ענד
_ i און ױגיאן דער ווויןי i r3־״P אז 

 םאראן בתיט. געבען די זאירען די!יחרער
 װאס מענשען, טויזענטזנר אדן חוגדערטעד

 איג־ זאי ױגיאז די אז געוואיט, װאיטען
 נזד חאם סורקעס אונטעמעוזז. גאגצעז

 קיאיס־ הונדערט 25 ןװזאטעגקדיגעז פענס
 ,אעדאס־ זאגענאנםזנר ןײן אין מאכעד
 גע״ האט וראס כיענזז, א ױניאז. טריעל״

i אנדעדע אח כדר גענעז עמת זאנט r J v״ 
 אמטער׳ז זײנען;עשטאנען נדר מען רײ#

 אױך חאט עיעקטריק־ט״זזעיר, פון ישאטעץ
 ארבײ״ טױזעגטער פיט סיםיננען טנהאט

 1םא ניט דען קען דעפאנאנ וחגילכער ממר.
?י זעימנ דאס

 װעגען גערעדט פי? זעהר האט איחר #«
 יעזר דעם אין ■אייצײ אח גענגסםעדס

 דער־ װע< איך או #זיך דאכס םײס. םען
 נארגיט עס ורעס רעקאיד, אײער מאנען

 זיך האס איהר אײך. ס%■ כבוד אזא זײן
 אײערע װי םיםלען, זעיבע די כױט באנוצם

 סיט גאך אםשד און )םײט דעם נעכנעראין
 געהאט האט איהר אריבער. עסיצי? א

 סקדדאד״ ״באםב דעם געננס, מדומענע
 ״ןדנדאסםילעי דעם םדן מײל א איז

צײ די פאזליצײ. רער םון סקװאד״ איי • 
 אזוי און ■ארטײאיט אזױ געותז סיז

 בי? איך אז וײם, אײעד אױוי שסאדק
תן  מעיאר צום געהן צו געצוואוננ*ן מי

 באפיאנען איז פאיליס אװ טשיןי דעם איז
ציי רי םאחניען, איז דעם וחננעז דך איי  י
 איינע םייג^ חנם איז מיסזט נימ זיך זא?
 ם*דגע- איז נעשיעגקן כיסערםטע די םון

 נע;ג אײן וױיר אפי^ אײער ארום פוםען
ײי צווײטער, א סיט צזקרינט ויר האט  וו
ײ םון אײנע האס איהר  און אנטזאנט ז

 ם״טאצענדזש איך אנדעחן. *ן אגגע״שטעיס
 סאלגענדעז דעט אאצויײסענען אײך

 נזד א איז טאג שעהנעם א אין :פאקט
 אוז אפיס, אײער ארום םארגעתוםעז שחװ

 מעםבער א ארעסמירם ד״אט פאייצײ די
ײד יוניאז. דער טון  איז םאדגעז אױוי ני

 גװאי־ בדם אדדיסנעהזמעז צײטוגנ אײער
 חאבעז סענשעז ?ײנע םים זיגסאן אז חנן,

אנצז נו, סעסבערס. ארעסטירם אח גמי
 און אונםעמוכונג, אץ נעםאכם איך האג .

im*אייס־רעסארדס ךי• *v פעסםגע־ 
̂סזני«  %עוואײציאנע־ די -ןז#געימוחנן1;

vn* נצ״טיייט איז מגמסב^ם דאמנז 
 האבצז זײ אפיס. אײעד יעמן .קדעסס״״

 איז געםביעיײ ױיער אימנד צמרמם דך
r יא״ די אח פאדנעקוםעז, איז ממלענ 

 סעםיעי * ארעסםירט. ןיי האס <יצײ
״דאוואיחױא״. איתר •ון

 םיד חאבעז קאסזי יאננזמ א נאך ״ט
 די ראםמוחט צו אוס םדיחנז, גצ^אסעז

 סינאמטעיט דעת«ד איהר האס
t און אסאקאט . o r o n 3גײ 

 װי סתפס» אננעגאנגצז ױי כױם זײס
 פם אז ואגצן, אײך איך װיל

 ביו גוריזייעז, אםת״ער פײן pn ט%ג
 וזאס חעמגג מאררעםעדישצ ריוע

אי״ מם וחויען ײגיאה די אויוי
4m m סײז זיק נים תען עס 

איתחנ סיט אז

« ^ ן ג י » ג ן ו ע ג
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סד אויסצוזעצעז .,-i.JX־'

 נע״ אױסצוצאייען צ״ט די וױ אזױ
 גאלעגט, איז אלבײטטיאזע די צו נעפיט
 זעהל דין כ׳װעט אז )דאלינער איה דענק

 Iיודא דעל פין טעטבערס די אז װיכטיג
 און כמים די טיט נא?ענען דך זארען

 צאמננען די װעי״כע אוגטעי רעגוראציעס,
 אוטאלתונג, די װע-ען. געסאכט וועייען

 אי״ ®ון אפים אילם געהע״עט חאט וואס
 n און טסיאד;קײט-איגעו-ענס-פא:ד,ז,כ

 ארנײטער די צוױ״צען אופצוםיידענחײט
 םיל געוזאט כייגוגג, מײן יױט האנען,

 ארכיײ די װאס פאהט, דעם פאידאגקען צו
 די טיט כאקאנט געװען ניט זײגען טער

o פרן סיסטעם דעד און כללים n םאנד״ 
dp ,גאנץ אגדעיע נאן געװען ׳אטת זײגעז 

 אוטצופלידענלייט פאד אורזאכעז ריכטינע
 כיסעל היכ״פ אבעױא אדבייטעד, די טצר
 גע־ װאי״ט אוטצופל^גהײט רn‘אט פון

 ארכיײ די װען װעדען, כאדיטינט קענט
 טיט באקענט נעהנטעד זיך װאי־טען טעל

ם*ו;ד. דעם םון כיריפ די
 געקוטען איז סאנד םוג׳ם אפיפ דעד *
 קלא״ די טיט בארױזרונג :איזענטע־־־ אין
 אורזאכען רי און אלבײטער די פון געס
̂יט.nאומצופרי זײער םאר  אפיס רער נד
 הענעז צו כדי ׳טאן נעטוזט דאס האט

 מא- זאיען װאם ענדערונגען, אײנפיהרען
 ארבײ־ די און וױרקזאכער אלבייט די מןן

 אין דואבען טען צוםרידענער. טער
 אדבייטסרא־ םאר אינשורענס אז דנעז,

i איז אדיפטו גײער א איז זינקײט n אר״ 
 גע״ נאך וועט עס און כײטער־באײעגונג,

ip אין װעט דאס װאנעז כיז דויעיען, i 
ען פראהםימ כ ײ ד ^ o n געױאוטסטזנן 

 אין ^דערוגגען װירקזאפקײט. פון גראד
 אױסצאיען פון טעטאדען און כלילים די

 דארםען איגיטורענס ־ ארבײטסצאדגקײט
 אייג״ אין ״שטופענוױיז, װערען נעטאכט

 ערפאהדומ. כאקוטעגער דער טיט קלא;ג
i םאר אודזאכען די אדסגעםיגען דאס n 

 איו ארבײטעד n מצד אוטצופרידי*נהײם
i פון סײל זױכטינע! א 1יבע1א1 n אר״ 

ip װאס ביים, i צו האט םאגר םון אפ״ס 
 ״סטופען שטע1ע י1 אין ס1ע1כאזונ םאז,
אגטװיקיוגג. זײז פוז

 פון זאכעז1או די געװען זיעצז װאס
 ידעג״1אומצופ אלנעטײנע! כטעט 1ע1אט״

i חרן א חײט? n הױיפדאו!• 1אײנע 
 ׳1בײטצ1א 1יערע וראס נעטליך: יאך,

 באתוטען סײאז לעצסעז האט װעלמנר
 געוחח איז נדפעקס, זעקס פון װײגמע!

Pim$ נאך נעדדעז זיינען אופצוסרידעז, :t 
 ניט 1זעה געװען איז עס אומאכמן.

 1*1ישטע בײטעד.צו1א י1 פאר באקװעם
 יעצ־ םn םיז לויף1םא איז מאי עטליכע

«j סעזאז סעז ^ n : io r: 1,אין i n.ײהע 
 אוטאננענעטע אז אודאייגעוועז א*ז דאס
 וועי״ ,1בײםזנ1א האבמז אפט גית״ן ז*ך.

 גא־ וײנען ?ײ אז נעוואוסט, האבען כע
 -1אױסװא געטוזט נענעפיט, צום !עכטיגט

ײ אײחד צײט, היםטע גאגץ א טען  הא״ ז
 א־1עגיסט1 ער1 בעת אנעז.1נעיז עס מן
 מעמ־ י1 זײ;ען אזיסצאילתגען, רי אדן ציע
i םוז ס1בע y i צחאמענגע־ נעװען ױניאן 
 קיײ״ פזןתזזןיםניססעסינ דעם איז עננם11

 נע- קיאנעס נעווען זײנען עס אפיס. נעם
n«: גען n עי האבזגז װאס יס1טעטבע 
ױ בענעפים, 1כמנה אנעז1געק פנים כל  י
 4אנגעגעבע קיאגעם רי האבען זואם די,
 איבעדצאלען םון םאיעז געװען זײנען עס

 ניט־דעדצאיעז. םון אױך טעגאיר, אזן,
 n סון 1גאטו די הויסטועכליך איז דאס

 אומ־ דעו• םאו־ אוויזאכעז י1 אין קלאגעס
 וחנל־ ״1כײטצ1א יענע 1טצ ידענהײם1צום
 בע־ םויען דעם באיןומען ניט האבעז כע

ײ וועלכעז צז נעםים,  בא״ געודען זײנען ז
רעכםינם.

 או:״״ איז אפיס דעש פון בײט1א די
 מאכע! צו צןל טיט׳ז נעװארען טעתוכט

 םון טעטאדעז די איז און כיןלים די אין
mv אזױנע בענעםיט עם1 אויסצאאעז i:v 

 ־1או די באזײטעען זאיעז וואס תנגעז,
ײ צו איז עגהײט1י1אוטצדפ םוז זאכעז י י  נ

 תוזויד nבעסע ^אנתז אױך צײס כעד
 כעז אםי^ פון אייבײם m אין םאטעז
 וועז ס״זאז, יצצםעז »ז געדענקעה דארוי

 אנגעהוײ נעהאם זיך האבען צאלוגנען די
i האם בען, n געהאט נים אפיס *n 

 נאג־ 1דע םאױ 1שעיע י1 פון מען1עפא1
 האבען !עפארםעז םײל א צײט. צעד

ײ האט מעז און אויסגעםצלט,  גצ־ ניט ז
 זײ״ !עפארםען דאזעע די יגען.1ק קענט

i 1אבע נעז n ,עס וועילכעז אױוי באדם 
 די איז בײט1א די עכענט1אױסנע ט1וחנ

 ,1בײמע1א די םון כײטסלאןיגהײט1א
i דאס, װאס n ’ i i, מענייכסײם א גיט 

סזװחןמנמן  אמ, עס צאיתגצז. די אי
 םאנמנ דואס נאסירייה גאנץ יבע!,1ד*

3«3 נעוחח זײנעז זדעימנ ,1א!בײםע n־

 קאםוני• זיח וױלעז וואס םעמבעחט, נעז
i אין ססעז. n לאץ םאדאן איז יוניאן» 

 סאםד זימצן ױי צי ,1בײטע1א אלע םאד
 םאציאייסםצז, אנארכיס״ח, 4ניםסע

 גיױממס איז םײגוגנ א מאר מאס 1אדע
ײ  דזד־ אק אכער חאבעז. גים זאיען ו

^ ת  1יחע1® און טאי איע ד♦ מוחמ י
®p אלץ p n .יתיאךלײם

t a •ג.“(: im״J3'11 |V4>141*11 >14 ״
ון*נ»ט«׳*). |j>iy> פוןי

m ק*«לט*»*ן מיןריפ

l נענעפיפ, נעוױספו n iv »>וט i  |M *fl‘«
י

r או א־ון m׳w *w9 ן» מױ י <י
י וו׳נינ׳נ iv סוד׳ןן, די הייט י י ן ״ ״ נ י  י

ן ״ י י m ז m •«י נ«חןנס>גנ,.V Q** 
׳ פיר נ*ך נעװ*ר«ן »>ז -**נע י ױ י י מי * ? 
ם די מרך טעד מי  וו׳דז* מיט פ*נד, סון נ

נןן זיך ח*נען **יוננפן די בע חוי מ ;* 
i אין i r n, ױ«רעד8* דער נעת»< pa tw o 

w* - «דנ»טכי>*זיגי,>יט w m n i 
ם געענדינט זיד ה*ט  אוינוסט• טען1 ת
#או^»*רט«ן ארע *£־רו ץען  זו*לט«| ׳

 ■ װמו יט’4 דער »*| נעװ*חןן רעיהאיסען
m זיך ח*נןן **מנגען די w v a n, 

 גע״ די ױיסעו געהענט גיט אױד רען ױאלט
 איז *ינייטעד דעל ותללער *ו סוניע, נויע

 ה*נען *רנ־יטע- די נארעבטמט. נעוועי
זוטדטען. נערוזט
מו נענעםיט iia צאיוננען ר> מז  ין
 װענענט׳ ו*דען1ג« נעראכט זי־נען ס־זאן

 איז עס ניז ײ*ו, « ראלאר «עדזן ליך,
 «ײ דאהס׳ניום, רער נעוו*דען דעינר״נם

 נט* נעױען א>ז אדנ״טןר דער ותיכען
 דארײ ה*נען, *רנײטער די ־ רעכטינט.

 *פיס 1אי וי*ר יעדע מטען ;עמוזט בער,
 ניי א־נעיפירענדיג טעעקם, ןײערע נאד

 װאדטענדינ און *פ־ס דעם עננ׳טאפט
 לאנ־ נאו רייהע. דער א־ן ־עטונרענלאננ

ץ ח*נען ווארטען נעז ע־ געיןר*נען ן  ז״
 דאלאר, *עחן פון טעעק װעכענטייכען

 נ>ט;קקזנם נאטירדיר״ האנען, זיי װעיכע
 נאדערפני' גרעסערע זייערע פאר כאנומן

ױ עען, n י t f,* ד>ייד ב*«*י«ז דאס 
 גע־ א>ז ארנײטער דער איידער נעלט.
 ד*יאי *ןחן רי ׳עוין ז״נען אה»ם, קוםען

 יע״ ד*ד א*ז עס און נעװ*דען. ^ע־ונען
 ארניי״ דע־ אז כאװאוסם, אײנעם דען

 עס טוט ער און — *וטאכץן קעז םער
 1ס>ט׳ נייט/ן;ראסעי, — *פט זעהר טאשע

 ?רעדיט קרינען *ו א;דעדע כים אח ס*ב
 ׳פום שײן *כער *»ם, נןוױטשי א י1אוי

o פון *וסאך n נעספכט נים װערם ס*רט 
י צענרל*רו. מים׳ז ו  וז*ט אופן אזא י1י

 ײעל״ טדנײטער, אוסנט׳פעםטינםפד רעד
 פזוזדנ *ו מרזנםיגט איז-נעײעז מי

 ג«נ• די שריגענדיג ג>ט בעלעםיט, דאלאר
n דער״ נפימנט ניט אײנטאי, אױןי םונת 

רירח״נעים. ה»ן נא**לען טיט
 פאר• א>ו **ױ«עז די סון *נחױנ כיים
 יא״ ארנ״סעי רי »ז נעװארשן, אאגנט

 הרי״ >װ פןרזפנליר o<t* אין קומען אעו
 »ט,4 חןר םיט ^עקס. זײערע נען

 ת*מן וו*ס די, םץ *א4 רי ות( אמו^
מז  אזוי גןווארען 1אי בענעםים, נאקו

 מנימנם גיס ה*ט *פיס דעד אז נרויס,
 נאיןױעפא־כהיינמז, נויט־נע רי צו׳שטעאען

 די טאמן ו4 גזדו*חנז בא׳עאאםזז א>ז
 דענ־ װען און, ׳פעפפד די אוים ,1*אוננע4

 אוםארד־ ך *בער שעפער. די ז י א )איך
 ד• און אננעהויבעז עו־ן זיך ה*ם נוננ

מז װייסעד פאענפן ארבײםער לו  1א> .
 רײחזג רער אין װארטען 14 װיאינ *פ>ס,

 אודנאקווענד פיי זעהר כים אפיאו וועז
א״כקײט•

 ^ות־ ד*זינער דפד פו( רעזואטאט אאס
 מ־אסט־ס *װ כאאדד לי האם סעחוכוננ

’J<rD«pj דעם פון t*?oo” 8*w׳O im B* 
 במים די ענדןיעז ו4 נפמאטסען פ*נד

 ארבייםסי*־ אדבייסןד די *אען4אוים פון
 עדווארטפ^ וועדם עס זינסײט־מנעפיס.

מ די אז  מזונדןרס, ענדערוננןן, ד*זי
i n ײ ס־ט וועאען ארנײםער די  נטשפנט ו

iin jm, ײירקזאפ־ די פאתרעמרעז וועאען 
 נעזזעדי״ א אויןי דינעז און *פיס פון שיים

 אדנײ״ די םון אינםערעסען די אופן נעז
 אד־ י4בארעכטינט. זײנען װעאמ םער,

ב»ססא*זמשײם*אינשודעגם.
 :•v 14 געײ*רפן בודטאאספז איז עם
ן ן ו  סענזן 14 נדי ,1םעז* סון »ט4 די ת

 ׳י1פז ארכייטסאטױנשייט די 1יםרעכענע1א
מז ז*< *פיס דזד »ז * ז  םײ׳פסענדי״ » י
 דזד r* *דבײםןד די פיז רעסארד נןן

מז די ײעז זױימ, מ מי ס מז אוי ר  גד• מ
i םאכם n n• זיך פנדימן ז4 *נמסאט 

m s l  o n ,פקבמטר o n ימדגסס־ חני 
ו m ט4אי םיז סיו*ז י o ׳מדינפז ז n 

i t » n n  i n i, ײ אה י ג m ס  o n 
ך סריאינג״סיזאז o 1 יתדינפן וי nטקן 

ױ אוינוסם. *נשם*ט דועוז,  ג*ז*גט, ו
o n ו ד*ם מ o מ n סימאינד ת. *סיס
פ*ר ןפט*ר«פ-רסט« tm ואםאעז 14 קיים
o n ח « מו ו סי י י מ ס ײ o י n ם פי  מנז

po » *םידי טון נתגם אױם׳ן  tn n m n 
i זױימ, n מי די מ בי מו *־ םי ד גוי  »ס יי

ju איז גױיםםפן n .1א> * ד r m v m•\
lOt'P'ppym *•י יטניייר *דעי  o n

אײ m* דז׳ייז איז |1א ר — ח״י  דעם מ
פריאמכ־םמ*!.

o װטס פגחװזנ^ «ז ג*ד n תאמן 
o *ז •יגייס m »ײי וזידשוננ » n

פ דפר »>« פ*;ד, *יו  טרפסט־ס די na נ*׳
 1**9 •1*19 4910 444(» י1 |4*'4140>1א
0*0 9449411* )»א9 n*9»?9 48א J» M 1 

40nj| 19( 1*04(׳94tUf 9411 0*1 0*11 חא
4פסדמ  H9 9»ונ*> סד » *פ*ס

ו19 04 0411 ן,4((1*א4 י1 |4י4א  14399 י
ײ די fo )א>נ*ד>( רנ סי ר40• נוסד 14ז

 I40ip 9*1 |4נ«ד»דפ יס1*ד*1ו א»ן,
 סי׳ no יוי1ס*ױ *ן9 מ1*א4 »ן9 *פיס.

f*f ׳ח*יסט «r י*ז *ס11 ר,4*רנייס דעד 
n4o i* דד״סינ i* גאוענטעט n)• 9ד• 

 -4P 0411 ז״ן, נימ פ*א«*ר דפר >n )ר9א
 ײט>4 » >ן9 דירחמ׳ןאט *מן4נ» |4נ

'P41 1*9 PliOt• 94? זיך 04*0*14 14 1411
i4 די סיראיד, D « 8 i*  pooiD49( .ח. ד 

 אין יעאפ ין9 14סרנ״ס מ*ס ׳*א« די
מיוי i* 14(41*א4 די no *•י־ n ״  ו44ז

9 in im w o14יג1? מערעז עא*, » >ס 
i9 ד*רס, פיס444נ ז»על i i ײ I4. ז tf ’ 8 i9 

OP4ITO 1 י(י1אP4494 m 4י411 סונמ| 
in ׳«סעאס4414 4 *  in 4 n ר־ 1>נע4א*מ* 

 1*4 .09« 9 1י9 0״319 0*11 ,140**3
I,11 ״*I D)  ־0PO93019 |P449)4<* IV״

B1C t«p 3100*)< (יט IV3*1 |1א 04*0
4411 r- iy)<ip i?vvn ,a«o « o<a״iv

14*0 fie e<0* 1*9 O*0V4V3.
1< 1*0(> IV4” 1 0*11 ,1V0«31* V4*f 

j n J i s iM מ>ט p| ד o*n 11א שא■ ״ ו  ו
”O'0V4V3 1V אפן, 1 IV4’ 1P ,1V3<in <1א 

 >i דולכמאמנן דארםפן >ט4 ותאפז *פיס,
iv םיז אומנ»?וממאינש״טפז o v n .ס>ז*ן 

d *o d* מרס *אס i מכי r u *  i n  no 
ן9 ין9 ז*אשן i ין9 ״ n ט4 זעאכער i ״ p 

9 ivoנ*ר *פ>ס ין t״VII ,opvvo n v־ 
V'| די oovrv)ai9;־tJ;• ..לט,.נגעטא 

i n n, די אױס *?IV19P. ט*נ א *i n 
״ ו *inv< i *ו o  i v i n  oa<or*3 o n

 יע־ iio 0103909 די 1נ* »ז י;1*ז א*שאר,
0V4 4 מסאסז א*ס*א IV91P lo o mר* 

f״op v ro  n v סם סנ  lvo9<or*3 *יזי
o 3 0*1 ס*נ. n1*זייסינס ((O lio s  o n 

 *רבײטסר, רייחסז 0ל«(( די *ון *סיס *יז
o״t י1*וי װסיססן *ס11 p v ro  n v. די 

 גס־ ס1או*ס(ססדו*ו »*ו רסט*ת ל*ז*;ס
io i* n ,פסת פר׳חעל o*y» ioo*)n  i n 

 (־OPip (יט II* ,oo)*ooor*39i* די »ן
 ,100**31* *א4 (מיססל m *ױו• דינ
11*0 f) to זיד iooipo) io״ i* io o ') n, 

o*o* i *יו n די) » in״4 04( o )  o*) o 
(i oo 11* תספ*אם,03*י i( (יט io״ n o 

o 1ר״חס ק״ן )* i)oo i* ii ײםסר.3«ר
<*1 1* I0)*i4voipס*שסא io n יך* 

)io*i)V 1 כמים די ב*שר״בססן* no-יס 
 *•ן *רנ״טסאסזס פ*ר נס(סםים *אסן4

o אױוי1פ* n  po 1סיז* 10ם*(4*י.

• א־ ד ענ ל א ל ל א אנ ש ע דנ ע ם נ אי

po .םקולם*; ח

צור*ל יאהר 12 כדט ײאד חיעט־ג״
*

 ממרד ד?׳»?ינמ דעם •דן סיאינמן די
 דער סיפז ®אמיסען מזיאזענליד ײעמך
 דיי. «וץ אנאמצלונ; מי װעגעז ידאגע

 אלס •עחםין צװײפןן • אויןי אודוזימ׳י
 קלאיפצאמד in ײז ,י-קאירק’*• תי

מ דר. ױניןן. ױ רו  גע- ארויס אאזעל* חו
w *ום •אדעױגגען ײיסע ’ f r n מאויד 

תי י  אזיןי bov דױעז אננעחמעז קען צי ײ
 יו״סונג גו® ד♦ לאנגמ1יא עד .m®י » גאך
ײז »ן  ארבײסעז נימ וויל עד #«אליסי ו

 ?ר לאגדאן׳ ס»יר גענאסע ®י■ ייואסען
® ̂ויל  רעיעמגדום » בײ װערען ערײז̂ה
 «ון אראוזעמז קלנען איתם ־ואל סען ידן
ן ״  דװד בלויו מעיםין דער בע«אר אסא ו

 חעכע־ » ער לאנגפ1•א ״ריקאל״•.ײויד «
^ וײנע ײי^י רונג רוו ^

 גײ דיסקז«יר® כאארד דדיאינ® דלד
ן באדינגועען די ויצונבען *װײ ז  ײי י

ן מודזוימא, ו  זועימ דעמטען ל»ע? ג«ד י
• • אסען4^ מן סעזוד ני צ אי  רר. *צו

 4 לאמל «יז חױאלוצימ • מדװימא.
ם י גע״י ואל יראגע ײ יי r • י u j r w n*

«אי^אר- םעתתזײ® גדויפעד א מי» וחןד*
ײ *עז  «יײ i לאקיל 1ײ ךעלזמאמז .

באיח־. דזאאינ® דעס לאזזןן

 י «ז ־ס*ײכ*0«יג*( יס■ 1יי
H w 4«*י*נ«א .9 n  m  jr**«P**־j 

m רי ■w 1או1י־־װ» זיידר ד*פ b 
פ• חאיליי. ד<30ס—סס 11• אוי״

י 10י**9נ* ז סיטס י ײ « מ  ■0**1* י
••n y o v i  V או יינסז m* »ג403•• י V 

י #** י סין אי**ג*ממ י• *סטג ײ  ײס* ײי
3 103»*io * r זדי• 1» א»ד*ו* דרײ»סז 

 W «<1fS( 1*43«1 »•0 י*א*י 1*141• 1אי
סי »■0®  •r* יסם *יס*גסן,9 ייי

4tss9.il מאיסימ ■*בסי-ײ*■

״ ■ *״
״ ״■”ײ ״י op*m עי ײי *י * >p• m*? י  י

)* ײ׳ «אסנייס 1•׳ DU0I9O איפײיסו ״י •
סנ• אל99י(*י*0**« י*ר 11• 0*3* *4• די י״

ךר. .10**1* ײ*י*«דס *4or» ״’ל״י  «ן,
• י ײ ס**,»י« »7ײ איחר 1» יסײיז״ י -Jwj.. י smT־" י *־י*י י- ״',ני • . מז.׳ מ י

i 1 װען v iו : t: וױא עולם של נו v״
v א אן :קסה מען v m,\ פאי ער האט 
^1אלע דעם  זיך האט אט װעגען. י

 בא׳ א אנטזייעט טאנען םאחואאט איהם
 פינאגציעיע 1איבע 1ײבע1^ קאגטען
 איהט iv האט יקע׳1אטע אין עדנים

 סארט אזא מיט צוזאםע;גע^טויסען
i װאס םון !!אקטיס׳ v i ’ ncr i v i נעהט 

חארץ. עט1װאונ1םא א• מיט אמם
 האט אויגען גליקליכע אזעלכע מיט

i v i !אױןי געקוקט שז־ײכע i v i װעי׳ט; 
 ׳עעהן אזױ אױסיעזעהן איהם האס אלץ
ך;1 זײנען אילע ;יליב און  אויב און ײ
 אריםע, דא ערנעץ״װאו נאך דיגען עס
-ב — איצט און רײך. ען1װע די !‘װע•  י
i ^1 איז אנטוי׳פט 1טע v iזײן .1ײבע 

יקט.11צוזאמע;גע איז האױן
i v i !פארבעס- סי. ב. איז יטדײבע 

 װאס ׳איץ םון באאבאכטע! םעהעע! א
 גע״פעםםס־קר^ײ י1 אין 1םא קוסט עס
 אין פינאנץ־קאמטס זײנע .1לא: פון זען

 גע זײן וױיזען ז^ומאלען און צײטננגען
 און יע1וסט1אינ םיא באקאנטמאםט נױע

 יט1װאי־סט סא!ט. ען1יע פון ביזנעס
ײ די בוך. אםען אן איהם 1פא איז  בי
oi«® i יק*1פאכ י1 זע, v i מאין׳ י1 און 

i v i און ״האילסײל״־ i v i יםײל"*האנ-1״ 
6•y i* ׳׳yקסBאlאא ״״ט ^ y-״ r '^ ^ io 

ם — ^עפט ^ מ  אוינען די אtyj^r 1 או
i און ס.yבlפא סי. ב. פון y ״פדײבט 

 א זאגט און ץ1קו ^רײבט ;עי^אנט
 ט1’פאצ1‘׳ ;1קלא און זאכליך איז ;סן

^ סינאנץ־ y^טסטypארװיD די איי
c-y ; o לײכט^ א מיט פיאנט^ס o y n 

!.vrŷ צו onyjy^: איהם א\ז
^קם איהם איז oy און  לע- צו אנג

i8 זען B iy i, וױיל i y נ׳טםה י1 זוכט 
i איז n y i איז עריטײנונג אן זאן. 1 y i 
^1וסט1אינ ^ ^ט, י D אין װ o cy n u־ 

 דוהא גיט איהם םאר האט — צירקעל
iy ^עז,אנאמpy אן  . i^ m y D ^ i גע־ 

l א אויך םינט y n ^ ^ ’DB .מאטיװ
 זי־ינע מיד אויך iy מאכט אפט אבער

iy r y i; סyfiציD 'iv n w  ^y א >p v ip k.\ 
ײז נאכצוהאיםען ש^ער איז עס  געזןאגנ, ז
’yp אין םאילט אויג דאם װאו אז iy o s, 

גייח. op געםינם
i n ^1א הײנטיג^ ט i איז בײ y i 

i y : ' i j y ^ o באיyבאם ; i y i !הײנטיגע 
i^ ״דער איז אריםאן y r i : y r !םייליאנע 

 יצײט״ א איהם בײ אםט אי? דאס —
 ׳איהם זיך זינגם א?וי װײ< און מאטיוו.

i זעהט y ם ^ ס גלי?. און באיית גלי^ או
:c n iy איז «yp n yo צו הײנט נאך 
 און iVD''n:y)y?»y: ־םון יאנד א טאג

^ א ; זyײטpגאיכyמ או ו  אויב ״לאנד1ו
i וױאט. 1איה y i ^אומבא?אנ־ הײנטיג 

lBנ^ינyםאמ די איז lyט  yאםינyנr. 
 ־1םא םי. ב. םאוײטט^ צו איז Dy און

i ורעז בעס, y סיט אײך פאר צײכ^נט 
פענסיא: א

o הסטyז — nװאא־סטריט א'ז ״ ?
n: א ia -D o ty ry, !  אינ־ אז אםת׳' ניט :

ly iy ' iD D n יאתר 1פא א סים נו, !אײב 
iy איהם םון האט צורי? : " p גע־ ניט 

jy: איז ;ט1הע iiy ארנײ־ אז ?בצן, א 
iy oאג״ אן ׳ ^ ד אנ !״

oy צו איז i,iyD in»D .םאר־ םי. ב 
D זvײ בעס׳ in  i y אזוי״ ^  yrtfyrs װי

^ yלyפ ײנ nי א.1 נ^ויס ז yנםאלס

ly איז i. iy o  yp’ iyD8 גע- פון 1לאג א 
 יר־4 וױ ״ןyטMp;ליכyס און ^^הײטען‘־
:i : y װyיכyאויף וױגק^ ר n y  i y i.

 אױך, איהם איז הןyם»^שט צו און •
D װען iy i iy רועכעז D ^ P 'iyo8 בא־ 

ט ײ ק כ ^י װ  אלנע• אין !ײכטום און ?
yp מײן, 'iy o  פא- טעהר פארט האט 8

ly'^'D מיט : '^y jy ,װאױ װי הײמען 
ז אי i»: אן ^ y i ןיד\יט די און .1לאנ; 
̂קררעם. זײנען  ציװיליזא־ װאס אלץ׳ בן

iyD די אין ■װערט באיטאםט, yצי ''.i 
.i און אגען.1ײנגעט1א iy o העייפט א װי 

i פון !4:אי y i גאנצyר Dsy ii אין איז 
^ yp« און אטערי 'iyD דריטעי א האט 

i םון y i טע־ר און אײזעגבאגען. װעלט׳ס 
 װאס ״לײף־איניטורענס׳/ ה^פט א וױ
ז טראגט, װעאט די  אטעריקע. אין *י
 געװיס װײזט און אמת איז אלץ אס1

 דריינגעז צו אבער רײכטום. אמערי?ע׳ס
 אין לעבען װעיכע אאע, אז דעם, פון

ױyאויסג זייגען אמ^ךיקע,  א-ן טsעpו
 סי. ב. ניט. םארט דאך מען קעץ גליק,

 און ;אזוי ty אבער ינגט1ד םארבעס
 רעזענדינ, איהם אפט׳ מעז םוז דעדםאר

 דערבײ און הא:ט דער סיט סאן מאך א
.:זאנעז

 גע־ קאפיםאליסטי׳טעד ס׳איז ,rp״
זאג;...'׳

 טוז טע; װאס פאדדריסם׳ עס און .
 באיטול־ ניט קענט איהד זאגען. אזוי

 ״קאפי־ דינט ער אז פארבעס׳עז, דייען
 וױיט א״ז ער אינטעי^שעך. .טאליסטי״טע

 ארבײט^־־או;־ צו אוטפרײנײיך ניט
 טיןז״םדײנדלי- האט ער טע־נעהטוננען.

^iy; כע i'cy ארבײטער־באװע־ דער פאר 
 אנצואװײזען םוט אפט האט ער גוננ.

 ױניאנס בא?עמפען אז אדבײסתרגעבער,
 א אוץ גערעכטיגקײט גמנען ױנר א איז

 םון באגריף מ^רערנעם רעם גענען זי:ד
 אין איגדוםטדיע. אן פון אױפ^אבען די

 נאבגע־ װערען װאס ארטי?לען* זײגע
̂ז סאלגט  און באנקילעז פאבריקאגטעז, נ

 ־סארטעז, א־״ל פון ןycפ«ס־מענ*ycיגע
iy  D2' iy iB באדנײ־ ״קאלעסטױו אפט 

yp»: זאל יע1א*גתסט אז — נינל׳ iy־ 
 *yii מיט ׳צד א 1םא ארבײטער די נען

 אינטעדעסען און וױנ״טע ŷכטyר טעגס
?יין ניט איז ער רעבענען. זיך סוז מען

ל«גג ח. ®ון

 פא!־ סי. ני ?אפיטא?, 1םא *הויוי-ד:;^'
i אין שנוענרי{ זײענד♦: :אר ;בעס y i 

 איחמ ,,ב זיך ו־אט פיגאגץ׳ םוז װעיט
 דעען אלע אז ק׳י4,נ א אויסגעארבײט

 ;רײך זיייגען איע ; ,םינאגץ״־סעניע^
ארויױ... דך ארבײטען א?ע

i אי־פ האט y i  i » c i n של רפונו 
 ;געװארט עפיצעל א אפנעטאן עולם

 — איהפ אן נקמר■ :ערזמען מסתמא
 בײטען1א אי•; אז זאגסט, דו, —

זעוז! און קום# אחיף? זיך
 באנעהר א א;עז1געק האט םאר;עס

̂רש זײז רױיפ, אײגעגע דין באזוכעז צו *‘ 
 •yג vא iy װאו אדט, דאפ היים, טע

^1געהא זיך אין ען1נעװא בוירע• װ  ע
 דיזע האט iy אז יאהרעז, כך א *׳טוין
 ארייז איז ער ;עזעהן. ניט :ע,יז הײם
y א-ן וועכט, גרױסער דעד אין i* דיײ 
̂ט, כעד  בא;?י־ פון װעלט דער אין װע
D אין פאכרילאנטען רעז, '^TDcyryj, 
 װײט געבריבען איז זײנע ד.ײם די און

̂פ ׳איהב הינטעי  :ע־יע־א א! עפעס א
iy אפקרא;:. װייטער א ׳רו:נ  vh 

 אפ* זע;יד באגענענען נענאננען איצט
 ארײננעגעבען איהם האט :אט הלא:ג.

 דאט :ע:לד.*אפט א :•;־־־.בא אזא
 הװאר־ דעם זערזן צו 1ופעע:ומע1א איהפ
 האנ ער װאו פטריט, די ׳טאא

 טרױטעױנעטרױכיט. עריטטע
־־־ איז א״יגה׳ ;,אה ער איז
:דע.־צעהלט iy װאס אט

*V י F1 —3 י. W I t > I*
וײ:?על

זײנע

יאה־ פו; אבװעזענהײט אן גאך
ר<ו
 נעבױרעז בין יךםין

:ע־ ״צװער האט

 דעב אי; נעורען איך ;,ב
 ױאו יערד רעי
 זאן ןי,א ; נעװארען

 וזיעטען ״אאע כמנט הארץ. מײן מאבט
 לעבען װעיבע און געסענט, האב איך

 !עטזעייבען זיא ארום טאפטטען נאר,
iv איז צירקעל, ^ y n y i ארים, ;תטין 

 צו.דער צוגעבוגדען געווען; זײגען זײ װי
y אםאל; װי האד^ואני^ זעלבער v w, 

ײ אז תוייײ צו ניט גאר ט״אכטען ז  חנ
 יע־ אױםיז ׳טטאפעל העכערעז א כען

ײ בלויז בענס״לײטע־. דו ײ  ױגגע צװי
 נאכבאױטאסט 1נא;צע דעד םון לייט

הע־ CP9P אתיסכ^ייבעז דך האבען
iyD יטטאנ!. נ^ושזנליכעז םונ׳ם--------

םאד־ האט פאיאנדא,־* דיזעז בילריז

ו ׳ ט צ נ ע ו ו ו א צ

גראם. נסתלי םון

 םידער״ ט^טער,' » איך און נאבט. עם ־װערט איצט
ט. דײן בײ געמיטליך רוהיגער א רוה א־ך  ױי

ך הער איך רעדםט. דו  צײט. די ס׳געהט װי כ׳הער אץ צו. זי
 װ«יט פ־ן װי נאר רײד, קײן נישם זײנען דאס רעדםט. דו

טער דער לידער. בענקענדינע פון װידערקלאנג װײ

 נידער. נידעריכער אל*ן קאפ םי*ן ב'*ג א*ך
 שטאל, שארםען פון םערפ א װי לבנה די און

 אטאל. װי נאך שאר,ז און אונז איכער מויך הענגט זי
 לידער• פון ודדערקלאנג ודײטער דער — רײד דײנע נאר
גלידער. םידע מאטע, םײנע — מידע גמזמע, און

ר ע ר ך ע צ נ ע ט
(®עריעטאס

 םיי־ נאנץ * tono( װאים ם*רד הסנרי
 בירגסר, ניצייכער זסהר * און םענש נער
 גרויםס! דעם ה*כסן ניס נ*ר. ז*ל ער װען

ױ1* סן4ט*( ויל1 סר װ*ס חםרון,  *לע י
i* n  .n iunn 114 * סרגסץ ג*ר, d d p*ii 

 די 1ר»טעװס .וױל p* אויס ב«לד ער
מע(סחײט.

ר 10 ס9ה  (008014*■ 1001404 וי
h o d, נ*ס ו*יסן ססנשסו *ז הייםט, ד*ס 
n 011נספי o o  po l o i n — ון* io ה*ם 

 ד־1ם*״ זײנע םים *ססן4 די פליי*ס1ם*
.8י ״ io 1 ד*ד, in** ם4םיי ו  toט* 

D i nײן 03״  «ױ ויבט1 סס — V *יל ז
ײ po 4)9 ניס ײ <«ך1ס*שי( 04ז  104ז

*400 1.100 *<0 100401*10 J001P0401*
n שסן, o o  *iv ; 044*0*3(9 *ם11 *ח. 
i ' c׳m o i i  o o * n o i נע־ םסנשעז איסט 

11 ,11003(« 1100 • |10 O H ’C1011 י DO 
9*1 10*101.̂

to o * i ׳»**.14*■ אתטסתסײםסן זיך 
m סלחםות םסן i*o)**» p m ױי ׳»מם * 
i n ס יס.01י כ  י-9 0014 («נץ * זיך מ

io  ? o n ױ ה*ט  נססוייט ניס אפילו •
i3*<* *י) און o o  in i* 8 0 )  p ם ס־ יי  *חי

n סאלו־אטען סחסיסססז,די  po םחמ־ 
19*9 04**0 *ס

װחילער ז. «.ז

אנטו״שטער, *ן אויםנעלאכטער, אן *הײם
־”1יס;ע1א »ן און ח*ת נר#בע|14 * ,םיט

קע־טעגע. 1*נטע1
 די באםרייעך 1צ םען1נסג זיר ער ה*ט

 *זא זיך »בם1 אית!(. פין סענשהייס
i 19• ז*ך. יגגע1נ n oי*טי-1אי און 1יע 

 םיט זיך באשספט־נס *נט־םעסיס 1שס
p ic  c n נםוז *•p* . in n עס איז ד*ו 

n * e׳lo 11 גסבליבסז ,topooc• * 1ביי 
i ,ה*לז. .אין n 4 איז, סוו׳ o* iiס 1נ* י

p ה*ס u  ip יס *יל) i 4 i n״p* f03 אי־
i n זסלבס די נסנליבעז ז״נען •*i*4  , i n 

i  io»* י*ם זיך אױו• נ*ד« » <opoo 
*in*1V1*4 0011 10 P** סיס  I0OO481

 און יכסp 104* שסעלסז מזסן זיד *ס*ל
m  lo^ ioyi n ,ווסלס t m  d*iy חנם 

io  n o ?  p* ^זיד ה*ם סר אטת, איז 
p3*>3ioor)i». od”0( אסילן ' ipo״ -i n 
: ט » u m װ*לסd o סא lo פי o o o r  i n

0*11 p* - .owea m o ) א'י

o אז געװאוקם, ir o ip  dv** עקזיסמירט 
ע ם^*•? 4<זעגרי- *  םיליאנערצן וויינ

 גד סצבודקריצע! חנם חוץ און ״«ם»רגען
 איצם V נימ נאמען זײער. קײנצר דפנמם
p **רד װצמ אכצד ir ײ גלײנען ױ ח ^ 
j ןןמוײניגסםען כענט, 'K ידישער דער« 

נוורי̂סצמ וײ ®ח אײגצר ®צס ג̂שיכט̂מ

 טא־ נאגצעד דער נעװען כדאי דעם צוליב
...V ראראם
 האט אילײן פאר*ד אז ״אויס זעהט עס

 ,ביז האט ער אז אײננעזעהן, אויך עוין
 חתינרת, פרעכידע אויף געםאגצם איצט

 װאס זאבעז, אונטעדנענוםעז האט iy אז
 האט ער און ׳נעביט זײן אין ניט זיינען

 ריכ־ נײער א אין נענרכיעז איצט זיך
 מעהר זיעעז װאם אױםגאבען פאד טוגג,

יטכל. זײן צו צוגעפאסט
 יעפאר־ צו ג^ורען זיך האט פארד

 ״פוין «ײב טעגץ. 1יקאנע1אפןג רי םירען
געטאנצט. זײן זאיל טא טאנצען, יא

 ־יאהרינעז74 א אפנצזוכט iy האט
iv o ik d מעץ. נאז־װי/ איז iv ^ jn i האז 

yפי ז>ין אויף lאפיע- אלטע י1 לע 
i p w n נע- דא האט סען װאם טענץ 

D מים טאנצט in : \ i 1יאה pn iv, איז 
i y נ איהם האטyבlקײן זיך צו אכט 

i איט1דעט y 1םא זאא 
 איז איצט סענץ־ניגונים. דאזינע די

i םעלי n  \Dyn3®i ^15כמ1פא אלט, 
ל טיט מ yװאyנ א lנאציאגאלע! א ז 

n*jm ; ־i y איצט איז i n א א8י  -11ו
v 1סםע ip v א יקא:1אפמ איז v'5>p 

םאר iv^bc״ ״יקוכמגז עפעס גיגמײמ
*m ־. ®*ח־׳ז.
 איםע די הערטyנ האט ®ארד וחןן

 א אײנגומאצען איהם יניז טענ״דטווימ
 ג^ייכע א נ^תן וואיט עס אז נעדאנק,

i אז סאכעז צו מוד n !עולם איןוםעע 
 אטאליגע.טענץ די טאנ^! אנחױכען זאל

 אונעםטעםי״פע חײנטיגע די אנ^ומאט
ד׳ז1®א כײ און טענץ. כ^ר׳ע און

m* כע© ' W דיתן סיט *אח n r pן 
 אײגוננונ זײנע iy צוהיאוט י1א1אג1פא
y® i ןyטיקיlי yייגlחגyצ n  ivjvu״^ 

r® n טען1ױפא!1״א" Tt/
^ר איחם ס׳איז  Y האלצען אױפ׳ן ש
יא:ט. און איהם אויף קוחט נאט
 אן נחכרח אפט ®onyj ןyנyי דאס

,lyp̂ yiî ya../׳

vm ׳עצ?י1נא דז׳פ. p :p o לוי,אל ®ױ 
 u ומעןpy#» איז בארינ® אײער — 33

 טיש אבער גומעי. לעיטעז מם *אי ®יעס
 בירינ■ דלר איז ׳מאדי»יקי*יע קלימער א

י אין אזוי ױגקמ ױ װאה י  1װאל ער ו
 דרוקען סיר ױן װ*ו. לע«»ע געײעז עפ

 •it* דעד אין ^יט גװײטען א אויף איחם
̂בען זעחן, װעם איחר װי מונג. ן מיר ח  זו
 די :עסען די אויכגע^זען בארינט דעם

̂ס ■ער־זאנעז  »וין דע־סמנט, חאט יויחר װו
 װאם ;עלדעי* צוטאכלעוזעפע די «ו אײנווו
 יע;עם ״,♦,א- געױןדען אויכגעגעבען זײנען

 תיןל. ״וןיװערטש׳׳ יוין סיטינג סקאנדאליעזען
 זײנען טיר 4װײ• דעדןאר, ני* עס טועז מיר

 סעג• יענע פין נ*מעז דעש ״טויגעז צו אויסעז
pr\ עס און ואלטעז די ח»זט איחר אויב 
 עס, מילדעיט איהי װי אזוי ריכטיג איז

װעיען. צו גדטוינט װעים ניט זײ זײ;ען
דיגמ איחי• װאס םעניגעז די ̂ו  נו̂ו

 זיי ײניאן; דעי עון סיטגיידער זײנען
 א:גד גיט עיגעץ אין זײגען זי« ד*, זײכען
אוי: געװ^רען, יאןען  װירקליד איז עס און
ײ יאיזען ^רײנם, וויאר װי ^זוי  גערומעןי ז

 זאד די ®ווראנםלווןרטייבקײט. צו ייעי־ען
 דאר• זײ ;ןןעיען אונצערזוכש גענוי דאייו
 «ון ייגיא;* דעי אין װערען ש8גע׳כ^ סען

̂עז זיי אז און ׳;ערי:ט ױגיןןן א  געזונען ײע
 דעםאלם ד־׳סש װעלעז,מיר ״׳*ולדיג״. װעי־עז
 אין ^יצ£ע:שלינעז8 נעמעז זײעיע ?#:ען

 מיי ?אנעז ׳?:עי־ איצמ. לעסע.1 אינזער
̂לען און ניט טןןן. נים עס פ

 ער• גזיי היןבען ז?ך אייער — ן.—צ .0
̂פען. ̂בען םוזש איד«ר הא  ע״ג אביכע־ע ח

 געחאם נים «ײט קײן נאד דעיגזייל דולד.
 מא״ דעם א*ן זײ-עז מי^ איבערצוקוקען.•

 עניכים. אנדעיע מיט ®#רנוסען צדטיל מע:ט
̂ך םיר הןבעז *גנ  פון *סמאק״ ג־ויכען א נ

 פון נאך װזורמעז װאס סןרט, דעם *ון ואכען
 די דערזעחן «ז ״»גע;סם אויפ׳ן פייהער

געדולד. אבישעל״ אלזא «יין. ליכשיגע
^ א. ב רינ זײ־ לידעי צװיי אײערע — ג

 איחר װי ®•עמער סך » געקומעז אונז ןיו :ען
̂נער געװאלם. עש האט  דאך זײ חאבען מיד ן

״ װעיען פיר :אקושען.  אבלי דרוקעז, ז
̂בען מוזש איהר  איחר געדולד. אביסעל ח
 אײער אוין* װארטען לא:ג דארסען ניש װעם

יאעטעז. אונזעיע טון לײן דער אין ״:עלןסש״
 ער• סעייע נײע אײער _ _לן.ב ,צ .ב

קומש אודאי, «וין װײסט איהר װי חאלםעז.
רעדאקציע. אונזעי אין ענדערונג אן

 װעלען ליחגי- אײעת אז ^בעי, דענלען כיר
 בלײבען :יט ז*ל עס װער ווערען, ;עדרול*ט

״;ערעכשיג־ײם״. די ®ו; רעדאקטאר דער
— אנפרעגער אוז בריןי־ערײבעד ,ד צו

 י.,1נרי גוגדייקם אזגז ה^נעז װאס די »לע
 אבי־ פוזען ײעלען ^גןראגען. געטאנם ןןדער
 דעד ענדערונ^אין דער צוליב װארטען. סעל

 איז ^נװענ^ן, דער צוליב א:יך רעדאקציע,
י אומעגליד געװען אונז פאר עס  װאד י
 בא־ װאך די מיר זײגעז אגב אשענדען. צו

 Jייר ׳כרייבער די נלאץ; אין קויץ זוכדערס
 מיםאדביי־ אונזעיע אגדעיע אלע װי נרין•,
 װאר״ און זײן פוחל מוזען אונז װעיען שער
אביכעל. פען

p::m: *טױן האט ער v\ טאנלפײס־ א 
 די איהם מיט פרא-קםיצירט װעאבער טער

טע;ץ. אטאלינע
i אז זעהן פארד װעט איצט y i 

 טא:־ אנהױבען זאל עולם אכיערײזאכעד
 אגטטאט װאלץ ריטםײצען תם צעז
y דעם ״טױסטעפ״ םאנאטאנעפ דעם i* 

 נע־ דעם אניטטאט *צאטײש בעדיגעז
 פאל־ די און ״ט״שאררםטאן״, ניזוק׳טעז

 פא?ס־״ די אניצטאט מאזורקא איז הא
טיאטס״.

 םארד מר. נאד איז אלײן דערמיט •
 טאנצצן יא יטוין אויב פאדטינ. ניט

̂ולינע  צו־ אױך *שױן ער װיל x:vo אכ
pn אד ny *פע!, די יל,1דעם̂י i לאנםײ 
י איז  זײן ז*ל מאנצען אז !אנדאס. י

, געטאנצט.
cםא l̂טyאלטע די צו אז ןיך, הט 

 אלטצ די ׳ט*ילעז אױד סעז ותט טזננץ
 איץ םיט פיצן ווזנט אזוי און םוזי^
n םיז צז1װע 1טטו ?לאט n ' i r  c n 
 צו אמעריקא טרײבט װאס דדשצז ליכצן

מ׳שוגעת.
ענד• האבעז 1םא.־ עס וועט אזוי אט

ץ נעפוגען ליך i און באתוי זי n  in y ii 
טצנמחײט. m פיז חמילײזער אטת׳צר

 m װעם צי 1נא איז פראנצ די
 צו צוהעחנז ויר צולם אםצמקאגער

 צו• זיד ם״הטט וױ פונקט איצט, איהם
V® איהם צו געהערט iy i ' i וואלט עם 

 ז*ל פ®!! וועז ̂שאד א געווען <ןליר1וױ
 טרמויג* הײז האמז גיט *י*ט אויך

 אינעארבײם געהײסצן• ■״שום וואלט עס
H D איז ניט. 1גא ®אד לעמז א ir 

i ; . ־ ?1ימ» r e
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וױםען צו גוט איז װאם זאכען
לךנדער כײ נערװעזיטעט

ײ נערװעזיטעט  נמן igp 'קיגדער נ
r;w ריינט m art*  pg m ’ l’g is ig o• 
in די pg י׳נן n g ’ pom p םון o n 

pg o קיני. g i יו »ינער*ײגו» די& 
o נר»ון ipnpo דר. n ,פון *וױיסעז 
ip' נױ דער p ig סטייט ig e  )g irogp 

o טענטסר iv o ppbpi.
 tg ,pg עלטערען וי צו עווח זיין

 ווען *ופיל, ivpns׳ ניט זין־ |p*gt ויי
in די r p נער״ *ניסען וורויס װיי««ן 

 *ועינע ivsg ראווי דען װעזיטעט.
̂וזען, גיט םטיען  זיך סוו pra פסרביי
 pg עסספערטען ציט נטריטען תינוי

היגיונע. נייםטיגער פון פרסנמז
 אוי• סון *ייט g t’g צ״ט אונזער

 op ;ראריאס און טוא־ױס טאמאנייען,
 ניס, װאונדער p׳p נאר דיריבער איז

ip אוינ u ’p ווערען op;t» ,tpttipj װי 
t’g op .p:popgmp א גאר אם׳טר 

 ײערען ?ינדער װעגיג אזוי װאם חידו׳פ
נערװעז.
 די אט זיך מאניםעסטירט ntg ױי

 סיג״ נײ װערען עס װען V נערװעדטעט
 נײט נערײען, די סטימויירם *וםי< דער
 inptt זיי ׳פםימונט די זיי ביי זין־

 קאפריזנע. און םיד אױפנעחמס, <ײנט
 נוט. ניט ׳שילאםע( און ou ניט עסעז זײ
 און חצומות, ׳טיעבםע איעריײ iwgn זיי

in n  >g»otg זיי ipig רופ נעהען« 
עיאוי. איז

 נעװאוינ• סייינע ארױם װייוען ויי
 בייםען זיי נערותדטעט. פון הייטען

 ביי ippiy עם און שט»טיען נענעי, די
מוספויען. נןװיסע זײ

 אפטםאא זיך זײ פרינעז ,opi וזח
 קאנפן זיי ק־נרער. אנדערע כײט ארום

 חוי־ זײ שוי, pg רוהינ איינזיזען ניס
 *ד זיינעז ןיי װיינען, אן נאיד נען
כאװע• אין שםענדיג אין אקטיװ פי<

 װאנ אין «ײ פארייײח ocg wpt jru י
סיד. בייױ־^ון אוים ptptp אןו

 האנען װאס קינדןר, p?g ;יט אנער
 װי געײאױנחייםעז, שרענטע אזעימ
 ארוממי־ *ופיד און נענעי די בײסעז

 זיינען ?ינדער אזעיכע pig ניס פעז,
 -j'P ביי זיינען זאמן אזזימ נערװעז.

זאר• נעותומייכע נאמ g חד־
 1נ«וואוינהייטע אמיכן אבער ווען

jpnprn אן ןװ ניז onoopp רױ און 
o אױא <g זיך פען n נעזונט, ?ינד׳ס 

oPgon וױכםינ. זעהר זיי ײע׳יען
 זײנען ןס »ז זיך, םאר׳פסעהם עם

p םיר זעהר ן8ם#ר w r ig o אודזא־ 
 .Ijn:gDrw נזןרײעזע אזעיכע פאר כןן

 פינמר די אז מיר, זעהען אפט תהר
 צופיא זיינעז עטעדם גרױסע די אין

 רײף װערט ׳טכר זייער סנדסוייזידט.
פריה. *ו

 זיינען שוצ » אין ?יאסען רי ײען
 אויוי שיעכט אסאױ דאם וױרקט נרױםע,
 -gnpaopD געדוועתן א םיט מידער
 דורכזופומען ׳*ווער זײ איז עם מענס.

n «אהצ נרויםער •אזא סים r p,און <־ 
 סעהר זיין no og?p ט־ויסעז g אין

n n ip jg p.
 צו א איז קעד ד*ם ײאוינם אפאי

 טו- כדם נעדענד באשעריןעדטע מדיכס
נאםעז. סעצדינע

n די *ט g ו 1רײ«ע אומעםענדען» 
o אויױ םיצ n טון נערװעךםיסםעם g 

 ■gp זיין נוט, נ*ט *פיאפט ער ?ינד.
ogn פײן ניט האם ער רוה, װענינ *ו 

 1או כארכיאצ ד«נ?ען «ו נ«ל«נענהײט
צאנײפ. •

 «ױשט»נ- אזזןיכע םון באהאנדיוגנ די
gp in| דעזיפירם גים m ini 1«אי אין 
 אויפפא־ נוכמ g דא איז דאר זוארט,

 g אין װי װיכםינ, mg ■ונטט םוננ
.tgPwnpTO סין סאצ

ו פ מ א ו פ ם

W9
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n פאר n rp  mjrnivj איז g«Mg> 
 ׳פוא. ?יעגערמר g אין נעחן «ו נעס«ר

 דעם װענען נאראטען ויו דארוי סען
 אין IgP מען פריגאיפאר. דעם םיט

ig >go gig״m vrj אי) ?יגד ראס g 
ogrp m v w v, װאו i n װעט רערער 

tpjgp איהם. אױוי נענען אכטוננ נעסער
 יוםט״ ״םוי׳טע חאנען ׳ןןוצען אײניגע

poglp.( ני*?יך jgp וײן אויף g םפע־ 
 רnינp נערװעזע וױיד דיעטע, «י«י«

innwngp זעחר g ענעתיע. סר
 gi• עלטערען די tg נױטינ, איו עס

 דער װענען װערען איגפארסירט נוט רען
uisgagng אויף m i ’P היים. דער אין 

i רען ig i ,זעחן ig ניט זאל סיס־ דאם 
 •g: די אויף צופיצ װערעז אויםגערעגט

סען.
 פצוב g גיצצ־ר זיין igp אםטסאצ

 טען װאו מיידצאך, ijng ngliJ'g םון
שפייען. זייערע 1אױ «wpg ניט

 g אין .װאוינם P’Vago די אױנ
 1זײ נױטינ <gog |gp ,oigge׳ גרױסער

 נע• רוהינערער g אין נאזעצען צו זיר
נזנד.

̂*gn ם־מפטאכיע! נערװעזע די אויב
 קינד ogi װערם יאננ, inogjgo tg טעז

S jji’oioojg P iw r in n' ווזורט 
 צייפם װערט לערנען, 1אי חיגםער׳טטעלינ

 m םיט pg סענסיםױו, און אויפמחזנם
 ער כארא?טער. זײז זיך ענדערט ציים
 פרה־ װערם אננעכמורזט, ארום נעחט

.1«ורי?נעצוינע און עחורד,׳דינ
gig ביי שווער זזעהר אי צױפםאנד 

קינרער. ביי נאך נםרט רערװאסם«נע,
 אפטמאצ מען ̂טĝ ?ינדער אזעילכע

igc ,םיה־ וײ או זאנט, |1מי עיעכטע 
jn אויי. נוט ניט זין־ m אח, אטת 
tg זיר פיהרען זיי ppgo ניט אםטמאיו 

 רער םון באזים רער אנער או־ף. נוט
 ניט איו זייערער אויפפיהרוננ ׳טצעכטער

 זײעד נאר ,ipopgigb שצעכטער זייער
נ<רומויט«ט.

 אצע pg אנצונעבען ׳עװער איו עם
 ip5i:gnga •ngi מען ntg װי דעטאיען

 זיײ ?ינדער די װייל צושטאנדען, אזעלכע
 gi דארח מען .ipi'sngu זעהר ג«ז

 -gt סף k זעהר o:gioga א־ז נעהמען
4כז

אױםפאסוננ די אז זיין, IgP עם

i 1»י ליגר ױיפ׳ן n אין חיים g שתנ״ 
y t >. עס igp ,וײן ir p  ogi tg צייועט 

ip3giP iptp’t'o g opgy pg״m g  ,o 
tg אפגעיצװאכט צוםיל א־ז עס ingv.vi 
:*,,nptgip g ig

ii'p״t אויך igp עס  ogi tg ,i נד 
o אין ניט דך פינט n מכטיגען og'p 

i 1אי n .שול
:p ױנגע אייגיגע ״ «i׳ i װײמן omg 
 ing ig: טעמועראםענט נמחועזען 8
p״i שום Igtug yigopiyo•

n אין מען igp געײעהנליר ivtg 
ivlgo צר דעם ען1אױםבעסע לייכט 

igJ g מען .i:goc׳ ig i נוט Iiipotngo 
IPiyittigo o םון ען1אומשטעג י1 n 

םאי•
 1אי רgt װיכטינסטע און עו־שטע י1

gig .ig יכטינעןdpi 1 ׳טטעלען *ו i:g'i 
igp tg:jgn צ־יט אין םען jpotpgo 1אי 

g םר ■.m p i
 1נעפינ? יגיטעדט ;,־ױסע םף א 1אי

 נייסטינפר ign ?ליגײןם ספעציעלפ זיך
 ?ינ־ נערװעזע יigp ipa 1 װאו העיענע,

i n נעבען g אונטערזוכוננ לינע1ינ1ג 
pc נעױװען א׳ן ספעציאליםטען p־,•p:g 

הייט.
p:?ptg איצם שוין ויינען סליניהס 

 p?p• צאהל א אין אױך אייננעםיהרט
rpur n m־c יסטו־יק־1 א״נעע אץ און 

i:g. אויפ׳ן טעז i
n ליגד א g i• סאם נעוױסער א א־ן 

l און iprgt םון םרי' ויין ig i זײן

 פילהארטאניק די צו טיקעטס
 האלבע צו קאנצערטען

פרײזען.

 דע!#יטביע:ם עךיוהײיעאנאצ אונזער
 אראנז^־ געכיאבט מ*ל דןוס אויף ד^ט

 סןו־ פילהארמאניה דער מיט מענטס
̂וילען מיטגילידער אוגזערע אז סייעטי,  ז

 פיאהארמא־ די פאר טיסעטס באקומען
 און האיל קארנעגיע אין קאנצערטען ניק
 צו הויז ̂פערא מעטראפאליטען אין

פדײזען. דעדוצירטע
עדױהײ^־ אונזער פון אפיס אין

 סט., טע16 װעםט 3 ארטב״ענט,8דע גא̂י
 קאד־ אז;»וכע באקוםען צו דא זײנען

 פים״ אונזערע בארעבטיגען װאס #טען
 רע־ פאר טיקעטס באקופען צו נצידעד

 די נעמען ^ופט פ־ײזען. דוצירטע
קארטען.

 פון mm:דער װעגעז פונקטעז
אינטערנעשאנאל אונזער

בוך־פארמאט. גרויםער זײמען, 600 איבער פון בוך א איז דאם .1
 גרויםארםיג און געדרדקט ארםיםטמז שעיזן, איז בוך דער .2

געבונדען.
js װערםער, 150,000 איבער פון באשםעהט בוך פון םעקםם דער

בייליאגראפיע. פולשטענדיגע א און בײלאגעם אינטערעםאנםע חוץ א
פארשטענד־ איץ פליםיגע לײנטע א אץ געשריבען איז כוך דער .4
שפראך. לינע

 העלדען די ױינען ארבי״טער די פאלק. פון געשיכמע א איז דאם .5
בוך. דעם פון

 און םײנ־נגען אלע נעלערםען. א םץ ארבײט די איז בוך דער .6
באהאנדעלמ. אביעקםױו װערען שםרעםונגען

 געשיכטע די דערןיעהלם װערט אופן אינטערעםאנםען א אויף .7 .
םטרייקם. גרויסע אונזערע פץ

 דער פון באטראנטוננען און אונטערזוכונגען ענטהאלט בוך דער .8
אינח־םםריע. דער אץ צװײגען פיז«לע ענםוױקלוננ

)J דער פץ גאנג איצמיגען דעם אױף בליק קלארען א גיט עם 
איגדוסםריע.

 אנ־ אלע װענען אינפארמאציע םון אוצר אן םארמאנט כוך דער סב
 צו אױפהויבעןי זי און אינהסטריע אונזער רעפארםירען שםרענגונגען«ו

, םדרנה. עקאנאםישער העכערער א
 ױניאנס אםאליגע אלע די םון רעקארד פאלשםענדינער א אח עס .11

אינדוםםריע. דער אק
 געשיבטע זײן נעםינם אינטערניישאנאל דער פיץ לאקאל יעדער .12

בוך. דעם אין
 העכםםען פץ ארנםערנעהםונכ עדױקיישאנאל אן איו סך דער .13
םארם.

 דער צ־ בייטראג אוטפארגלייבליבער װיכטינער, א איו דאם .14
ארכײטער־ייטעראםור.

 װאם םיטנלידער די פ»ד װערט כאזונדער א פון איז כוך דער .15
יעיאן. א־נםערגײש«נ«ל אמזער םון שיקזאל םים׳ן זיך אמטערעסירען

J6 באוואדםטער דער פון נעװארען ארױסנענעבען איז בוך דער 
אמקאר»ארײםקד. היבש װ. ב. חוח פאבלישמג

ד*ל#ר. boo איז מך דעם פת *רייז חןר .17
J8 צו בוד א באקוטען קןזבעז אמטעתײשאנאל דער *ון נדםגלידער 

דאלאר. 2.60 פאר יריח, חאלבען א
J8 בוך דעם קריפען זײ װען דעםאלם נאר באקוםען זײ קאנעז ד*ם 

יוניאז. דער ®ון אפים אק
sto סםריט, םע16 װעםם, 3 אעםעתיישןזנאל, דער ■דן אפים דעד

 וואו אץ{ךוענםג אוחר 7 גיז דאגעו־מסאג און מאנטאנ יעדען אפען אח
בוך״ דעם באקוםען קאנען כדבתלידער יארקער ניו די

n• ואוױגין דעד פדן םיםגלידעד® 
ײניאן. «י tfi זייעד

?p ײױןמ איגםערנײשןזנמל אונזער •ון םיםגליד p m* ®*נ

אין בוך דעס מקוםען קאנען

«יך בוך. Djn איינצוזזאפען •מר«^ע̂ן
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igp og i pg ,i»»pgi 1זיי נ״מייד ig j 

pg ontpi ng i i ’p ogi fyp ,opgon
?.0 .7 4 .pigot

 ®*ראײן שױיבער •ו־ץ ל. י.
 א«טײ• אידישער דער מאר

 ״•אגליק אץ לונג
לייברעױ״

♦׳
ײ i נ n 1חינע in g io jp p גױ ’p ig 

*p^og 6 י,1ע1לײב pg ogs po42טע 
g o i ’oonpp ,njpnp סנםיטי־ רייכע 

*”O ig IP l’ Ig l 1P1 pg .«t>” 0«g vv 
p לוננ tm ’g >ngv p o m u  g g i i ’ g 

j ניכער, i ” j  pg po lg ױ i אויך ו ’ g’־ 
ip צ״םונגען שע lg j i ir i  pg• זי m pn 

ig o m םױוענםש־ פון באווכט p o n ’ g 
iptpp. אייניגע •go ipott i ’ ng ipotp 

pg pyToegtMpont ig o  ig ’ ip o 
np m ru g  (|PO” a ig  jjp ’ oo’ P g n tn 

itg ogJj |pn' .לייענען m g og. pg 
pg די u ^ ” ogg pttni’g סון i n גױ 

g jn g n p : ppog’ J i ’ a ip p ig’ וױב־ 
p ip r oװgפון ל pg p’ * g o ig t i’ g 

g p זעצבסםבילדוננ r ’ i ’ g ig cינםpלי־ 
.IPWj־®Dp>go און ארבייטער נענטען,

g ipog ng םים צרח T g  i n־'
 goa t’g dp ogn א«ט״לוננ, שער

p״i צו נעלם ipd'ip י1 כיכער. נייע 
 אויסנצתאל• Dipn ביבליאםע? נאנצע

jgo rlP חשנין אוים׳ן טען ’m o  pc* 
i n  igo •in אסטיילוננ םעסיםישער 

g g אויך איז i פאנד »)r n  l״ogP 
 ugo פון סטאטוטען די אבער שיף),
 ט1ווע װעצמר .opit■ g ויך pg האבעז

ttg’ ,אויסנעטייםשט tg נאנ םען np־
, .pto ביכער g 'w אלע *giagt g v ’o 'ovo 

 האלט op אידיש. אויף כיט נ*ר כען,
״, נ זו p יtg 1 ו r’i ’g 7 איםיילוגגgt 

 װעחןן. פאתאכלעםיסם איננאנצען נאר
g־iponu א אי נמװעז װאלט דאם r* 
 ippig’ נױ די פ«ר סאנדע g אי דען,

אידען.
 *i’w נױטמ t’g ײאס סיםע, די

 Dono אידיש, אויןי 1ביכע א־ינצוקויםען
יאהר, א־ 1אלא1 800^700 ערך אן אן
p 1אי אדםיניסטרא^י-װע י1 in : g 

 ביב^יאםעס די זיך אויזי נעהמט הוצאות
 זי וחגן4 ״סומע דערמאגטע די איליין.

 נעהן זי װעם װערעז, געזיכערם 5זאי
 בי־ נײע אײנצוסויםען אויוי אינגאנצעז

שירןוך. אידישער רער אין כער
גם פאראײן פרץ ל. י• דעי רא־ ש̂ל

ר, ריבער  ארמוגיזא״ אידישע די אז ̂פ
 דעסען צו זיך אויןי נעהמען זאילען ציעס

 דעד םון הדצאות אױבענדערמאנטע• רי
 יעדע ביבאיאםעה־אפםײלוננ. אידישער

 100 םייניםום געבעז זאל ארגאגיזאציע
יאהר. א ראלאר

̂־קאסיטע די י. בײם ביבליאטע
̂יז. שרײמר פרץ ל. םארא

מרמר ק.  
ר ע ג י ג ש.

י. צק « ש י י דר.

p* זעחר זזעדמ בוך דער u n מןלױכם *r גדמסםע די *w

פרעםערם
ס ®ון ק ו א ל ק

ta וײיז»י די דאס װיסען *ייס ro• 
 מ״ יויז וועלװעם פרעסעז צו <»ך

̂ובען םיר װאס אױויע, ט rn ה  זזיז
 לײ• צונעפעכטע די מים נעמאכם

האלץ ײייי א׳-ער װע;ד
 *ת• םון גמוו*־** ערקלצרם זימען

 וױכד ־hm< סזןקס^רי^והםאר חנו־
 m מרוך דער דעז יזתן. צו נעזוגד

 צמוד די און פעך צואורו»ריםטע זײ
*W צי ברענגצז w< ה^לץ רעיזע

 *עםעגם נײעם אונזער גאר ױזט
 ימצמ לייווענד, קומרנזו כײש
 n מח נעיתויען אנערקצנש איז

i עסםצעז־טזנז נרקפםע m m  rn 
i העכסט »לסט*ן r m o w װײ״ 
ברעםלצך. עד

ד• בײ בפקי&צן »

» &מעריסאן
̂כדדעם < <

מ ס ײי » PU «ײ עײלג?'/; מי T
 וושלאגד ^זןלןואן

m •יי **nm די ײיד

*9*ן ¥

&

r**nm  •
װ
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ארעססאבפ וער
)3 ?יים ®ון וס41#(׳

 וה־$1גע ד^רטעז םון דאמאלס מיר זײנען
 איז דארט •מדק. שטאדטישעז רורכ׳ן רען
 פון גױמער ן ייכ«ע און פרײ געוומן איץ
o< ט^יאיען, דעטבמס, — חמיגיס כי * r, 

 און בעריאזעס פיעעךבױמער, עגייטײשע
 םויער ?ײער אין אלא — עפעל־בױסער

 זיך פון געגאסען ?ײ האבען בליהונג
 צװייג, יעדער ריחות. זייערע מון שטראסעז

ױ אויסגעזען, האט בלאט יעדעס ײ ז  װאל־ ז
 איז ®ארק דער פרײד. פאר לױכטען טען

 אײכינען דעם פײגעל, מיס םו< געװען
ײ און םרײהייס, פון סיכדבאל  ?ײנען ז

 געזוג־ און זונען־ליכט איז ארוטנעםלױגען
 געגלוסט. האט הארץ זײער װאס ׳גען
 טעשה־ א אין װי קעחן, #זוי געזוען איז עס
 ארויפגעקומען דאםאלס איז פיד און ׳יע

 נא״ גאנצער דער אין אז ;עדאצה, אויפץ
 שיינעז און כיענשען בלױז פײניגען טור
 יע־ אנדערע פאמעליך אזוי און יאנג אזוי

 און מויט. צום כיז באשעםענישען נעדיגע
 תאלט״ אזוי עס מאכם מענש דער בלויז אז

 אױןי מין. אײגענעם זײן בלוטיגיבנונע
 נאטווי־־גע׳ א עס איז װײס, איך װײט װי

 בלויז אײך קען איך אין פאקם, •טיבטליכער
 געזעהן איך, װי ךזאט, עס װער :זאנען
 די אץ פײן און עלענם אימדז׳דיגען דעש

 שוין ורעם דער כיענ״שען, יענעם פון אױגען
 דער צו באציהען ויר תענען נים קײנסאל

!פרײהאר וױ פעגשדזײם,
— qjh געזע־ איך בין אווענמ זעיבעז

 גאנ־ די םענסםער. ביים קאםע א אין סעז
 פוזיק, מים פול געװצז איז נעבײדע צע

זיך חאב איך געלעכטער. און יטרועסעז

A די צו צונעיןוקט t v m דינען װאס 
^נ- נאם: אח מארבײנענאנגעז  חאנדעי

 בא״ תלנער, פארקויפערינס, נעשטעלטע,
 אריסםא־ בעטלער, גרזזים, #סוחרים ׳אמטע

 םענסטעד די םון יעבע־סרױעז. קראטען,
 איז נעשטראפט ליכטיגקײט העיע א האט
 די געזעהן זיך האבען עס איײן. גאס

 זיך חאבען זײ װי ביעםעד, די כױכמר,
 אר^•״ און געהויכען גע״שאקעלם, פאסעייד
 טונקזדד אויססערלישער רזר אין נעלאזעז

 נאכט־היכימל. טונקעל״ביױען ״םון קײט
 גאר נעײעז אבער זיינען געדאנקען מיינע

 אױם־ ניט האב t» ערגע״ז^דערשװאו.
 נוטמוםיגע ביײכע, די זעהן צו געהערט

ײ ;אומליקליכען יענעם פון נעשםאלט  זי
 ציטערדעע שטױבינע זיעע אױגעז, גע

 דארט האט ער װאס בילר, דאס און הענט,
 אוםן בשום האמז -־־־ טוםאלט גימום איז
 זכרוץ. סײז םון אוחנקגעהן נעזואלט דט
 יעבעדיג א זעח איך וחןן מאל יעדעס איז

 פאר- חיה א אדער טענש א בא״סעפעניש,
 לע־ וועגמז הער איך װען אדקר׳ שפארם,

 *- ארעסםירטעז אײנזאמעז »ז pc בען
 בילד יענעם אװעק וױדער פיר זיך שטעלט

אױנען... םײנע םאר
 גע־ אגם״צוױגעץ איז פדײנט אונזער

 זיך ער האם ארום װײלזן א אין ;װארעז
אוועק. אונז pc איז ער און אױפגעדזױבען

ליבערםאן און !(אלדםאן
לא^ןרם

M2 BKOADWAY, NEW YORK
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װעקײשאו! ווינטער אײער
דער אין קוכיט

ק ײ ױו ל ױז ו ה
לײקװאוד, .,jmy יוארעםט 303 ן•

דזשױתי. נױ
 סער« איז סילװער רעבעקא

אײגעגטדדפער.---------קײםען
̂ן4נתר, .287 לײקוואוד :פ
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 איפפרראור איע \
 אססאסםע־ ױיכױשע

 #סארם מגסטעז םון
 ״ אדננאוײשען א סח ו

H פרײזען. :עננליכע
m• nî J5£2IZJZ!Z*r דיי •דכ אײ  nt ?א

בלומענטהאל א. דר.
דעננדםם באװאופםער

ם;ױין אז יעצם ט4הא א רװו גאס. םע4 עדד.,^אר. צדױיםע eo א-ן *םיס י
פח אלע איז טריטפענטס מן דזמםיססר*. צװײ

̂ן. סאעציעל זײנען פיטנלידער ױ:י*<ון 9265 ארטשארד טעל. איעגעלאו
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 -Vip דאר »י» ריע חןד
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B T O T O W I
g c־ ױיערע צו ץם־נױב אוי,ז נעלט געשיקט האנעז װאם אלע ' : r

חןר דװ־ו פױיען

s\אינטערנעשאנאל
אין אױםגעצאהלט געקראגען האכען

דאלארען אמעריקאנעד
אײ:עם יעדען צו געװארען צוגעשטעלט זײגען נעלדער אלע

צייש אין און פינהסלז שנעל,
 רי מיט ערהאלטען האכען כיר װעלכע רעם״טס, סך א שױן האבען מיר

 נראד א*;ע:וםען געלט זײער האבען װעלכע קרובים, די םיז אונטערשריפםען
r פױלען אין בענק די מיט כהלה די װען צײט אין'דער n אץ געויעז 

סעפטעםבער. מא:אט גאנצען דעם צײגען רעסיטס די גא:ג. פולען
 די ׳בעכט*; די זײנען ױיאפ אץ בע:ה די כיט פארביגדוגגען אונזערע

̂ונטדאלידט װערען זײ װײל ראיעלכטע, די און זיבערסטע  עננלישען פון ק
קאפיטאל.
טעאע־ פאסט, דורך אהײם געלט שיקען איהר קעגט באגק אײער דודך

 ב־ז טײלען ורעלט איע איז דאלארס אםעריקאנעד אין ראדיא איז גראף
 או:י חאסט עס טעהריוױ ניט — פדײזען ביליגססע די צו ארײן, הױז אין
עקספענסעס. די

נאנה ױניאן אינפערנעשאנעל
יארק ניו עװענױ, טע5 און שטר״ט טע2ו
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אױסשליםליך קױפט

םהעע סאלאםניא
lilMMl A tAM tin*י> yםשא צװעסאטשני 

םהעמ לילי װהײפ

לערענם
װעכענטליד דאלאר 200 ביז so פון פערדינען קענט איהר

כעריהםםער דער אין קורם א נעהםט

םקוהל דעזיינינג מיטשעל
גארנמנםס. פאר לײדים און סצײדער קינדער און מיסעס ®רייעז, מענ׳ם, פיז

ן דעזײנינג םאר סקוחי ־ םיםשעי די  א\ז די״פיגנ נריי^^ *עטער̂נ זמס* ץו יער̂נ
דער. הל ס כי̂ע אוז גארםענטס ם»ר ם*ר דרעסע^ םוטס, םימעז

. יאהר. 50 גצנדינדעם.איבער
ערריינט חאוס סקול די

רצזולטאםע!. מוסטע םיסמצמען, נײמ אידעען, נײצ
 כאלדימ » םײנם סקוי דעײינמנ םמממל דער r» הורס א

װײדזשעט נוגמ אוז שםעיע '
 עש אח םרייעז, איז םעגצר פאד סראפעםיאן נוטע א

אויטצולערנען. זיד צײכט זעחר איז
 אײמנזןר *ײער אין װערעז נענעבעז וועם יעמתפ נאזתדערע
<ו,9 םארשםעח?. *רעס ווויט *»זזר »זפ וו

 לײנםע. זעהר un?״ זיוי *ויםגערנעו ?,פאר נאדיננוננען די
ra עיםסםע די זיײזוז סיר ia o tp  i r r w ון אמריקי איז* 
אענתרגט שגײרען או? פעשיאנס 1פארקזי*ע םיר

תלאסעז. אוועגט אה מאנ
■רײגאמ• mi סיםװאזי כיאננמא, ןאחמודגיאמז,

ע ײ ר סקוחל. אונוער ,אין דעםאנסטרײשאן •
אמפארםאציע. '■רײע םאר רזעגליד11 גוסס

ל ע ש ט י ג ט נ י נ י י ז ע ןהל ד םק
̂ון יארק. נױ סטריט, םצ37 װעסט 15 .5970 וױפק^זין טעלעפ

אװ באנק הארלעם
יארל ניו םםױמ סוטע9 תאר. צודיםעעװעױו 2118

J אלע טוען מיר ורמיתנס יפערארי, כג
j i עקם kwnpJNo ײ םשערםז י3 יי י י ״  םראנסעקשאנס באנס י

אױםגעצײכענמע ---------------------------
דעפאדט םײפטי

• װאולםם מישיעו־. פאאלא, אנגו*ני'דע
ממ• po לאיער נװארדי̂ז ל& a *יארילא

ji *.הובארד,־ מ o’nt»־o:nnn 
 oiPTtpiro”ti פערארי, פ.
ji װײם־יײמידמט לזןדןןר̂ו

אגר׳קולטוד איױשמ די  
סאסײעפד ודרש) נאראן )

•9 1 ו»י סים ■*רסעדס ותונ»םיגע  
m • סןוי װעגעז  ז*י ווי »וו וןר  vou*p 
M 'V ^אידיר וחיו שײעדיער  ns 11נוחים 

סאינ ווױער ^
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װ רדמרנט פת סיםינג א  רער פון מ
יוניצ אחדרעםסאכער קלאזק

$ Bgi באלינטעט, ייטין במתכנז סענעדחזעדס
p חור a ra ״n g B D g i און

n

 ג#אדד דזש^ינט דעם סון םיטיגג »
10) n 23 /22 ,21 ,10 ,9 /6 /2 ל*?ײס, 
 סוגע״ איו 89 און 82 ,64 ,48 ,46 ,36

d 27 פרײטאג, געווטחנן וזאלםען p iט*ן 
 ט*16 וועסט 3 אין ,1926 נ^וחוםנמר,

סםויט.
 סיטיגג יעצמען םון •ראט^ול דער

o סון jn 1 חנם סון נאארד דזשאינטP020 
 גוט• און סאמעיעמן װ*רט נאוחנסבער

 די דאס קאחננירונג דער מיט געחײסעז
 סאר פאמעקוטעז ניט איז קייס נעגדיער

טשערדאן. אומיארטײאישען חנם
צױםריפכזען.

 דדשאיגט דעם איגפארםירט 9 יאקאי
 דעם געהייסען6גו האבען־ זיי אז באארד,

 םון באארד דזשאינט דעם םון פראטאקאל
 באדיכט דעם און גאװעםבער טען20 דעם
 דצם םון דירעקטארס אװ באארד די סון
 אױסנאמע דער מיט נאװעכיבער טען18
 בא־ דזשאיגט דעם םון באשיוס דעם פון

.10 יאקאל באצוג ארד
 אז םייגוגג, דער מיט איז 9 יאקאי

 געהאט גיט האט באארד דזשאינט דער
 דעד אין האנרלען צו אזױ רעכט קײן

.10 יאקאל םון םראנע
הא״ זײ דאס וױסען לאזט 89 לאקאי

 םון ■דאטאקאיען די גוטגעהײסען נען
 טען20 דעם םון באארד דזישאינט דעם

 בא- די םון באריכט דעם און נאוחגמבער
 נא־ טעז18 דעם םון דירעקטארס אװ ארד

וחגסבעת
באריכט. קאטיטע מיגאנ•(

 דאס כאריכטעט חאסיטע םיגאנץ די
 םאר םארלאגגען .אויפגענומען האט וי

:דעקאמענדירט זי און שנדצע
דאי. 29 םאר אדװערט״זמעגם אן )1

 װאס זשורנאיל דעם װערען באוױליגט זאל
 ארויס״ װצט ״איקאר״ אציע1אתאגי די

נעבעז.
 נענוםען זאל פיידזש האלכער א )2
 ארױס־ װעט װאס דשורנאל דעם אין ווןדן

 ריגג ארבייטער די םון װערעז מנאבעז
מויען.
 ביי־ זאל באארד דזשאיגט די )3

 םאראיײ דעם צו דאיאר 150 מסיחנרען
םאנר. האסייטאי נינםען
 צוריס- זאי באארד דזשאינט רי )4

 ״וועקער׳/ דעם םון םארילאנג דעם ודתען
m ארײנגעבען זאי באארד דזשאיגט דער 
 אין ארנאן \ײער אין אדוחנרטײזמענט אן

דירעסטארי. ױניאן םון אסטײילונג דער
 װערט רעסאמעגדאציע די װי נאכדעם
 די מיט צוזאמען זי, ווערט דיםסוםירמ,

 םי־ דער םון רעהאמענדאציעס איבצריגע
גוטגעהײשען. קאםיטע, נא̂נ

באריכם. תאםיטע סס;ךטעל
 םאר באריכטעם האיליערין שװעססער

 גצװא״ אסװנטעט איז װאס קאםיטע, דער
 כרודער םון קיאגעז די אויםזװנעסען רעז

 און דאטעגמרג ברודער שצכטער-גענען
 שעכטעד, בר. געגען דמערמאן בר. םח

ײ דאס  קייסעס בײדע רעסאמענדירען ז
• װערען. דיםםיסט זאיען
גוטגעחײסען. ווערט רעסאםענדאציע די

 םאר רעקאמענדידט סטעגזאר ברודעד
 די אויפנעגוםעז האט װאס סאכױטע דער

 כרו־ געגען ראשװאילד ברודער םון ס<אגע
 דיסםיסט ז̂א קײס די דאס זעױדיז, דער

ווערצן.
גוטגעהײסען. װערט רע^אמענדאציע די

 דער םאר רעסאמענדירט •ענהיז בר.
 סלא־ די אויםנעגוםען האט װאס טאםיט^

 ברודעד געגען בושיעװיץ ברודער םון גע
 צוריסגעװ*זעז זאי קייס די דאם סאםסאן,

יב ווע^ען  סײכ זעיבע די װאס דעם צ̂ו
 אוים- שייז איז סאםסאן ברוחגר גאגען

 עקזעהוטיװע דער םון געײארען געגומען
ײ ברידער צוױי די װ*ו ,82 לאקאיל סון  זי
 קערסער־ <עצטע די און ומנמבערס, נטן
קײס. די דיסםיסט חאט *םט9

 דיסתוסיע א ארוים רוםט סראגצ די
 זאל סײס די דאט רולט םשערםאו דער און

 דער םון ווערעז אויסגענוםען אםאל נאך
בארד. דזשאינט דעם םון שאמיטע ועלבצר

 םאר באריכםעט מודרינעמי ברודזנר
 גע- אסױגםעט איו וואס תאסיטע, ךער

 האםיטע אבדמ»עקשאן דער אין װארעז
 ױי ואס ברענםש, דוס־סוילישען חנם נייז

 די פאו האנדידאטעז אויםגעגוםעז ^וכעז
y iy rc n ip צזריקײ עז5חא זיי און אממר 

 םעסרצםאר סאר סאנדידאם איח נאוױועז
 געװיסע אױןי עגםםערען קענען נים מסר

 דער סאר סאנדידאט א אױך און טראגען
jnvm pm רולס. ײניאן סארלעצעז סאר 

 זאל עס דאס באשיאסען אויר וואבען זײ
o״ ותרצז גצשנזימם באלאט חנם אויוי r״ 

m עבד סאר סאנדידאסען די סאד נאײ״ 
א«א• קײז האבען ניט וועיען וואס טער

 װערם טאםיםע רער סון באריכט חנר
געחײמז•

 מד דטר ןױ סיעגס שעװםשענסא בד.
n v מןסיםע דער jjrp וחד *•עיירט 

n ענםםערם, כדשחנרםאן דער u v 
זיינםערנ*־ חנר זװ ומחנז

w חנר סמרייח t b״mi
in איו סטיין״ a v w  tr rc n v ורינ* 

tm ח<וט פירמע רי װ*וס p w w iN _ . 
B אױסרייר stn מימ ארנײטער זײערע f i 

דז׳טטנערס. ירערזנן װילען וײ
tm איז הײס רי pjrrao פ»ר o n 

 ווערכןר טיטערפיון, אומפארמײאיעמן
oyn סירמע. דער גינסטען «װ נט׳טיטסען

 mm• ערהרערט אױן »יז סטרייס »
 פונט/ און ״נרארי םירדע דער גענען חנן

 ■.NT ניט״ױניטן g iy ארנייט ׳טיקען פייו
מז ארנייטער די ווען  אין ארױס ויי

 פון וואטץסט א *;;עקוביען »יז סטליי?,
 •V די פארװאש אסס׳ן דזיעטנערס דער
 וייער גענען סטרייה g ערסיערט Dgn גיטו

 איז קײס די םוגט״. »ון ״נראדי םעםנער
 אומפארטײ• *ום נעװ*רען איבעמענענען

טישעררטז. אי׳טען
 האט |״go און ״יט»«ירא םירמע די

 דורך ארבײטער איהרע וױסען נעיטזט
 אין טעהד ניט זיך נױטינט זי אז יעטערס,

״ און זײ  «לע«ער אנדערע זוכען הענעז ז
 *וזאדען חיידאן, בר. אדכייט. רער צו

 האנען זעלדין, און ני׳רער ברידער די מיט
 «ו זי כדי םירםע, דער ריט נעזעחן זין־

̂ו׳שריסען ניט מואיינםיוסע;  אר״ די אויס
 אונער״ נעװען אנער ז״נעז זיי נ״טער.

 נויםינ דין דארינער װעט עס פטמרײר.
םיררע. דער ג»עז סטרײק g ערהרערען צו

 דאס וױיטער, נאריכטעט היינואן בר.
 אין יצאפ g געעפענט האט קאהן״ ,לואים
 םאר• אלס ןדנעעטעיט האט ער ײעיכען

i i ’o 'g ii עא■ דעם םיז g נאװאוסטען 
g5.| .פון אי«וט םארלאננט היימאן כר 

 ארכײטער נעװעזעכע איע tg םירמע, דעד
 און אינסייד, װערען נא׳טעפםינט זאיען
 g װעם ינטזאנען דך װעט םיימע די אויב

װעדעז. עדיזלעדם איהר נזגעז סםרײיז
 דאט וױיםער גארינטעט הײפאן בר.

 ״קא■ און מעדאן״ ״סעמועי םירםעס די
 זייערע אױםנעע'*פע! האבען ראםטאף״

 נע• דערינער איז סטדײה g ארבייםעד.
נעװארען. ערהרערט םירמעט די נען

 גוםנע• װעיט נאריכט ה״מאנ׳ס כר.
הייםעז.
ר נעסים זימערמא! בר.  י1או* אראי ני

 האנדלוננ יאנאװםהי׳ם בר. םון םראנע די
 םרינע די ײי נאכרעם חײסאן. בר. נענען
 דז׳ש. דער ט6ב«י&יי ריסקוםירם, ײערט

ד באארי  דעלענא־ ם'לע וואו ויאום, א ײי
',Egn נעמטיםט חאבען טען  קײנער אוז ׳

 יאנאװטק־׳ס כר. םארראמען «ו ,tנענעgד
 םי׳ש, כרורער אויזי םאדערט איז האנדלוננ

 כאארד דז׳טאינט דעם םון דעלענאט רעם
 רע־ g ארײנצוברעננען קאנווענעאז, צום

 בא־ דעם ד*ט איינהלאננ א־ן זאליציע
׳שלום.

 נזד טימענ דער ײזגרט רעם סיט
שלאסען.
סעס. צ־יטוייײלינעי עאנפעלד, ם.

עד ע טרױ צי אלו עז ר
 יאקאל םון באארר עקזעקוטיװ די כױר,

 יעצ• אוגזער בײ האבעז י., װ. .t י. א. ,20
 ץ־עם טאגטאנ, מיטינג, עקזעקוטױו טעז
 רעזאלױ *א אנגעגומען נאװעמבער, טען23

 טרוי- טיםסטעז אונזער אױשצודריקען ציע
 רעסארדיגג אונזער צו מיטגעסיהל און ער

 םאר• דעם י1אוי קלײז, כרודער סעקרעאאר,
פאםער. זײן םון לוסם

̂ודער האםע;,,דאס מיר  װעם קלײן ב
 םארלוסט זײז אויױ טרײסס גענוג געפינען

 איז טעטיגקײם ווײטערדיגער זײן איז
 ביז נעדינט האט ער װאו לאקאל, אונזער
געטרײ איצט

יו.י,1א.ל.ג. ,20 לאק• באארד, עקז. טשערטאן. םאראף, סעם *■

טע אײנינ אר ע ש ש די ס־ אי  נעװער
טען ש ט שא ס לי ש א ען צו ב אנײ  ב
ץ פי מ א ע די פאר ק ט אנידר  ארג

ץ ארביייטער ע. א טינ ם ע אל פ
 םאראיי־ די םון םינ«ים לעצטען בײם

 ברייט איז נעווערלשאםטען אידישע נינטע
 נא־ םוז פראנע די נעווארקן דיססוטירט

o וױדער נייעז n אר• די םאר קאמיין 
 •gg איז ארבייטער אידיעע נאניזירטע
tro םיצע םוז איז עם לעםםינא. g jn n 

 נומן, גרויסן נעװאחוזדי אדויסנעבראכם
i ײאם n קאבד׳ מותרסשאפטעז לעזםער 
 אויד איו טס און נעבראכט, האט ■יין

 חעל• *ו ײיכסיגקײט די נעווארעז באטאנט
מר איי* אייר 11■  ארבײמער־ די װײ

 םאר־ «ו *ון •אלעסטינא איז באווענוננ
אונסםי««י«<ס זייערע שםארטעז

i ניר n איז דיםקוםיע tjwgPrgo 
o באנייעז «ו נעוואחס n היינ־ האםיײן 

 סיליאן פעתמי » פאר װינגמר םימו
 אע• איז מםיײדא*םיסע די יאצאי״און
̂דם ײו נעײאתגז םסרוא  «ו *חװםרעםקז גי

i פאר פארבארייםת;עז אלע םאכמ n 
joHShg' "*־־׳״׳־־ ־־״'

מו ז ז ו מז ח מו מו תו *ז
ir n  tn, ,נ«רע«קי m iy m*

m r  mד v m m  ? g iy iw m •י« 
ז p*> iib ?■ 36 ■*״ m* יי  \nmmnn 

in g ii 34 אין m  ,B1BW ? im n ;g9* 
nga « I■*» נאײעדנ׳נר, טעז W J 1 

tvimmo i n 99 אמי׳וי איןW או 
w«B i n  wm«‘׳m f  m j, אויו m 

vm\ אינסטמסז׳מ מװיס׳נ •n  n  w
iMgp o n  o o g iv i׳j«׳/ig אויו און ig 

.B g 'g iig fn  vuga  iBijm  im ;g n
י  a ogn,! !עואלוציעס, voDinra ו

oogiogo ivsgn, טייג׳יו p ■v״g? i* 
itrapgigs tngp. »ס׳א־ g 1| םראגעB 

m ig j ,אזױ, טר״ד tg אין דין ס׳וועס 
on;g iB  gig no in g j׳u׳i» g jnn  j»׳ 

in פוו ig i מ «og;ig»g װי ײנ 1g,״
n  ,oogpiiw noigo g iy jg 'g ig iir■*

oivtnvo, װעגען ,yo a g g rig iy ig p n 
igppiBopy i װע»ן n א. ואל־סי .ii .tg 

r^g ogi ילע פון נאסען אין געחן ה׳נן 
iv •ראנרעסיװע o g iy lg i, אריינגערענענט 

P’g אונזער g jyfn. רעזאלױ צוױי נלױז 
tg געװען, •זײנען ציעס n טאן צו חאנען 
ורעכערס. י1 ריט — ?רעםט אונזער מיט

 ogn פטים״רא׳ט־נען, די װענען איינע
 י1 אין געװארען ארײננענלאגט זיינעז

ivp איז שעפער, ign ogn צעהד ארױס 
 געפאדערט האנען סיר •רעםערם. ^ינער

 אינםםדואירען צו ?טנװענשאן רער םון
 עהזעחוטױו נענעראל ניײעמועחלטע רי

 יארהער נױ עם1 מיט jpagtiv באארד,
 ‘נא |”P ערלוינען ניט נאארה תשאינט

 (,,pga כטיס א אריינצונעחטען לעכאס
 H וױינינסטען «ום כאשעפטעט ערי ניז

i 1אי אױך כאטאנען פיר ■רעסערס. n 
v אז רעזאי׳וציע, o גענען נ־ט זיינען i n 
vop 1מי טאשינען. םון אנטװיפלוננ igp״ 

ig נעהענט װטלטען מאשינען tg הען, p־ 
o נליננערען n כיענשעז, םוז לעבען ig a* 
 פאל״ און ארנייטס״׳טטונלע[ י1 הילציעלען
it■ די נלעסעלען g  ig :  ; v 'y p iig i ױ  ו

 יריװאסע אין זיך מסינעז סאהינעז י1
n 1םי הע:ט די אין הענט, tv w ,נזענשןן 
 מאטע־ אײנענעם דיעל נאר זוכען װאס

o נוצען, !יעלען n g i, ו י1כ» g io igp* 
 אלבייטסלאדנ״ םון םיטואציע n לירען
lg געוױסע א 1ם* סאדערע! ק״ט, io :gp 

רס״טינען. י1 אינעל
y צוױיטע י1 'v ilg tn זיף באציהט 

i צו n װייתשעס״ אװ .ססײי t o 
i פיז נעפ*^ם האבען n טאגװענשאן 

o אינםטתאילען צו n !נ״תלוועהלטע 
tip .c*n. סיט *חאמען באארד o n >>נ 

r יארהער t i. ,נאאײ tg ײעז i n אנלי־

 *jtii ״«jga mm i״iu*pigip אין
oigp»*w igt , in״g in im  B •ימי 

gp |ib B• סאלס-סתײ? ironB  n g  ib b 
1 <gi Bgii Pgpיט t״i p n n v  i

po n  iib1״ iib bpי iib m gB n n ; g
10*P1gip1 ,1״ tg ,Tig IPJgOgS TO

*וטײ אי*ט, tpogn i<o ogn ספײלס, 3

pi־. >ogn ,B't'i? ip jn :n p 'iT ::g
 *1פא ,ogn לאנה נאנמך אין הערשט
 אר* לי אויםנעמיטען נישט זיך, שטעסט
i אין נייטער n אינמסטריע. באקלייד 

m’ א נאלד שוין g ,װי צייט p i־, o’t’ ip 
 ײאהסם, ט”ינקtgטסל”בlא רי דויערט,

ip אי־ז tgo •עדען מיט ווע,־ט און o n i, 
 פליי־ װע׳ש, לסשל, וױ (,pogo טײל איז

ptg;go) ,p’vppcjgp ,polpopgo ip i 
Pp״)P'tgoJgo) ,ipogo-tnipggp ( i n 

ipo בלוטען pPo און *IPogugip ,ip inpo 
oipogo n u g p  ,ipogo הנליכ?ס, און? 

a y i n n 0 די"Pi'tgiD0” 2 ig 1בי go 
 נישט ייאצענט, 100 נאנצע אפילו און
h פיל .p k  ipdpo ?די אין לאנ ippgo 
ip םון :po יטגיידערי,, tprin׳*ip ^ ’iB׳ 

 ,i'tg;g5 ipjpd ,1?1שנײ נומעסאנט?ל
ip;ps ארבײטס־ י1 װאו קינדע־־עגייר!־ 

0’'pi’tgi 76 ביז סס םוז !?רגלייכם 
o ip yg ii. ניענע־־ירױואט־ אין אםילו 

 ארב־יט ר?נוי־ער זײן פל?נם dp וואו פאך,
 ;םאך ipolgn א נישט הייגט א־בייםעז

 *Bppgi קוים אויך ז״נעז “״נליקל־ב? די
■ippgn האלבע צו כינט

 Dgi אױך איז כא־אהטעריסט״ש,
 שנײ• יװאם1« מיליטעד םון םאך ?לײנ?

Dgn , in נישט נאנצצן אין איז jpnag* 
i־p םון i n !?לאג?, אלנעםיינ ogn ניט 

’D אויסצוםיידען באװיזען t'ip dpi און 
”S’tg?DD ט״לװײז?! א ®ון ליידט 3io* 

p״d. די :סיבח די in '3 'D g באפומן 
o אויםנ?צאהלט נישט n צו נעהאלט i n 
ip און ציים a n g i tpigp פאכען גישם 

נאשט?לוננ?ז• נויטמ? די
ig i די אויך איז םויג?לרינ נישט gp•

שנײדערײ. דאטען םון פאכען לי אין נע
tgtpDipojMi i n  tg ,tp»upBgn ppg 

dpii זיין iptpopo g וױ ip i’ igo  i n
01PP1MB .OKgPBP) IPOgn ,IgtPDIPDIt 

dp װקףס Igtpd i n  •iptip Pgog ogn 
enps צו שוין n ip, און dp זײנען Igigo 

ippHinpp ,!?ארביים jpogn Dgn נישט 
g איין אפייו באװיזען, ii׳w |g פאח־ײ 

Jfi
inpt oipn pig? p* די i’i ’m פיינק

ip( די aig״igB ip ” » ogon g  ,ipo* 
g״iPDgirgo t o  iP3gn o n g i .|Pi«j 
•pp ip igwpmgp i n  no ip in g o  ip
1 IPf0, יP)3g1B

opj)g i n  iptpn״tie P’Pgio’o npi
36 (gpg( )אין־ וזי inpt jpjgt ניט ?r 

ip irp io  ,oprooTi אין i n  ip iipga 
tie n ip tn o  n  ,pjg) ip ip 'p jgro 

opip 36 )gpg( ,װי אױס .ogiig■ g ig i 
”tie "dopo האנ איך b » prptg ivucpi 

ogn ,ippgiong נונשט?נלױ איו g 
iv- צו pi;g8׳ lip y ip i

lg נײש••(: «ום i  ippipipa P l’o, 
op ogn נעשרינען איז ipignpi אין ip i 

 gopg• טען16 דעם סון ?כטיגקייט"1נע״
gn-“ooipm נער go, on .tp ip ti) •פי 
ippgopg ipu12 d סון טיננ p i, ײייי op 

g ingnp i o:gopi t'g ,!נלוט״נסp irn• 
P’Vgioo^’o. פון גלייט ig  ipoig ip i 

IPI )10 1P3” W  ip i 0״”Pl’03npl״ 
o i'i) irg 3  ogn די )’ppi א׳ן *gngig־

pi o n  " ip t p“־.• .ip i
g ),dpi׳i אױס איצט j’g 3 די’,iP3 

Tom ם־טיננ י?נעל ,Dogppigg ogn 
in און g n p i iP3Pipi ng o)pi ogn tg 
nr ״ )ogn ,po זײנען Dig Digpg3 
*ppigor.״

iid in p’ די ogn דיו ipogi נ•1א 
 DD'DPi. נעזױסע אױןי ט?מעצײכ?נט

i n פ׳טינג fg ״Doipmgo״־ogn ign 
tin o ip i nn g ig ig i 1,281 oogppigg 

Pnpi P3ipn ,Doipot” o ipm g( איו o n 
oipgOpp ניט >|.ng

tg ,OllgllgD iP l'lg l )P3gn TO 
i* n די ip  tg ipsgo >gr igripiugp 

ingopo vi'rcvv ps)ptg םיםי?ז און 
ip P3iptg ogn —״C'gns pr אין i n 

,ip io ’o ig ip o  tg jn ip ii ogn ,tgnn 
p)gt| איננסצען tie inpn  iP3'ioigD 

ip o "3 ig  i n״:.onpiig3
ipjpn לי p in :g ניט P03|D3Pig3 

•gioD’ i ’o ig  iPDig i n  iid ipsgjong
ipipn 36 Igpg) l’g P'P יכם?|1כא 1םי 

.igo ipooppj o n

נאהלייד־ װארשעװעד דער אין הדיזיס דעד
אינדוססױעי)

 געבער׳/ ברױטי
פאר״ צו כמהר

 װאחיציחד די |1« ארויפגעגוםמ •)
«נג״,1יי1 *־־

 . די דו־ך יםנ?נ.־צט1א
r ig  ipio psipn, כדי Ig i 

t iid Ptg i n  in p iip״p ip .•ארבייטע־
)ogn d;po»p די g ipnpngn־■
 באקומען באקל״ד־פארא־ין iid ננ1טײ(

o P»ni g no״iid ipod טאנא־ דאט?ן 
1« |pogn |id |ig igD ptאט11י g igo 

 ikd* די .DP'PPUPi'i'il ipspii !תנדוננ
 *g3 jPDg>rg3 Dgn ווא"טונ;1פא א־ינס

P3gi■ npnop’ ipeopp רעדוצילען םח 
iik■ די  ipigigoip נישט iptgnpi צו 

in p o n n g t 3* דיig  )ng״j ptgioD 
m ’nipogpn ,03po*nnr פאך די ogp־' 

op'o 3 ארביים?!, די את’niPDDPP tg 
1P1P3 די •,DP'PPIlPTpl) IID JP3g l 

t tplgtזיד ״ g tpn>og3״po)gnivi•| די 
DDP31g־.DP'Y’tgB

ip איצט זיך iP3gn םייסטעי די o iip j 
n צו n : g ײ :פאפב־נאציפס IP ז P 'i i 'P 
iP• די ig ig o ip ח  זיי, ogn ארפײם, די י
ipoipgs ,ip)o*o י11 igD די פח o 'in iD, 
ײ ?|3גי  *ו אויספאלטינען mv אחיס ז

Dpp’ 3 ii)g3 ) ip lo ’ D igD n p ip )p  i g i.,(
P0 ” 31g P3)pn| אין IPPJgl אלײן IP lg

ig|־nnp( םים lii'K 1א| ptpipIp נ׳ר
g ,iPbTn )טיי ipnpi נים זיך «ו ארײן 

Dgl J1P3P13 P” 10D POTP’B’lMUP
m ,in n  oin’opi ogn אין tie p3')bp 

n די  |P3gn tpogornpn npinptp»M 
f פארסםרײקם. ארבײםער

 א ipsgn פאך ■רױואט npipo אין
”gDpi ipoo די םון םײ( o n p o n i* 

t tg ,o in״n p ארנייםיס־ p)gt| ויד 
ipolngygn po ip»gt»g ,אור(ױב Dgn 

t doip” ייט׳ן) tw o. די אזויוױ •m 
אײמעשסיס^ ניט דאחיוי ipsgn פייטעל
iP3gn ט״סםערם די o r i n n ךי >t p 

iP)KJgo. די pjnpitg •אײייםיס tPDgn 
 זאלען י$נ$ אז דערלאאנן, געװאגט נישם

ipipn i.tig n w o ’nM ן ים1א ogp, און 
onnp>pnp ipogn םםריי^ א iPD)pn 

װאכען. צודי שוק חיערס
mg ,ipo«xtg p)g זיי־ אויסנאח̂נ

IPJ רסואח .ייסױמ »ד אז ס,איב?תױינ 
Dgi pwpi  p)gii t '  B un r 

D)P13*n־T J l  B*0/PDBg 
Ijmifj סלןוסח

ש(יס?ן
 it (אנד,

 חו׳ חסר
יעעמיאדנײמ
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.)1 נ״?, (יױנ,

 נציצסיו• ײן3 1א
i»p■ איו ח#לי VI 

ן  |י1י יו
י9 >*■ איחר •1119י

יוניאז װארהער? נארםענפ לידס ל8אינסעתמ»נ י דער פון ארמז אפיזדפלעו
PR IC E S C K C nNew York, Friday, Dec. 25 1926 1925 , Vol. vדעצעםבער טען25 פרייםאג, n . No. 62

ט באארד דזשאינט דרעם און קלאוק מ דך נע
אדבײט דער צו ענעדגיש

אן די ט ױני א ט ה צ ע א אי ד ענ ט ײ אד הל ב א ^ צ ק ױי ט ס א־ א ען ש ל ע ט ש צו ײנ שעדען א א אל בע טר אנ ק
ער ב ק די אי או ע־• דרעם און קל פ ע ש

 האט סאנװענשאן דער םוץ קומעגדיג
 ענערגישע זעהר א אנגעםאנגען ?יך

 דער פון רײהעז די אין טעטיגקײם
 איבער קאנטראל בעסעױען א שםציען אײנצױ דרעסמאכער־ױניאן, ?לאוק־און

 ארײד אין שעפער אלע איבער טראל ױניאךלאנ־ דער טדײד. אין שעיער די
 דאס און ווערען, םארשטארקט מוז

 דורך געםאן עגערגיש גא:ץ איצט װערט
̂מאן רy&np:pם גענעדאל כאארד. דרעםסאכער־דזשא̂י קלאוס־און דעם פון זמןארטמענטם איז אםיסעס אלע  הי
 םעגעדזשערס דיסטריהט אלע די און
 םד מיט ארבייט דער בײ זײנען ניאן ית דעד םיז אײדזשענטים ביזגעס און
 האםען, צו א̂י עם און עגערגיע לער
 רעזול• גוםע ברענגען װעט דאס אוז

 צאהל באדײטענדע א סטרײק אין דא זײנעז םאמענט איצטיגעז דעם איןטאטען.
 םאר• זײנעז םםאגדארדס ױגיאץ די וועילכע איז שעפזןר, דרעס און חלאוח
 דער שיקזאל. זעלבער דער ערווארט ■ער שע־ רײהע א נאך איז געװארעז לעצט

איבער ןןאנטיאל זבעסערע א צושטצלצז אײד אנסשלאסען איז באארד דזשאינם

קאמפאני אפערא

<

 דאם געםאז, װערט אלץ און שעיער די
אום?. גען געהערײ א אויף װערען דערגרײכט זאא

 אדמי״ דער םון װאונש דער איז עס
 װאס אז ױניאז, דער םון ניסטדאיציע

 און רעגק דער םון םיטגלידער םעהר
 דעש םאר נויטיג אזױ איז װאס האםיײז, דעש אין ארײנװארםעז זיך זאלעז םײל

ארגאני־ דער םון ערםאלג װײטערדיגען

 קלאוק־ אלע םיז ביאטא די זאציע.
 איצט ria איז דאי̂ו דרעסמאמר און
 א םעסטעדע, א שטארקעי^ א :זײן

 מױ אלע אלע, !מניאן נעזיכערטע םעהר
 ‘א־ דער צו עגערנײש נעהמעץ זיך זעז

 דער־ זיכער װעט צװעק דעד און בײט׳
װעיעז. נרײכט
 שװעסטעי ארבײט׳ גרױסער דער צו

* ברידער! און

^װיםדױיען זױ זױלן חעאכערס  mvk. k. k *--L k kk Ak. 4 *.4. 4_ 4 4מגמדחננ קאטדשאנם
 ױדאנם דער דערקלערען הײםאן װײם־סרעזידענט און זיגמאן פרעױדענם

ארײנשלע־ װילען דזעאבעלס די — אגגעיעגענהײט. דער אין ׳שטעלונג
צרה• דיער א אין כײטער1א די און ױגיאן די פען

 ״גערעכםיג־ דער םון לעזער די ווי
 מיט עס האט אודאי, געדענהען קייט״

 ערנ־ אן בײ געהאלםען צוריס צײט א
 קאנ• די צוױשען צוזאםעגשטוים סםעז

פפב-מאנוםעקטשירערם^אח טראהםארם׳

* j

 ידניאן״ »נדערע &ץ״זײ קאגפערעגץ רופם לײבאר אװ פעדערײשאן אםעױקעז
הויז. אפערא םעטראפאליםאן אץ באשעפמיגט זײנען רואס ארבײםער

 םיטנילײ די װערען צײט זעאבער דער
אויםנע־ אינטערנעשאנאל דער םון דער

אפערא, דער אין געהן צו ניט ם#דעדט,
)pi^r 2 זזיפ.(

 טײ־ לײדיס דער םון סטרײק דער
 דער געגעז ,38 *סאל5י ׳ױניאן ̂ארס

̂וםיאגי, *יערא םעטראפאליטען  ה
 ותט סםרײק דער ם#רמנעזעצט. װערם

 די ביז װערעז, געפיהרט ענעתיש
 װעט סוגסט־מעםפעל םון םעגעדזשסענט

 םון םאדערונגען גערעכטע די נאכנעבעז
 צו געהםען צוריק וועט און דער,.ױניאן

 װאש ארבײטער, 17 די ארבײט • דער
 םון געװארען אויסגעשלאסען זײגןןן

שאפ. מעטראיאליטאן דעס
 איז סטרײס דעם^ םוז םראגע די

 קאנ־ דער אויוי געװארען אױםגעגוםען
 רעזא־ א ;און םילאדעלםיא איך װענשאן

 גע• אנגענומען אײנשטיםמ איז לוציע
 םענעדזשמענט די וועלכער אין ײארעז,

 הויז איערא םעטראפאליטען דער םון
̂וחנלט ווערט  ארויפצװינגעז ם»ר געט
̂מניאן אױוי  דעם, דורך סםדײס א דער
ױניאך 17 אויסגמלאסצן ח*ום זי װאם

 האט ש1 קלאױדטריייד. איז דזשאבערם
 קאנטראק־ די אז דערבײ, נעהאלטעז

 און סטרײק, א עדהלערען זאלען טארם
 זיך האט ?אםישאן גאווערנארם דעם

 אײנ־ האט יזאכד״טאז די ארײגגעמישט.
 גע* איז עס און קאנפערענץ, א גערוםעז
 אונ־ זאל ?אסישאז די דאס בליבעז,

 ארוים־ און אגגעלעגענהייט די טערזוכען
 שטריײ די או; ענטשײדוננ.• אן געבעז

 םארםליכטעט זיך .האבען צדדים טעגדע
אנצונעהמעז• ענטשײדונג די

 ״נעט־ װענען נעהאנחגילט זיך ס׳האט
 ״דיסהאוגטס״, געװיסע םון מוירםס״

 ארונטער נעהמזןן דזשאבערס די װאס
 סאב־מאגױ און ?אנטראקטארס די בײ

סעהטשורערס.
 תאםישאז דער םון ענטשײדוגג די

 זוכען דזשאבערס. די געגען נעװעז איז
וױלען זײ ן אויסצודדעהעז איצט זיך זײ

_______)2 זײמ אוין■ (שלוס

 נױיפ נןרו חשןינפ דדעס אזו וױפפ פילאוימלפיע
סאםפײן נם8נדױמןארנאניזמי 8 *נצופאננען

םט. םע10 נ. 50-25 ^ין אפים, גרעםערען א אין מופט ד1בא חש. פון יאפים
iiy1״ |pcבאשלוסען, שילע י Dgn 
 גע־ אננענוםעץ, קאנווענשאן.האט אונזעל

 םילאדעל־ אין דאס באשלום, א זיך םיגט
ײ אויוי זאל םיא « א  װע־ אנגעפאנגען ד
 אמאניזאציאנסײןאפר ענעתישער אן רען

 דרעס- װײסט־און דער אין ספעציעל פײז,
 װאס דאס שטאט. דער םון אינדוסטרי

 געװארען נעהאלטעז איז סאנוןענמאז די
ארייגנע־ האט םילאדעלפיא, ויך _____.... _ יאי ףען די. ._ _______ ... .

סיטנלי- די צמישען גי>(«ען א ס'3א1ג i אין ^אײדפר-שאפ■ 1איח ״פון 1ײסע3אי

̂זען  \ םען װעט בענעפיט ארכײטסל
יאנואר םעז4 דעם צאהלען פאנגען
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 w 10 ױניסן סאםעדם
ערװעחמנמאםפע

 1דוכעסקי דײוױד וױיס׳פרעדדענט
 מענעדדעער איש ערװעהיס וױדער

או;• וױ נאכדעם גיײך שבת, לעצטעז
 םארענדיגט, .זיך האט יזא:װע;שאן זעד

 דעד אין װאהרען םאדגעקומען זײנען
 בא• פאר ,10 לאסאל ױניאן ?אםערס

רטױז.טע :ײעם םאו־׳ן לאיןאל םון אםטע
 האבעךי^י װאהלען הײגטיגע די בײ

̂ול נאך 10 יאלןאל םון מיטגלידער  אם
 גרײט שטעגדיג זײנעז זײ אז באוױזען,

 אי| אנט״י לעבעדיגעז א געהמען צו
 הא״ זײ ױניאן. דעד םון יעכען דעש
 ארום װאס דעם, םיט געװיזען דאס בען
 נעקױ זײנען מימגלידער הונדערט 14

•*irD פון װאהילען די אין באטײליגעז זיך 
אאקאל. זײעד

 דוביגסקי דײוױד װײס־םרעזידענט
 םאר נעװארען ערוועהלט ײידער איז

 צוזווטען »זן ילאקאל פון מענעדזשער
 ערװעהלט װידער אויך איז איחם מיט

 אדםי־ פריהערדיגע גאנצע די נעװארעז
ניסטראציע.

 גאגץ צונעגאגנען זײנען װאהאען די
 ״םיבער״. װעאכעז אימעגד אהן. רוהינ׳

 געילאפען װאם^זײנען האנדידאטען, די
 אדםײ דער םיז קאנדידאטעז די געגעז

 געװארען צוגעאאזעז זײנען ניסטראציע
 זאל עס כדי שטימעז, די צעהאעז בײם

 םאר־ כייז טענות קײן זײן נים נאכדעם
 דד -שטימעז. גנב׳ענעז אדער צעהיעז,•

 שטימען. 1106 באקומעז האט ביגסקי
 איז װאס קאנדידאט, דער בעדענשםײז,

 באקוכתן האט איהם, געגעז ;עיאשעז
שסיםען. 242 באויז

 איז אאתאא דעם םח ®רעזידעגט איס
 אג• םיליי געװארען ערװעהאט וױדער

 םאס־ םעם װאכע, אינער אאס און סעא׳
נ?ד גיט קײנער איז זײ גענעז סאווער.

. יאםעז* . . . . . . .
 בעאמטע עדװעהאטע אנדערע די
שא- העררי וױיס־פרעזידענט, זײנעז:
 אא־ םיז סעקרעטא.• עחזעקוםיװ פירא;
 באארד: עקזעפוטיװ שענסער; סעם לןאל,

 לואיס פאגקיז, אואיס קאפס, דזשיײןאב
 דזשולװס סטאלער׳ מאקס פארבער,
 ראבבין, העגדי גארדאז, 6סאיז קוועיט,
 זאסלװאסחי, העדרי קופערמאץ, מא?ס

 סענטראל צום דעלעגאטעץ פערר• שעסועל
 דזשולױס האונסיל: לײבאר אוז טדײדס
ארעצפי. םײ,יפ םרוליגנ, דיױויד אעוױז,
 וחןי צו םארצײכענם װערט איז עס

 װאהלען די םרן טאנ דעם דאס דעז,
 איבער ארײגגענומען לאהאל דער האט
 איבער דױס. אין ד$לער טויזענד דרײ
 נע־ טאנ דעם האבעץ מיטנלידער 700

דױס. צאהלט

שארצי־יכניס א־־נהאלט

□52 נומער ״געחןיטיגקײט׳׳
 אויסגאנען ®ארשװענדעדישע די .2 זײט

 *דן דםיגיס*רא«יע9 מלםזגי דער «ון
גארעצקי. דזש. — .35 ל*ק*ל

 ;עװערק־ אידישע שאראײניגםע .3 זײט
חג* 4י ס9וי םײנסםאוז. מ. —

שעק. א. — װיסען דצריעז זײנערס
 אוין״ רעדע גרינ׳ס •רעזידענם .4 זײט

ן.9גװענ«9ק םע18 אונזער
 אפאטאיטז. א — ■רויען *װײ .5 זייט

װיסען. *ו גום איז ס9ײ ?®כעז
ט נאםימן. עדיםארזעלע .8 זי'
 ױ־ אוגזער §ון םיםגלידער די *ו .7 ?ייט

 שםײכעל דיין באראןי. אב. ~ ן9ני
בורשטאן. צ. ב. — (געדינם)

 אםלרי- יין נס9ױגי ם»אני9ק די £ ?ײט
 חערסין •ראגס. חערמאז דר. — קא

מיכאאעװינדש• ב. — גײיליד
̂ןזגקײם .0 זײט — בזןנעעים וורבײםס

®9«»«רי » ז״ם
מעםבערס די *ו 4ף

r 86 לפקײ — m. .גארעצמי
̂■ײדענצם. *דװעראײזנמננ̂ם .10 זײם ■
»ײ״«יי •1» אה it ?'ים .1026 י#חר •אר׳ן -גערעגםיגסײ*״ די

 *,*רב״םסי
שאלם״ש דיס
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