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 veP*fl סיד roya ס,113*ל nym* *ין
 avo ױניטי *nym* *׳( ססטעל״ט וי

jw r n  mi* *Pin  nos onyo
im!1* די yo 1̂ *  p* omroryp 

 on*o |*nya*fl h |it ivi!״ 0*0*11*11
p* זיי ivnvn 1* אן |10 נאווגטPvoi1• 

ivnvoivi .די *וים nynnvP סמ׳ס *•n 
מ1 *ן1וי* נ״טער־סונױוערויטעט * »»*n 

 װיסעני/וסשט־ nyi »*ן ivivo סינענטע
nya’P ,װ*לט *p ח*ט דןס omivi ױ* 

vavayy; נרעסערען * *1*•!סטיטו* דער 
די נעריונט סויך ח*ס ד*ס סרעסט־דע,

v wannyo ivomp.
t ווי o יו ר*נ*ן» p* ivuvi inn 

ו סיי ווויסן ,nnr n*• voyyp די  ױי
on מאי o״ynv) די iiiiVBVny |סו *n• 

 ovinye׳ א מיט אוניװעידטעט נ״טער
 (invn vaiPa*t 10 ס־ט *ון סאנ«ערט,

 *OBMriyo'ii רער סון נ׳ענעי נאװאיסטע
 אין ivoipnyo oyii ראס װעי־ט. <ינער

11 nn«חײ אוירוזינו *ן0(31»׳ Pipe, 
 oy סלייס, 1O'onyivu* און סט. טע19

oyii א זיין דארט no obupivomiiy אונ״ 
voiymoo ynyi,) די nynnvP סון *Pip*o

ovo, די סון און ye9*va טעטי־ די און
vi םיטניידער ynvui* yp* pc יא־ 

P*p נױ גרויס אין ױניאנס nn . n r 
onuvBvny סאוײויסען מעט םוכ ױס 

 nva,׳aviiip 1V»13 on ,oiyn* nae׳
 חא־ דארף (yo nya* ״,no איו איינטר־ט

 ׳*ױ נזען ח*ן טיהעטס די טיחעטס. נען
 עדיושײ׳סאנא P*p*P די אין נאסוסען

 אוג״ איע סון OVD'S* די *׳ן קאריטעס
nvi אסיס אין אויו או) ױניאנס, יאהאי 

 ױניאן 31 ׳**;*(,ynvor* אמזער סון
סקומר,
 יע״ נײ דאס אייף, ערװארט^ סיר

nyj ,׳ןויעזיננער #רעזידענט ײעט *ייט 
ת יין1 סון וװויי) זיין אוין  איי• אין ר״

 ־,א אװענט יענעם װעט ער *ון דא■*,
 נאזונדערס *יינדרייוע, יינע1 נעמעכען

ivjyn ענניאנד, אין *״נאד״סדימ״׳סאן 
 װ*ו רוסיאנד, *ין *ויר *ון דײטמיאנד

נעװען. owdvvp א*ז ער
nn ארביי״ טונ׳ס «ר*;ר*ם פויער

 Djvsnws* װעט אונױוערדטעט טער
 ״in״ די 1אי װאו נעקסטע װערען ייכט

P3'oon״o.כער שוין האנען מיר ״* 
 סראנראם דער ר*ס זאנען, נלייר דא

 n םון *ײנער *יז סיז*[ נעחסטען סאר׳ן
 כאיעהרענסטע, (1* אעטערעססנטעסטע

 און שאר׳טטעיען, נ*ר זיר *|p רען וואס
 אינסטיטו• *זא סאר זיף ס*סט עס װי

 ארניי• אונזער נעװארען איז עס ווי *יע
*ונימעדזיטעט. טער

* * *
 פין nyDpynn דעד סישחאנדיער, דו.
 דטםענטK•n (,עדױסיי׳טסנ* אונזער

 איינ«ושיה* *ונטעדנענוסען איףט חאט
 1*ױס*וק<ייבע נעמיױ, זאף. נייע * רען
 נרוסען רי אין סטודענטען *ונזערע פון
 באזיצען װאס די ענטוױקעלטע, סעהר די

 (is םעחיגחײט טעהר און ניאדוננ, םעחר
 *נסיתרען י«*לען דיזע *ון אנדערע, די

 טיייען זיר נסיד אזױ *ון דיסיןוסיאנען
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 וואט עסס»עריםע;ט אן נייעס, א א־ז דאס

 זעח(, *ו אױססדונירט, װערען נאך דארןי
 I* ת#נען (yp דאס וױיט װי אויוי

tfosny.
* * *
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 ױניטי אונזערע אין ארגײט די נדי

 איז נעסער, איץ (nym זא< סענטערם
 סוסער־ נעװארען אסאינטעט <ע*טענם
 סענ* יעדען שאר אויםזעחער, װײזארס,

 די אין «יין וועיען אויסזעהער די «מד.
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 מיטגלידער מעהר װאס זאלען קיאסען.
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 קונםט אידישען סאר׳ן טיקעטס
טעאטער.
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oe<׳oy1* on*n oPy 1א) oiPV ׳*o'e 
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 נא• nn1* oyn ,nynpo )*1in 31 מענט,
oyn o*n ,nn*p *t* ivoip נא• אײו 

o'o* DP*3 t<* |yeip*a iy tynosyn 
nvoovo |VO!*onn ovn pc, טילעטס 
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• * * ,
 אוניװעחיטעט ארבײטער אונזער

/ קליװלאנה אין
 in* ל*זט (11o^Pynyo nymna וױ

onyn ,)yom )אי moPinPp 3* איצט• 
onn’cyi אן ,lpyyii*ft P*;*^” Pi'ny 

oyoa אױס׳ן yaPyt) סאסשטאכ p* m 
nyn .pn*1 m 01חש*י (io nn**a 

n!*PinPp p* oP*p*P ynym* ח*ט 
oyovnyivn* nyo'nn* l* Dyniniyi 

n  p* ארנײט onyi 3 1* ל*רט*•yp yi 
!.nya

oyn מ*נט*נ *|yo25 o n  ,oiyii 
nya*op*o, ד*רם איז !iiyi onyi'Dy״* 

an* )io uiiycynv n  )yn1״!i* nyo־ 
oyonnyn א טיט p* onyvi*p oyinyr 

!ya’noo11) .!!סאס״סיטי •i*p nn 
onyv 33 איזiB” P nn  nyon* tviiyi 

on  P* .»1*P*P*0 1*P*?1! )1C סאס־ 
 yoPyt* ט3ב*טיילי זיר (yo*n טיט־!!

r,v9 voonn*a׳P3i:  .o*no pi ivo"p׳
 n*op*nyn ,o'yn op*o בירינ!, ס?*ט

is) ״ivi'O'O n!*PivPp״ *n  p׳e)* •י* 
i*PivPp nyn jib nvovnpyo ,oiyn׳nyn 

1inynyo׳nyn .n*a” P 11* i*e 1םיט!! 
 סיס (yn*iiyi on’oynn) 10* *ױך איז

1ipnny ,)*onynP’o oy’nyn׳n  P*3*e* 
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nn  )10 oo*np yniyo'no n גאגצער 
.o” P3'oyo

niKPinPp oyn p* )yo*Pp n 3אי• 
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•ypy> on*n oyn oy .niyiiy o*3P*n 

jnyn: רענט
1. jn*n! yp* I1* ,e” P3!V.

2. o*n .op'o*3*py ׳ שליסטine 
yoonvyi nyn nyo1* omp * אײ( אױך

!!.ijyii*3 אדבײטע-״ דער םון *
3. oy .)piano oo’nniuyi )yiyn

 o*Pp nymiiM א גענעבען *ױף װערט
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(.V’VIO
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* ynyn ivoyivi )ypyn oyn rm)
onriopyP ypy'yyao מיט OB*^Pyiyi־
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nyi 1* m»P) אױוי D'OV! on אין n 
oio yaPyi״r''Pi'ny nym* )io o'no־* 

p*i אין דע«אימײענט !n’o .pn*1 i1 
 סיר י א^ײס. nn p* P'Pi ״i מינשעז

i* iyc*n ד*ס ypyn yapyi) ױו  ס*ן *
rimono nn. אױוי onyor nym* *ד3

«iaao ,iva««o« w w  ,m r n
אױוי m irar ?לאקמאכער

חןרװאד.
).1 ו״■ •׳( •1(»ל

o*n 1 װ*ס )(yoip t*pיי )*ויד, מייס* 
t* זײ yaPvn ,)*1in yi’oayo * |ya*n 

i o*n׳ ״o1! pie ײן* ,o rr*a  P*o 
yn| ױ Pyaנתיס ׳ oa*oyi iya*n •י* 

nya «) 1* *ן* ,Poonya1| ויי Ivo’Mi 
 זיו iya*n ויי t* ,mnnwony po ׳יױן
ivt*Pn*e i* ivoyn 1 *ױוי

*o o*n ,o*n e׳Vi*n )ya*n n■ 
oimi, ח*ט nny1 !״ *o!*pyi ny •מיס* 

o*n oy o*n p it h 11* oyn )io )yi*no 
nyn os*oyi !!סיטי it) ׳o t*e׳oii>nye 

ivopyoono h  no ׳i1* o*n ,nyove 
7*110*0 ivDvyP )yn*nv! tvePHnyio* 

Pnoiyo 11nn*na, on  i1* own* 
Pyo*n.״ *nya1 ף3סי D onyniin׳•nye 

p״|i* oPyomn*o )ynyi on*n iviiii o 
ii'o 'o  nyn יז* yiiyi ePyyioa| סיס׳ן 

oy ,otomoiy )yooyni 1 *יז on*nים 
n*o pno po too p i p jypnyo i* )ynyi 
n  .)yn'BM• o*i P*t oy 0*11 ,evoy 

”i o׳o-»*e׳ Pnye״nyonon^o n  )yi 
p* )*1in )io ׳ji* o«e זײ i* )ya*n׳o• 

oiyo<yn op'nnyi׳omyn 0*11 03yo 
 ii* )yi'o*1* oyn p* |yo*o•« די נײ

nyn po ononyo םיט אסס׳ן in* 
1P1.־,*n )io ny!"* ,1ponornan nnma* 

ovira איידזשענטס mopyo*no. |io 
Pinn׳i*e,״ **(onyro nn )ynyi t1 

*yp )i* )yoiooynyo!1*  nnvi on po 
yrnya| .!!םיסי * jya*n on1* nn 

on 1סיט!! *•nyn "n» nPa on*oynn 
n nn ,3nyai” D P*no* ,nyi׳P*ny!ye 

po nyrmyayo ט3מש*י p* nn**a 
n׳*•n•, )ib nye-tnyiyo nn ,pan .e 

r r irn  iropyo.״)* n״tva*n nyo 
o n  onynyi׳i"P* 0” Pnye און *'« oy 

«ii )ynyn 1* onyayn* )ynyi ■pppmn 
,onynyi |ya*n "t !1*nan |1* )nya• 

 ynyorn*t) זײ roan )i* on ♦n *ון
onya'n** jya*n "t  ji* ,yi*P 1n, 

o*n די «n po nyo” an* tyo*o vd' ih 
 n*o ,o"Pnye*׳o h ״,t )yoyn ,nyoye׳

op no yi.*P n  )ynyermw ,)yoyno
י (Va!H9 10 מי — (1* ,013 י11א י
1 (ya*n o” Pnyeoיך *opnnyio'i — 

 pm i!i* )ypyn* גתים ,Pya די ״אױנ
1« ivirnv * ,1 ?אמוי ivPyiiיי tvoip*a 
*i* ,סייט t o*n״ ivPyii ׳it* pie, גיר
!״ lV0V31*t 0י1

po .)11B p* on ,*tP* ,i1* oyp* 
nya* opiyn )yiynooyn ימי*(, די o*n 

3 oyn oy׳ יט**P i n  tviyii o* ,in*e 
1 ,yi1 יד* in'm eann3» ים« Pםיט ים 
*io nyo” an* yP( ״ די*ivopyo*n״
 לי onyn pyu* oyn n*o p* ,nyove׳

״! װ*ך *r  )yoinyi־«*V1 .)yi!'0'D־ 
yoinyi!"* onyn oiyn* nn) * ••**׳ 

”nyo* די |io סיטי!! an ן« ya’Poy 
pyo*no. 1׳ oyn tyo ra ,ny»yeיד jya*n 

 yji’o'o) מ .onynyiann )yoyp* םיט
ynyn )yoP*nyi )ypyn) איז oP■1■ nn 

yin .oo nyol5 nn p* ,nn *!סיסי 
y i"t )yi) * םין yopymnr* bn*o 

^  * וױ "(,i «ו o"m oi* ״y’vwt’P'a״
P*t i*t יט3 זיר ya*o.)

io )yon**n ,n o'iP) ׳ די,ny»ye 
*oPya*no *noopy yi” p yp” imn t1 

 י* oy»y זיר oyn ,nya* ס*םער נים*.
n oyii ,)ya*o, ד*ס 1י*31י !i ” p •אױם 

yPm*n p* )yonyi) די לױס *oi3•׳voe 
3 tn,ו* D'liyi oyn )*1iv  n 01! גאר 
*yi*Pa*3 x 1! n*i )i* jypippyii.) די 
*1!nyo"an* ,n )io ivonvo די *ין 
 opjio jynyii oiiniion*o )yPyn nyoye׳

 nme׳opyoi!*o ״(p )i* nynno וױ
3 oynס*נעז ים *Pyi!"a * )ypyPi 

n ײוך  o*n ,on ח*ם אסם׳ן ***yi 
o n  oPyoo׳«e!־o y< .V'ny׳*yi'is• 

vn ים3 *י o׳*pi*Pp h  — ,piny!,e 
an* n  )ypyn oyo*a״nyn i* nyo 

pm* "nyt«Pp^ nyiiP*o* נישם 
am* ! jyii'na די *pn )ypyn oyo*a 

*•n o*n-"t )ypyn lynp )ya*n )ypyn 
ya.) 1אי י*ז31י די, *tP,* אייוי ץ1גא 

.7*11 nn

אין סײלארס לײדיס ױ פון סםרײס דער
נאספאןנעסעסעלפ

nyn שטרייה pc סײלא־ס 'ס1לײ דעד 
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*via*! oyii o*a nn ra ,o*styion*t 

ya) די yr*t po )yi!inn*o yoanyi 
nyo” an*, ײי n  )*oyi jya*n o*n •אנ 

.n"no on  p* oyo*a n n
» yn• די i*oip*a jya*n onyp” noo 
mnya )אי m nm ar ס:3ס*ל 
*n*tya )yam o*n ,nyo” an* yp 

pmi*n  « n*P*n 48 urovoa •מסגיג

n ny'o |io !imvayn * ivoipaa ,nyi־* 
n*P * װ*ה (ya*n o*n ,nyo"an* n 

(yoip*j ,n*P*n 48 )»  nnyo jyoip*a 
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נאװעמנער מ אג שנת וועחיפעפ, או-ני- ארנײםער אונזער פון ערעפנוננ
 קיגםט• גארױוםטע פון ט1קאנ*ע קלאסע עחסטע אן ווערען געגעכעז װעט לם

 — םענער. כאװאוםטע פון רעדען |pjm געחאלטען װעיען עס און לער
wpntpo רוס־ סאײעט אין רײזע זײן סון דעחועחיען וועט שלע(יגגער

pp* די און ד3לא i אין לענדער o*np. — אשיננ-11 אין ױין װעט דאס 
סט. םע17 און מען16 *װישען סלײם, אויתוינג סקול, חײ אוירוױנג ט»(

oyii )yo i*ii o w p ’io’m  p* ivPo*t 
riyo inn ;yoP*nnyon.* ייד

yi*no oyii !novinyon* y n) *
 tyo’ii* .nyo*״n*a ;yaiPny"o מירסליך

V’Pio'o n די  p*i )ypyn yoPyo*m*B־ 
jio nyn 11 די* (io Din**a ivoipytpy• 

nPn** ynyi״pn*1 n  tie oP*p*P ya 
*1) vnyni* )it ׳jypyii oy .onvoe 7*וי 

 oi’oeri ,n |io iyo*iyPyn ,n ז״ן
o i'* rn  onyp” o P'*PP ,n .onn**a 

oyn nn**a אמיפטליך nynno )yo’o 
•KiyPn n  o’wyiyPyi * tyayi i* oi* 

jvo ױך *B nn I1* lyi'P’^wa i״.iiiny 
n ׳o'H1 )*3*1 nym * pc nyP'B, םענ־
1 (ypyn onyoיך lyownv )yPo*n*o סיט 
i״n  po nny’Piom n  .onyro'o yny 

 p*p*P די po oyo'o*p עלװקייש*!*?
oiw’ii1 1םי yii P * i* riiinyoi1* nn■ 

onyr* n  )11t )yP.
■bPib  nyp'im * oyonminy onyn py

nyo!1*  nytn* po miyoyny n• 
nyoiian* P*i«m*־oyii oyoinyiii3i 

Byi13*״ oyn ,oivim nar jynyii ony 
11 n n  p* ,nyaoyn*i tvoס*ן33*שי 

i i ’iinn* ה״ li* ,D” P» linin'!* ,Pipo,־ 
yoyny n•׳  .oonoo yol7 p* vole ive 

3313 eyi oyn7״mn )ynyn Dny ן* ny׳e־ 
Qnyvi*p yo*Pp yo.

*7't jypyii ony»i*p j1 !*!פאטײלי
*nypooi’p voownaa yaPyt ױי *pyp• 

1P*1!! nyoi*p*a 7n ,p*Pa nyni*o־ 
 ־onn*a n חילל, *1Pirn סים יסס;3

nn ,nymyii odium |i« ,*3*n»*o yo 
• .n*iyo nyoiKPKa-oii

•yn )yoP*nyi jypyii oynn vmp 
nn ,nny'a n*oyB*na pe in. חאילי 

 DM11 n*i 7't o*n nyapyn «91- ואנ*,
ny 1*11 ,ni*Pny pc onypyi שטו־ ח*ם 

; lamp's nyo” an* po in*ovo n  onn 
■i'*  nyn |io oinnyno ,nyu'typ^ .a 

nyapyn P*i*'ryinyo ןיך ח*ס yipmy־ 
onyp פון nytn* ,n*n*a .a* ,ni*Pon 

nnmnonyoynpyo ; ׳',Poii*i*i .e 
po n*op*nyn 0 !, די',Pi'oaynyi 

 nym* ,nypninym't 7**ל*קס*נד
ny׳oyn nyaPyn ,n*opnn P*:*r''p i 

it i*P» oiiinP'3 on)* וייד*ן  nya1 
inyoi'* nn׳''n*o P*;*e 1 דיז*ן*nn; 

 ־nye׳o i״t oim סאזזן ם. י*3םא סיסס
.oiyn* )io ליידי

a*i7׳<t o>iy m  oyii oiyn* j סאד־

ה#לט-*ן ס4אינ »י די ח
^46 7נוםע עכטיגקײס״7,גע

M M H M M M i
 דעניש• ד. מאסס — <ו«ך. ד« .2 זײט
̂זער .8 ?ייט  די אין פיאגליעדער׳■*** ••ו

אלעקסאנ״ — *יס*■ ךער ^ון
טראכםענבערג• דער אויי ױגי^ן •ווגזעוי• §ון .4 ײט1
װ«יץ. דער א-בײ* #רגאגיז#*י#;ס «̂ר
 יי אמדור• ם. — לואיס. סמ אין

.00 לוגי®ן דרעסם״ונער קאסטום
בערגאדםסי. ד.  איעדרי• jin ^ו׳טרײגונגען רײןע .5 ?ײט

 קװל^ױגגעז אעםסאוױטש. ס. — קע.
̂«ו#ליסמיאען פאר׳ן “8ל ײז קאם*ײן ם
̂עחנחאילץ׳ י. — «ע«ער. 25 מל

̂ניפנס־פרווגען. pn טוײד .0 יײט  פרנאניז
חאפ־ ס׳ מבערסאז, .p p« בריע•—

זיר״ םח ^אײנער אוז מאז
̂נס .7 ̂לעק׳י קיאיק״׳יעיעי• די pn ק

 ̂.rtלאוױגiאp פילינ
׳־־־־ ««לןןךעלפי». pg ארב«ל#

טײז• רע̂נ
̂««ץ״נינעל. דעדןן^ר׳ס פון .8 זײט  נ
ניוס .9 זײט  ןןונ*וס»רי• און מרײד־מג̂י

— ליעמי. קראגץ. פילי• — *ליזם.
דאאכיה• יי

 גוכ* נ. — •ראבע״חןװןלופיע. » .10 ?״ט
(•עליעמפו)״ לח1גא גײעספע רי װאצד.

וױחצער. ז• —
 קלאוקס• p» לאגע איגםיגע די .11 ז״ט

 מל טאח איסד םייגבערג.־ י. — פיײד.
שםואלזאחז. 4כ — (עממגחלונג). עגלח

 — איקו*ן. פון אלערלײ .12 זײט
̂מאן. סהו

נ. דד• — געזוגד. ?ײן *ו װי .18 ז״ט
*םועסעז• קוימ דונאװס?י.

 •דװעראייופענא^ .15 *יז 14 זײט
 הן*י«ליסאי• דער וואו^ױן דער .1C זײט

 1•י עדע§ענוגגס־«ײער חנוי ו»ר«ײ. אער
מי ייגואר ײ — 4QfB«njm«iiN יינ

 ארײנ־ קען האל דער װי מעחר יעדענפאלס
 אראגז?}• געמאכט חאט מען און נעטען,
 וױדער־ זאל קאנצעדט דער אז מענטס
 סען װאו דז^יסנײדאום, אין װערען חאלט
ען. װעט טא̂נ

 סאװעניר איס װעלען אגװעזענדע די
 װעיען עס װעיכען אין ניכעל א קריגען

 םון טעטיגקײטעז אלע װערען באיעריבען
̂ל #דע*ארטםענט עדױקײשאנאל  סיעצי/

 פאר אראנזשירט װערען װעלכע סורסען די
 וױכטיגע אנדערע נ*ו און יאהר דיזען

איגםארםײ׳פאנס.
געװא־ םארטײלט זײגען טיקעטס די

 לא־ אונזערע אילע צו ורא«ארציאגעל רען
 גע־ זײ און קאטיטעס, עדױהײשאגאל קאל

 יאהאיס. די םון אםיסעס די אין זיך םינען
 צו בעלנים סעחר זיין געװיס וחנלען עס

 קא־ עס װי אונטערגעחמונג צו.דער סוםען
 םון אדיטארױם דעם אין ארײגגעחן נען

 זיך זאלט אױזר גלײכער איז עס און ססויל
 איחר װעט טיקעטס, םיט באזאתען שוין

 זײן קאנען װעט איחר אז זײן זיכער
 זועלכען אירגענד אין ארײן געהט דארט.
̂אקאל, א םון אפיס  םוז אםיס אין אדער י
 סקװער יוגיאן 31 אינטערנע׳פאנאל, דער
 צו אים טיחעטס. טיט זיך באזארגט און
גלייך. עש טוט זיכעה זײן

ז ערומ10ל דער n<m («לופ

אנגעקומען שלעדנגער פרעדדענט
 11 נאוועםבער, טען3 דעם מיטײאה

 •רעזידענט איז איךדער־םריח, אזיעער
 מיט #מראי םון אנגעקומען שלעזינגער

 דיי ^יןי דער מיט ״אלימייק״. שיזי דער
 װאם ״אמעריקאנעו• סך א אמעקומען געז

 גרוי־ דער און ױרא• אין געװען זיעען
 כא־ געװען אײנםאך איז ״59 ״ויער סער

 הינדער, און םרויען מענער, םון יאגערט
 אײגענע. זײערע אסגעװארט חאבען װאם

 מיט אנקוסען געדארסט ח^בען װעלכע
שױי. דער

 םענ־ מאסע נרויסער דער צװישען ןובער
 םאםײ די צוױשען ״•יער׳/ אױס׳ן שען
 זיײ אסגעװארט דארט חאבען װאס ליען
 געװארםען אלעםען זיך חאט אייגענע, ערע
ר גרויםע די אײגען ךי אין ע ט נ י  א

 װעלכע ׳ע י ל י מ א ם ל א נ y ש v נ
 די •רעזידענט. איחר *•נעװארט חאט

 איז זועלכע םאמיליע, אמטערנעשאנאל
 םון םארטרעטערשאםטען םון באשטאגען

 נױ אין יוניאנס לאקאל אונזערע אלע
 אויפמערס־ אלעמענס געצױגען חאם יארח,

 די םון דעלעגאציעם םאנכע זאססײט.
 בלומעךבױ סיט !עסומען ?ײגען לאקאלס
 בלױ כוסעט שעחנסטעז דעם און סעטען.

 םון דעלעגאציע די נעבראכט האט םען
 ױניאן דרעסםאכער און װײסט אוגזער
 דאס זיה םארשטעחט עס .26 לאקאל

 םא־ אעטערנעשאגאי דער םיט צוזאםען
 שלעזינגער׳ס <עװארט אויך האט סיליע

קינדער. און םרױ וײז חױדמזינד,
 באװיזען זיר חאט שלעזיגגער װען

 םענשזןן םאסע די און ״•יער״ אוים׳ן
 האבען אנגעװארט, איחם חאנען װאס
 ויײ *לע רי חאבען ארוםגערינגעלט, איחם
 ראם ווער םרמגען גענומען סעגשען טינע
 סענשען פיעל אזױ װאס אנגעסוםען איז

 געװען איז עס איחם. םים ויך םרעחען
 דעמאנסטראןויע, אםת־נריחנרליכע אן

 בא־ אלעמענס ארױםגערוםעז האט װאס
וואונדערונג

 אין אוועס אלע זײנען ״•יער״ םון
 ב. וואו אעטערנעשאנאל, דאר פון אסיס

 אינ־ אײניגזנ דערצעחלט חאט ישלעדננער
 רײזע, ױין מון אאסירונגען םעדעסאגטע

 סאוועם איז רײזע וײן טון סיעציעל און
 אבער דערצעהלם^ חאט עד חסלאנד.

 ווליי! אלעס בעסער וחנט ער ניס, כא«ט
 גע־# די םון סאלוםס די *ויי תרצעחלען

 טמחנן. סמחנגחנ די «ין ראכםמקיים/
דאם •אדזימחח, תאניו to ית

 און סך, א גאר ער האט דערצעהאען צו
. אינהאילט. אינטערעסאנטען א זעחר םון

 שוין tfi מיר מוזען אבער זאך א״ז
 קאן שילעױנגעד נעמליה איכערנעבען.

 בא- און פאפולער װי אילויבען קוים זיר
 װעלט נאנצער דער איבער איז עם לאנט

 נאר- לײדיס אינטערנעשאנאל אונזער
 םון זוײס מען ױניאן. װארקערס מענט
 קלײ־ די אין אפילו — ער זאגט — איהר

 אומע־ און שטעדטיעה פארװארםענע נע
 *יע־ איהר ׳רועכען מען דערצעחלט טש

 באװאונדערונג םיט רעדט מען גענדעס׳/
 םאר אויפגעטאן האט זי װאס אלעם, פון

 שנײדער-ארבײטער. כיאסע גרױסער יער
 שלעזיננער װעט דעם װעגען אויר אבער
דערצעהלען. בעסער *לייז

 אונזער ברידערליך באגריסען םיר
 מיט װידער שוין איז וועלכער פרעזידענט.

 גאנצער דער פון נאמען אין און אונז,
 מיר זאנען אונזערער מיטגלידערשאפט

ד הארצינען א איהם י ר ! א ב ה ב

ש. ם אץ כאאדד דז ס  וד
ס און ע ע די ױ ספ  אינוו

ײ ר נ ע ײפ ו ארנ
 צמײ םיט נאר-כטעט ז־אנ^ טיר וױ
 געײוד אדטערװעחלט אין צוריק, װאכען

 ב*שסע* ׳תא;סטיטוצ*אר?אםיסע א רען
i םון טיטגליצדער צווײ םון העגד n r 

onצווא שטעלט װאס יאחאל•  pro 
 וו אײסצואונ״ט*ן נאארד, דזשאיגט

 -Vק*רי דיער דצד פאר קאגסטיטוציע
 װאד לעצטמ נאו ?,* האםיט* די שאפט.
 n ארנײ©. דער טיג> געװארען פארטינ
 זימוןן קאוסט״טוציע דער םון ■וגחטען

 יעצטען נ״ם געװארען םארגעלעזען
 די איז ענדעױגגען קייעע מיט און טינג

 n געײארען. אנגעגוכיען קאנסטיטוציע
 וחך נאארד דזשאינט דעם פון מיטינגען

דען א«געחאיטען רען אנענד. פרײטאג ̂י
 םרייטאג געצטען ננ מיט דעם אויף

 חאםיטן א געװארען ערװעחיט איו אװעגד
 •צר״ •אסעגדע צװײ געםינען צו דרײ םון

 בעהרעטעײטרעזשױ פאר אײנעם זאנען,
y דושענעראל םאר צוױיטען א און רער o 

 אוץ באירד, דזשאיגט דעם םון נעדזשער
 באריכםען דעם װעגען דארף האמיטע די

אכמנד. םרײטאג יעפ םיטעג דעם אויןי
 חנם םון מיטעג יעצטען דעם אויןי
 נעװאר» נעםאסט איז באארד דזשאינט

 ?א< קצריערשאםט דיעזע דאס באשיוס, א
 טני• 26 םון םאנד רעװאלוױנג א נאקומען

 דעד מיט אנצוגעחן אױף דאלאר, .זענד
 צוגעשטעיט װערט געיד דאס אדבייט.

 רעם אין דיגען װאס לאחאיס, אלע די םון
 זעיבאן דעם אױף באארד. דזשאינט

 באארד דזשאינט דער אױך ארבײט אופן
אינדוסטריע. חיאוס דער אין

 חנר אין באארד דזשאינט דער איזא,
 שױז איז איגי־וסטריע דרעס און וױיסט

 שנעל אזוי ארנײט. דער ביי םאקטיש
 אנגע• ײעיען באאמםע באשטענדיגע די װי

 כא• םון ארבײט די װעט װערעז, שטעיט
 וועט עס און לעבעדיגער נאר װארען ארד
 םון מיטגליערער יאננ,.אוךדי נעהמען ניט
 צױ שטעיען װעיכע ױניאנס, יאקאר די

 n אײנזעחן װעלען באארד, דעם זאםען
 קער«ערשאםט ויעזע װאס ארבײט, גוסע
 יא• הײן ניםא איז עס אױפטאן. װעט

 דער אין װארום דענהעז, צו גרונד גישער
 א זאל אינדוסטריע דדעס און װײסט

 on אזױ סונקם זײן ̂יט באארד דזיטאינט
 קיאאן דער אץ איז ער װי ניצליה און

 בלױו ניט איז ראס און אינדוסטריע.
 םי• אין — א׳בעראי אליין׳ יארק נױ אין

 #תיױויאנד איז ׳שי?אנא אין לאדעלםיא,
 שםעד̂ם אנדערע נאר און מאנטרעאל איז

 םחנן באארדס דזשאינט דא זײנען עס ײאו
 װעם דאסזעלבע און ארבייט, גוטע זײ

 דזשאינט דעם דיט םאל דער זײן אויד
 אינ- דרעס און װײסט דעד אין באארד

 #וײן אזיי מוז עס יארק. נױ פון דוסטריע
זײן. אזױ װעט עס און

 ד אץ לעבען טימ פזל
קלאוקמאכער תר

 פזן ארמען8רע די — םמרײק. אין ערקלערמ ם^דםען אסאםיאײשאן צוױי
 מ וױ — ײניאז. דער אין דעםארטםענטס אלע פון םענעדזשערס די

 אײנצוצאוזלען גײכער וואס ארבײיטער די דערםאנט האבען באםעם ׳
ױניאן. דער פון םאנד מימאן־דאלאר דעם פאר

 באארד דזשוינט פון אםיסעס די אין
 ױניאן סלאוחטאכעד ט-ױסער דער םון

 און לעבען מיט גריבעלט און שוױבעלט
 באגומען װאך די האבען מיר טעטינסײט.

 םענעד־ די םון רעיארטס רעדאקציע אץ
 דעיארט־ באאףר דזשוינט אלע םון ?שערס

 רעקארד שעחנעם א װײזט װאם מענטס,
 דער םאר ארבײם אויסגעצײכענטער טון

 גדױ• איהר טון איגטעחנםען די אין יוניאן
מיטגאיעדערשאפט. סער

 אינטע• זעחר א באסוםען חאכען מיר
 רו־ חש. ברוחנר םון חניארט חנסאנםעז

 די־ ״אראטעקטױו ®ח םענעדזשער בין,
 אוימ• זײז אוגםעד חאם ווע<מר װיזשאן״,

 טאנומיקטשורערס, די טון אתיעוי די זיכם
 אםא- ײאסויטױז רער צו באיאנמן װאס

o אין םיאיישאן. n אי־י וואחס וצאאיס

ד וועגען םאקטען כיאסע א כערנענעכען  ו
 איײ אק תאםילײנםס םון זשאםטםענטס

 פארגעקוםצן זײנען עס װאו שעפער נינע
 ארב^מ וואו סײסעם״ ״דיסטשארדזש

 צװישאן ולײד נעװאחנו געטײלט ניט איז
 מד מגטאבט איז עס וואו ארבײטער, אלע

 אוױ און יצי במ טון קאלעסשאנס װארען
 אודמד םארשטענדליכע צוליעב וױיםער.

 פארעפצגסייסנן גיט איצט מיר קאנען כען
םײמען. די םון נעמען די

סמרײק. אין דערקלערט טירמען צוױיי
 מגח כרוחנר פון רע«ארט דעם אין
 טראמןג די םון חנרןמנחים אויך וחנרט

 וחנלמ שע«ער, אםס׳ן צװײ אין
סםוײיק. אין גצוואחנן אדקגארזט דדאױנט פון צושטיםוגג חגר םיט



*r •te!m ̂Ai ,

■JS

 די ױן wtfva • ,n «ױ«ו וי יי«
ivo ח. •יום* m ui>*i.
 ח*ט*«ו׳ד נ«יזינג«ר ו ,n voi׳e די
ei*t |ין• *רנייט ד«ר םו» l'B׳i» r* און 

d״ivbm יי11* i*d. ר«ר *c־e ריט ה«וט 
 מיין *ו יווסען bjmpvi דט vov• ד«ר

איויייו, י י *«i |»9iJ»ifiMN יויו o״p ו
tim  jn*n סון סיט־נג י«*ט«ן דעם 

tve*Mi *a f׳M ev |im ,iiM*a חאוינט
in n v i די t yore>* דײף om piv 

invw סטרײח. *ין
 Mir I'M• *ען3ם««רגעתי pm עחגרכעס

 *«• u*n vvtb רי ו*ידוו»ט«ר, ח. סון
 •”iv*• זינ«ן טרנייט ד«ר םון <*ו*גט
 רעם »ין t* אויסוײד טונטער׳ן ט*רס,

him• ן״.1״יי1״רע*־גאנ' * נעטאנט װערט* 
 re* ׳1 װ*ס גוט onvuriMB t׳*3P די
 ״l*ir״t׳JMn*vi, רעם םיט טיינט פ«
 t׳M 1«װ*ר«1 ערחיערט pm •Mr דער *\ן

סטר״ש.
וו** ,ev חייםט «יוט«ן, *װיי די«ז«

 «•M 1 פון *םויי«ף3״ נ«װ*יט זיך «ן3
n*v iven> פון *רנײטער vir n v” t* 

ivoipvj pm .iv• ױני*ן די *Vi t'M 
ot*t 11*0 *ו. : "t רMרBט M׳T» m 

tveiMiionM םיט vatao טײנע פון *i'P 
in¥ נײ to זיי ז״נען v > m

T'M |V>VBVt "t ו י י < 1  3'1M PM 
t tm גיט,  envi״ m י v ו* pM וסט? 

in* tvvwt pH o'im ,מ*כט — זײ 
*1 חי*וסם די טייין

•Vi ׳»סי< טיז רvע•r *װיי די t'M און
n tn*n׳ p I lap n pm|״ M9*׳p נא־

otvii גיט «יך .invo• ♦ •
 מיר חאגען באמצריןט, סריחער שױן וױ

 אנחנרע די םון אױך רע^ארטען נאפוסען
 דעם pc באארד, דזשױנט םון אסיסעס

 ברוחנר װקינען סון אפיס׳׳, *אטעריקאן
 מון מעדנדדצעד, חגר איו סעטץ סאול

 װצל• ן*ון דעיארטגיענט, דדעס און םמוירם
 מעגעדזשצר, דער איו •ריזאםט נרוחנר גען
 דעפארט״ ױפאו און אינדעיענחנגט םון

 איו ניסנעוױטץ נרודער ױעלכעז pc םענט,
 אפיס, ברױןיין םון און םענעדדשער, דמו
pc חנד איז בראדםעלד כרודער װילממ 

סענעדזשעד.
 איד in איו רע#ארטען דיעזע אלע אין

 םארעפענט־ צו םאטעריאל טערעסאגםער
 אנגמוי^נוחנט א״נפאו ?ײגען זײ ליכען,

 וײנען סיר טעטיגקײט. pא רעבען םיט
 •יאץ אין געענגט זעחר ילעווטענס אנער

 זײ כייר קאנען וױיען כעסטען מים און
 װעיען םיר םארעפענטלינען. ניט איצט

 צײט ¥ו ¥ײט pc דדוקען נעחסען וױדער
 אזױ ױניאגם, די pc רע«#רטען אםיס די

 סריײ אביסעיל װערען װעילען םיר וױ ניך
אץ.5■י אין מר
:ר.$1 םיליאן־דאלאר װעגען װארט א

 טע• און יענען דאס װעגען רעדעגדיג
̂ווקםאכער דער אין טיגתײם  יוגיאן, קל

 װע־ װןורט א זאגען ׳פליס ¥ום ןיך װילט
̂טע• ק?אױ*מאנער די וױ דעם גען  םאר
לאגע. די אויסגעצײכעגט חען

 דדאזיגט דער האט נאװאוסט װי
 צו בא״ןזלןושען וױנטער לעצטען באארד
 יערער און ם*נד םיליאן־דאלאר א ̂מאפען

 םאר• זץ־ האם ײגיאן דער pc םיטגליעד
 םאר דאלאר 20 אײנצוצאחלען סליכטעט

 באשלוס דער װי גלײך םאנד. דיעזען
 םיטגטע• די האבען געװ#רען געםאסט איז
̂ר  אריק ױניאן אין טיאגען גענוםען י־

 עױשטע אלס צעהגעריאך, און שינםעריאך
̂גר. דעם סאר אײנצ^הלוגג ש

 סלעק, די ̂נגעקוטען איז נאכדעם גלײך •
*•p רה׳דײ לעצטער דער ס?עק רער ג*ו* 

 גע״ ניט האט יוגיאן די און סיזאן מר
 צו מיטגליעדער די דערטאגען צו פיחלט

 דארסען זײ װאס איבעריגע דאם צאחלען
̂וגד. דעם צו אײגצאהלען גאך  דאך װײס פ
 #גוטע א איז צ״ט די װען אז ױניאן, די

 ניט קלאוקמאנער די אזעלכעם םען דארף
 אלײן. דאס ׳עוין וױיסען זײ דערטאנען,

 צו יזניאן דער גזגתומען אבער דא זײנעז
 ״•ראטעקטיװ דער מון פיהרער די חילח

̂וער זייער םיט אסאסיאײשאן״.  און נארי
 חא״ ױניאן דער צו ?וטעלונג כײזױיליגער

 דאס קלאווןמאכער, די דערמאגט וײ כען
 ניט ואל סיזאן לעצטער ־un שלעכט װי

 די נעהםען זײ דארסען נעװען, חאבען
 אין אװעקטראגען און דאלאר פאר לעצטע

 םילי• דעם סאר ױגיאז דער pc קאםע דער
 דער־ האט אסס׳ן די םאגד! דאלאר אן

 לויערען באסעס די או ארבײטער די סאגט
 ארבײטער׳ט רעם מםאלען צו מםענדיג
 ארבײטער די אין... ױניאן די םעסםונג,

 מען אז סארשטאגען נאצר טאסע חאבען
 דער אין טראג^ נעהטען װידער דארןי
 און ^נפערלאןי די ױניאן דער pc קאסע

 בא״ די םון ד«אנדלונג וײ צעחגערלאך. די
 ארכײטער, די חניטאנט איצם האם סעס

m דארוי אוטישטזנחון אזעלכע אונםער 
 וײ את פולער װאס וײן קאסע יוניאן די

opjro o !אוזלען n װיליגתײט, נרױס םיט 
ר אס1 דארסען וײ ואל מניאן אחנאדי  ת

4סאנא
 האבען קלאוהסאכער וי♦ ווען אסאל,
 : \vw םזגז c;y?c שנר^ pc געארבײט

 מטארסע, v איז ױניאן קלאוטםאכצר די
 זינט חיינס, ײגיאן^. ״םמונעגע א אמר

 וואך־אר־ געװארען אײגגצפיחרמ איו אס
ffty ני*ס  tfD pp : גרױסע א איז עס 
̂זנ א און פײגע א אנאד •וני̂א *r וואו

#ז1 י

̂נער דער געסעטעלט. פאולױפע עעלאגד אין סטרייק ס
 שארחאגדמגגען סון טעג עטריכע גאך
 און מײגערס די פון פיחתי די צװײפצן

 קױלעך פון ססר״ש רזנר איז דצדרוגנ, ד
 געסע• דערװײל ענגיאגד אין מײגוגרס

 פארחאגדלוגגען די אץ נצװארען. טעיט
 א״נאד די תגוסען אײגטײל אױף וזאבען
w c סעטערטעגט רער םײגס, די סון 
 װערען נוטגעחײסען אכער גאו דארןי
 םיטגהיעדער די פון אפיצטיטיגנ אן חרף

יתיאן• סײגמרס ד» םון
 מיײ די װעלען סעטעלטעגט דעם לויט

 טאנ א ׳מילינג צוױי די נאתוםען גערס
 געשאדערט, חאבצן זײ וױ ׳פכירות« טעחו

n צו ניו w פון cn .וױיטער פאר יאחר 
 נאארד^ *וױידדפ א כאיפאפען װערט
 בא־ װעגען זאנע; ץ האנען װעט װאפ

 טיײ די םײגער• די שאר ׳פנירות ׳עטימען
 אר- צו מרניי זיו פארםליכטען גערס

מעגליד. וױ פיײסיג, אזוי נײטען
 אויסגעאר• אזױ איז אגויטעגט מר

 קוילצךנאראנען די דאס געװאתז, נײט
 אין פאואיגטערעסירט זײן אױך זאלען
on, תוײ די אין •רארוקטױויטעט די או 

 די פארנרצסעתן. ויד זאל מדם״נס
 pם ארויסצובאקוסען גאטיײיד, איז, כונח

 װעלכע םיט קוילען• םעהר חאס סײגס די
 גאל• טאכצן צייטען חײגטיגע קאן םען

נ^עםטען. דענע
 פון סעטעיםענט דעם װעגען ג״עס די

 פרײד נרויס ארױ&גערופען האט סטרײפ
 ענד פון נאסעיקערוגג ארבײםער חןר ני♦

 •ji^on אםאל וױדער איז עם לאנד.
 ענג״ דער פון טאכט די געװארען סטרירט
 װאס דאס נאװעװנג. ארכײסער ל״פער

 נרײט וױ ארױסגעחיעזען# זיך חאט עס
ov ױגיאנס אגדצרע רי געװ*ן וײגען 

 רי העיפען צו סטרײת אין ארױסצונעחן
 וי אז כ״טראגען, געװ״ס װעט טײנערס,

 m פון רײחצן די אין סאלידאריטעט
 נאך זאל ארנײטער״נאװעגוגג עגגל^ער
 גיז געװען איז דאס וױ װערען, מטארמעד

איצט.
לופטען. ד<ר אין חענגט מיםסםערס םוחעוד fio פון סטרײק א

 גױ פון ױגיאן טימסטעוס די אױב
 אױסנלײן אן צו פוסזןן דט װעט יארק
 אסס׳ך טראתם^׳ס ^טאסטערש דער טיט
 איצט װערען וואס קאנפערענצען, די אױז•

̂געחאלטען,  נױ אין חאנען סיר וועתן א
 טױועגד pc 50 סטרײק צוױיטען א יארש

טראיזטען. pא טימסטערס
העכע־ א םאריאנגען טימסטערס די

 פאר►ײ אױא ■דאצענט 40 סון רוגג
 גע־ גאסעס ז״עיחו גאר האבען שכירות.
 װילען וײ — געגען־סאדערונג א ׳מטערט

 ארונםערלאזען זאיען ארבײטע• די גאר«
 נאך צולעג א ארעס און ״שכירות די פון

 ישטונחון... ױען-געדע אביסעל ארכײטען
 nn איז באםעס דיעזע סון םאריאנג דער

 עסענט״ שםאדט אין רא סארזוך עױעטער
 ואלען ארכײטער די אז ארױסצוהומען ליך

 לעגגערע אביסעל ארבײטמן א;שא:;ען
̂ז  עס וױ ׳שכירות. תיעגזגחו פאר ׳צוטונד
 פלאן, אױסגעאדבײטער אן עס איז ש״:ם,

 אר־ איע pc װעחון געמטיצם װעט װאס
יארק. גױ איז נײטסגעכער

 די איז צוריח מאנאטען זיבעז א טים
 א ברעכען צו נעלוננען טיטסטער״באסעס

 איז דאם ארבײטער. זײערע pc סטריײן
 אילוי דn םיט נעװארעז געטאז דעמאלט

pc אנ־ נאך את אסס׳ן״ םױרם׳מענס ״די 
 סאראיעי־ ארבײםער־פײנדליכע דערע

p דיגעז טימסטערס n גונגען. ir אבעד 
in n i פאר קאטוי א אױסצונעהמען גריים 
ny^f .רעכטען

 וועלען צדדים צוױי די אױב אלזא,
 קאן סאמפדאםיס, א עפעס צו הומעז ניט
 טעג •אר נעססטע n אין *רװאדטען םען

 װא• חןר pא טיטסטערס pc ססרײס א
 א■״ נאנצען איז דא זאל נען-סארקעחר

 געגעךשארערונג די וועחגן. נעמטמלט
pc יעכעײיה איז םיססנתר־נאהעס די 

n rn גים לעבען סיק קאנען ארכײטער 
 פארדינס- איצטימ זײעת כױס סאכען

 לעכענס־ אױו• יקחת רזר ײאררס םען,
 איז טאמער געװעץ. וױ אן חאלט טיטעל
 בילײ סענם •אר א סיט געװאחנז «וקער

 גאד און אישר פלײמ, םילד, vא נמר,
msnm םייפחור, מװאחא ארטמןלען 

עסייגעז. איז נאד וזאלם חמט n אױך
 גוד דא דאדא גערעמדגתײם אויס

 D3wnnow די דאס ,imn( זאנט
 אפמגנד נױטיג פאר נעפונען חאם אסס׳ן״

 prMm ױי דאס םאנצן, it באיןאנט לץ־
n נמו  tnrtsr אין כאסעס סיססםקר 

 ארנײםמר די אז םאמרוע, ־ נמגעז זײער
 וױידושעס. די pc ארונטזגרלאזצן ?אל#ן
 צר■טסססי n אז תיגמ^ סימם דאס

 אי• ״פיעל זוירפיץ־ שױן חאגפן כאמם
jo די מתצכאים $o נדונט »ק װארים 

n  pr^n ^rcinft סי׳פד ײ פח ממתזו 
ךט̂ץקלעגס סנארסױ מי ת מ  סיס *ין
4fsron*m אנוודו pc ארכייספר a

ארכײטסמויגקײט. די װטקסט עם
 t'M tvp'iSMt t'M ארנײט«ר *«ח< די

 «י«• נאר״טענו וחנרט יארק ;ױ ׳פט»סט
 ,סטייט ד«ר פון ר«»*רט on <ויט נ«ר.

■i״n ו״נ«ן ",mr'SMP ייגר*סטריע<
t'M םעסם*רים דיזע oi'ueyrMa סיט 

loo.ooo 0 םיט י11 )«ר1«ני11 ארנײטער 
tvoomo .9*003 זינט *וריק on ט«ת 

 ס*נרי• רי *ין ארנ״טסר <n«* די ה*ט
m tvoPMnvi \w׳m i|קיענער ״ jvivii.

om״ivdo רויס• ז״נען ארנײסער* 
 *ױט*ר*ניל*פ*נרישען, די פון נעשסרען

n  tie ,!•?סיר״סאכרי •p די i»3vii״tv 
iv ט«נ«ר״סג״ד«ר רי פון *ון iv p. די 

p* |ypn3MBTr סטייס ׳*וק דו 
0*9 9'«M |»)'0BVrM3 "1 IN tVl"M 
M ly •ראסענט * i'iy iiט”רנvדי ; ר 

 •ר**«נט 6 יט9 — קאטאךװענעדייען
 9 סיט — 1אי״סאנריהע1ו די j װענינער

 «דן«ר־פ*ברי• די ;װעגינקר •ר*««נט
 *ון ײעניגער •ר*«ענט 11 טיס — קען
 '*oevr*3 םאנריקען יענ״רער מענער די
 *ו* «י1װ«ג* •ר*סענט 10 סיט נען

נײטער.
in װענען  lie uiPvoraM-'i רנייט* 

T װ«רט פאנריקען, פאר־שיירןגע אין im 
e«<נ«ם n אײיאנד 1ר*ו פון M9 pm Jim* 

 onPvovi ווןרט ov וױ סאטטוזעטס.
 •3MB די 1ח*נ« סאסם., יױיער״ ם*י 1פי

 1י1ג< 1*רנײט« אננ«חוינ«ן ד*רס ריקען
 גסגץ t'M ev ײ*ף. m טעג in 4* 6 *ו

̂ך  די פאר ם״נם ד*ס װ*ס םסדססענדי
v ארנ״סער iv  tie .פאנרימן
 ארנײטער פיז םארסיןנערוגנ די אוינ

 *נ־ 'it* מייםער ו*י ם*כדיק«ן די »יז
o טען ק«ן חסלטען, n ערױ*ר־ מינמר 

tV9 ריזיס. *־נדוסטריעי*) *ז? vtv'i 
װ״ן נ*ך ה*ט «דח  דערגריינט גיט תו

 ד*ס טרײדס״, נאימנס ,סיז*נע< די
 tiM סוטעז, יױך אח«י ססתס* *בער ײ*ט

nvtiiM ד נעםער זײן דאר**ן ױני*נס* 
 ־m dvd*3 די ומיען ט*םער גענרײט,

»>t סיז on גמתד »תיס׳שי*נקן *וטנאיק 
 ד*ך jppip ױי װארים .Tt ס*ר לאס־מײי

 I* זײ Dfivi וו*ס !*יײן זיך ם*ר נ*ר
? *רנײטער די טון <*נע די

 ם«כפ די כאקוםען אנםיםעםיםען
עסםרייך. אין

in רעזולםאם jic די tv>nMii ין* 
 )ס*¥י*<יסטען די ,ד*ס *יז עסםרייך

 רעװ*לו*יע דער נ*ך זי;ט 1ח*נע װעיכע
 י*נד יענעם *ין «n:׳n די לאנטראױירט

 *גע•1 די ם*כם. די פ*רל*רעז ה*כען
 ח*־ ס*ןױ*ליסםיז׳׳ ״קריםטליכע נ*נטע

 t'M Bve'i*'»o קלײנע m כאהומן בען
an סוגיסםען די ■*ריאמענט. נייעם*? 

n״t פון קיינעם ח*בען v 9 גים<n*niv 
 1ם*רל*י* |V3*n םטעזיס**'אל די *ון

an >*דער *ינעד ס*נםד jjr i'jn 
 tvnvi ותלמ *נסיסעסמ״ח, די אלז*,

 ,יןריםםלינע נ*טען קליננענחק אונטער׳ן
 װאומ־־ט״נליך װעלען םסציאליסטען״,

tn'>MiD»p o r* י u י n 'in יז* 
•T 'ioov

 *ין ח»ירתנ םםי׳טז’ם*«י*צ די
T'ioov י*חר ײ11« למםע די םאר ה*ם 

 ־dim די אמםקר נעסטע, ד*ם געם*ז
 *■*־ געהאט כסדד ה*ם זי עעטענחזן.

 -3n. די םון דיטען״ n*'3 םח יציעם1
 חר ח*ם און ,יינהע׳* די פון און טע״
n זעחר m תדכזוםאכעז חאט w v .ײט* 

n די rtio re •צזונד פון לאנ t'M מ־ 
 נן־ ח*ם ארבײטםל*זישייט טלעכם, ווען

 פאר־ *דז יזונד ד*ס אימדאל, ומרזם
 מ*ס )1M זדיסמהונגערט, »יז *ריםם

 tnaveroiM יזעיכע אונםעד tv® ה*ם
in מק*נם  f W ױסגאננ אײנזימר* 

 סאראײנימן ft זיך ,tjmvi itom ת*לם
m דײטטלאנד״ פיט *n די *נזנד ד*ס 

}.vo*31mo תדכאויס ״*לייעס.
 Don 4מיי OV'M ,MI>M »1 ,93בל" עס

too ovii a ניי• די in 'in, גמ־ װעלמ 
m m  ov tvp בר״ננ*ז on אוםגליטלי־

JV3 ,״ פון חעיחננ * לאגדvrlwonp 
tvoo'>rv*oײיחזליד זײנ״ זײ 3*וי ״ 
ivoo*>M*y*o נלייי גיס איז vopmoB

.tVO'OVO'OJO

m .j  AAIO AMMIMAOAAiiMIfe r חור ■ח סמווסמקסעודעד קדיידער ' l i r חןן מי »ן  )ורנײסעו; אי
in iM ii vo*ivi־vfi׳i׳ <*ipv • *m

pt *ivo ו«פ p״>i n*״r r ' n* י  ס«ו•3י
‘IVVl'M 1VU1M 1V3?V1' Jit ,to iW g i 
‘JIM  fUM M*n ,>”0 a I'M *MJ*r*«J

ep’r 'ד n w * B ״)«* jvm im • iv /•v
p׳Pi ’ta.# .vt* in  I'M iv3״o<״ ev 

ױ הסגחנײו * י n ו v  tv l»HT״jjii
11*0 TIM 09ip 9 פ*יVI MP’IVBM I'M‘

i די )<יף *opv• vo'tivi tie oma ')va׳b 
vro i*ie 'M| רג״«*ר* n« nvuM tie• 

i n נרי tvana n ^ססוײק *nוד ו* 
is >mi*9 ♦i tva*iii»ivo( די aiM״ive 

t'M וי »iv.|VP'iaM ט3י*רײ j
10 (Vl*11VJ OI'OTPBI'M )«• TV*)

v'VMinvt in סון p״ )\vo"3 im in 
iv i t'M ,די ו*ס ׳סמײץ p״ )*3Me m 

i׳ijv > ovw' tie |vo;mp ׳•ימן t'tiM 
a i  m v i v e ' i r  v ( 1 י י*i o 

t'M ,ivaMoiVfi'iM ov o עסטריױ, i* i 
in ײט» aiM »i tvii״f t i on tic iyo 
tva לאנד aiM mvi o*i tva*n״.o 

i r  — oivintMa״ii iv oa״— ivo 
j/9i'B iv ד*פ װערט i lie 01'V'opmib 

1 .t u v  lie (.*p |im invp ivnvaיט 
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w iv e  tvo 686 סין ,n r דדי־ ײרנ׳ן 
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.װ. .1 י. •M דער סון יאקאלם די אין םיטגייעחןר די סאדפדיייננ»מ די '
 דער אין סאדנלײך א אץ סטייטם אטלאנטיק םידעל די און ענגדאנד .נ

 װאם *;עזום־יאחר, ײרכ׳ן לאקאלס *ארעיעדענע דיןייע סץ נדטג.*רע־דאפגי
p אזן 494«ת*רן, טען1 דעס ײ.*!;•;•נײנט וז|■ r n 1920 טען,30 דעש.
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\ מיטגלידערשאםט דער tie >n*v 'ד ttmvi t'M JMO .prn  tvo30 on

M נײ קאנעכױהום, םאסאםיפומםס, םח לאפאלס אינטעת^אנאל די w n, ײנסיל־®
 טען1 סוז מיטנלידער״מאסט חנר מיט טארגלײד אץ ,14306 סערילאנד, און חױמיא
̂ז וועלכע ,1919 דדאון,  לעצטען תרכ׳ז צואװאופס א מיר חאמנן 12,009 געװארען א
גוממטעהענדע םוז •ראצענם דער •ראצענט. 19 אחנר סיטנלימד, 2418 םיז יאהר

אין ■ראצעגט 11 צװישעז איז װאמז, 13 םון ■עריאחנ א אױןי באדרט םיםגאידעד, __________
אחז׳ •ראצענם 100 ביז חיעחנן, n 1 חאט כדמגלתדעד^^א^ו 0̂3 גזלזאס קאי תעאמי. נײ אין̂נ

 ret ,15 און װאמנן, 26 פאי וױ
.vw גיט נעוחנן ^לדינ וײנען •ראצענט,

 ױינאן טיטגליעדאר 13 װאנען. 13 וױ
 «או געװירצן סוסועגדירט יאהר דורכ׳ן

 יאחר דורכ׳ן דױס, קײן צאהיען דט
מד91 צוגעסוםען לאסאיס די אין ז״נען  ט

 190 םון צואװאוקס א איז דאס נליעדער,
פראצעגט.

דענכומ.
 tie באיעטעחם דענבורי pc 96 יאקאל

 וזאא לאקאל דער אדכײטעד. יןארס^ט
 ס«90 רעם טיט;לימדער, Vrj געחאט

pc 139 .1920 ,p m ,72 אדער ױי 
 דױס נעװען ^וידיג זײנען פרוחלמנט,

 21 אד*ר .40 און װא:קז, 20 וױ טעחר
 מחר ניט געװען ?וידיג זײנען !ראצענם,

 אין 96 לאקאי דער װאבען. 13 סאר וױ
e געווארען אתאניזירט n y לעמאןן 

 pc 1919 צעגזוס דעם גאך ״עױן יאחד,
 לאקאל דעם pc טיטגלידער צאחל די pא

 ציאװאופס א גאנצען א'ז דעריכעד איז
 לאקאלס די סון םיטגלידעי״צאפט דער סאר
כ־טײט. יןאנעטײזוט אין

כריחשפארט.
 *ווײ פיר חאכען אדט1כרית^ אין

 לאקאל ארנײטער, קארסעט םון יאקאלס
p, 1920 טען30 דעם .34 און 33 m, 

 םמד 2368 געהאם יאקאיס בײדע ראבען
 62 אדער מיטגלידער, 1230 גלידער.

 גיט דױס געװעז ̂צולדיג זײגען •ראצענט,
 אדאר ,746 און װאכען, 26 םאר װי טעחױ

 גיס גערתן מוידמ זײנען ®ארצענט, 32
וואכען. 13 וױ מעדזד

̂ויעדענע צוייעב  חאנען אורזאכען סאר
 םארלאחנז יאחד דורכ׳ן יאהאלס צוױי ,ד

 חא״ ,1919 דזמון. אק םיםגלידער. 110
 םמוגלײ 336 נעהאט לאקאלס כײדע בען

 פון צואװאופס א אלזא, ציעט. דאס דער,
 פראצענם. 004 אדער טיםגלידער, 2023
 אין געװען כמעט איז צואװאוקס דער

.33 לאקאל אין נאנצען
םטעםםארד.

 לא• צוױי םיר האבעז םטעמסארד איז
 און םײלארם, לײדיס ,126 לאקאי קאל^
 אפזנריײ pc בא^טעהעגד ,127 <אקאל
 דד»ח, םען30 דעם סינחמערס. און טארם
 128 נעחאם לאסאלם כײדע האבען ,1920

 ארא• 95 אדער זײ, pc 117 מיטגלידער.
 םעחר ניט דיום געװען זײנעז צענט,

 4•ראמנ( 72 אדער ,88 און װאכען, 26 ?ױ
 18 וױ מעוזר ניט געװען שולדיג זײגעז

 <א- חאט יאחר לעצםען תרכ׳ז ױאכען.
מיסגלידער. םיער םארלארעז 126 אל)י

 ארגאני• זײנען לאקאלס דיזע בײדע
 נאכץ שױן יאהר, לעצטען געװארען וירט

 .איו, מיטנלידערשאםט זײער און צענזוס,
 םאר• אין געוױנס, א גאנצען אין דעריבער

יאהר. לעצטען מיט נלײך

דזש. ג. נוארק,
 לאקאלס, צװײ םיר תאבען נוארק אין
 21 לאקאל .115 לאקאל און 21 לאתאל

 איז ער און םאכער קלאוס סון כאשטעהט
 חשאיגט יארקער נױ צום אעעשלאםען

 דעם ױניאן. מאכער ?יאוק דער םון באארד
 האבעז פױטגלידערשאםט זײן pc שטאנד

 ערמםען cm אין איבערגעגעבע; שויז מיר
 וחד נעשריכע; האבען מיר װען ארמיקעל,

 לא״ באארד דזשאינט יארקער נױ די גען
 װײסם pc באשטעחט 115 לאקאל קאלזש.

מאכער. דרעס און
p, 1920 טען30 דעם rn, חןר חאם 
 אלע אח טיטנליךער־ 32 געהאט יאתאל
 nr םעזזר גים דיום געװען שולדיג זײנען
 100 אז םיעט, דאס װאכען. 13 »אד

 איז מימנלידערשאשט דער pc סראצענט
 טון באזיס דעם לויט גוטשטעהענד, געװען

 יאחר דעם אין םעריאד. ־װאכען13 א
 מיט סארקלענערט לאסאל דער ױך חאם
 פרא״ 20 אדער מיטגליעדער, נײע אכם

צענט.
דזש. נ. פעטערסאן,

 מד א איז פעטערסאן פון 123 לאקאל
 און טײלארם לײדיס סון לאקאי מישמעד

p, 4920 ט*ן30 דעם מאכער. קלאוס rn 
 םיטנליד«ר, 44 געהאט לאקאל דער האט
 געדועז שולדיג ניט איז זײ pc לןײנער אוז

 מיםנלי־ 40 װאכען. 26 פיז טעהר דױס
 מולדינ זײנצז םראצענט, 91 אדער דער,

 אזױ װאכצן. 13 פאר ווי מעהר ניט נעײעז
 נעװיחנן אתאניזירט איז לאהאל דער װי

 אמ יאהר, דעם ערשט צוריס, לאננ ניט
̂וזל די  צוא• א גאנצעז אין םיטגלידער צ

צענזוס. םרױזערדעען דעם לויט װאוחס,
חש. j םרענםאן,

 א איז טרענמאן, ®יז 87 נום. לאהאל
K לאהאל. טאבער ריעקאום e n 

1920 .p m, לאהאל דער האט 
״ pc חײנער םיטנלידער. 58  יס1 אח ז

 װאמא 26 םון םעהר פאר ?ולדינ געוחגן
 •חא• 96 אדער מיטגלידער, 55 אח דױס,
 םאחד ניט נעיחנן עו^דע זײנען צעגט,

 לאפאל דעד אױך !ואכעז. 13 פאר װי
 צצמוס נאכ״ז נעײאחנז ארנאגיזירט איז
 םיגאלי• צאחל די איז יאהר לעצגתז פון

 מוומ^ א צאנצעז איז דעזײמר איז דעד
םאראיאזזרצן. םיט פארנלײ־־ אין

m

m םילאדעלםדא. b 
 איגםצר־ אוגזער האם יארס נױ גאך
)wNr יזי!י» W «זײ®). י9לא
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עו #ון נײעס או אונו  יוני
ח אױןי ױ וו רן ו ו חן

~טרענט»ון. אץ לאקאוט א
 א יןאטפגאי, תעלואוט טרענטאן די

 אר• GO איבער באשעפטעט װאס פידסע,
 אױסגעשראסען װאך יעצטע האט נ״טעה

 מיטגליצדער א,*;זערע אונײט דער פון
 צױ דוקא וױל םירטע די .87 לאחאי פון
pn וױל און שטיק-אונ״ט, איעםיהרען 
טאן. w חאנען דט טעחר ױניאן דער םיט

 רע• רער דאיפערין, וױיס־פרעזידעגט
 אוגאני• איגט־ןונ״שאגאר םון מדזשער

 אין נעײען vא •אציאנס-דעפארטסעגט,
 דער מיט יןוטען נעםיוםט און סחננטאן

 !,ס׳א אבער םארשטמדדס, א צו פירםצ
 די ארױסגעחוסאן. ניט גאד חורװײלע

 שא■ דער און רעדען דט דף לאזט םירטע
 אר• אױסגעשראסענע *י צוגעכיאכט. איז

 עס און שאס dvi פיקעטען נייטער
 װעט םױטע n לאנג וױ ?עחן, צו נל״נט
געשואסען. שאו דעס חאיטען

 באשטאן אין 7 לאקאל פון נעאםטע
מ. אפױי נ

סא״ ו״גחאוט דער םון סטרייק נאכ׳ן
 דעם באסטאן, פון 7 יאסאי ױניאן סנו

 מיטגלידער ?יבען דיגען ספריגג, לצצטען
 יאחאל דעם סון נאאדד עקזעקוםױו פון

 םארשיעדענע אין געװארען אמעקראגט
 יױ דער םון םײגד די װאס םאךכרעכעגס,

",1 געגען געטאכט האבען ניאן
 דעד פאוגעיןומען אי? װאו יעצטע

 גע״ חאט עס און חשוױ, א םאר פראצעס
צ״ט. טאג אכט חיעויט
 באס• םון וױיס־ורעזידענט אונזער }ױ

wo, וױסען, אונז יאזט פאוען, כרודער 
 צוגע• מניאן דער םון שוגאים די חאגען

 ״באוױײ •עק גאנצע נערישט אין שםעלט
 דעויבעו און ואטױליו, פאישע* מ״-
 געדױערט. לאגג אזױ פראצעס דער האט

 דעם א״גנעזעחען אנער האט דזשורי די
 כא־״ זאגענאגטע יענע פון איז און אסח

 א גאך געװארען. םארםיהרט ניט
 די האט שטוגדען, דר״ םון נאראטומ

 ״דט :אורטײל אן ארױסגעבראכט ח׳^רי
 די• אגגעקיאנטע זיכען די און שו{דיג״,

 נעװארען רײגגעװאשען און !אםרײט לפן
 געחאט האבען ז״ װאס קיאנען, די )<ון

זיך. *;/ןן

אגדזשעלעס. לאס איןו
 שרײבט גארעגשטײן ודיס־פרעזידעגט

:קאליפארניא אגתשעתס, יאס פון אונז
 סמיט פירמע דער ;עגען סטרײק %ער

 נאף געענדינט זיך חאט פאיאדארע *ו״ן
 די פון הערםט אײן צײט. װאכען צוױ♦

 מעקסיקאנײ מעהרסטענס אר^יטעריגס,
 סטרײ־ די פארלאזען האבעז םיידיעך, שע

 סטריײן דער װי נאכדעם טעג פאר א פער,
 חעיםט צוױיטע די געװאדע;. גערופען איז

 אין ארבײטען אװעק זײנען ארבײטער
 דעם מיט ואבען און שעפער אנדעיע

באדערען. געװאיט ניט זיך מעהר שאפ
 םון געװארען עעשטיצט איז פירמע די

 מאנוםעסטשױ ע;ד ״טוירטשעגטס ךער
 דעם פון אויך און אססאסיאיישא;״ חנדס

 שטײ װעיכע סאםערס׳/ אװ ״טשײמבער
 פאר ״קעמםט״ װאס פיו־טע, יעדע דא צען
שאפ״. ״אפען אן

 םון צײט אין נען זי םײדלאך פינף
 סיקע״ םאר געױארען ארעסטירט טטר״ק

 גע״ איז זײ פון יעדע און שאפ דעם טען
 אפשר בײל. $50 אונטער נעװארען שטעלט

 אנד־ יאס אין אכער װאונדערען, אײך וועס
 צו פריעײיך ע״:ױכט גיט איז ושקלעס
 סטרײק. אין איז ויאס ׳שאי א •יק*טען

 סטרײק דעם םון אינטערעס<ן די אין
 דעם פון מיט-הילוי די באסומען איך חאנ

 ם. א. דער פון לײכאדיןאונסיי, טעגסר־אי
 מיח״ױר• טרײנדליכע די אױך און כ אװ

 םון מעדיאײטאר״ ״פעדראי דעם םון פוגג
 אױ דעסארטטענט סטײטס ױנײםעד דעם

 געפרופט האט םעדיאײטאר דער לײנאר.
 ײ אבעי פשר̂ח א א«בו צוױשמן סאכען
 חערץן, געײאיט ניט דעם פון חאט פירכת

 ן •T מיט טאז צו דיאנען ניט וױי ױ —
 אנהײ:׳;ן געײאל״ נ̂ײ האט אוז ױדא;,

פאדהאנדלונגעז. וועלכע ^וװגאגד
 v די חאט סטוײיס דעם םון צײט א״ן

 פ־ער מיט אגרימענטס נעשיאסעז דאז
 ין2 םאנכע און פיוסען, מיעגערע. אנדליש,

 סאיאדאר, און סדיט בײ כטרײהער די
 געסע״ דיעזע אין ארבײט באקומזןן מאבען
שעיער״ נזעיימע

 אױפפאדערוננ אן באסימען חאב איר
 קיאוק״ די #8 לאקאל םון סעסרעטער און

 צו םראנציסקא. כאן אין ױדאן טאבער
 דעם םון אעםערעסעז די אין אחין פעמן

 דכעה אין זײז דאדט וועל איך לאלאל.
 זיך טוט עס װאס שרײכ^ן אײך יחזי איז
?יאנציספא. * ;א

גארענשםײן, סאק&
װ. j כ m גױימ־•!־!?.

,לואיס סט. אץ ארכײט ארגאנזאציאנס
אםחר. ם. פון

 אױם• א-ך נאוװועס נריעף דייען ט׳ט
 די אינער קריטיה פרײגריינע m צויינען

 נײ׳אוגז יוונזערע יאסאיס עחזיסטירעגדע
יואיס. םט. ײין

 ;יט געװען װא<ט עס או דענק, »יך
 חא• <nt »ױ ווען זייט, מײן םין רענט

 פון «ײט רער דורו פיומיוניעפיגט נען
 אריינ• #רואװען *ו ניט ד* זיין מײן

 פון גײםט <ענעדי;ען מעחױ m נרעננען
 ארױס ד* זיך *ײגט װערנער יידאניים,

 םיר וױ פארג<יױ אין ארעם, »גץ זײן «וו
 ױנ• נײ זעחן iv נעװעחנט דאס ו״נען
יאקאיס. טנגע־פיאםענע אנרערע זערע

 איך הפנ נריעף פריחערדיגען א אין
 x עקז־סט־־ט וא in רץרמאגט/ ?וױן

 אײנרינ־ איע טיט ױניאן סאנער יויאופ
 אויף fix זיין, דארןי ױניאן א װי טונגען

 מאנעו פיאוה די ראטערם. םון ױניאן א
 םאר איניער זארגט און טעטיג איז ־יוגיאן

 מיט* א׳חר׳ו פון נעסטען און װאח< דעם
 נרױסע די איטער פיחרט און נ<יעדעו

 טיט־ איחרע *ו פאראנטװארט?יכסײט
 זעלנע דאס הען יײדער אנעו גייעדער,

 אננאיאננט װאס אױף װערען נעיאנט ניט
 זייער «ו כיעדנערס די םון ם<ינטען די

 ׳פאר• א דא איו ייר, זעחט ר« ױניאן.
 אנ- אין נייחנ. די *וױ׳פען גרעניץ סער

 אז ארוים זיך «יינט עס װערטער, רערע
 נעיוע• ניט נ«*ר האנען דא םעםנערם די

 אויפגאנע דיער װאם יעצט, ביז רענט
 װע<■ <ייט, ױגיאן יון ארנ״טער איס איז
 ארנייטער דער ׳}וייכות דירעפטען כען

̂ט  וואס און ארגאגיוא*יאז דין םיט ח
 װעיכע אויפגאכען און םריכטען די ױינען

 רינטי־ א(ס ערםילען no אין דארף ער
 נע״ יואיס סט. אין דא מאן, ױניאן נער

 א<טען אסטיינען דעם נאף טיר םינען
 ױ־ די װעטען סעסנער, צאחיענדען דױם
 זײנע םאר נאזארנען «ו םחוינ איז ניאן
 ער אנער נוטען, איעם מיט םענט פאר
 טראנ• או ניט נאר פאננט ױניאן דער פאר
טען.

 םיז אזא לם׳פא, נעחטען, מיר װען
 װעלכע אין ׳פעפער ד«ו געפין אין־ :םאל
 סיטם. און קילאוסס געםאכט װערען עס

 יר אלע סלאוקםאכער די ויינען נאטירליר
 זײערע אין בותם ױניליז םיט ל״ט ניאן

 גע־ װערען װידער םסוירטס די פאסעטם.
 ׳פעיער. םעחרםטע אין ט״דיאף םון מאכט

 זײ׳ זאלען קלאופטײקער די אז רעכט איז
 אפילו און ׳פא• אין נעםיטלין־ ;אנץ *ען
 סהױרטסײסערס די אז טאן טראנט א ניט

 ׳טא■ דעם םון טייל וױכטיגער א זיינען
 ערiv 1 נאילאננעז םוזען זײ אויו אז און

 צו א ניט םאננען זיי פון םיעלע ױניאן.
 האט ער ׳פיינות א םאר װאס פאר׳עטעחן

 װערם עד װען זאנאר סיידעל, דער מיט
 םעח־ דיעזען י1אוי געטאכט אױפמערסזאס

 כלויז ארייננעטאן איז ער זײנעם. לער
 איחם ארט וױיטער און װעיטעל זייז אין
 ארענד נייסטינע די באװייזט דאס ניט.
 עם דא. ייניאן״ל״ט אונזערע פון קייט

 יױ דער w אינערנעבענהייט די םעחלט
 בלויז ניט אויס דך דריסט ײעיכע ניאן״

y>n̂ אין v| ,טרייען דעם איז נאר דױם 
 ױ־ םין נעדאנס דער אז זעחן, אירער«ו

 אריינ־ און פאר׳טפר״טען זיך זאל ניאן
 יע־ אין און ארבייטער יעדען איז דריננעז

אינדוסטריע. דער סון צװיינ דען
 די טיט םאל דער א*ז זעלנע דאם
 זא־ מען קען צופעלינערװייזע קאטערס.

 באלאנ־ ׳!)טארט אין יואטערס אלע אז נעז,
 גע־ ׳פוין דאך װאלט ױני דער iv נען
 קיין אז אסת דער אבער איז ? נוט װען

 אױם־ מיר איז עס נ־ט. זיי האנען ױניאן
 םיטיננ, א זייערען ביי זאנען iv נעהומען

 ױניאן זייער װערט ריינוננ, מייז לויט »ז
 אין מאל אײן נאכט טאנטאכ נענארען

 מיטען), זיי ײעז איז (ד»ס ײאכען צװיי
 םאנ־ קומענדעז דעם ביז אפ ׳עטארכט און

 קען דא ׳פפעטער. װאכעז ״rv םיט טאנ
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11 pa ivoipiv”> ארנייטען 1םי nan 
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W װעגען רײדענדע ׳שלוס צום sn* 
 <|י< #ארגעמײ; אין אוננאדן אין שטענדע

 אונפארן דאס באטאנעז, אמאל גאך איך
 *י| לאנד אוםגליקליכסטע די חײנט איז
 ערגסטע די הערשט עס װאו װעיט, דער

 משער נאר זיך קאן מען װאס רעאקציע,
 צופריעדעז, געײען זעחר בין איך און זײן,

סעםטעכ^עד טען10 דעש האכ איך  כעםטעכגעו טען10 דעש האכ איך װען
 א<1יאםער-( שרווסליכען דיעזען פאריאזען

װיע̂ן אין צודיק אפגעםאהרען כיז און

ען ג רוו ־י ע װי -ן ק ר א ע! ע ש סי ט ד א ^י ײן ם פ ם » ש

tu און וױיסט ױ rn 25 לאהאל פון שמפער

וײמו ׳  p i p p i  fli

 גױ-פארט םון ארכײטעד n פון
 גאאדכעמ נעסיע דודך וןא.

װעלל פון אינײטער n םון
--------״ק* דדעס פיט

 און אר םון ארבײטער די פון
טעססיע דווץ־ #דרעס אװ

------------ קעסילער
n* פון ארכײטער n פון  ,'V 

 שווארץ ח. דורך אײ׳/ און
 װאלםאן םון ארכײטער n פון

». דורך ;ערשטין, און
-------------שװארץ

 גערשטין און װאללמוז פון
 שװארץ א. דורך סע),1(פי

 מאקס םון ארנײטער n פון
א. דזשאחן דורך עדיסאז,
------------ אדטטא

 תשיײ סון ארנײטער n פון
דורך יןארס, און ?אנסאן
VIVO קו«ער---------

 שװעבעל םון ארכײטער n פון
נײטאן דורך מיייער, און
---------------שלױ

 עיעגאנט םון ארכײטער n פין
דארא דורך סאם«., דרעס

----------- גאידנערג
 מופאן םון אדנײטער n םון

לואיס דורך שווארץ, און
-----------דאטשט״ן

 ?אאום״ םיז ארכײטער n םון
איײ דורן־• קא., דרעס כיא

----------וזאלפרע זמן
 םעילדמאן םון אדכײטער n פון

 ראזען פעני דורך #סאן און
 לע־ דזש. םוז ארבייטער n םון

 מײערס עסטער דורך װיט,
 םינגער םון אדכײטער די פון

נייטען דורך טרוחאיד, און
----------סעיטקאװסקי

 םיציע םון ארבײטער n םון
— קאחן זשעני דורך דרעס,

 ראדעט םון ארכײטער n םון
 לאסקי ח. דורן שא., דדעס

 פײער םון אובײטער n פון
 װהײט בענדזש. דורך דחנס,

 שארלאט פון ארנײטער n סון
דזשײ- דורך קאמפ., דרעס
--------בלוטפארב פאכ

 און ריעף םון אדנײטער n םון
ראד־ דזש. דורד דײוױס,
,--------------זשעדס

 (םירמע) דײװיס איז ריעוי םון
— ראדזשערס דזש. דורך

 (איג־ סאדאזוסקי סאמועא פון
— בייטראג) דמױדועלער

 שטראום םון אדב״טער n פון
 לעױ יעסיע דורך םעסט, און

 סײדזש פון ארב״טער n פון
אנני דורך ?אמפ״ דדעס

----------קדאנחארצט
n  \w װיליאם םון ארב״טער 

תשיאװאני דורך ׳קאטץ
------------פאדסעאי

(אינדיװי־ ■אללאס vvn פון
—-----בייטראג) דועלער

 און אר פון ארנײטער n פון
 קאחן ח. דורך #קא. דחוס עס

 מארים םון ארכײטער n סון
— לינמאז ח. דויד סאפעל,

 פראםפט םון ארכײטער n פון
— גראון בעסי דודך דדעס,

 און בי םון ארנ״טער n פון
n ,םאגרארעט דורך דרעס

---------------ליוױ•
 און עי םין ארכײםער n ®ח

r ל. דורך ק̂א וזײסם
--------------אלוױן

 פיםער• פון ארכײסאר n ®ון
----------------m ראוז דורןי ס$ו\, און ro?נ

די ן  מנל- ®ון ארניממר פו
ס פאסט dpvo דורך ׳װו

״ * מו n פוץ מ רני  דושענזד םוץ ו
7wr כמד דודך ודיסס 

flw p  Dn *— ־־־־* •־־־ — 
ר ד פן סו ״ פױנייןס אן וונ

$14.00
4.00

16.76
10.00

8.00 
6.00

16.25

12.00

5#60

17.75

lioo

9.25
15.00 
6.75

7.50
12.00
7.50 

16.50

16^0

8.00,

5.00
6.00

17.00

20.40

* ו

סאלמא״ דורך ׳קא. קאסטום
. 21.36-----דעסטיםטשאן טארא

 אײ םון ארבײטער די םון
■אטיטא דורך דזשײקאב,

6^0--------- װידזשילאנטא
 ,ן קריטע־ pto ארבײטער די םון

. * מערי דורך ׳קא. וױיסט ריאן
8.30--------------ראםאל

 חײםאז םון ארבײטער די פון
טעסי דורך גראסכערג, און *

. 5.00---------טשאיק#זוסחי
 האראװיץ(םיר• און בארס פון

 5.00 — גודמאן מאקס דורך #מע)
 כילד- םון ארבײטער די םון

אם־ םעני דורך דרעס, מאר
8^5----------------דעל

 רײװאל םיז ארבײטער די פון
וועקס־ ב. דורך ׳קא. דרעס
6*00----------------לער

 (םירי• סא. קאסטום העגקין םון
שא״ דזשאזעןי דורך מע),
5סס.---------------פירא

 א. פ. פון ארבײטער די םון
שא־ רזשאזעף דורך ליכטער,

3.00 ----------------פירא
 סנעםיע פון ארבײטער די םון

בעסיע דורך קא., דרעס
4סס.-----------שטײנבערג

 און עי םון ארבײטער די םון
טע11 א. 61 ׳קא. דרעס די

10.00--------------סטריט
מעלבוים םון ארבייטער די םון

6.00-----------קא. דרעם ,
 און אובין םון ארבי'טער די םון

טאר־ דזשײקאב דורך קאחן,
450----------------גאוי

 און עם םיז ארבײטער די םון
דזשע־ ראוז דורך דרעס, עט

26.00 ----------------נעט
הענקין םון ארבײטער די םון

 12.00 האאמיץ דורך קא., סאסטום
 דזש. ם. םון ארבײטער די םון

חײמאן דורך קא., קאסטום
2.75----------בערגער

טש»ס. פון ארבײטער די םון
 15.00 ראזענטאל ם. דורך םישעל,

̂יטער די םון  .דזש. םון ארב
ראטשיג- סילװיא דורך קווזן,
13.00---------------ססי

 מידראך, א. םירמע דער םון
 10.00 — שאפירא דזשאזעף דורך

 ס. ל. םון ארבײטער די םון
סעם דורך ראזענבלאט,

11.50-----------בראון
ן ' שלאס־ ב. םון ארבײטער די םון

19.00 — קאהעז ליאיע דורך בערג,
 גרינװאלד םון ארבײטער די םון

לאטינ־ דורך םרידמאן, און
12.00-------------םסי

4.00 טוירך הענרי דורך האאעקטעט
לאנד- סעםועצ דורך קאאעקטעט

3.25-------------לעי
 האםמאן םון ארבײטעה די םון

טשאם. דורך איזאקס, און
5.00------------שארח

 דזשארדזש םירםע דער םון
 10.00 גודםאן םאהס דורך קוהן,

 סאס־ קאװעז פירמע דער םון
 גוד־ םאהס דורך קא., םום
10.00------------מאן

---- טאטאל
----------םריהער פון

$617^0
869J27

נאװעםבער ביו טאטאל
$1486.47 -----טעז2 דעם

n שעהנהאלץ, י. r »  .pvd
ער3דרעססא אח ױייםט ליידים
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מםור. א מאנופעהטשורער א
m כייוגומעקט*טררער הי#וק געװיסער# 

 גיט בלײבען דערוױיי זא̂י נאסען וחנסעס
 •#58״ דער םון פיטגייעד א חנרםאגט,

 ער װאס חוץ, א איז אסס׳ן״, טעקטיװ
 #רא• א נאך ער ח#ט קראוקס, ®ארקױפט

^פאיאנערײ. — פעסיע.
 עקס מר. ה#ט צוריח צייט א סיט

̂ע זײנע םון אדםגעפונען  *#־8tr ספעציעי
 יפאי, אין אגגעיעטעיט ה#ט ער װ#ס כען,
to זײנע ארבײטער צ#חל געװיםע א 

 האבען װ#ס זאבען, מיט זיך פארנעמען
 םאכען מיט ׳ש״כות דירעקטען קיין ניט

 איז אז אױסגעטוגען, ה#ט ער קלןוקס.
טטונ• דער םון צייט םרייער דסו  מיטא̂ג
 װעגען לי־םלאבות9ב זיינע רײדען דע,

 סאציא־ :ישטײגער א וױ עגיגים, אזעילכע
 סונםט, טרייד־ױניאניזם, אגארכיזם, ליזם,

 װאס זאכען אזעילכע נאך און ^ליטעראטוד
 טא?י דאס קען מח 50?אפיטאליסטיס זײן
םאר׳צטעהן. ניט

 בעלי• די אז פאסירעז, גרארע דארוי
 םאר־ וױיען ׳טא■ עהס מר. אין מלאכות
 אױוי חעכערוגג א סענט ■אר א ̂אנגען
גע׳םעגח׳עט, האבען זײ ׳פכירות. זײערע

 גיט קען םען גרױס, איז יסרות דער אז
 עקס םר. האט דא לעבען. יןיין םאכעז

 איז דאס אז באאזײנ«ערמך אײנגעזצחן
 עס וואס רייד אלע די פון רעזולטאט א

 און םיטאג־׳שםונדע דער אין םאר הומט ,
 רײ־ ז״ בעת װאס •#ר, א םון סיעציער

 װארט דאס צוםיעל זיי דערמאנען דען,
 אוטםאר• אנדערע 9אל די און װניאן

 בעסטער דער װערםער. סטעגדליכע
 חברח די אט םון געװען, וואלט #לאן
 עס אזױ? וױ אבער װערע(. צו •טור

 ־95• זײטיגע קײן ױניאן. א דא דאך איז
 בעלײ געפינען, ניט םען יזען טעגויעס
 חברח׳גי־• דאזיגע די וי*, זײגען םלאכות

 כמן, זאגט וױ נאר גוטע. דו?א ?עס,
 פא- איז דארם װילען, א דא איז עס \ואו
 האט װעג בעםםער דער און װענ, א ראן
זײ, איבעמעכען איז מדעלאסע׳, עסס םר.
געהיים־יאליצײ. דער צו לייטע דאזיגע די

גצהאי• נים פלאן זײז האט עיזס םד.
 ניט. ער איז חכם אזא נײז, ;בפוד טען

 באריהמט נאך זץי האט ער םארהערם,
 ױניאן, דער םון םאױעטעהער דעם םאד

 סדמער5דאמא< יטאטצכערג׳עז, ברודער
 ארגאניזאציאן. אונזער םון אגעגם ניוגעס

 אוים״ זיך, םאױטטעהם ׳איז אאטצבערג
 און נביח אזא אויױ געווארען געבראנט

 דאס זא< ער אז געװארענט איחם חאם
 האבען מיר װי טאז. pv װאגען נאר

 װיסען געיאזט אסס׳ן די האט געהערט,
 אי שאגעװעז זאי ער אז עקם׳ען מר.
 אסס׳ן, דער םון כבוד דעם איז כבוד, זײן

 ניט אנדערמ זיכער וועט װעלט די וױיל
 שפיא־ א איז אסם׳ן די דאס וױ דענסען

ועךאגענטור.
מר. קענעגדיג ארבײטער, די טיר,
 האבען טיפרפ, גרויסען א פאר /מס׳ען

 ערנסט; גענוםען ניט געישיכטע גאנצע די
 אילע איבער דיסקוםירט גערעדט, וױיטער

 צײט צו צײט םון און סראגען מעגליכע
 עקס׳ מר. םון ׳טפאס א זיך געםאכט

 VW האבעז מיר אםביציעס. *פיאנסקע
 גאנצער דער אן םארגעסען באלד *עהאט

 םאסירט לעצטענס דא, ביז #ע׳ציכטע,
 אין ׳שפיאנען ספעציעלע די םאל. אזא
 עקס םר. ?ץ־ גיט זעוזס, איהר (װי ^או
 בא־ האבען ^פיאנעז) אהן ריהר <דין ו«ט

 אר־ די צו פארקױםען מײדזןל א ^ערסט
 רא• א םאר טיקעטס ׳עאפ אין נײטער

 גע־ עקס, םר. אונטמרנעםוננ. ו*יהאלער
 געװארען אי? דעם םון ווערענדינ חאחר

 ער זאך! אזא סטײט׳ש, רציחח. טלא
 אין זיך צו רופעז געילאזט איהר «/אט

 אין לעקציע א איהר געהאלטען אפיס,
 אז װיםען געלאזט אידזר און מאראל,

 אזעל־ טאז אױםהערען ניט װעט זי אויב .
 סא־ רײדען אױפהערען ניט אה זאכען כע

 אז װיסען, זי זאל באלשעוויזם, ןויאליזם,
 פאליצײ די ארעסטירט. װערען װעם ?י

 אײ מוזען איחר ײזגם עד און א״הד, זוכט
םאליצײ. דער *ו מרגעבען

 אז געענטפערט איהם האם מיידעל די
 זײ זי סען איהר זוכם פאליצײ די אױב

 װע־ װאוינט, זי װאו אדרעס איד«ר מבען
ײ לעז  און געפינען, לייכט דארטען איד«ר ז

 זי איז ריידעז, איהר אנבאלאנגם װאס *
i אהיי? n איבער דעה־זאנער אײנציגער 
 נים איהם בײ פרענט זי איז םוי^ איחר
 ער זאל רײדען. זא< '1 וועז און װאס
 נעעעםטען אײגענע זײגע חיטעז נצזיז

איהרע. ניס און
 דערצעהלט אונז האט מ״רעל די ותן

 ;נעלאכט אלע סיר האבען משיכטע, די
 דעם עקס׳עז פון םיר חאמןן נעיאכם

ntnr, אנ״ פונקט עפעס זיך ער האם װאס 
 דאכט 9סײרזל רזם אץ נענמתפעם

 אלע אנדמדע וױ םיידעל א ןיך
c ,װי אח •דלעך i n זאגם, פארסאן

 שנעל חײסט, דאס כיען, א וױ וי
jo u ט איז װאס א  פארוואס ? וי ו

וױיזם עם װי נאו•

 ׳טיאס• אוױ דט 1גא איז ענטוױתיוגגען
 אױסגע• עס זיך חאט אוגז וױ האפטיג

 חאט פאסירומ יעצטע 1גא n אכט.1
רעס. pא איבערציעט אונז

 כיז ג •אלגעגחנ רי vn פאסיחנג די
 ש־. אז געמ״גט אילע םיר חאבען איצט
 1נא נענז׳׳, די בלױו איפעט1״סישט עקם

o 9 ׳שבת, לעצטען nחאם אקטאבער, טען 
1 iy i1אזיגע id. א ארויפגעבראכט עתס 

 ״דעפארטטעגט on סון געהײם־אגענט
 צד עקט1די איהם און מ׳פאסטיס׳/ אװ

 אגגעטארק• זײנע םון ען1יע צו ט1:עפיח
 ׳צפיאן יעם יג1אנצײגענ ארבײטעס טע
 זיײ ״1עכע1פארנ ״געפעחרליכע י1 1װע
i נען. n םון ען1יע צו צו איז שפיאן 

 זײ פח יעתן כאטראכע לײט, אזעע1 י1
 דורכ־ מויאנסקע באקאנטע יעגע מיט

 חױות, ״טםיאנסקע געמאכט ׳רינגייכקײט1
 גע• סופים, אױפ׳ן םכלוטחשט געסוקט
 איז אס1 װי אזױ גע׳פגר׳ט... ױך מאכט
 צװעלף, םאר מיגוטען 1פא א •וגקט געװען
 1אתנטע אלע אז״געו צװעלף 1טי זײגען

i גאם. אין n וגםער.1א אױך איז מפיאן 
 געלע־ פולע י1 געגעגען איזזם חאכעז מיל

 י1 זעחן און אנצוקױןען גוט אונז גענדדיט
 קיין ניט #קלאוסס — מאכען װאס ל״טע

חלילח. באמבעס
 טיט ? עסס .id אימענטליך װיל װאס

 געהאלטען עקס מל. האט pm* צײט א
 גע־ נביאות חאמ iv מאפ. אין חטח1 א

 װעלען ארום םאנאטען 6 אין אז זאגט,
 ײעלעז אויפגעזזאנגען יקאלען1א1 אילע
 זעחט עס וױ גאר גאסען-לאמיען. די אויף

 מײז 1טעח איצט מוין ען־ זעחט אויס,
 ספעס־ אנגענעהמען אזא אױף אויסזיכט

 Dcnn זײן שטילען צו iy ?וכט טאקעל,
 ארכיײ אײגעגע דינע םאלפאלגען סיט
טער.

 עקס, םה זײן, מוחל אוגז זאלט 1איח
 י1 לעכעלליד. כלויז זיך טאכט איחר
 קען ׳«אלגט1פא 1איח װעםען ען,1מענ?
 <ןײן ניט זײגען זײ פאסימן. ניט גאר

 אםען אזן פרײ העגעז ױי כארכ^על.
in צו v i צײט 1 i in״t,|̂ ?זײנען זײ א 

iy אין מ(ל'{ץרמי ניצליכערע םיעל i גע־ 
̂ואםט,  אר־ םיזישעל וײער םיט סײ זעל

 אי־ גײסםיגע זײערע םים סײ און בײט
 1נא גלײכען. אײערס אוז 1איח וױ #עען1

ױ געלימעז זאל אײך אויב  אײע־ אלע די
 מלעכטעס עםעס פאמוכען ^פיאנסקע רע
 צו און מענשען אזיגע1 רי צו טאן צו

 היםטע״ פון צײם א אין פאסיליעז זײערע
 םאר־ 1זיכע 1איה װעט רעאקציע, רישער
i םון װערעז דאמט n אתאנײ גאנצעל 
 אלע פון אויך און ארבײטער׳פאפט 1זירטע

 מעג׳טען אפילו בתים. בעלי יגע1אנ׳טטענ
pc אויף ײעלען קלאם אימענעם אײער 

 נידע־ םוג׳ם 1מסו א אױף װי סוסען אייך
״ סארט. ריגסטען
 1אײנע בלויז 1איה זײנט 1אםש נאר

 אלס נעמאכט זיו האבען װאס פיעלעי םון
 צו דערסיט יג1טײנענ אױםגאבע, 1זײע

 1איח װאס איגאניזאציאן די שעדיגען
 אין זיך איהר נאדט ׳פײנט אזוי האט

 1איה אז גלױבעז, זיך װילט אונז חשכון.
 1אײע אין 1אײנציגע m בלױז זײ:ט

 אזױ געקענט האט װאס אסס׳ז נאנצער
 אײך װעלען זײ אויר און זינקעז, יג11ני

 עלעמענטארע po נאםען אין אמען1פאר
 גיט ײעלען זײ אויד יגתײט.1אנשטענ

םיטע. 1זײע איז 1םסו א עז1וצ1 ײעאעז
םארםאלגט איהו• װעמען אלע, 1סא

ן י ר א ע ײ פ׳ א א ש ר י ע נ ײ ן א ו ײ פ #ז

itft]

 זעלדירם איהם געפעלט עם
ארטיקעל.

i 1לעןע א געװעזען בין איך n  po 
i םון איצם און פאסם/ 1״נײע n ״גע־ 

 ביז נאןי האב איד אח רעכטיגלײט/
 לײככד צײטיגמן אזא געפונען ניט יעצם
i וױ טיחעל,1א יבענעם1נע^ n איז װאס 

 אק pnw וואכען 2 םיט עדשינעז
 םמגליד איצט *איז נעםליך טיגסײט״,

 אינמ• אהן אהציאן פארלאםענטאריעע
״1סטריעלע  זױל איך זעלזײן. א. פון ?

i םיט באנוצען אחם1 זיך n ״געחוכםיג־ 
n אנק1 א ישען11אויסצו קײט״ r  on־* 

n אויך זוי טיחעל,1א on פון 1בע  i n־ 
 יג1סא^מטענ בין איד וױיל דאיןציע.

inJBDKnyD5,,K מיט on .ארטיקצל 
 on מיט זײן מסכים ניט 1אבע קען איף

 לײזונג דײ אס1 זאגט iv וחנן שרײבער,
i סאר n פארזיכ^ן צו וױ אבלעם1פ 

 גע־ האבען אהציאן, *שע1פארלאםענטא
 סאציאליסטען: אאעאימע1אײ י1 םונען
 סאציא־ די וױ jopmoiv האבאז זײ דאס

 ,1ײכד»לאנ1 און 1ענגלאנ םון ליסכמן
 אקציאן •ארלאםענםאז־ימפ אז למשל,

 מטײ זיר טו? #קױם א ח^באז זאל זי בזײ
ר אױןי צען ק > ע י ו ט ס ו ד נ י  א

i *1 איו ײאר׳אייג^̂י אסציאז״ n1ייבע 
o n  po אמױתצל ד^יסאנסען אויבען 

 אין ovponpg oy o»n באסאנפ, נים
מ וארמײ, וא^יטאא א אסאדיסא תל r«ו

^iv יעצט נאןי יגט1«רײ y to n אנק,1גע 
 טײ1א חנם אין אױס דדיקט ער װע^כען

 ״1א *סאציאליסט״פע h איז אס1 ־קצל.
•.). ל. (ס• >טײ״1•א 1כײטע
 איז «. י. ם. רי אס1 אמת, איז עס

 גיס םיינט אס1 1אבע צאחל, אין ?ליין
 קליק איז ױ וױי< inoiyi אז זאגען, צו

iy איז צאחל, אין i רע־ זי װאס אנס,1גע■ 
 ^פאלטוגג י1 ♦1יכט':ע1 קײן גיט ״דיגט
i אין םארגעפוםען איז װאס n .ל ס .§. 
 אי־ חויפםזעכליף געװעזען איז 1899 אין
 «א<יטי׳פע רי זאל צי :פר^ע דער 1בע

 *נייט״ זײן קלאם 1ארבײטע םװן פארטײ
i צו ראר׳ n וױ באוועגונג, ־ױגיאן1טרײ 

 זאל זי צי 1̂ יעצט, דאס איז ם. ס. י1
 םאציא״ אין 1ארבײטע די עז1יארגאניז
 1םא ױניאנס. ע5יעי1וםט1אינ ליסט׳פע

iy i פון אינפארםאציע on םון שרײבער 
oyi אויבyן iyo:|oyi ארטיypאיך שיס ל 
w טיט אײי n f \vvi א n in n o סא־״ 

 סאסײע״ אןי מקאנסטראקשאן ^ז^יסט
w* זײט איחר <ועלכע טי/ m iv איבער 

 רע־ א איז אס1 שרײבער. oyi צוגעב^
lyo^nya #n פון y i *yoyi אין ליאן 

oyi ̂ו אין ,1905 1>יאדy1לכע iy האט 
 אינדאסטרײ po pjKiy3 cn םארטולירט

 אומ־ 1yאנpריyאמ רי לויט ױניאניזם על
 צו איז בראשורע m םון מ^גחנן.

 סאציא־ אײראפעאימע n ניט אס1 זעחן,
 צו עחשטע די זעזyװyג זײנצן ליסטען

h  jyroyj 1םא לײזונג iy i ^פראבל 
 פארלאטענטארײ אז עז,1yיכnאD צו װי
w 1גא ׳?ױם א זזאב^ זאל אקציאן oy 
i װעזעןyג איז n אטעריתאנער nניyל 
n ,האט וועלכער ליאן iyoKny iy i 

אנ?.1גע חןם סארמולירט
 %וס- בוף זײן pn אנסאם1 1ארםו

 ךy1^םyג א איב^ גיט ״1919 אין לאגד
 אין ,p:y< מיט געהאט וזאט iy .װאס

 בא־ אם1 צעחלט,1ע1 ט1וחנ עס וועלכען
 םים האט אמערי?א po ױיגעמיק יס1

 חד םון זyורtyrבו עטליכע אכט1גענ זיו
m האט iy װעלכע ליאנ׳ען, vm לענינען 

 געווען איז לענין, ער, און צולעזען,1איבע
 נאך חאט עליאן1 דאס זעחן, צו איבערא^ט

 on ט1םולי1סא 1906 אין װי םרי אזױ
געזעל־ צו?ונסטיגע י1 אסp, 1דאנyג

 אינתם־ י1 לויט געבויט ז״ן oy>i ?זאםט
p« oy'iD ג י1 לויט ניטyאפישע1אנ 

•tyopnooH
נתס, ^ליכען1י1ב סיט

p. 1גובyסא̂ז 
lyaoyo >9 לא?א.

 םשערמאן צום פראגען סאר א
שיקאנא. ,18 לאקאל פון
 א אויוי ׳עטעהט «רעםער א װען

 אין אםי<ו איז צװײ הײן םאר זואו ■לאץ,
 לײדט ער ארבײט, נענוג נישטא םיזאן
ר  דער םיט םיזאן סילעק נאנצען דעם חי

 גע־ האנען הענעז צו האםנוננ איינציגער
תן םיזאז, אין ארבייט נוג  \ועט ער ו

 ׳צטיסע< אײגען זייז עם«ז קענען שוין
 — “״נעבארנט׳ם קיין כיט — ברויט
 אוא po באס רער האט *ו איך, פרענ
 סחד א נאו צושםעיען w רעכט א שאם
 טאנ איץ אין איזזם זא< מען אז םער,

 דעם אמ ארבייט, די ארויםםערםיתן
 םטא־ *ום בײדע דאמח ט#>ג *וױיםעז

 אזא םון פרעםער דער האט צי פען?
 נענען סראטעסטירען צו • רעכט א שא■
? האנדלוננ אזא

 װעלכער ירעםער, נײער חגר איז צו
p האם w ײז געהאם  א pא ביזי־צײט ז

 ארניי־ צו נארעכטעם שא•, נרעםערען
 א ip נצר איז ביידען םאר ווען םען,
 װאס סיזאז. אין טאנ א איבער םאנ
 גאר חוף <״נם ער !..באם דעם ראם ארם
 איהם פאר םארקערם, דעם. צו צו ניט
 p^ «ר וועם טאםער טובח, א דאם איז

 איז ארבייט כײדען םאר האבעז טאנ
 איהס ארם — נים ורען או) נוט, אודאי
 ווי סײ. דאןי באצ^זלט ער . גיט אייד
ײז םיז סרעםערם ניירע ניט  ער «אמט, ז

 צאר^ט און ערשרען ניים אוועת נעוופט
צװייטען. דעם נעלר יענעם׳ם םיט

 סאר־ זײז גיט באם אזא דאחי צו
 ער װען ױניאן, דער צי אנטװארטציך

 אנצר ירעסער, צװייםען. א םאר<אנגט
 ומן pא וואבעז, נאנצע ביידצ האלטען

 קיח סאריאגגעז ניט ער זאי ניט, קאן ער
 וואם הא̂ר אײנער חןן איו צוױיטען.
 װא־ 16 1םי שא• אזא *׳׳; זיך םוטשעם

 צווײםען, א נאך ער רארן• םלעק? כצן
̂םען ערשםען דעם זא< וואס  זיו ארויםהע

 סתר חנר איז «ו סיזאן אין םוםשען
 צו בארעכםיגט כיט «אאץ אזא po םער

 3־2 און אווערםיים שטונדע א םאכען
 *ppo. חנר וױי< ? םיזאן סון װאמן

* אזא ודן עו  «ן םעהר נים נצ.ותרם ש
מ 8 י וזיממ״ 2 ניז ® ו 1י »י י תין p מ w

i• ױ׳יר א דאס pm צו i r p י»יאן 
 פיפגייעד א 1»יחר̂׳ <ײר«ן סאנצן צו

הע־ט װאס נ»ס, אזא po נעגעסיט סאר׳ן
 IV? ײאס ארנ״טער, אן זיינעם סאו נים
 דעס ivav< טין טאנען ניט איהם גיי

 צײט ?װצ«ר דער pg און יאחר, נאנצען
pc ער 031) “,סיזאן ??,ונעועץן ד«ם 
 M3* די און בעגעסיט. א״גענ׳נם זיין נאו

 רעזויטאט on bu ווייסען װעיכע אטטע,
צו אנשטאט איו סיעצ׳נר, אזעיכע סון

yojnriM ’iP  o n  ijw m » mio^ •>װצ
 סיזין po צ״ט קורצער רער אין זא< נער
 סארט אןא po oinffinpw װערען ניט

 to צװײטען א איחם זיי ניבען נאם,
 וחל טיט חאנמן זא< נאם חןר נדי חייזי,

 וזײנט — .איבערצואווארסצן*, זיזי םען
 דארןי סארנען און ניידע, סאר איף ה*נ
 יד דאס זזײסט ,ססחת/ אױי וײ איו

 דאם באם אזא ה*ט ניאן״סראטעסשאן
 bmp ארנ״טןר יי״ז םי«» טא| *י רעכט

ף איהם סאר איז עם בעםער
in טשערמסן, געעחרטער יא, n s 

 *3( איז שיקאגא אונזער בארענשטײן,
 װאו םך, א שעוער אזעינע םיט בענשם

 אין מישינןן 4*3 נ<ױז זיו ררעהען עם
 אײן וזאנצן זײ סװען דאך און םיזאן,

 *voo א שאר יאחר גאנצען on פרעםער
fivv דארום םעסיע?. א םאר PM גיט 
 lie ן33ײא סאר די אז ^an ויי םעחר
 DroenMS 13 איינציגער דער 1אי סיזאן

 גײ איז 03 אױנ װאכצן, 3םו< ארבײטען
צװיי• סאר נענוג טא

 |3tio םראגעס װינטיגע דיעזע אט
 tn3H סארהאנרצים pm אויםגענוסען

 אונזערע po טיטיגנ ?אקא< אונזער בײ
סרעםער. בריחט•
in גיט װי< איך ’n סאר noiJM,

 זײן אגנעתמצן אײנער יערער זיו זא<
 דאמם pM סרעסער א נין איך סריװחג

 נריחט״ 3םיינ סראטעקטען איו וגיל
סרעסער.
 ן3סו« טיר בריתר, ליצבע 3ם״נ יעם,

 אױג רען,303סארנ 1צ 3לאנ ר3או« זעײז
 <*3ח ארבז opn tn ורער #1”<א םיר ניט

 3נאראנטי א קריגען םמען טיר סען?
 םיזאן, אין |3<ואב נאשטימטע סולע סאר
 • שטעים ער נאס, on נריט עס אויב און
 אױן» זיק דאס זא< •רעםער, א נאו צו

”n3 אויו• ניט סאקעט, זײז M ,סלייצעס 
 איחר זאיט טענ צזוײ טיט שסעטער אז

mini •אנגעליינט
 סאר־ טיו ן3װעי א<« אז חאוי, איר
 םײנע םיט אײנשטיםיג זיין pM שםעהז

 װעט שיסאגא אין נאר נ־ם pm טײנונגען,
 כאר •רעסער״סראנע, די אויםנעהםען םען

 *pj מם 1MH שטעדם, אנרערע איז אייד
 ר,3צ3■י קלאגסדינע אזעלנע זיד סינסן
 נאנ• on סיאנצן יף1 םוז ירעםער א װאו
יאהר. צעז

׳ האסםאן, םעם
.18 לאיןיל 133030

ענט• אן איצט םטױירן פאריער
 גענען קאםו* שלאםענער .

שאפ״. ״אפען
הא• oiniroopeuKo סאר די 3אוי
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I0O5IÎ P 11• 190**350 *5 P i• 

OP »pi|5p• סעוי• ׳5#ס#יק■
-------------------12.50

 ,1880 19ג#יי 118 598**350 15 110
,pptiVo .H *.0 9*1ל ײ״ 66
•J םיי . 180570 6J0 P395• :9קי

 !p*11f «1« 110 598**35# י5 110
 סווקס .88 9»20 װ. 118 לזװוין,
8.76________— ןסאי908 רוכין.

11א 1ל»3 ן10 59ײ«#3ר די 110
ײ״ I® מי  Jt .88 ײ״ 6

»ע;100ק ,״ 180590• י9#«8•י
-5•י ^ס»ן.9•לינ P» #דלעי

®9 12.00 ------------- 10.00
n  P• »אל8ג9ײ9ל 1«י י#9רגײ 

 so. סע22 װ. 66 יץ,110י0ח »ון
 :98*009 ;1»0י9ודי אײאיץ״
86.00 ----------------זי*מו

 און in »8050 #יניייער ײ 1•י
״19 .80 9*1ל ײ״

40.00 ------- 100570• ,100י7ק
לי*• .on 11• 598**35# ײ יח

•13ר» .80 9*20 .11 27 קיגי,
86.00------- 1005908 ײיץ.03

•10 190**3 110 590**350 n  118
ג#לד• .0 סס. 9»17 ». 16 יױ>

סין. ״ײיז״ מי י ״ י io.oo H 90י 60
11י ל9י0 11• 598**35# די ״ױ

JO m  9«20 .11 8 .50®J7*r 
:98*000 »180590• v19*r

6.60----------סייזל 118 5ד|י
o 118 |10 590**350 די 111 w n 

 ס: .00 9*21 .11 48 ,180לי7«
ק#םי• |;80י908 ,1מסיײ3י5

118 יסמהיסל ,1**0יס58
12.60---------------1#ייס7•

118 1105 110 598**35• ײ 1״י
.on mo 9817 *8 2 ד.9׳י«*י

lo--------ז»057ס« ײיע״יה co
» 1 5* 350**598 118 090 108*15,

RJSO________—-08 9829 ײ. 118
M 118 JO J8 11• 598**350 ײ 1«י

מ״׳ 2י m * אן1מ.8
,90110103 ל9«

fM׳ .il

J 9»2י -11 40 ,10#ל9«  I I 
7,00 — — — — 18י»9•י י/7«911

 p» 59»י9י 1̂« י9•ינ**י ו> 11•
 nun ,of 9«la ,« no ל*ו</19
 too - - 1י#»9יס *ץ/11י|7ני7®

 11» ל9*1»1 118 190**158 *1 11•
♦. .9117 7*6 1117 /9י1ל870

58*5719> •80590)------- 0,00
 p» 501809 11• 19*י *310 י* 11•

י .M 10 »9 80, 015 27 /81ל3
12,00 — —---- 1005908 ל,9»«

 110 1ל**0 11« 198**31# ײ 11•
«®00 ♦♦.115013 .0 30 •/1P1.ל

191193, 901 1»»r--------00.00
 ,p׳80J«״ ,P 0« 19**«310 י♦ 11•

20 0, 10»9 80. 10011 6*9*
3 60 --------- 1001908 ל/73

po 180O0N |1| 108♦ *110 *1 p• 
.88 9816 .11 47 ,19»1*;i)1«3

4,60----- — (80108•׳ ,9«לי .3»
p« 10 11• 108**110 ײ P*J003)

PP0O .8« יוץ1« 177 /101**11
180*05, 1005008-------- 12,00

p i 108♦ ♦ii# *i p• לי*ן? po
.l0d ,**115011 .0 32 /•ipi00

105393, 1W310O8--------4,00
•11 5* 110**100 1101010 ,5 P f,

. 60 0. 080 80. 0«P*11|j ip,
•180100--------------10,00

•P« 50P01? 11• 108**310 *5 P 
0 .80 089 .0 60 ,10H0P000ל 

26,00 — — (005000 *,P»0*J#70 
100 -0001 118 108**150 *5 P§ 

J ל.0 *א301ל0ק 160 ל,04
— 1005008 /PP80801 IP-----4,60 
0 .8 P• 108**11# *1 p i03;0ל• 

101, 90 «01011*J1*■* .0 «ל«OP
(005008 ,5J*p01O-----12.60 —

•(000100 111 508**310 *5 P 
ל,B1911*i10*8* 0 120 ,10ל5811
 8,50 — — !08100» ,10ל001■ 000

»p 19**י3י0 יי p i «  66 ,50לי
5*80 on. .19 חעכ•, •ס 0 1
»10------------------6.00

p« 010110 p• 198**350 *5 p i
.on .00 089 .0 33 ,*POO01

50*(#05908 ,515j959-----83.00 
11) 5* 350**598 p0 010*1 0ל, 

21 0. 8«o .80 y. .קורלאגדעד
•00500) —------------8.00

11! 5* 150**108 810310108 p i
.on .80 089 .0 30 י!,119ל !10
10.00----- — !0050850 י),8ל*80

11! 5* 350**508 n )10 0 fit. 
 J1 .80 088 .0 89 #״p 01#קל

50803801, 8*0508.!« 0>*yo
12.00-----------------6.60

110 11• 508**35# n 5#ל?י00עק 
0810 .0 84 ,n«n .o p« .p

80. 0. 5*1*1503. 8*80508«)
0*005 06.00------------36.00

•1) 5* 35#**508 10) 0010!* 00" 
.on .80 0811 M 63 ,5#8ל*
5*11,** 05008!«---------10.00
598**35# *i  pa 5 «וןy5**io ון« 
*5*5 .00 088 .0 07 ,5080»p

905ו* (.00598*8 װיץ,#5חן
12.00-----------------9.00

 01#ל0*!8ל0 (11 598**35# *5 (1•
ניו• נץ95ל»ז .9119 9*2 43

22.00 ----------»(05908 ס#(,
•1) 590**35# n 11» לדםין00 •ון 

jo .eo 008 m 61 ריינלי!,
10.00--------יס#ן908 מ*^9י

110 #80 (1• 598**35# n110 תל 
 •ל. *8*05911*110 90 ,1קל**

22.00 — — !#05908 ,59**0 **ק0
on ) it  590**35# *5 po. •גןרענ 

00**1, 94 !00*0 .80 0812 m
00503,! 8*#0508!--------2160

18) 5* 35#**508 10) 1« 50P08) 
11*10*1, 63 .« 089 80. «3.

0080. 8*0598!«----------16.50
18) 5* 35#**508 •1) #p« 1#0O 

315*1, 28 If tn  .80 0810 M
!0O50O8 ,01TU---------10.00

10) 5* 35#**508 10) 110**5038
«ti 908 80. 41 43,00#גו m
0**15031. 8*#0508.) 0*005

$4-50----------------- 26.00
 (1» י083ל* (18 508**35» *3 (1•

־5*1» .80 0829 .11 107 ,508*
10.00 — 1 «0508*8 ,*P01*O*0 11*11 

,50**51 fit 508**350 *1 )1• 
,508300 000 MM  )1« 8110!

30.75 ---------  !«0508*8
ל0ק#יס 111 508**35# *1 !18

•5008 ל»נד,8503 0»י1ל ,0#53
60.00 ------ $16.60 005*1 .)#0

)**801**11 41 p i 508**35# *5 )18
20.00 ------ ! « 0 5 0 8 * 8  , ! 0 n # p  m

-500*3 .* !18 508**35# H )1•
8410 !«0508*8 ,!«0f1«p 41 .!#0

1**801**« )1• 508**35# *1 )18 
005*0 .0110 081 2480 ,)00 )1«

21.00 ------------- $64»
1̂ 3401«5 )1# 508**35« *1 )10
.*nrora m i ,vm otm  10

1 |1l* #811לי01 |10 ל08**#3י| IkN 
0819 .11 10 (/1• f1N 
05$*508, 8*0508!«-------10.00

 ,0ליP .• 4«05« י98גײ5# *1 (11
«ן,1ל#ןן *1»♦ .0110 0*0 406

8*80500.) *•005 $6.00----10.00
 (18 1*י0ג5ל01 (1• 508**35# ♦1 (11

11**08,)« 100 11. 0824 80. ,« 
 10.00 — $6.00 005*1 .00 ,9ל|*11

0055 ל0«י*0 (11 500**35| ♦1 (1«
3 80 0821 .11 132 / V.

»$«#0,) 8*80508)-----— 16.00
P580 ח*יח *1 (1• .35# *1 11«

.80 0820 .11 262 ?#./ 00ײ
11**15053, 8*8. *»005 11.50 — WiO 

11) 3 (1» .0 p i 508**35# W. 
.8 .3 .00 00(7 138 #״P .55׳

17.00----------(80508*8 ,51 לי
 ,51*01*0 ח. (18 500**35# *5 (1•

?*,11ל*11011 .0 .80 089 ». 60
•0500)« ; 500Ip J 0«*0#P*

•i*5 .50ס*ל» װ*ץ,#5#ח •#(,
00 $100--------------25.00

!1» זעןtn #5 508**35# ד* (1«
ל. ».o 0מ6i 11. 21 ליוקין,

0.26-------(#05008 ח#ד#װיץ,
•1) 1* 35#**508 •1) 8183* 0**5,

64 0. 011 80- 0. 11**0,
005000)-------------3.65

!10 סיןי 11• 501**35# *5 !1«
.bo 0826 װ. 110 .81ק#רננל

16.00-----ן *0*08*8 לד#-ן״,01» .0
p i 5די*ט#נ «ון 591**35# די, 

04 085 10110*1. 15030051/1,
12.00 — $3.00 005*1 ט*(.508׳8

•1) 5* 35#**508 11! 0. 51*15031, 
16 11. 0824 00. 0. 801503**1,
0*0508)*-------------- 23.50

»p 50*יי#3ר די p i 1* חןיןװיץ) 
50503, 42 .* 0829 80. 1.

8.00---------»(0508*8 ,81קלײ
 81#ק »501105 !1• 508**35# *5 (1«

Pל-3 .8 .80 0827 .11 16 #״*
0*#1. 8*0508!«-------— 6.80

(r*5013 *1 ן1י 508**35# *5 (11
05.* 0. 5*3508*51, 8*0501!* 18.60 

fit *וון עי8י»35# ד «#:«* *p 
לו• .80 0817 *. 20 ,505**10
*«0 315*1, 8*0508)*------ 13.60

 !1* ק*סידי •ון 508׳בי*5# די וו(
 ל. .80 0826 .11 41 ,1*01505

87.70--------*יערם*!8 י*ג#ד*,
ס. 508**35* «5 !11 6.00 — *ן0ל9« וון
•11 5* 350**590 »p .רודינ• ח

501 ----------------- 11.00
p 598**35# די וון i .#5 *ד-

1503101. #8,p*l» 5*pC50׳i־
28.00 ------------------ס#ו

 ל5י11 0*5810 (1« 508**35# «5 (1•
41.20--------------?#- 01#ק

p**35# *5 וון i 5ye )בלוםענסן
*1) p.# .21.16 — *(0508*8 ^1|ל1 ל
 on--------20.00. ?01081!« ד515
 (1* ל*ן8ק* !1• 508**35# *5 !10
^1ל0ם .1 **!.88*1**11  !;#0508*8 י

רוביגם»יק, ?#חען, :?ןםיטע
*1) 1. 11.-------------- 66.00

11) 5* 35#**508 18) 11**1*88! " 
 *װ-8װ*ר* ,r*n#an# ם. ס.#53
172.10  ----.11 .1 *ון קוירס, ס?י,

18) 5« 35#**508 •1) *8*8*#5 «1) 
•5ע8«* ור*דל*נד, «.n ס#ן. *ון
60.00 ---------------— ס#ן

•1) 5* 35#**508 10) «?01*8 «1)
 26.00 — »!0108*8 סיגעל. .3 .8?»רע*

•1) 5* 35#**508 •1) 0511*1 «1) 
״4D0 .* #51 0817 .11 26 ליװיי,

12.60--------רם*ן08*8 דןווסקי,
 (1* לימ״ !18 508**35# *5 (1•

4( .80 081 *. 62 לס?י,03
885305,!** 8*0508.!* 0*5-
$6.00 yo--------------iao o

•1) 5* 35#**508 18* *D08H"ל 
עדעל־ J .80 טע32 ». 44 ס#(,
26.50----------»!0508*8 סןן,

 (1» 8503»ל (11 508**35# *5 (10
,8*8*5 ל. .80 0832 ». 12 ,0**11
0*0508!«--------------12.00

 850ח#ל» (18 108**350 די 110
0#13,. 137 11. 0826 80. 8. 

00*110501*8*8, 8*0501)* — 14.00
18) 5* 35#**508 18) *?1*18,!«

?ס,18 לוייס .80 0828 .11 146
0*0508*1• 0*005 $2.00----4.00

10) 5* 31#**508 •P 118 508*5חע 
.80 0820 ». 23 »וס,3108**8

6.50----»!0508*8 !,05#? #לע?ס
ת*י#וזן סדן 5ע8״35# די •ון

000 .80 0827 .11 32 ,8*1180
#? .O .)*0508*8 ,?08*80058

27.60 -------------$6.00 !00
-15 D?#0 )1• 508**35# H )1•

 19.00 — 1*0508*8 •,105*8** .0 ל,03
•105*3 *. !1• 508**35* י5 (1•

*88**1, 803 086 4/119 000
23.75 --------*!05008 ,503#ל

 (1* 5ללע#5 118 508**35# *5 (10
,.«? 0 11. 0026 80. 0. *508,

0*0508!*--------------7.60
M 5#8װ*? (1• 500**315# *5 |10

950110« 114 11. 0826 80.
»!05000 45031**00 P----24 95 

 1#03#p«*on 111 500•*35# ד• 11•
86 .« 827* 41 MO

0105•» p i 508**35# n  p i/ 
 M 84 ,.IP 9#27 !1» 50«9?ל
•0. «#21.00 — — loaiyoi ,)n

11) 5* 31#**508 11) •10*5) «p
o .8• 0821 .11 118 ,5#»*יל n.

5/«*(5008 ,r*« m--------------i .o o
•1! 5* 31#**508 •1) 5**8 «1) 

0 8 0 0, 1 0 11. 0 8 2 0 8 0. 8.
11*50, 01008)* — ----- 10.40

•1) 1* 11#**108 •1) 3*01)* *11 
#? , 160 11. 0821 •8, 1,

toil*!*, 10.00-------יס*ן9»*י
 ל3*ליי»5 (1• 108**3**״ *5 11«

0051 ,.«? «4 ,* 080 80. 11.
4.50 *----------טסעיסאן ,3חיסעל»*-

•11 5* 31#**108 »1) 11*0*1
.5 .80 0815,11 31 ?#-,91#?י

50010*50, 05008*1 — *------- 1.00
5 l i t* ער  .3 .8 «. !1• ןרבייי

0055 .0 1 5 .8 0 082 .11 20 #.,p
51*#01,) 01008)*---------------- 61,80

 pi|5p 1503 (1« 108**31# די !1«
«,#? 30 .» 0812 80. ?0#*08:

 59i«i0---------26.00  דזסול.
װ#ד,) yDOpyi קוױטירונגון (וױיטערע

ס עױוסײש&נאל ארנײ
י כײ  דרעס־ איז וױיסס ו

א עלוי אד ^ פ איו ער אנ ם
 טארוױדא■ צו אן םיר םאננןן ןנדליר

 ודן ■ל«נ«ר עדױסײשאגאל אונזערע <ימן
 winp צו נעלונגען איו אמז לעבען.

 אר3גאויאפ טען26 און ט«ןon 13 סאר
 Bfn וחןיכער ?רא<טי, <. אלרזשירען דר.

 איו סיואן לעקטשור אוגזער ערעסענען
 דיאס (•ראשעסאר טטריט כראאד 715

 אימר לעקטשורעו וועט ער אקצדעסי).
סל»ס״. ארנייטער on םוז ערוואכוננ «די

ױ m תראים/ דר. נאר גיי il o n, 
 ײעט רעצצםכער טען1̂ און טען10

 •W< די )1( זשיטלאװסטי .n דר. ׳צורען
 m םאציאליום )2( ױעיט־סריענ סון רעז

D ראליע די )3( מאראי, n pc •אידי 
תולטור. װעלס רער אין &אלס שען

tn דזשאן ■ראפעסאר קוםט •DTM 
n םאכען סיר ליטעראטור. איכער r 

 *am on סאר פארבאר״םוננען «לע אויו
 נרו• •נרצרצ אויך און קלעם סויקיננ ליק

 ערמאנמ 1ײעל« ויעלכע ערױהײשאן,
םענליר. נור <ױ שנעל אזוי ווערצן

פוא• די אויף אױך יעצט נעחםען סיר
 אין נינצר נײצ םיעלע קויסען װענען נע

 אח רוסישע (אידישע, ליינרערי אונזער
 און י«צט, ?״ברערי אונזער ענגליש*).

 װצט ניכער, נײע צויוריגען on סיט נאו
 אין םעםמו tnv' צופריערענשטעלען

 אמר איז מם ארגאניזאציאן. אונזער
 ראס זצחן צו אלעמעז אייר םוז םליכם די
 •tn זײ ײערען. נעלעזען זארען ביכער .די

tn סרײ, אנטאלוט ארויםנענןבען PM 
 נאד זײט איחר אױב אײה ראטהען מיר
 תוטט לײברערי, ד«ר שון םעסגער סײן ניט

 לד און לעזט אן. זיו שליסט אח נלייך
 3<3ס» איינציגע אונזער איז דאם רענם,

 אייר מענליכעם »לעם טאן װעט ױניאן די
.on |'M העלםען צו

ערױהיישא־ אעזער pc ער»«נונג די
 • D'D װערען נעםייערט ײעם טיואן נאל

u און נעטהעריננ(טאנצערט םאשעל r«( 
 אזחר 7 נאװעםנער, טען13 דעם שנת,

 דואל^ םרײםאר נױ אין שאר•, אווענט
 *3W עווענין. קאלוטביא און פדענשלין

 אנרצרצ און ארעעסםרא םאגראלין זער
 וױן נעהםען אנטייל װעלען טאלאנםען
 prsiiu אין t'N ■וײו (רער סאנצערט.

n נרײגנט און קוםט סענט). 26 r*M 
n גוט ויכער װעלען םיר סריינד. n• 
prana. •

מ/ אזוי איז עדױהיישאז *בער  נױ
nn « o n ,קלעם לעסםשורם, ביכער

 אוג אז ײילעז טיר וועלכע קונםם,
 באטאגט נעהענםער ואיעז מעםנערם

a ויערצ!. n ,יינשא די װאם קאנצערם 
7 ס»װל*זו», םיט נענןבען האט 3 

 m נעווען איז םען.20 רעם טאכער
 *V3K פינאנציעל, ערםאיו נרויסער

 םד־ ארינמך גײםטינ. םעהר נאד
 מד האבעז םעטנערם אונזערע pc זענט

 npi סיר אווענט. נייםםריינען » נאםען
 *mb טיסעםט אםיט אונזער אץ אויך בען

 םעאגאר אידישען אן| סאנצערמם אוערא
 אין זײנען זיי וױ ■רײזען, nבילינע צו
re באסט םארשיערענע די  •DVD'Dg* 

o םיעז n נעממ :צ\ועק אײן םים • 
 ■ פאר םעםבערם אונזערע נעלענענהײט

 n*wn PM trap צו נעלט םוםע סליינער
Ib ארער קאנצערם נוטען א u  M trap 

שאו.
,נדױאײ״ I דרעםםיימרם און װײםט

 VH9 טיו נויטווענדינתײט, א איז שאן
tn ערשםע אונזער דאם װיםען אבער e* 
 איגמר ארבײם. ארגאניזײשאן איז נאנא
 100 האמס צו באשלאםען האט ױניאן

T אונזער pc ױניא( ראצענט9 n e 
f שליםט אין הוםם סילארעלסיא. t 

a n  t'M נדט טאםיטזג ארנאגיוײשאז 
nנעלימע אונז וועם צוזאסען  t 
ajt«M ױניאן « י אין paiM׳  י

raniw אק אינטעלינענם

tv

h



z1 U M H I GERECHTIO KEIT
̂  ״ A dcwtih L ilif  Wfffcljr
Publiahfd ft §tf Friday by (hi laUmatioiial laid Ira* (larfitetit Wat kj?i1 UllM  

OM(9j  11 Uflloti Bqunr#, Ntw York, N, Y. tab Htn mount 11N,
B. SOHLF0TNOBR, Prafidanl 0. YANOFffftY״ Bdltof.
A. BABOff, Baa'jr-Tfau•, 1 M, LlKtlKtlMAN, lbiflinaff Yff«

Bui iifaripiiuii prlaa pntd In adtnnee, fl.oo per yentt
t j n r w r ' B .  New ? a ^ r M y T N s v n r n B
talv•• a* U S B  B R B  n tiu r A»rIT~IirifI0i •i 11• Poitou••' ■l NM 

York. N. Y., uod«f tb• •«< of Auauil 14, 1111.
Am w Cm m  fw ■•III■• rt rat• ol m «u «« *mvI••• far 1■ tortl•■ 11M Art of Ortoior A HIT, ••UarlMd oa ;••oar/ M, lilt.

1 קסנטראקטען oyn *ו
 ארניײ דער אין eivoyiy *ן ס*ו.ן

iy«־iniyiio3, 1■רינ*יי^ איז װערנער> 
gyiyi ,דעס to ױניאנס די I'woaLiyiyi 

•ivopaioiy נעחעז זײ נאסעס. די ריט 
 רויו ראס ,opnaiiaav דעס hb אוױם

* opamiyp י• רעי זיו טאר׳טהראטט« 
 1ייי פים» און חענד דף ניגדט נײטער,

 א ,ivnypivi h טאר זײ, ערמיערען רטס,
•1טא גיט אדפ״טעו •(אסעלנאװאוסטער

 מאפט y>ye טיערע אין אז ,gy װײו׳ןן ןיי
i*>iy*sno opaioiyp w אר־ רעם םאר 

 אינער• זיינע יױט ראנדרען, iy נײםער
**»gyiin. זיף חאנרעיט עס װען )<מ־*ר 

aa«o*o a gyiyn׳y ,אר• די זײנען סטרײש 
 א דורר געכינדען זיינען וועיכע נייטןר,

Dpamiyy נ*סעס ז״ערע מיט iiaiiYVi• 
gyi ניט ׳״עיער, אין«ייערע ני״נען «ו 

 «ו ׳*nan גרױסען זייער אױף טנטענדינ
 מרעב■ זײער אין נרירער וייעדע gye>yn ־

gye .קאנט* דעס וױייעפ «פט, תאמןי 
פיע־ םאדזעחן ארנ״טער דעו מוו ראסט,

>y און גרעסערע viviypp דער םון עו<ות 
iy נאם, פון וײס i ,עס װיי< דעופאו 
t'M קאנםראחט. רער דא

 נאנץ זײנען ארנורענטען דאזיגע רי
 *ia אין ניט נעחטט םען װען *■ינםיג,

 א איו יןאנטראיוט דער אז באסראנט,
 אזױ «ונתם שארםען. *וױי םיט «ו<רד

 נעװיסען m tv ביז נאיערענקט ער חי נוט,
 ארנייטער, דעם םון םרײהײט די «ראד

דערזעי• אין אױף *בער ער נט׳טרענקט
 מאנושעסט׳טר טון סוייחײט די םאס ג«ר
nn. טטט זיר םיחיט דער(ע«טער »ױף 

 VP] און סרייח״ט, זײן אין נאטרענסט
 דער װי<. ער װי ראר, איע חאנדלען ניט

ג׳ן־ איחם אויןי ארױןי <יינט טטנטדאיוט
 וױ<, ער *י ײעינע, חתחינותעז, מיסע _

M לע* דער סאר :אנקוטען ער םוו ניט, «י 
דער־ און שאנטראסט. o'jie ■נןלס״אייט

V ניט זיינען ויעיכע ארנ״טער, קענען פאו 
 מענ־טעז אויד נאר טעארעטיהער, נ(ױז ^

 א ׳ןןאיסען *ו װערען נזרו«ח •ראשט״טע,
אפייו, כאסעס, זייערע מיט פאנטראיוט

סאנט• דער או נוט, נאמ וױיםען ויי ומן
 םרײחייטען, םיפלע סון זײ רױבט ראטט

iy ,זײ םענשעז, רענקענרע אים װעלכע 
נארענטיגט. םארשטעגדינ זיר •יחלעז

 ײען גערערט, אלץ אבער איז דאס
ira מאנושעקטיטורעדס, מיט 1ט» «ו חאט 

 םון נעפיחל נעוױםען א חאנען זתלנע
 װעלכע נאםעס, פאראנטװארטליכקייט,

 א״נםאכע נאנץ די װענינסטענם חןונען
 װארטן האיטען פון ראראל גורז׳פואזע

vatim און בו׳שח, םון נעןיוזל א דואנען 
זא־ ויי װען נוט, ניט זעחר זיף םיחלען

עסענטליר, גע׳טטעטפעלט ווערען לען
 טים סאנטראהט״נרענער. און ליננער אלט
 זיך יוינט מאנופעיוט׳שורער םארט אזא

 iva ױייצ אוםאך, אן איז אריינאונעחן
vp\ אפדאר דעם װעט ער אז ערױארטען
\.vwim

 טאנױ די מיט שאא דער אנער עס איז
 ױניאן אוכזער װעלנע םיט פעהט׳טורערם,

 אונ* נעחערען V חאגרלען «ו אויס קוםט
n w יענעם «ו םאנופעהט׳שורערם קלאוס 
ע סיפ נ י ד נ ע ט פ ׳ ג בורז׳טואם, א
 אונ־ װעמעם אױן• װארט, ײעמעם אוי(י

פארלאזען? «יך מענ םען *מרטריפט
סעסםע, איע פון נעעינטע נאנצע די
 אויפ־ געמוזט וזאט ױניאן אונזער וואט

 םאנופעקט־טױ םאר׳טידענע ד• סיט מיזםען
אינדוסט־ פאחפידענע אונזערע פון רורם
 עדות ^טארקשטער דער איז ריען,

m אונ־ וועמען סיט סאנוםעסם׳שורערס, די 
rm קײנ* האנען טאז, *ו חאנען יזניאנס
;זוארט נעחאלםע! ניט הײנמאל )סא<
 עליסען זײ װאם סאנטראסטעז, די דאס
נעברא־ «ײ םון װערען ױניאן, דער םים
ן  נאר בוכשטאב, אין און נײםם אין «

תר  דער אױסנעטריסענע װערט עס איי
נעשרינען. זיינען זײ וועלכען םיט סיןט,

א־ינסא־ נאנץ די זיו שטעלט עם און
 טאן צו האנען סיר אויב פראמ: מ

 סייז האבעז װאם םאנופעקטשורערס, סיט
 הםהר• פשום׳ע םיט ניט, »ארט וואתר

w xm,] איהר ײעמען מענשעז, םים 
o itp ײעיעז זיי איז שיײען, *נים אין 

מע/ םיינט זײ ניט װי אזוי ס*מז, ויך
 האט ױן •ראקט־שען א פאר װאס יסו
wt זײ סיט שליםעז «ו אדת׳ען דזר אין 

אד־ די זאאען \וארוש טאנסדאסםעז?
קאנטראקם, א דירך בינדעז וין
 גאד לכתחילח נאםעם^אבעז די

? אױמװפאינען יכם

 iv אינעריג פאר אגעי חאיטען מיר
 דער םון ביעטער די אין אניסע•? מײעען

̂ינטע  און ױניאן דער צוױ״עען האטזי-גע
 איז װאס IV װאריס, מאגופעקטיןןװערס•

 םארגאנ־ דער אין גראבען w זיף גױטיג
 יכ•1י,גע דיזע<נע ח*נען מיר אז געגחײט,

טאדטעגריר? טע
 אםס׳ן •ר^טעסטמו די למש(, געחמט,

 לו אין מאנופעהטיאורערס שילאוס די םון
ך יארס•  רא• די חאט קאמו• ראנגען א ̂ג
 אגוי־ אן גע׳יי^סמן קערועדעאפט דגע

 די םון באארד חיעאיגט דעם מיט מענט
̂וקטאכער די ?ראוקמאנער.  ח*בען שי

 די אונטער געחאיטען אגרימעגט וײעו
 חא־ די #אםת% אונ^טענדען. ^וױריגסטע

 װײדזמעס םון חענערוגג א םאריאגגט בען
 די וױי< צוריש, מאנאטען עטייכע םיט

 געקראגען, חאבען ?ײ װאס וױידז^עס,
 וױיט געװעז ז״נען אגרימעגט, רעם לױט
 לעבענס חױמג די מים אײנלײאננ אין ניט

 צו<יעב ?ײ חאבען דאף אכער האסטען,
 זײ אגרימענט• דעם געבואכען דט דעם

 װײ• ?,א חעכערונג א םאריאגגט חאכען
 םארילאזען ניט חאנען זײ אבער דז׳פעס,
 אױסדרוק געבען צו אום ^עיער, ז״ערע

םארילאגג, דיער צו
 גע־ דאן חאבען םאנוםעקטישורערס די
 און צייטונגען, די דורף געװאיד א םאכט

 נױ־ םאר געחאיטען חאט נאװערגאר דער
 דער דעם• אין ארײגצומי׳טען ויר טיג

 קאמיטע, א נאיצטיסט חאט גאװערנאר
 כײדעי װעלכער pc בא״פיוס דעם צו

 אונ־ צו זיר אײנגעוױליגט חאכען צדדים
 געחאט חאט קאמיטע די טערװארסען.

 אנגעלע״ גאנצע רי חאט זיצונגען, סיעלע
 און אױםגעפאחטט, גריגדיױ גע;חײט

 אז עגט*«״דונג, איחר ארויסגעגעבען חאט
 אן אחן ארבייטער, אאע םון וױידזיטעס די

װערען• געחעכערט זאלען אויסנאהם,
 װאר ער׳עטער דער אק ש(י\ יאה און
 םאר^ידעגע געפונען באסעס די חאבען
 pc ארױסצודרעהען זץ• אזוי וױ טריקס,

 חאבען מיר עגט^ײדונג. דאדגעד דער
 סריהעריגע די אין עמןיערט דאס ״טוין

 נױ דעם אין ״גערעכטיגסײט׳/ נוטערען
 זעחר א געםינען לעזער דער װעט מער

 ארטיקעל זאכליר״געשריבענעם און קילאר
 םײנבערג, י. pc ילאגע גאנצער דער איבער

באארד. דזשאינט םון םענעדזשער
 זײגען, מאנופעקטשורערס קיצאוס די
 pc זײער צו געטרײ אםאי װידער אלזא,

 ריכטײ כאדאסטער, באסאנטעז מאל אלע
 צו כאראקטעדיאזעקײט, זײער צו גער,

 מטעיט עס און װארט״בריכעהײט, זײער
גאך יאנג וױ :םראגע ערגסטע די זיך

 דאזיגען דעם מיט אנגעחן ױגיאן די װעט
װעל־ יןאנטראקטען־^יסעה םון

 םאראננד דעם #צד איין נאר בינדט כע
 װעלכע און ױניאז, די צה װארטליכען

 איגנארירט געלעגעגחײט יעדע בײ װערט
 pc צד, צוױיטען דעם pc געבראכען און
? מאנוסערןטשורערס די

 די סאל: אזא נאר נעחמט אדער
 כדצילדרען• דער סון מאנופעקטישורערס

 דרעס ט^לדרען די אינדוסטריע. דרעס
 א טיט חאט 50 לאסאל ױניאז, םימןערס

 םיט אגריםענם אן געמאכט צורײן צײט
 .איגדוסט• דער אין מאנוסעיןטשורערם די

 דאדוי סעיטעםבער טען15 דעם אז ריע,
 סון םינימום״ססײל א װערען אײנגעסיחרט

 דער אין ארבײטער אאע סאר וױיז^עס
 דער נעיןומעז איו עם אידוסטריע.

 מאנױ דאזיגע די אח סעיטעטבער, טען15
 זוכעז אנגעהױבען חאבען סעסטשורערס

 אײננעסיחרט ניט איז תירוציב, אלערלײ
 סקײצ• םינימום סארש»ראכענעם דעם

 אינטערנסאנאל, אונזער סאר שלאגט
 סעסרעטער־ אונזעד pc ■ערזאן דער אין

 גאנצע די אז באראוי, אב. טרעז^ורער
 אר־ צו װערען איבעמעגעבעז זאל פראגע

 ארביײ די סאדסליכטעט און ביטרײשאז,
 ענטמײ• דער זיד אונטערװאדפען צו טער
 קאםיטע. אוניארטײיאישער אזא סון דונג
 אונזערע דעם אויזי ענטםערעז װאס און

 צו ניט געהען זײ ? מאנוסעקטישורערס
ארביטרײשאן.

 דא האט מען אז לןאאר, ניט דעז איז
 סעלט עס ײעמען טענ^ען, מיט טאן צו

 סאר כושח pc נעסיהא יעדער גאנצען א*ן
 מיײ עפענטאיכער דער סאר װעלט, דער
̂״ען, גרנכ,  סלײז, אױי דינעז װעאכע מענ

 וועלט גאנצע די ײאס ניט, זײ אדט עס אז
 קמנען ײעיעז ױי אכי סאראכטען, זײ װעט

 סעחר םיט ארבײםער זײערע בארײסעז
 אזעילכע םיט סען קען ? דאלאר ■אד א

פאר וואס ? קאנםדאקסען כמוםנן טענ׳מז 1

n גוצאן װאיכא און ״pt א  iwrp •אר 
. f חאנמן דערםון נײםצר
מאי« דאס אז ׳זיד סאר^טעחט עס

v סריחעריגע איע אץ וױ tn, אוד װאט 
 מאכט איחר חרף איגטערנע^אגאל ?ער

 אונסאראנט• דאזיגע די צוױגגען ■׳צוט
 קאד דעם חאיטען צו טעגיעען װארטליכע

 געיטילא• אזוי װערען װעיען זײ טואסט.
 ?יין צו צוזאגען pnr װעלען זײ או ״גען
ײ זועט יאגג וױ אבער •one און גוט  ד
 1 אנחאילטעז סרוטהײט fin גוטסשײט ער
 טאגופעס״ אוגזערע ברואים, דאדגע די

 עס װאס #דעם חוץ א דינען ט^ורערם,
 סאר חױט יעדער גאנצען אין זײ פעחיט

 *ערעק• אױך חאבען עחרענחאפטיגקייט,
 םארגעסען יטנעל נאר זכרוךס. יוווצע טך
 חױבען און סריגען, זיי װאס •,p>p די ?ײ
 יע, ׳טטײגער, איטען אויפ׳ן בושעװען אן

 טאקע װאס צו טו קאגטראקטען• דט אדער
 קאנטראהטעךצערע״ גוצלאזע גא;צע די

 ♦ט<יסט ױדאן די װאס דעם, םיט מאניצ?
 יענער אדער דעד מיט סאנטואתט א

 זײ וי דט מאגופעקטשורערס, פון אסס׳ן
 עחר• אין אטעסטאט אן זא־צױזאגען, דאס

 דאף וױיס אטתין דער אין אבער ייכשײט,
 כאראה־ װעלכע מיט גוט, גאנץ ױניאן די

 טו טאן, צו חאט זי ברואים טערלאזע
? נאריש טאכען ?יר װארום

 נא־ אײנטאל נאר װאלט דאס זוען
 סרובירען צו זין א געהאט װאיט סירט,

 אז יטױז דאר איז דאס אבער אםאיל. גאו
 אומ- דער דאו איז דאס םכח. איטע
 אינדוסטריע, גאנצער אונזער pc גליש
 אזעל־ סון חענד די אין זץ־ געסינט זי װאס

 קען מען װארט זועםעס אויוי נפ׳*װ/, כע
 װעל• נס׳טות, pc סארלאזעןן גיט זיך
 געמיין, אזױ הלײניױ, אזוי זיעען כע
 בא־ זיי זײנען סענט •אר א צוליעב אז

 איעענע זײערע פארהױסען צו רייט
 חאט זין װעױכעז טו טאטע־אוךמאמע,

 אזעיכע אט סיט װידער pit אכער עס
1 יןאנטראקטען מאכען צו סוביעיוטעז

מײנונג, אונזער לויט #איצט איז דאס
 איג־ אונזער םאר סראגע װיכטיגסטע די

 טעכד גרױסער אונזער סאר טערגע^אנאצ,
 א;־ װירקריך איז עס אויב און בער׳ציו.

 ״טליסען צו נאר װי מעסציו, גיט דער^
 א װערעז אויסנעסונעז m לןאנטראשטעז,

 זאילען באסעס די וועלכע̂ז דורך םיטעל,
 םארלאזען אוחיטען. איהם םוזען ישוט

 ערםאהרונ־ טרויעריגע אילע די נאןי־ זיו,
 זײ װאס עחרענװארט, זייעד אויןי גען,

 אזעלכעס, איז דאס װאס גארניט וױיסען
 pc נאאיװ זעהר pb זעחר וױרקליך איז
ארבײטער. די סון זײט דעד

 דאזיגע די כדי נױטיג, איז אסשר
 זײער צו קומעז זאילעז מאטסעקט^ורערס

 אײנצוסיה־ וױדער צײט א סאר כאזינוגג,
̂יגע pc צר&ט&נד דעם רען  -יאהרען, אםאי
 גע־ איםער איז סטרײש pc חלף דער װען

 קע&. נארי׳עע זײערע איבער האעען
 װירש־ םיטלען אנדערע דא זײנען אפשר
 מיט אנגעחן אטאל װידער אבער זאטע,

 קאנט־ שליסען םון מטײנער אלטעז דעם
 ערװארטונג, זיכערער דער מיט ראהטען,

 pc װערען געבראכען זײ װעלען באלד אז
 יע״ בײ מאנוסעקטשורער די pc זייט דער
 וױרס־ האט מענליכקט, םיגדעםטעד דער
זין. סײז ניט ליר

 אז געװאלט, ניט אבער װאלטען םיר
 אר־ טאנכע pc זאלעז װערטער אונזערע
 אזא אויף װערען אויםגעטײט^ט בײטער

 א אנםיהרען םון האלטען מיר אז אופן,
 באזונדער. ^אפ יעדעז אין גארילא-קאמוי

 קע־ סטרײתס אזעלכע ניט. זיכער דאס
 מא־ די םאר אונבאקװעם זײן געװיס נען

 װערען יןענען זײ אבער נוםעקטשורערס,
 קענען זײ ױניאן. דער סאר געםעחרלױ

 דעםאראליזא־ גרויסער א pc סבה די זײן
 סעמםע די רײהען. אונזערע אין ציע

 ״טאלק א םיט װערעז אנגעסיהרט דארפען
 אויטארײ און מאכט סולער דער מיט און

 אונזערע ױניאן. !אנצער דער סון טעט
 ניט װעלען מאל, אלע װי ארבײםער
 װי באסעס, די םון ה;נד די אין שסיעלען

 ©ראװאהא־ די זײן ניט זאל עס גרױס
אלס ױניאן, י ד זײט. זײער pc ציע

 װײ צו נעבען שױן ײעט נאנצע,
 קוםען װעט עס װען ארבײטער• די סען
 מא־ פסיכאלאגי^ער דער ריכטיגער, חןר

 אוכד אונזערע מיט קאטף א םאר מענט
 מאנוםעקטשורערס. םאראנטװארטליכע

 איז װאס אלעס, טאז זײ װעלען דערװײל
 ױניאן די מאכען צו סרעםטען, זײערע אין

 ניט לןײנמאל נאו איז זי װי ^טארה אזוי
געװען•
 רײדען צו איבערע אסילו איז עס
 װיײ ױניאז־לײט אונזערע דעם. וועגעז

 בעס־ דער און סליכט, גרויסע זײער סען
 באריכטען די זיינען דערצו באװײז טער
pc סעהרע• זײערע און לאקאלס אלע 

̂ד, סומען נרויםע די איבער טערע  ײאס גע
 זײנען טאמער דאר, אבער אייק. הומעז

 מאנכע,. ױניאנס פארשידענע די pB דא
 פאר־ הינזיכם, חןר אין האבעז זועלכע

 םליכט, זײער נאנץ pb םול טאן סעה^צו
 דערמא• זײ װערטער פאר דיזע זאלען טו
 פאנד, דאלאר םיליאן דער דעם. אן נען

 קלאױד די פון באארד דזשאינט דער װאס
 ײעט שאםעז, צו באמלאסעז האט כמכער

pb װעט עס און ויערעז• געשאסען םוז 
 ווע־ געשאםען וועם עס ויען שאדען, אםור

 -אװ םיליאן... דער װי םעהר אביסעל רען
 באסעס ךי נאחנה ניט ייד דאריי מען רים,

זוא*- זײ .קאמאוועס^ <זײ\ ;ים נױעע\

pro «נאנצא ד m m w tP  p• w in r i\
 ו״ )Y11 אננצפאגנון, דט נאר ברממורײ

T נארישמײא וײצר אין װאלטען I •ני 
n איצט או א״גגערעדט,  p b רינטיון 

 און, 4#יצס א ױניאן דער געבען צו צײט
 ו צוברעגצ גאנצען אין גאר איחר #אפ׳מר

p #אלזא #קאמוי דער b /אוטסארמ״דיץ 
 אוױ דט װעיען סגופעהטשורערס די אױנ
 !ײער אױף חאבען חרטח מעגלױ וױ דך

 עס PB דערפאר און אױסטו. גאנצען
 ואר״ נעסצר װאס ?יץ צו וױכטיג זעחר

 איצטעען דעם אין איז דאס בערײטעט.
 pc אױסגאנע וױכטינסטע די מאמענט

 איחר װעט ױניאן די ,װען און, ױגיאן, דער
 איחר מיט זי װעט דאן געודנען, שאםוי

 גאגצע די אויסגעחמען ערגסט גאנצען
 זינער װעט ױ און ;לואגטדאקטעדפראגע

אױןי ענטפער ריכטיגען דעם געפינען
איחר.

* * •
װאונדען. אײגעגע

 װאס חױדקאטײעאן, לאסװאוד די
 די דערגעחן צו אוגטערגומען זץ• האט

אזא חערשט עס װארום ׳סבה אםת׳ע
 אױם״ אורחא אגנ דאט חײזער, אין דוחש

טיט קאנסער, שרעשליכען א געדעקט
̂ןער א װעלכעז  או• אוגזער pc מײל חיב
דורכגעפרעסען• איז באװעגונג בײטער
 א pc אבזיכטליר גאנץ וײדען םיר
 בא״ ארבײטער אונזער pc ט״ל חיבשען
בריגדעל׳ס pc בלויז ניט pb װעגונג,
 טרײדס בילדינג גאנצען ױין pc ױניאן,

 שאגדע א עס איז ערשטענס, קאונסיל•
 דא״ די װאס הארצען, אין װעהטאג א און

 אױסגע־ ערשט געמוזט האט װאוגד זיגע
 לאחװאודײןאםישאן• א פרן װערען דעהט

 באוחן• ארבײטער גאנצע די חאט װארום
 ״אמערי• דער דורך רעירעזענטירט גונג,
 געמאכט לײבאר׳/ אװ סעדערײשאן קאן

 שענד״ דאזיגער דער אט וועגען שוױיג א
 דיטען גיט קען עס ? לוארויציאן ליכער

 געװאוסט ניט האט זי אז תירוץ, דער
 באוחד ארבײטער די וואלט דעם• װעגען

 דער געשטאנען׳אויף אמעריהא אין גונג
 ױ װאלט פליכטען, איחרע פון חויך סולער

 שאנדע די װיסען. ניט עס געקאנט גיט
 צױ מוז עס װען גרעסער, נאר אבער איז

 די אין קאדויציאן ד• אז װערען, געגעבען
 סוד הײן אופן בשום איז טרײדס בילדינג

 ארבײטער־באװעגונג• דעי אין נעווען ניט
 געװען זײנעז טרײדס בילדינג דיזע אין

 חוץ• גאגץ האבען װע<:ע מענשען׳ גענוג
 סארו■״ גאנצער דער געגען נראםעסטירט

 קא• יאקװאוד די האכ זײ םאר ;ציאן
 אין ענטדעקט. יעסינ װעניג גאנץ מישאן

 גע פארשידעגע בײ צײטונגעז םאדשידענע
 געװא״ פארעפענטליכט זײגען לעגענחײטעז

 צר טרויעריגע די איבער ארטיקלען רען
 דאף און ױגיאנס, דאזיגע די אין שמעגדע

 לײ• אװ פעדערײשאן אםעריהאן די
 אײג־ און םאכט גאנצער איחר מיט באר,

 אום מינדעסטע י־אם געטאן נים םהוס,האט
 שרעקליכען דיזען צו סוף א מאכען צו

 שרעק• זוירקליך ניט דאס איז סקאנדאא.
ליך?

 אײ אויף חאבען סאראיבעל סען קען
 באחוי■• די מאכען װעט ער װען םיצעז,

 פעדערײשאן אסעריקאן די אויב אז טוננ,
 יארגער נױ גאנצע די אויב לײבאר, אװ

 אזז געשװיגען, האט באװעגונג ארבײטער
 עס איז ױניאנס םיעלע אין אז סםן, א עם
 ניט מענש אזא װעט בעסער? םיעל •ניט

 אזא ציחען צו רעכט סולסטע דאס האבען
שלום?

ױגי• די pc שאנדע די איז דערםאר
 יארס, נױ אין בילדינכ־טרײדס די pB אנס
 ברינדעל• די pc שאנדע די בלויז ניט

 ארביי• גאנצעד אונזער םון נאר יוגיאנס,
טער־באוועגונג

טרע• ניט פארזואורף דער קען געװיס
 חא• זײ ױניאנס. ראדיקאלע אונזערע םען
 דא• דעם אויף יאנג שוין אנגעװיזען בעז

 ״א?ײז דאס שױן ברינדעל• בודלער, זיגען
 30 םון סאלערי א געצױגען האט ער װאס

̂יך, דאלאר טויזענד  געװען איז יעהרי
 אבער איז עם סקאנדאליעז. אײנםאך

 געװען, ניט סוד קײן קײנעם םאר אויך
 pc באם דער םאקטיש איז ברינדעצ דאס
 טרײד; בילדינג דעם אין ױניאנס אלע
p^ אס b סטרימןס, רוסען משרתים זײנע 
 אר• דער צו צוריק שייןען װילעה זײ װעז

 אר־ די דאס און ײי״צעז, זײ וועז בײט׳
זא־ צו אזויפיעל דערבײ האבען בײטער

 זײ וועלכע בײ געבײדען די װי
*•.רבייטעז.
 סאר־ געסאנט האט אײנער יעדער

 זוערען סטרײקס אזעלכע אט אז שטעחן,
 וועלט דמר אין גלאט ארויסגערוסען ניט

 די אט אז געװאוסט, האט מען ארײן.
 ברינ־ םאר םימעל א זיעען סטרײקס אלע
 pc נעלד ארויסצוצאאען חברותא און דעל

 האט מען כאטש בזײהאנטראקטארס, די
 דא אז פארגעשטעלט, ניט זיך װירקליר

 צעהנדליגע װענען געהאגדעלט זיד האט
 PB בריגחןל. פאר דאלארס טויזענדע

 האם ארבײםער־באײעגונג נרויםע די דאד
 ניט איז ברינדעל pb שװײג, א געמאכט

 ער גאר געװאחןן, באיסאטירט ניט נאר
 אין ראליע נרױסע א געשסיעלט נאר האט

 באװעטנג. ארבײטער דער םון סרײזעז די
 וועלנער געװעז, עם איז דיזער׳חברדדמאן

 םאדדאפם געלעגענחײט יעדער כײ האט
 באלשעוױם־ אלס מניאנס, ראדיסאלע די

p םישע, b ײי אײמעודמייט, זיד איײז
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שראוירא. אוין
>019'0 in  10 ,tnmu«n tv9
װ«ט וא־יום lyprii או׳פחן*  aye 11•
van דאן ױו  /iy *« tvrvw  <«« אי־,־ ד  
in׳  •ii*ii* 11 די ׳וי«ן  o iv .w t ino 
M W  i* i י«ײי1׳«וי טר־יר ועי ין» .M

010'Hi 11׳ •y iva0 ,m mי*«א i*f 
 1א*|«אוו*י» א*י ואריו•, eve אז אוױס,

m י1ײ1בר* ר«״ ר־ט m  0 lynyi 
ir ד און iv אי׳ז איי mva w און 

000VW חוי אונטער lymityj םוחו
tie ,♦דאס א«ו/ נריודן e w e i יו» 
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ו1נוי ז״פ ן
ו און חן

it gybyn ytfiyn ,\n 
wiyiiyviy, א יס1א פיחרפ ey׳«ir*ii מחר

y i* מײן אר1 ״ i r i i• 1• 0י איו(
W און נ^יוחגי״ זײא אײן 0 in  lie> 

n וײט רyר n iw 09 אוןPW vvvha•
gyby ^שאריטר *ijny 

m w a  r i *אג 
t פאר f<* ן א iy0m»• ו
1< r?• איי •vnw 00i ̂ער חנר אין לינסטע gyiiײול*/1»ו1ירש׳ציו«א »y A0V0V1 נאנ

־ י ־“ ן
an טע«עי *?tyi*ipiaB iy gyti

eyi” a asaa מו1 ײ#מ|/11או*0 װירס׳׳״ו 
ן  iy»*i» 11b yijyt*i« ויו פאר anyt ן

aydiy נאר**« gyi**» ya>yn אונ״פוו,

W ואפ נוםטע, in iy«*f ,yuoinyr‘ ,לינשײט t״iy אוראוחyנprJ׳ײא iyt*f 
m 'tavn  iv sen ויו״ פאר f eyn« 

gye gŷ yt, 1א| oyn 0ר.
 אייזם gy?af «יר וױ אל)א, נוינדער,

סיר iva*!,פאראנטע און gyeyn ניט
 yens yo*iii יי gyn א« ,gypiyiyi כזוזען

 •11י)11דפדײופ*י1גילדי n אין ארנייטעד
חענע• א עטװאס אױו* ;עשטסנען װאלט

tyi liia רור 'iw m  tie yeiar׳n> או 
gypin, נדערשי אזא װאיט g«p א״ 

 איי gm*ooMpy eiypyi, 09 דט ט»ג
 או• יי fie אורװיםשנחײט va'ipviv די

 yruyairpya iy**i nun און נ״טןר.
 »י' איו אפ11 איץ, iy נליינדלטיגש״ט

ד  װאס ,gyoriyei*b שלײוליכש זײשרש נ
 און yiyoo'tpy די כחנגיליר נעדאנט ה»ט

 סיר |1א Pineie פון meepyityi רי
gyiyt gyne, 11 ױנקט, אז« ay0 פארשפ 

ayn זײנע נעחאט uyn m  ,19H00303 
 ayn ip gyii נריגחני gyiyn אױך

 aye *11 ,iyina אין gnyii אוײננעז¥«ט
 \9i9Oi00 iyo*m זיין אוינ פארשם,

 אמיסאו* «יר gye*yfl ניט איהם ועט1
יחנחען.
 «nT און gyp oyn איינ*ינש, דאס

gyiyn tyoyi, »991 עטלינש די דפס אי• 
miyp אין ארנײטער ytn ימיאגס *it 

 אמשדסיי* ז״שר אנפיחרען מייטער יען
 •ouiiy?PB*w 90 |1א אניטא«יש לינע

 אוגראנשגאר *H און שױשר װי טיגשייט,
oy וײן ניט זאי iy**» gaaflisyo •אר 

K װעט סוף ני סוף נייט. 'y ii jy«o 
 yaei*e די אין אױו ליכטינ אניםעל
|.y*v>iiyp און נודעי gie נעסטען

I שלעזינגער כ. װילקאסען
»*« יות,1ש yin שר״בשן םיר נעת

«tv>r נאך  by 1930 שיו*, אויפ׳ן iy׳
 רy gm שטונדשן״ פון פראגש א נלויז איז

 |1א )«11א טיס זײן װירער נ»<ד וועט
 oyn אלץ, סיט אמז מיט טײיען זיד וועט

 אין irvmeiy gw אננשזעחן זיך cyn שר
 פאר* חאט ר9 װאס .gyeaiyo 3 אינער די

m «1 זינען און יוראפ, אין נואבט an 
 *on eynyo אין פארנראכם *ייט ריזער
 שרפאחחד אדן אײגדריקש זיינע יאנד.

gyi סיר סיטטײיזנן. אלײן ער ױעט yp* 
 gw g׳iyii*ty>e׳ miyiyp זאגעז, רyנ נעז

 סי״ g**p האט רy אז ,gjnny* און יאחת:
on פר װאפ *ײט, נאנאסר דער פון »*« 

מ  אויא פאחתגדט גיט ייראפ, 1אי 1«
 ויי• 1ל0 טיט האט ער אז נםלים. דנרים

a די נעזוכט mm3 נע n  ,gyepaa אסת; 
 נ׳ד גיט oyn ער םײנוגנען ווערנפ א«

 tyurroa• פארשיחזנש אינער האט
 מד נים איחם ay תאט דאך רוסיאנד, אין

 «ײז אין מינדעסטע דאפ אויוי שםעדט
ר זיישר א»ן ^אנשן זעחן *ו שטחננפן .T?yp סינעז רי
**m פון g**t a*«yi oyn רייזש זײן

 ויין פאר מרזסנלױ ama פאר נומן סען
 איו ay .\vav1 gyi*riya**n גאנ«עז

 *yo דדײ די אין Pyt iv אז אונםעניױ,
Iv, 0'9> 9919999 חאבשז ניט נאסען 't* 

 נײשרמאו־ g**» oyn *ײס ניײכער »
 מינ* סטסר33וז דער gie זיין gyo*n נענעס

ד פאר טינשיים  נפרט Paiyrvnyai'a וז
 נאײוד ארכײמד nyywi דער םאר את
 טמ* דער פון gyoyi an איז נגײ• נונג
t ווינ׳מן שאנאל3א־נטעמ מר o 8איח

 ״gya**n סיר ײיימומן. ןys’pmyn א
pm און סייזשנחנ אז  'gyayn n ir ’io• 

 a*o gy3yn gi« ,oma נאר נןכענשט ײו
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 דער פון רעוויטאטען n גאו
 איצ״ נאר שוץמצועצגענוגג. ארנײטער

ד עס טאנט טצן  אוגטערי גרױסען קיץ ײ
 מאסען״ ארנײטער די פאר טי( ׳איצד
 סען מיטיען און ■איט״ען װצינע יייר
JVP יאגע• דיער פאדכעסעחגן ײירקליר

 Bt* םען סײנוגג א ̂אר װאס גאד
 mpo •אליטישער חןר ײעגען חאנען דט

 ״אינד און געװעחנייכע די פון טינקײט
 ?יכער, עס pb *וגיאגס, טרײד טאדישע״

*f טעטיגס״ט עקאעאמישע זײצר pb גוט 
 בא״ און אומשטעגדען די 1צ צמעיאסט
 גא״ שאייטאליסטישער דער אין דיננוגנען
̂נישאפ̂ט  װמ״ רעדען צו י״כט איז עס ז

VJ| זאגאר ױניאנס, אעדוסטדיאייסטישע 
 אינדוסטריאליס״ אמעסײנעם אן װעגען
 יױ ביג ״װאן זוענען — פאדנאגד/ טישצן
p ■ראקטיקע דער אין אכצז• — דאן׳/ b 

 איו אסילו אױסצופיחרען שװעד ועחר דאט
טאס• מלײנעד א

 ענט״ דער װעגען ע»עס לצזט טען װען
 טרײד״יױ pc עגטוױסלוגג און שטעחונג
^ אני P* T װארןפט ד i אז אױגצז, יי 

 חאנען װאס ®יד״ארבײטער; די ודאדע
 יויגען, חעכערע נעשראגען געװעחגליר

 ע ט ש ר v די גקגרינדעט צס חאגון
צ די אױף און ט ס ק ר א ט  ש
 ערשטען דעם סון * ס נ | י 1 י

 װאס ארבײטער, n אז ױך< דוכט בליס
 עקסילואטירט, און געדרײוט סעחר װצדצן
 יאגע, ערגערער אן אין דף גצפינען װאס

 אר- pb סארנינדען צוערשט זיד דאדפצן
 •ראקטיקע דער אין אנצר !•ניוידאן,

 פון אנדערש. גאגץ ארױס oy ויר צײגם
p טאנ-ידנצד b די זײ# אינערעדט. דאר 

 איי״ חאכען אליץ, אדכ״טער״ *•דאסטע
 סארכינדען צו •רוכירם דט גאר געגסליף

Tt• געדרישט, דט וײ חאט םען םיעי װי 
 עיענד זײער געװען גיט איו ov גחיס װי
 געליטען ניט חאבמן וײ שטארלו וױ און

 סרא• די אויר אבער חונגער• פון •שוט
 םענשען, זײטיגע pc פארזוכען pb כעס
pc ,סאציאליסטעז ארכײטעד־פיחרער 
 די ארגאניזירען צו #אגיטאטארס און

 גרונד דעם אויף אדנײטעד״ *•ראסטמ
pc טרײד-ױניא״ ״נײעם זאגענאנטען א 

 טײל• געקראגען חײנט חאט װאס דזםי/
 נעסען סיעי־סארשריעגע די אױך ײ״ז

 ״אינדוםטריאליזם״, און ״סינדיקאליום״
 דורכ״ שיעטער אדער סריחער ז״גען —

 ארכײטער־ארגא• אזעיכע סון געפאיען•
ען, א^נ  אונ• געשאםען װערען װעלכע דז

 הייםער א אין אומשטענדען געוױסע טעד
 ״דאק כאריהמטע די ימשל וױ מיגוט,

 דער אוגטער יאנדאן אין לייכארערס״
 סאציאליסט געװעזענעם דעם pc ל״םוננ
 צױ דרײסע יאחר א םיט בױרנס דזשאחן

 זײ• b אויס געװעוזנלױ זיך יאזט ויק,
פעךניאז.
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 n װארום אזױ, איז דאס װארום נונג,

 נים גאר דא שטיטט ■דאקטיקע קאיטע
 טעאריע, אינדוססריאליסטישער דער םיט

 ערקיערונג• ישוט׳ע נאנץ א סיר געפעען
 נאר ניט אז אדום, דאן זיר ?עחען טיר

p ארכײטער״ ״פראסטע טאנ-יױנער, b 
 אינגאנצען ניט אױב שװער• זעחר עס

 אויר ואגדערן ארגאגיזירען, צו אונםצגייר
 טרייד ?ײער װאס ארבײטער, אועיכע

 יײכט ערלערנען טען קען םיאכח אדער
 סאל pB צײט. לורצער א אין אױך און
 ״נא«יײיר דאד, עס איו סטרײט א פון

 אזעלכע סאר סקעבס סריגעז צו לײכנתר
 פא־ װאס באשעםטיגונגעז, און פאכען
 B און איבונגען סיעציעיע דט דעחון

 זײגען דעם צוליעב pb יצחרע• יעמעחנ
 iut וױידזשעם די איגמםײן pb אויך מס

 סארהעלםניסםעסיג טרײדס אזעיכע
̂נע• קי

 דאר ווען זזןיכסטםארשטענדייר,
 נעוחנן בכיל װאיט וןיאסעננאװאיסטזײן

 װי טאסען• ארבײטער זײ בײ שטאדהמר
 יזננ״ די pb אפיױ אייױס ויר צײגט דאס
 סאציאי״דעםאסראםיש! די װאו #חנר

 אײג״• און צאחלרײך זעחר דינקן •ארטײען
 גצ״ ויךb מען וואלם דאן — סיוסיײה

 טאג• pc ױגיאגס אסיױ אגוזאיספן קענט
 r נים דאך עס איז יײדער אכער לױנער.
 ארבײםער איע אדגאניזירען צו לײכט
 pnsnBC װאם טריידס, אזעיכע אין אפימ

 ס*עצחנ<זן נאג״ז און יעחרע יעגגעדע א
איבונצען.

 pB אנשטרענגונגען איע סיט אט
מניוך םרײד סון אױפטואוגגען איע סיט
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ivana-tvp עסעט׳דט; Mto rm ווייט 
mi וי m rro די םון tyayn oiya” o א 

 די פטר״ש. pyivava ס ;ypovo אין דעח
ovo tva’o אױנייטער r די ווינער ma 
tvaatirt רעם סון tfavopyovo אין סין * 
avo tya װעט סװם w רסתסס סטריייו 

oa’tavya Pvv’oo, ןיין
ro'o וױי דע;אא/ וױ tKP — \n 

tvoaoiooa tvo טטרײק ראזיגען ועב 
ovar'aor ,tya’Paivnya m iod ,סטר״ש 

fo אין פסר יויטט װסס ר»ן, דעם vpo 
iva'rfyi vm ivoaio fix lyiayp! א 

 דעם tio ./irrar הענעיע פאר סםרײח
 נאטראכטעז אױך סען יזאן סעטעיטענט
yaoa M io b עומח:יינען> jm •ראוססי• 

y r| : די aio״tVJiMiiyj tvayn iyo 
i v t ד, םאדעמנג, חוי«ט n. רי *ntTar 

tanyavn, געװיסע מיט oman. וױי |yo 
 דעס tvoaoiooa אויו סען typ — אנער

 *VTor’3־iy׳r א םאר סטרײק דאזינק(
v*vi>yn אין laoiaav. ״פײט״ א םאר 
tvrMty דעס און ר»ירו» עננילי׳כוער דער 

tvr'Paav ,אין סראלעטאדיסט tvapyn 
tvaoipya oyn rm יאיד o rn ניױ א 
זאגען. iv אזױ אױ(,

ivo דער riy שוש ovn |וונהט «ײ 
 דער װ• ,ovyayiaoa אין pyor אזיי

 און עזסטראװאנאנט ז״ן ovn *וזייטער
 <מיי• די פו) סמרײח דער אינערטרינען.

tm ivana'ivp’ip v r נים p* ׳ן atmva•
iva’P, א פטריײז. װאכעדינעד Poiyava־ 

 ננלל tm אינדוסטיי גרונט א אי) ססרייק
 דעס םים עו׳ציימננ׳ yivao'vtmnn א

 פין ;רייננןװיכט cyi oiyoriv זי װאס
vPk ,אינדוםטריען ocoroa אונ״טס־ 

 eiomoc oeoroa ,pyaaoo• יאיינק״ט,
tvaato’o דערניטערםע נעםיחיזז, סע r 

 ורא־ דעם און נורז׳פואזיע דער *וז״פען
י *װי׳ןןען יעטאריאט,  אר־ און חנית נן

 אין קיאסען גיירע די *וד׳פען נײםער,
on העריטנן א גי׳מט איז אזזין גי׳פט 

 נרע־ הױיען פיז סטר״ה א ״•ונייפוס״.
 א םיינט עמייאנד, ײ• יאנד, א אין נער

 א־נדוסםייע״ on םאר סיא• סורא׳רױער
 ריחרט װאס היא■ א יאנד, סון מנען יען
 און אינדוססדיע רער םון *וױינען אלע אן

עי םון טיכטעז איזנ  און נעזעי׳פאפם, ו
 חײן <יט דאס איז אלײ! on אינער ׳פױן

o געװקנליכער, v 'i אלטןנייכער קיין 
סטרייס.
אוס״ ספעוויעלע זא אכער ז״נען עס

 Iדאד« urn רערח״ב^ן װאם ,inivoa׳
i *ו פטרײח n ר8נרו־ א פין #רמא» n* 

Diyeriy <jju«my iyiyiB<yi>yii, 
o «1׳j סטריי? א דאס א׳ז r| וי ?^?*ly 
iy סיו )איי*( רyנŷר » « i m •אר 
a״iiuimMi iyo, חד lytwnnBi 

 די |i« ״Djy״i« ט*י#ל״ די דו״׳ניני/
 און ארנײ#פו [nxsavi^M די רײנפדס,

סיט שטעלט טיאנספאיט די
 די iya?yn ריט דאנט, ymn א פאד «»ן
jjy׳*?yi yy׳>Biyayi »n y ייף inyt 

f r o ײ וי oyu iy■ איו D;y׳’?y טר׳ i 
 in• אין פארנאנד ׳פטאריזסטער און רyט

iy איז און יאנד i |ic lyayi'i^o iy i 
w lyyjyj־a״uyiwa iyB,» די אוינ 

oiyj«a iy פין lyoyjyruia >װיי i יױ 
y סטרײש אין אמיס ד׳פט ואיפן יאן ^ i• 

y״ro, נמ׳ז דאס איז i« B in, זײ זואס 
 iy נייטינ סאר נעפינען דט ואס האנ^

y זײ װ״ו טאן, w ,די אז (^ואוסט 
a״oyi inyn oiyj הטרײק yyvv i, אז 

 yרnאנ די דאס אריין, סטרא׳אונאש דער
*yn oyi פו; nyiy^wo »װײ

yi| ,^װעט סיט־סטדייל t״iwyi j •אנ«ו 
 נלי•n תר אוי(י pyie׳ טויט א װארס^

j jn y jy i  iyy
iiy״o;yo, דאס איז iimya ין״ן ד׳פט 
 סטרייס, iy״»flfif?y סיספי״ m ״••ור
 סיח• די איײן. ׳פנירות־פטרײק חײן ד׳»ט
iy i די פון Jy״«w סימפדס i׳y r) 

n״f סון ואס^ vnv יי lie אדױס y
lyonyoi’B vm«  נא• w נעזונט און ,"

v r v ׳ די*lyonyoa איפ פון aiy״)iyo 
y סו| ii* i on\ ,וײ װאט דורכרעס םאיק 

 דער סיט jyoyry ,oinBoyj האנפן
nyayn« פון •ר״יען די א« טני־ות, ®ון 
inno ני׳עט זאי^ן yJהyכyרט ,jnyii 

tjratyn ly ד• אין או n y ז*י oMnyj די 
 אנאיױא*יע.’נא* — רסואח נאקאנטע

 קױיזון־סאד די סיט »ny׳m די אוינ
 און iyun ,oy חײסט ייד, ײ׳יי׳נז נאט®(
y די wovnm fyiyn ני׳פם jjiin *o| 
 אליין ויו ,ס׳פאסט װאס נרמד, on אױי

iyiy«o,וואס ״ oy וועט in n  in i ’D, 
 דער- וחלילח, on זאיען, טאננאטע; די אז

n״i *י נןלט לײנען v ,סויל¥|מראכער 
jyayn פא• די נרייס געהאט ארנייט¥ר די 
 ty^ip* די אנאליז^ן’נא* «ו דעמננ

 זימפז—אינעד, אונו זיי ״ניט נראנענס,
i (אנען iv נײיט tynyj זיי n חןגידמי 

 קױלען״מאינא־ די ,o׳emr ym»n ד־ט
 •1נאא איױ זיי |yiyn i*o און — טען,

ײעט oy א) פאתואיטןן, און נייטען

 #■פלײגט, אחמ, ,lyayiy 1סא פט״«ן
״,iyDN»yy;yiMp די 1פא

 *erm רי פון ®’(י^גאלץא* יי
iooiiJ*y׳y| איז p o-n|״ lyo'wyo* 

••nyiy» y i» י1 ניי iiv 'iin *ארנײ 
iy«, אין אוינ ovu i« c m סארפורען 
̂עדקעחרעני׳ט, yroyjypy אן  t, װעט א-
*yaipip) אױח yiya cyi| און iy i pun 

yjpn אינחסט• די **יאגאל'«ירפן1 פוו 
w נײט־׳פע ד• ,1לא( סון י«|1 a i p 

y’yB[ א1א םאר א•) וא־ט״ i'iy jy’yN ; 
 ;־,א yooyu n אין ױניאגס yooyu ד•

t ly’iosn״yj| נאטיאגאליזא* אוא סאר 
v 'i, די yn>iy אינ״ספר m u איס 

א»^,1נא»יא;אלי אוא פאי איו א
 די זיר האט ײש1בט לאדגען oyi אין

u ii'jy i, ,איזא Biyjyiyj יט> iy i סיט 
im yo lyjyon iy i« סון nyayn

iy ׳פנ׳הת j ס־ט m סיס ,1¥נאוזאיטענ 
iv »nvi*c lyp'uys iy i •נאז־אנאלי 

tyi't נא»יאנא* און ?ױי^־גלאנענס, די 
yypt’P א נלויז איי pya ,lyj’oyo 

ysm lyy 'n ’an\ סאװפ־ 1סא יא, פא*״״
 זיי jyii ,iyo״aip yr*p»y די סיזם,

l״iyjy« |n די םו( נאוויאנאליזאןןיט 
o ,jynoonj*p״yj| 1נא ד׳פט אס1 זיי 

 ypyt; אינדופמדיפן די אי זין׳ on יין
lyiynyi וא1י1• *י גיטyo ,רענשען iya 

yאJ m » פאלל, «ום y ; ♦מײנען ד 
 זאלען אינחססױפן די או אויר, on *ט8

 פון )iyo״ain די םין tyiyn פאיװאיטעט
 א־נ־ י1 אין א׳פ«סטמטiyj 3״t װאס די,

n  ,;y’loon אלזא, זיך האט רעניחננ
די אויפ און [,ypn׳* «ו פאמיאם גפײאט

 די *יריפװײזפן iyiyn דיטנייעלעל
 *װייםפל קיין oy איז אדינגוננטן,3ח־1י׳פ

ov'i, די אי ir iy i;; אױא א״נגפחן װטט 
yiyoyn .חנחות
m פון Jp  i n י*ט» iyap זיף ח*ט 

 סעסט• סיט פארחאלגתן רעניזמננ די
 ניס זיר חאט ױ אי אוױייט,3 וואס לייט,

 ,y'yipyiin אלדינער3 א םאר ןypראryנ
 ׳ענפל און אל״ננעגראנט חאם «י אמת,

oin«eyiain א ryrya, איהר ניט װאם 
 פאל א*ז דססר״ראכט סאש וחיס׳ו א 1וא
fie א piy;yj> סםרייס on  fie טר־פל״ 

 inn'c'owny’jn די אנית, אלייענס.
tyayn גןױכט ioo on״p דיםסרעדי״ «ו 

o׳m א אלס y>K,in^  אױם־ ;yiy׳
 נעװענליכע זײנען דאס iyap <i«oe׳

 נלאפס, נ^עחנליכע קאניסס״םעטאדען,
n קייז קיינטס אויוי חאנעז ״t און « « a• 
m לאיד נעמאכט. גיט א״נײוה

נאולח נײשסםע
 )1(•ילי««

װתילער. ז. 1סי
 fyay< קור«וען אונזער סון ס׳פך אין

t״yi| וואס פארנ״נטגאמע(, רורות דרײ 
 די |Vtn םיט נא׳פעפטינט ויך האבען

m’ און yinie איד״טע אײנינע y דור 
oyn אז ׳פלםח, כאמוגח ;ענלויכט oyn iy 
on ריכםינפן opunayer די סיט an״ 

.fypo’o yva
 זײ :אמיןי opipya |yayn on״t די
fyayn ,אלײן גאט נאר או נענלױנט jyp 

 on םון י׳פראל םאלפ דאס אױסלייזפן
y w a| ס׳איז װען און נלות fyoipya 

fyayn ,tn סאר *ייט voaypv א ’P די 
 סראנפ אידײפפ רי |yty> ivouyi זײחנס

 ״unranp (|yj״n : iya«er iy«» אויף
ipoopo, דאווגפן fiat תחילים IVmt... 

f n זייער אכנעסאן  |yayn ,ppn״o n 
 fyayn וײ — נאסרידיגט <?סיהלט «יך

iy n  tyeyi ,און פליכם jyo*iiy» i y 'i 
 ya up iyayn* ויי דיין,., inya איז

 ראס סאז אל1 עולס סל רנוט m ױארט
iy און איבערמע״.  oyn ivoye םאר־ גיט 

«ן on גיט און תפלומ די נו  eyrya 
v די tyayn טאל, n n  o n « i אױף ya* 
evn אי« ססתסא תירמ: א in  m

אח \,rm\ *י אויסנעלײזט ותרם יס3
 איז eie lyanenyyyn m װאס אלץ
up װ> fyoia..

tyayn oytane n אױן־ tapipya ארויף 
p זײ —י ir  |ya*n אמנר O’tam אליין 

מן ניט מי tm גו n  M? fw ,n m e it 
om  ym  pjpy I f y w w די ייה 
Dtn m jn m im i m $tiflue 0/^Blfl D 02j 7 P י l n_ _ ־־

מ״וון ^ ו וו  די לונס» py וז
im munm מ די י ו י ו מר, ,pn(♦• ו תרי

סוווי ^ ו  yyy< מגקימ^פ
m די n Mt p y  *r m \TWfi pnm 

tm pnyw y  | M 
oy)!Nni W 'v u  SMf p i

י yw irY ו tM rM ד
W7m jarwmw
י4 >

* m---, ;*■&+־ ״## M.

n איז ה׳פכלח  fio jya’iPa iy i ty^nya 
 אױף אויר iyan איז אולח3 די טאטעס,

ayii on יט; tyoipya.״
i״tya די נעהוסען m a ’p א און pip 

 פארזי־ tya״f זיי — און ארונטער נעטאן
tnonya oiyo ; זיי tnynn tyayn די 

o” pa’topanya : דאס y׳pp«o y n 
p o*a iy i  oyn״iyoam inya t די 

I |yooi> in דאד oaayn oy — סיס  f*M 
i און n אי« לאזוגג tnmiya : 

inya » ,ny אונטער n פיס!
m a ’P n  tyayn lyoarm a’i;ypip 

tnynn אויר m r n a nnan און 
 זײזד אוין און ,tyy;yo yiayaayn מפס

m ■ראבלטס a ’P n  jyayn ;;אויסנענומע 
 ״m ראזיגפ די סים טayפy1וy3 |1א

m n n ’o yo’ru, פן3אנ1ק3 ויי ויינען 
 ענטודאזס און fyanf»a tytnna»p סיס
am o אויי n און םאלקס״כאפרייאוננ םון

oo” nrayo״aaw” iooa.
law, די ina*p, זפחר איו oey 

tyoipyao’io ו» mayo inyn ע םון ״ו  נ
ע ty זיו האלטען vo לסאי ו״םעז,  נײו

yPen’Wםאל, א אויו• ן fie ױיס אײן 
o'nayova |yo oyn, לאס נאפרײקן דאס 

ppyo א איז yiya'ona א און אױפגאבע 
nyeaynya י ראס און ליכפיים,3סע oy 

n 3 איי  jna’aioo iy ailp o*aאםרײ״
pan iye*vn on»אוגנ  t סים m 

aawnoya פיז nrayo i n״o, ניז װײל 
i n  no aye m 1?סא*יאל anmona 

on  fie typ ,tyoip oyn סאלק איוי׳מן 
m 1׳ t״p p׳• eליס« a׳,«fya” >a o 

ii* i n  fie ,fyayan״iyo ^זײג oyn 
e'navo'ya fyo, אױב דאס re»  t oן n 
iyoya raiyay אײי אויסנײעז m סא׳ 

t 1סי tyayn נאפוײיאונ^ וױאל*־ w 
tn ypyan w פיז ״אולנ1נאס די o n 

 תלי̂ז »13 הא מייל פאל̂י אידיאתן
_ *ווײספן, סח אס oaayn אײלס

__aaop *n m i  vyu די tyoMRi mayo
m p o  oya pm jn M m a y  y tt pmya

&3.

 בײדע אוח ײננט1נ און 1יי1א גים דך
 אײך איחר oyn oy ...pyo א מ׳ט נאולור

p׳in a אז o״tya איז לאנד, אייי׳פ oy 
 אויס און ...y'vipnun ypo'ino י1 אי«

”o 1 אױם טענות, pa’tnpanya
ס׳וױיסס :עליכם ׳פלוס ז«ם װי

 n «ו רםואח די עתעל, איז וואס נים
 *װײ םיט נאנליפט anayiyn םנוע״
mPina א אויף Pyo פאר זיך עפענט on 

n׳i׳'ppyo |yis א אײוי a״iy ,וואס ניהגם 
ya’Prayo i"P >/פא;טאזי oPyn ראס זיך 

 די,נאפליי־ — typyue^׳o oaypya ;ים
׳ קאנ־ א אפנע׳פפיעלט tyayn סלאיתן «

ym 3 אױא מרט mװאם דליר,3ײ h
oyapyto iya oyn opyn נעהעיט דט 
ppoaytyn >pr otni tie,גיס טעהר ־ 

,yoan ypnimo oworao tw ...\rvn 
yoan ypyayirya אנדערע איז •v:va 

 א tyayoit'yao'W איצט tm yean ליכע
m אזוי ײי יראנלעמע, n״tvo oa םאל 

tym m  on סאלפ yoan ytpnvra, ױי 
ז מן, מאכט יזוי i 10 י nי§3י* iy» fie 

n ,pya״o י1אוי אייו יאל tyip'im on 
ppyo אננעווע;דעט tnyn,עס ״ tm דאך 
iya ניט tyoya Pot'o ,:nmiya oiynya 

 ya i■״niyriyayp זיי און nvn מין א
typymy i«mya»iyay> in o  ,tyaoia 

tm ׳oe׳iyp׳ tnaytro’to in o דאס 
jyonyatt m o  oayprya ty’no דערםון 

”fo jyo אל׳נ pa’Payo ,ערנעחרוננ fiM 
o n  jytoP א אױסנעײז BMOiyaatn.״ 
oonoy ttm זאל אזעלמס jyoipioo סים 

 ,די דאך װאלט mn וױידעל o סון םיז ס
opynדאך ם׳װאלט אױסנעעוידןרנ^ ״ 
 ־’עםדאױ־עקספעדיז אחיסנע׳שי?ס תיכןי

oy, ס aiimnp או״םנעהױכע; זיך װאלט 
oyoy — מלי «ער :קליעייקייס ס 
I חײם

o iya1״ i nי yrm i ח־ה׳יטע oayi 
rya ro  oy jyti o n׳tntm taiya פאד 

jyrnm  on ,י סאלס* i n  po סון ליענ 
tyayima, י* on fie א־נםלר״ דריטקן 

m n  ,Ptotnno״P ׳onyoe די : noio 
oyn ס » »t די סיס tnm< װאס sya־' 
pra זיך }• mpPiKii tyoPf’Ktn* o I ’m 

t jyo otoa j’nmn” אמיס i n  fio 
ynror

ovr o r t  tyayn rrtv s ir v ’trm 
pp r m t  tyow«־,nm  nnao  j 

r o n a o  j o r e y m e  rvrm

oyn rm y rn
a w r i  19r i  iya tm aait< 

n״w i ,y וסף yna ײ r■* 1י r t h i v 
urnxnm  iy  oyn on  mm tm ,ra

iy oyn iyan n  tm זיו tm tyaanyt 
*tyaya ya»rn»yin t pp im i n  ypyotrya 
,tytanno•

m ,tyayoiyi y i no |yo רי yrway 
m  jm OToyiyojmiop tm aaii’am 

a ynoona’rtyp’ip־iya o די איס *n 
aan’j פון iya ,iaop י<ס lyopyin 

a ny; oyn •» ,lyaoio■־tyayayao’io o 
•oana n  iyam Pmoaop nanpo mm 

m tyioonam| ײ1פא יי N nya 03ני
n ״,I tm nm* טל*נער1א;טװא1פא

tm tyaannoo ״8 ױtyayn oiya •דאױ 
1 omnyaao iyaי yoypmaipa אזױ ait 

 Kama• יױאט11 יי פ׳ן avayspyp n ױי
tyo׳ yp tm׳i  ,iPtnyon i״iajn׳a 1פא 

“io h  to ,tvaopipyaiop oyn (|yi” a 
 pnoi• inya inmaoioa• זארען 1ײטע3
1 iob nי oyn׳i־inya .mvatr v 1א 
a״ipy; inya ioc o, אװערטײס iyio 

K ayeoao o” aio yivsayoam inya 
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*Pvn ,oaavonao n  tva” t oy ,ooayan 
.tV’av i n  ay’Piy inmonpy ya 

n  roya : yty yayp n  tm evm 
n  ioo nya'rya yanayaoMO yvaya 

aioaa׳tm iyo” aio tm oya tyrniv D 
*va n  t o  tn i'o  iy i  ,opyor n io 

ova •סי”,( m  paoi y |to |ny 
*yrtaiK tie a” nayayaiyam lyonia 

fa  ,ty’av iviam tv o’lnyaavo אין 
oyi ,lyan סױנ •an  ovoya yiytam 
n oyi ,ivp״*m y f” P yo•; tm oy P 

9yt oy oyn ,too oyoy «t tvayp ,oavo 
-m nytam fie )” tPnon on  tyior 

tvaoo ,iyo” a זיי o n  tny turn on 
evn jy’av ivtam ,n’an-Pya tya’Ban 

oyi ,tvooeono • די *mo oayrnayp 
yapyn סיר oiyaamya ,ooaypya tyayn 

a tvPyt ,tvo’Pya tm׳fyotayipyno o 
•ytny mvamoo tyPni im  .tviyn 

yi ,איב־יטס-נעכער oyn ניט fVPyn iya 
tya ,tyayn to מיר  oyn oyi ivonoy 

ovm typyn i*o, אזױ io  ,iynno m”* 
t o  ,oayrnayp yivoya tyanp iv tv 

n ” t ivtyp׳aio n oyi tyo״*”! iyo 
oy oyi ,layonyo oiy tvstpya tva 

a tm׳•lo i ya’a’m oyi ,rvtya f ’p yo 
 tm ivo’coi■ yan naira tvaoa םען

voma n סאסע on  ioo tnyo’v Pot 
aio n  ,tvaiya״*oay ooyo tya” t iyo 

•yp tvanayorao ik tvaoa iv tyoypr 
ױ םיי נען ”tv’p’ooc yiy. פאר tm י t 

a n  ioo .tvPMi lyocaiy iy ” t tm oki 
in o  .oayanao y’ ,jycayp ” t typyii 

oayanao, ;יס
t o  oki ,;ymt iv o*a oa” a oyi 

a tyanPa׳*nay tvivopyPyp o tm o 
oava. ,פסרקעחרט i ’a נלױנען »fm y 

tio iy  iyay ,oavanao tyivopypyp o 
a tvavn״mik .T’Pa om v n גיך 

*a* iy i  to oaanPioo iv  fm  ,n iyay 
*nvoam n  tyayn tnPa no toayo’i 

tv i ’io oyi oiyn ,v»na fm  tic tyo 
.oayana* ivivopyPyp y f ’t

 *לםינדימן •ון׳ם חעס׳יות גן *‘(דערזעח•בעל־עגלה איםר-משוז
ווײניקייד). די וײדען

שמדאיזאהן. ם. פון איכעמעגעבען

loPtna’p ,tamo, ױ איך ומל  »י
JiPairPya nro-i’am tie tvPnyvm 

tvayn îPay-Pya on  ,nronem 
 tie ,vPh oaypya Pyotvor אין tarn ביי

onta va f ’Pp•
Mto tvnva ty tm inytono i 'bmk 

 y ,tyoattya y jitPav-Pya yPo װי
typtyor, סים eantaioo ivtyPaioo y 

PMnyv v• פגים, r ’oo’Pytyo tya v om 
aayn pays םים אןן » tvoanatKB 

tyaawyi ty tm tvoam .nrP םיט y 
,trty’m n  tvam yorotp tyayo’tor 

 y om tnatayaono PyvPyo y סיס
Pronu tvrty’t•, םים yayo’io r ty• y 

oyp’roavn סיס am |m tyaa’B t’m 
yoro’*apya ota Pnvor yonta ty■ v 

tvott fm .DtnirPya yann — סיס v 
oyorie טים o*o HVrvt IPiMtawPa y 

tverartuB ypyao tm ovaya’ono• y 
B’o iveyPvtver ty• y e*o ,oypyrt 

tm f i t r t r  vaynyyy סיס •omayy v 
eoita tyoartatoo tyanyn tyoyo 

t n  oyn .tuPtnam ,ivay nSra o 
y oayotxo nParPva nrta'Tom

fKi .״rartam tm *m ^vmi t n
m  n w p o l נ*ד n מ מ מג ײ r •» י a

oyn ,tint איסיר־נמח oonya nParPva 
IvoPyii oya oyn lo ir  y oaya’m f ’t 

y .tvaiayaBy סיס בויד iya y ,פעיד 
iyo y ! oanapa roo tvayn ” t tv 

ovayona,,״ r t  oavPa iv to I tv3” P 
yaPyp, i n  rm  tyvvtB’to״ tvava tm 

pyap v סיט n  ” t tvayPo ,ro” a i n 
ny1 ־ r t  ivoam 

nran’om Pytaooan oayPB my’oa 
.Krioii t” p ,ony f ’P ,yaaop tvayo 
*V’ tm •tvoiaya tvayn oyn nroa v 

ncaiB oaoiayaa’no oyn nyrna in 
D'nron’om rm  m nao  tv jrcra 

•Tom .tviynya r n  jynya oPyit roP■ 
iy  jaPya oonya ea*’B oyn tyay 

,tiarn v tvayo nroa i n r  tya oayPo 
va«t iob inyn  •not ty Pv’bmi 

ma — niatnvn• סזן דן wc־ ny• n,־ 
•ytepyno ty oayPo yanyam o n  fm 
,ova, j t'noP-yom tyoPK t n  tv tva 

tya’Paya •no tm o איי״דיא^ n  oy.״ 
Vo’s tm tVDipo” no oayova oyn ty) 
I'rntP yom yeP* n  ty yyn ,oatia t n 

yum,  :ty P r  |m oaynyae’w־,noP 
חי׳ו t* ימס «יין# סוחל סיר spit איחר

f ’P.T» ” 3 >mp fm  •Tm ®חי״י׳• *V9p ym m )  tw am ,flnftsi s i

m i tyo״.; oomnya oyn ty, אי• אז 
vo־w tvovn ivomi f i r  oy oyn noP 
*tnm onva f i r  oyn n .|yp” oioo 

yoPo nnm ,oanyoyoo’P yoyiy •סוי 
 fm ypaKip איהרע ם,ים1ית yum דעז,

fV  f*p ,otyor o — .o’avap ooPa* 
*•a O’a tvayn o'avap f*p no jnn

פעהיט.
fytKPo'ito r t  avPe nromom to 

o rm. ״’n to,״ iv  oyn ױ מיט  סים• י
Umana t n  tm m i’ry  Din oinmya 

■Btmoa iya oyn oy iyn .oiyor 
mrn t” P ,ono t” P oPva ivp’inya’io 
oyrt ,oiyor yoma nnao  f  o *v ,or 

i ’0’o t in  op’rya oy iv״nna.|׳ *m 
i ’D־*M i fyoPon oPva o n  ayPt nro 
iyo׳fw ,oyny’Poa ’1 tm tm Pyoioa t 

tm nt ipa’t ivnya tm o n ״*.tump 
t*  ayPc ,lyoayrio ivanyv ,ivoayt’io 

ױ סיס a*Ps nroi•* י ’om tm ,inn 
o t, .fyPnyvoa ota tvo” n iyoya r t 

t ,o’l ’tn «t ,aiava tyayn״ •nmt tvayo 
I in*׳

a n  o*tya r m  omao ota 
a״ rm o tyo r fm tarn 

m im / M %  r mprw 
ota tjrran M  •t m

I ״
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אגדערע און ״חףווגאגיז״שאגס״
; m v.

vsnj w  i»a*n to* ס*;אט*ן ו״ן 
 osvonsa ivtsm ns ism’Uaa in ני«

ivosm .oivitropvfctSMB *ivtsm r e 
 insvorom *Parrns *,3אי3ו*זו*ה

po>*tt״urn |<s o vs ״נגעש»יען גיט« 
vivPp tv iP’bm; י**ס nao .סױ חום 

npt| ר3י» ovsi*o a fin, נםעט |m 
lany• ;*a’Pi’oassiM אין oin |*אענ 

 MW nvtim|« סריירן ivtsm •ון
 אני״ םיעה, *;r׳sai3 am *ואיעג זײגען

ravin*/* P*oאון ״ p*oאויסנעחוג• ׳ 
 «ױ פיחאט on 3*ואי* |ta *ײו, ן*וס

in s m י•16אונ*ו א; און אונװחינשייט 
 אויו און םיטימןן די נײ סיי חמחײט

 om רײרען און )םיטימ«ן די 1*אויס
 nvova קױמן וועוען ו«װײנ<ױ ס*ן

pt* iv3*mn3*p נאשאם*; אױן t " i 
 voaraa; יײיעז װעיני נאדיננוננען,

bn in a עסזיס־ די תייא*; וועגמסםונס 
*•Pam ru n;* טרייד. אין

 אונ־ װאס אױף אא*ס אויסר׳ןבענען
va*it m v ’Psom n*f; ,איו תחןוסות 

 ovאין אויפנאנע, jn*nr *ו א נאטיריױ
tm װעס גענונ אױך נייטיו ניט נאר 
t*j ו זײן* j»3*oin ,וװט װי אײנינע 

P*mr” S .״דעארנאויזיימאן״
 װארט, snPtrsm זאנץ א זיו דאנט

 אנדערע אין קאס־װעחטאנ «חה, 1*3»
 א *חן אינז ראס פאדשאפס *וחמיות

m  ;,n*v ראס םײנט, װאס װארט, א .3
 ארנײ• סעהר ראומוססאי און «װאנ*ינ

 אוגזער אוים שיעעם, א rm ײערען 1*0
 ארוים־ אופן *;Pvvtvs’3 נאנץ אנריםענט
M סון נןװ*רס»ן r. א װען D*a •״סיי 

onכאטיר• איס, סעחאט ארנייםער, אן ״ 
 רי פוםען עט גיט. *רות ק״ן <יד,

o pipPp, םען חאנםערענווען, רוםט מען 
no’3ia tv onn׳tar, איינט סען חנאא 

 ארױס i*a* מען װארםט װעיט. די איין
 ,P׳or**r איז דאן ס*א, » םיט 3*װאג*י

 אן אױנ אז ואנט, אנויסענט אונזער װייא
3iN״i*a*30o ״גארעכטע־ *ואי*ב װיא 
 דאס רעארנאניזירען, אורזאנען ימ״

M זיין אינערענדערען חייסט, r, ום װי* 
3”Pvmr, דעם םאבען oar גרעםער 

 עד װען אפיאו אדער שאענעי אדער
 זאנען, אאםיר *;,1ו**1יאiv ;a 3 פאננט

 חייםט דאן ארכײט, סארט פעסערען א
 םענ םיים׳ ,נוד אין און םייט׳, ,נוד ד*ס

n נאר ארבײטםאאז, נאר גיט ען3סא 
 מיט אידען םניניס ׳וטייכע שאסיאז טאשי

 װערט דאם אז באוױיזען, און אידענעס.
 חייםט ד*ם םייט״, ״גוד אין נים נעט*ן

 כםעט איז דאס אנזינטען, שאעכטע סיט
 דאס פאםירט איסער װײא אונםענאיר,

 דעם םאר נעםינט ב*ס דעי דאס אזוי,
 בארעכ־ און גוט א אונ«ארטײאישעז״״

אורזאכע. טינט
רעאתאניזא«י*נס־םראנע די אאזא,

n איו » i שאיט n  inומאשן ראס ואא ן 
̂ירען,  3אוי און ׳וינערסאנשן, סאריס׳

 אסוױי׳ אגשאפען. אי«אנ««ן סעואיו
 אין ועאתאניוא*י׳ו min זא< דגסטענס

 ארויסו׳ן• רי װשן ס-זאן, פין אגפאמ אין
 •yi yiVBVS n |V3*n מפאען װארםעגע

 TIN |1H דזשאפ, א שוינען n אפגענחײט
 ,IV3*n nvi שטיקעא א ױניאן רי ו*א
 ®ארגאײפען ואא ארגייט׳ד יי פון װפר
 אחםװאנחדפן, דארפפן ואא ומר און

* • •
םלעק. פון םכח די

 פון ,pro פון רפח י• שורט דאן
 גיט, נח שײן אױ |V3*n םיר װעינער

nn יפפ ארויס »יחט ויפיכער סאפש״ 
 ויפא• ,w>o חור < פײנער די פון חױת
 דער *ן שטעגרינ אונז רערםאחנט נער

 װאו חאום, פחנח׳ס סין חומש אין סעשח
 זיפען די אױף tvov שיר vnt*o זיפען רי

 vnuiN וועז סאפש*«ײט, רי שיח. םעטע
 טאן iv װאם גיט וױיסען סאאכות עא3

 sm פשוט םאראירען פיעאע און זיך, סיט
 אירנעגד סיט דך פארנעחטען *ו םוט

 נאשעםטי• נו«אינער אנײותר משאכער
 ווײ• bin ,tvs «1 טוט פאוט װ*ס ניננ.
 םאר־ אײט און נ*ט פון ראוינע די *ט אען

? «רח דאסטע
 ועהאט גיט ױניאן ש״ן סױ חאנ׳ןן

 ױ• א סיט סאעס. נעװען איו איננאבפוע;,
 געאר• סיד ח*נפן כאעש. אויך — ניאן
 ארניי• םאפס; — שטיה־ארטים נײט
 סען טאפש. װ״טער — װ*ר םון טיר טען
טור ניט ואר דערפין שױן נמןן  ? וועדען י

 װאאטע; נ*ט, אין גענאויפט םיר װאאטעז
 איו דאס אז טרײסטען, נעסעגט זיר מיר

 אין ט3גענאוי סיר וואאטעז נאם־זאך, א
 אז שכא, אױפ׳ן ניט עפעס זיך א״נט םזא,
 פאראירער, די וײן שטענרינ זאאען ריר
יו װארפט *רות אאע «ו ד* און  וװאאדיג ז
 אונזערע דאם סאקט, ו«ר אוינען די אין

 אאץ יאחר א װאס װערען פרויט־נעכער
 זייענרינ און םעכטיגער, און ר״נער
 אפיסשא םיט אנגעשטעשט א«ין רחסנח

 ואױפשן, ניט עועס זיך װיאט אייסורםעם,
 אינדום־ דער םון טײא ין אי װערענד א«

 ״שאינערפר״ דער זאוען, אאםיר נו טריע,
 א רארט )«ד חכית׳ישער פעא רער )טי«<
 שטית* אויר מיר, און אעכען, א נאט דאגס
 די מיט — אויו פאכעז שותפים, יאך

 איז דאס נו, !...רייחון סיר ײען הענד,
 אינ״ שרעשאיר חארשרײסענד, פשוט ד*ך

 װאס שיאר װייסען סיר «י אח נערעכם.
 זאך אײן ניט, אדער ױערען געטאז שען עם
װערען. נעטאן no עטװאם m זיכער, איו

 איימננ שיין ניט איז גאראנטי די יב1א
*i אײנפיח״ טרײען םען זאא םראנע, דער 

 נויםינ, אױב |1א תרנפיחרען, אדער רען
 נאציאנא־ א סון סיסטעם ד• אױםסעמםען

 פאנד, פארזיבעחנגס ארנײטסיאזען אען
 אארד3 דזשא־נט נזער1> װעאכעז מענען
 אז חאפטננ, איו נאויפעז םיעא אזוי האט

 מענדער1? דער פײ טאקע |1א סוז, עם
אייננעםיחרט אנרימענט |it באנ״אוננ

p  * W J ’ W ,  m m
״ו<ר11״י ■ rv*> חור r a ײר  מי ו•י

,HSria א«ר
n iiw  in Tim

m«j «ױ, ודט
m t « u  i*n ovum

HifM
*flVUVDN w »  *IVIV'1

Jfm n  in ,1״ * 
w  a ttfmaK

j*s פי
P M

im i w  m  
>«• m m  m
if j« *  ftfui Mf• t
tfH ,|fW ! i f f  111«f
jii H רiiiuu aa i  ״־iiv n ״,״viioNV רי א״ן ויחרט

w,ai>r biv aaip חייפט־זרח די 
bv i pa ttirP, 1| רוור »אפB bvbb 'O 

ivrpv'v איו אפיפשרפ n שאמפו, פ״ן
ta spun ivam  a די am איו *i 

 טאסח, אטמח3 ואזינא פערטשר א חוין.
in שואדיו tvma. to  •nh pn זשחר 

iv ii׳pt om pn j פון pinv״iNr,״ .n
tv |V3*n .n ,t ״( tfivp איחר i׳bv s

און חאראען, pan* an an aira איז
,av חןדט »T,״• • •

.pa«7 100? אץ טעטיגק״ט ױ
 דיפ• 100 אאשאא פין vivaipvfpv יי

avv* araip םארשאאו א עמסט זעחר 
tvnvsvn iv די pa o n 1* «״<רV3BVB 

Ban ,void a ,oivb 40 iv r r 3אי די• 
pa onaovo vtn וי invna אא• דר״ 

r ש*אס, n  b iv  iv i;n*n3 V3tvn׳*a i 
pir ivpnav ,vw*a פון n ivn .MNP* 

aivn ovt ,װפרט דורמשפיחרט Tt pa
 פאיעגטפערס. פראנען פיפאע נאר אי״ן

jib די  MunPiraiv ״ דאס ,6 יאשאא  ז
t iinnvaoima on ivivp״ova viv* 

iv oiva אאאאא loo די*• װ״א ד*דפאר 
 oa,־B*iva די פאראױ*! װ*רען *3.ז*א

3<vn* װעס ,6 איושאא אין *שזיסטױ*ן 
 סיט 100 א*שאא װייל וילט*ן, an סעחר

 tvavi |*i*p ו*ט1 סענט, pa oin 40 א
iv *נ*פיטס.3 «3דיז*ל מ*מנ*רס איחר* 

t װ*ט ר*ס in די ד*ס מעואיף, *ן3סא 
 פאאן, ר*ס imysNO *ארד,3 דזשאיגט

 מע• וװסײאס ואא*ן aivs 40 די אזױ װי
 פאשטיסען זאא ,1021 יאחר sin פאר רען

 * פאר סט*ספ י*ר*ן pa aivo פ*ו *
 ‘װ«א *וד,8א*י*נפ״1ארנאני ס«ע«יעד*ן

 חרנאױס »*ר*ן 8פאר»«ד* זאא פ*ר
 סיא* די אתאגיויר*! fie pvhv דעפ פאר
 ד«ר אין ארנ״טער אתאגיזירטע ניט נ*ר

 »*ט חןפ יסער1א iin אינדוסטרי*. דר*ס
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פרןדיקלאםעזצודימאםען
t פיז tvo*״ א*ע אין פפסויעל, trw■ יון אל««נזיי|, אץ מענ׳פין ה«ונ«ן דעווועהלם, חיסטארין די לױט s n  in‘

 אר• י*יחד•1*י די פ**יט נווטידליך אױסחעםטען, פין שונסט די *ר«ר עםנוא־רערי, נעחאט ליענ עטוױקיוננ, יינער
«ייט. ד«ו פון עגטיױסיו« יוויטוחויעו ד«י פון נע׳עמאש רעס פון אױסדװיו דער 1זײ נייט

 ויאס ׳וטגרפיחןיי, ««י»טי׳*«י *»ר0פו»ר«יי דער פון אנטיש«ן דא ivrn עדיט׳ון, קאױט, פון כי״עאים חנם אין
n?״ אויף פריסטער ווײליגע רי און יו׳ןנימ די כרויז טר*נען פיענען עם v »*או♦•• זײן פי««ן טאןטיען די *ט >1מ»;ט 

«ױינט.1 וופנען *דפט׳ני די װ«למ א*ז געטעי״ אנדעחן און ק׳נאגער מיט געיפטריקט
וי■ tmimo’m iior^s «ײ פײ«;ס־ח«לד«ן, רי פאר סאנטל׳נן אױסה«פטען פװי<ן די פיענען <רינעני*נד אין

ן חעלדען״ און געטער די םון ניחןן
 ן פלע׳נ מלזןסח*חעלחןן די ג$מל״. י1ח סיט ,פארסנן i פ««װפ<ן ארנייט עטנראיחדי די חאנעז רויםער די

ti'tw סיט אויסנעדטויקט םאנטיעז און גארטאען מעדאיען״ קרינען ite וו. אז. א. נלומען, ווא״נן םרונטען, חױת, פינורען״
̂ידערי פיעגט װ׳ניט, חןר פון חעי׳ןוערין די נעװען איז הירכע רי װען טיטעל־אלטעו, אין |r»n נעטאנט עביכר

יארניולש«ם. און טאנטיען ווים־ם, םיד יחיס1 די פון ניױז trvv נאנופט םלעגט און מאנאסטירע!, די יייז נלויי
b נעײעז עמבואידעדי די איז ׳פפעטער it אין נראפען, די פון ורױדיעדע אױם׳*ייס<ימ i n טאדןתןר וטו 

 פרױ yip• װעימן מיט סא׳פינדעל, עלניטידעוי חאנד וואונדעדנארע דאם ,םאװמל׳/ די סיליטנעימן. די םון — «״ס
 גוייספ און ׳נמנופיחויי, ׳*עחנסטע די חאנ«ז זאיפן א*ע אז מענייו, סאנט האנד־עסנדפידער/ טייערסטע די טאכען ן

םאסען. די «װ יויאסןן די םון יןונסם דיז« ארונטער
״סארװ«״ וי . $10.00 נאשס דע־יושס א אין ,$0.60 איז רפ׳*י| חאנד־עסנראיד׳נוי ״םארוועל״ וער םון פרײז דןר

\ 1 •י«*ער םאי;«נד« די אין נעוױזען און פארסױפט ווערט

ו י : ג ? ר א י
i כילדינג, םארװעל i־ioo סטאר, ברענט םארוועל סטריט טע116 איסט ao עוועדו *װייפע
סט$ר דעפארטמעגט נר$ם. בלוסינגױיל עווענױ טע5 — 620 «פים, חױפט םארוועל

ן ן י ל ק ו ר ג
ס אין ;כרוקלין סטאר, דעפארםפענט לאוזעער׳ם אץ ׳ נ א ם ר ע ט א {גרוקלין סטאר, דעפארטםענט ב

. נראנזוױל. עװענױ, פיטקין 1664 סטאר, כרענטע מארוועל
קאםפאני, םפעטעלטי עסקא קאטפאנ/ עטכרויחןרי מארײעל

פילאדעלפיא. כילדיננ, ■ארקװײ 406־6 דעטראיט. ווע״ װאודװאירם 1666
1----------------------------------------------------------- סופאז __ ן

י עוו^ *װייטע 80 װאירקם, נידעלקראפט םארװעל
״ I ייייק• נױ 1 ״ ט חר א ב או ױל ט ■ליעזשיקטםיר ן קריגען ו ט י ז ס ו , אייערליטערא־ א

ר ה ע םס״נפטע, מ ױ ײך א י ״סארוועל.״ דער ווענען טור , טשנ  . .,..Mtp ..... . . .1 Name] דעם אוים
קט n ^וס I A..................................................... צו צו איחם שי d d n u
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׳מגליפ איו אדרשסע און נאטפן אײפר אויס פייט

»
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Marvel Needlekraft Works
Home Office, 620 Fifth Ave;80 Second Ave. New York
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m r  o ip o s it לאשאל is
ו ם א ז ן ר ר ע מ ס י ו א

רעגולע ספעציעלע׳און
װםינגען

ווערען $«געחאלט;ץ וחןלען

סען םאנסאנ, אווענד אוחר אכם נאװעםנער, ו
1 •לע*ער פןלגעגדע די אין

יארק n אװ ״אי״ סעקשאן
נרצמױי. איסט 176 אין טיטען וועט
ש^ גראנרןס אװ םעק
עװעדו. דריטע 3876 קאסיגא, ל$גד$ן, אץ סי»ען ימ>
wvppd בראנזוױל אװ *די״
 סטריט. טעקסאן 319 לײסעאוס, ליינאר כר$גזוױל אין סיפעז װ$«

i וחןרען פארחאנדעים װעט «$לגענדעס
 גאארד עקזעקטונדװ פאר נאמיניישאנס לעצטע ערשטעאון

כאאמטע. סעקשאז איז מענעחשער לארןאל מעמנזת^
׳ םעםנערס אלע m וױבטינ אמגיוחייער ײי עס

מינױנגען. די אין נאטיילינען דך ז$לען
^5 לאקאל כאארד עלןז.

סענעדז׳פער. כרעסלאװ, דזש.

n o rפדש אררזזינג
טעאםער טעאטער אידישע

f e n ׳ײװארץ, סאריט פימניז. און ססרים m Vffet . . . .•
טן נ טעיאםטן  JB79•שװאד, מדיי

סאמואלטפי. גןגץדאי טאר, םלם
 *װענם, «רח )אוו«ס פרייטאג

אײןנם אזן vrewo זינסאג

א *ץשיוםסש׳םשילדסרזים חד*ל
 גאט

נסםה
raw נײםאג

» inym trm  rftrnm פזז
שילדלןרױט רודאלןז

סאנאסא מר״י סױי
DTrOMDirn ון• jo .קאמץ

ז י. ו א ר ס
3 rmujiiw iy sס ױ ?נ?

s  a  m  w rw ■  jam *• •m ,נד 
v ip n ip יוויאן j**rm

id f 4 קדינמןןן in w יארק ויו

נארנעם

 וױל• ר. סאשס דיתססטר, ׳•ײארץ, סאריס
rn  ,its. ,.ניז. םייןר, ח«רסאז מנ ifo.

Tat. 8tnyrw««t IICO

 *װע;ט, ׳פכוז *ײענט, פר״ס#נ
פיוענט און םטטינע זונםפנ

ס אױ ם מ הרונג שװארץ׳ אויפפי
ו י «

 גרױסע לעצטע עליכם׳ס שלום
קאמעדיע

שװערצז
דץאאיד

«נו ם וי לי * » יו5וווי
ע ע ח ס מי ס די ממםכיא pyno ו

סש$י װעסאסשני !

M il *ewn> w » i b
•רעס לזננארד די

. J  JS r jB D  >DZ3 D u ll 42

כעסער
ס ס ױ ס מ מנ א w און ן & rsfie

yv>

itHave one on m et They eaHefy.99 
Oivt your (Hond• th• rial thing— 
offer them Chesterfield** Turkish 
and Domestic tobacco of the floest

! e s t e r f i e l d
c io A m s n s e

ר דעױנערס * מרױען ו
קל מעויי פ

ט כ ײ ען צו ל דנ ע  ®יעל און ל
ד ל ע ען צו ג ענ רדי א ן פ
n rirum אייס־ «וין ת#ג«ן לייטמ
oen flrs אוגמו tw n e o n יעןוט

t t m m\ לד. פי<< זיי»
מדס א איצט נעח■®

נמממלסקול

חר ו ע  װערעוז
;ננסן

ח  י
 ײת
«vvnyt דינא״יז
07«n.

 םיסעס פרױעז, טאד מג
jwn .קורס א קליידעד 

 נאל• v סיינט •קוחל ־
גע־ נרויסע און

 נארסענט אוו סשול םים׳יעל די
p חןױיכ־מ, n m ,נרײדימ סײקיננ 

 קיײדער. »ריי«ן פאר סיסימ איז
 דעם םיט יאהר 50 אינןד «ם«ביירס

עיסאינ. גרפטנתז
 חןזולםאםען. נעסטע םעםאדען. בעםםע סיסטעםען. גייע אידעען. נייק

.t»D*>p »ב«נד iw ט»נ אידימ. אין אמטערריכט פריווטט
נעדיגנוננען. ניט«

רעטאנםםריישפן נוקלע̂ג םר״«ז m םאר סוםט «ידער טעלעפאנירם ערייבט,
אויסהיגםםע. פולע און

פריימאנ. און םיטװאך םאנטאג, :קלאסען אמןנד

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
NEW YOnK912-920 BROADWAY (Cor. 21.t),

I’lionr, H1u,vv<niant *3S3 notion firatch: 453 Washington Htrret, Dexter Building.

e לאקאל ױניאן פינישערס ,קלאוק
אם. ױםמערקז א

פון סיזאן דעם ערעפענם 9 לאקאל פון קאםיטע עדױקײש#נאל די
« םיט םעטיגקײם איחר 4

14 ב*װ. זונסאנ, םאסםיסינג, און סאנצערס
i הר אננױטאנ, או לײםעאום, מאנהעמען אין נ

םױט. טע4 איםט 64 ס

אנםײלנעהטען. וועלען קרעפםע באװאוםםע

ײ קריגען קאנם איחר וועלכע םיקעםם אויף ביױז איינםריט ייץ פר
עווענױ. *וױיםע 228 אפים,

אל שאנ סײ װ און קאמיטע עדיו טי ס ע קז 9 לאקאל באארד ע
םענעדדיער. סאררןץ, אידדאר
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א נאקוסט פאוטײ סאציאליסטישע ך
זואזט גרױםען

m in ■■ו...■ זוו ד « i I וו rnmmtmmmatmmmrn

ערװעוזלט. מעגלץ־ חילקוױט און לאנדאן

עפנוננ ער עו אונז עו #ון ם ײ  אוניװעחיםעפ אונ
ען אװפנד, שנוז ס « ם ע מו ו םנ אװע נ

 דער סיט pm «ײס |pnp< מיר נעת
9**j)io ניט נסו איז פייטא(), (טיטװאך 

 די |ic רעזויטיוט (אנצער דער נאקאנט
 די — יינער, iP3g1אי סיעס »סוויען.

 H נעצױגען ה*ט «ארטײ םסציאליסטישע
inpt ״נױ רער יויט ײטוט■ נרױסעי 
pig' טרוס נאקוסען דענס האס סײמם״ 

I שטיטען סי('*[ 8
ogn יארח, נױ אנ:א'אננטvn, טױף

p (ווןן וױיס, מען וױסיער n װע• שורױז 
tm (םאיר איז גע׳זודיכען )jgDg •ער 

 סאריס אסשו און חשיננרעס, וװס װעחיט
ײייר. חילשוויט

 אסעמנליטען *ורינעװיזעגע פי;ף די
 נאן• און ערװעחיט וױדער איע ויינען
 סין װי טיסען «*ח< נרעםערער M םיט
 עטייכע טיט עלעחשאן, עיזסטרא תם

«P30] .רי אין 1אי רעם חוץ א *וריס 
o)npmp 0P)gi3 ײ8 נאן־ נעױארען« 

 רער צו אםןםנליטען, 'אייסטישע80ס
 די נעװארען ערװעחיט זײנען אסעטניי

)ivogjp, איעס• און יעינג כועריאן טיס 
 חאט שיינם עס װי און ראוען. סאנדער

 ססציאליט־ א ערזועחיט אױך נראנקס די
עדמונד נענאסע םענאטאר, סטייט נױ׳טעו

וײדעי.

 אלנער׳ינער m אננאיאנט »«ס
 סארטיי רעױנלישאנער די האט •אייט־ק,

 1סײ נאך חאט זי װאס זיע;, אזא נעזזאט
 וױיסאן״ וי (עחאט, גיט נעפאר מאי

 ig• לעווטע די זיר ogn אדטידסםיא«יע
 און םאיש, רעם דערעסען שרעקלין■ יאד,ר

 רעםטשראטי׳טער דער גענראנט חאט וי
 רולות. נרעםט׳ן די סון איינע יארטיי

i n חארדיננ׳ן טאר נע־נוטימט האט עוים 
 חדן. ם״-־נאת וױ מררני סאחנת אזױ ניט
 סאר נעשטיטט חאט ipo חייסט, דאס

 איחם 1צ ליעבע אויס אזוי ניט הארדיע
 *IgoP'H דער *ו פאראכטונג אױס וױ

 װי• pPp'o איחרע ט־ט אדמידסטרא*יע
 חאנוימגען. שיענטע און רערמורונען

 נעװאדעז, ערװעחלט װאיט קאשס װען
 on סון םארםזע«ונג א געװען עס װ^יט

 װיל״ אונעשסארכענעם או| וױשראנענעם
 גע־ ח«ניס חאט עוים חןר און סאניזם
 נע־ גיט מעחר טאר ראם אז דענהט,
 די ווטם װעםען אימענר װערען. רוצדעט

 אװיסנע־ װאיט ■ארטיי רעפונייקאגער
 עתועהיט װאיט ■רעזירענט םאר ׳»טעיט

 אין סראםס א געכען »ו אום נעײארען,
 אדכד• װילםאן פארחאסםער דער פנים

ניםטראציע.

 אינדוסט־ און טױיד־ױניאניזם
ױאליזם.

)ptftr 9 זײט םון(.
 םינ^רײ סייינע םערזזעיטניסםעסיג m ווי

 םמכ^װע אדער נע׳מויטע אפימ םון טעט
 טען װעיכע אזעיכע, פון ארנײטער

 יײנ^רער״. ״סקייד ענג^ו אױןי ר»ט
ד םיט וײן pnr «אי וױ חיעט  ״אנסק̂י

? !?ײכאר״
 צו איז עס שװעדער װאס איענםאיס,

 יײכטער איץ סאן/ געװיסען א צר^עמען
 טרײד״ױניאגיס״ ארגאדוירען צו עס איו

 עיטעסטע די םאן/ דאזיגען דעם טימ
 קאייטא״ איע אין סומען םרײד־ױניאגס

 םאו־אר- אזעיכע פון יענדער שעז<יסט
 נראװירער, שריטטועצער, וױ #נײטער

שניײ שוסטער, תאיץ״שגיצילער,
 די געװען עס ז״נען וײ װ. ז. א. חןר,

 צוױשען םיחסח דער אין אװאןמװארדיע
 זײגען חױם עד ק»וויטא<. און ארנײט

 די גרעסט̂ע די םאדיוגיאגס אזעלכע אט
שטאדקסטע. די און װיכטעסטע

 #זיר דאכט דארף, איײן פארןט דיזער
 םאר״ דט איז װאס איינעם, יעדען צייגען

 רע״ און בליסען פאפירענע טון ניעגדעט
 אויסערהאיב אז םראזען, װאיווציאנערע

 אײגענטיױ פריחער איו םאדארבײטער
 טרייד־ פאר נעװען דם פיאץ חיין גאר

 זא״ און געחן צו קומען חײנט יודאנס.
 #טרײד״ױניאנס געװעזזנליכע די אז גען,
 ׳גיט טױגען םאךארגאגיזאציאגען די

 אױף אנדערע ארגאנידרען קען מען וױיי
 אגדער אן אונטער שטייגצר, אגדער אן

 און ?עכערילץ/ פשוט דאמם איו נאכיען,
 י עתזיסטירענדע די שעדיגען צו זוכען

 ״אילנדםאדיש*, וױ — ױניאגס • טרײד
 יואגסערװא״ און *פױר־ענד־סימפערדע״

 יאזט עם וױייל וײ[, גיט זאיוען וײ טמו
 און •ראגרעסיװערע װעגען דענקען זיך

 גלויבט מען וױיי ׳ױנ-א:ס וױרלןזאטערע
 ״ניױ ״סינדיקאייזם׳/ סון נליהען די אין

 ״אינדוסטריא־ אדער טרײד־ױניאניזש״
• א אײנסאך איו דאס — #״<חם ו א  ם

 םון אינטערעסען די געגעז ן ע ב ע ר נ
קיאס. ארבײטער גאגצען

 דט איבערחױפט עס ניט וױיטער
 אינדוסטריאייסטײ אן כואר גרעגעץ שײן
jrr זײנען אינתסטריען אילע וױי< ױניאן׳ 

 •דאדוסט יעדער וױיי ;םאדכונדעל דאך
 ר v צ ג א ג דער פרן רעזױוטאט דער איז

 אין גאר ניט ארכײט נ*?עילשאםט<יכעד
 דער אין אױך זאנדערן צ*יט, אונזער

םאדגאנגענחײט,
מאי. אנדערס אן דעם װעגעז גאד

 אץ מיטגלידערשאשט אונזער
איסט. דער

.)3 זייט םון (׳פיוס
 מיטנלירער *אח< נרעסטע די נע׳ןןאנאל

 דארטען חאנען פיר פילאדעלפיא. אין
 ׳ןוטע־ 69 און 53,2 יאקאי לאשאלס, פיער
 ױניאן. שלאוקםאנער די *וזאםען לען

 װײסט די ,15 יאסאל דא אויך איז דארט
 לא־ ®יעד אלע ױניאן. סאכער דרעס און

 נעחאם, חאכשן סיראדןלםיא אין שאלס
 םיטנלי־ 7,993 ,1920 דזעון, טען30 דעם
רער.

̂אחלט חאבען טיטגלידער 063 זיי• כא
 995 יאחר, פערטעי ער׳פםען אין דױס ערע

 1,754 יאחר, פערטעל *װײטען דורנ׳ן
 4,449 און יאחר, םערםעל דריטען דורכ׳ן
 חאבעז םיטנלידער 132 םערטען. דורכ׳ן

 םאמ־ פאראויס. אין דױם אייעעולטחלט
 79 אדער םיטנלידער, 6335 זייגעז ליך

 דױס פאד נעײע; יג1׳«וי נים פראצענט,
 טיטנלי* 4581 און װאכען, 26 םון מעחר
 ׳פולדיג ז־ינע; פראצענט 57 אדער דער,

ויאנען. 13 פאר וױ םעחר ניט געװען
 די האנען ,1919 דז׳פון, טען1 דעם
 7529 נעהאט םילאדעלשיא אין לאשאלס

 אלזא, םיר ועהען יאחר דעם מיטנלידער.
 ארער מיטנליחזר, 464 םון *ואװאויום א
פיאצענם. 0

 סאניטארי באארד חשאינט
 וױדער עסענט קאנטראל
דדגיענע. איבער קורסען

 דעם פון דעפארטמענט נילדוגנס די
 תאנטראל סאניטארי נאארד ח׳פטיגט

תס און שלאוס חנר םון  אינדוםטריע ו
נםירט,  נײן די זוי כאלד אזױ אז א̂נ

 אין גמנםער״, ימלםח ,ייניאן פונ׳ם חזיז
 נעענדינם וועם סטרים, םע17 איםט 181

 דארס חןפארםםענט דער וועט זועחנן,
 טורמן חננוימחנ זיינע ן vntv וױדמר

 דער םון סאםינמס םאניםיישאז די טאו־
אינתסטדיע.

 4נוכ סשול פאבליש אין איז זואד די
M געחאלסען סטדיס, םער20 חגר אייף 

trw nfi סאני־ אלטפ די פון סיסינג א 
nW*w ,̂ס אויסמ־ vm ov |w שטגדט

s

«.d םקרענמאן,
 א איז םקרענטאן אין 125 לאלאל

 דזשון, טלן30 דעם לאקאל. שלאוהמאנער
 מיט־ 87 נעחאט לאקאל דער האט ,1920

 שול־ ניט זיא זיי םון ק״נער נליעדער.
 םיט״ 75 איז דױס, װאכען 2G זוי ר«חר דינ

 שולריג איו פ־אצענם, 86 אדער נלידער,
 דער װאכען. 13 םאר װי מעחר ניט נעװען
 אין ערשם ארגאניזירט זיף האט לאשאל
 פאלנליר און ,1919 דעצעםנער, טאנאט

 נעװינס א טיטנלידער נאנצע די איז
פאראיאחרען. םון מעמנערשי■ דער לויט

םערילאנד. באלטיםאר,
 לא־ םיער סיר האבען נאלטיסאר אין
 שטעלען 110 איז 101 ,4 לאשאל קאלס,

 דער םיז נאארד דושאינט דעם צוזאמען
 די ,72 ראהאל און ױניאן, סלאוקמאכער

ױניאן. װארהערס ווייטנודס
 םיט־ די איז ,1920 דזשון, טען30 דעם

 נע־ לאקאלס פיער אלע םון נלידערשאפט
57 .529 |tm נעצאחלט האב«ן זיי םון 

 77 יאחר. םערטעל ערשםען דעם דױס
a נעצאהלט האבען n םערטעל צװייטען 
i יאהר, n דריטעז תם נעצאחלט האבען 

 םיס״ *וױי םערםען. דעם 255 או; םערטעל
 אין דױם אייננעצאחלט חאנען גלידער

 םיטנלי־ 374 זיינעז פאלגליך םאראױס.
 געווקן שולדינ ■ראצענם, 74 אדער ח$ר,
 ,267 און װאכעז, 26 םון םעחר גים םאר

 נעװען שולדיג זיינען פראצענט, 51 אדער
 טען1 דעם װא:ען. 13 װי מעחר נים םאר

 נ׳ד לאסאלם םיער די חאבען ,1919 דזשון,
 סיםגליחןרשאםט דױס־צאחלענדע א חאט
 םיט יא דארם איז אלזא, אי«ט .506 פון
■ראצענפ 5 אדער מיטנליחןר, טעחר 24

 פאר פראנראם דאם נעײארען ארבײט
on סונ׳ם נילדוננם־סעזא! שוםענחןן 

n a n.שוםענ■ *ום װעלעז עס וםענט 
jn חעכזד אויר וועחנן פארםירם סץזאן 
n חיניע־ אימר לצמױעס פאר שלאסןן 
*װיינמממ. maim איוזת אק מ

).1 י״• t»׳(אלי•
 אי־ נייעם דעם פאר טיקעםס נידיגע

טעאטער. קונסט דימען
 זזאט דעיארטסענט עדױקײשאנאל רער

 אירישען טיט׳ן אראנושמענטס נעטאנט
 טןאט׳ןו״, גײער in, טעאטצו, שונסט

 עװעגיו, סעדיםאן און סטריט טער27 אין
 שרינען שמנמן מיטגליעדער אונזערע און

 סאנ־ ימרען פר״ז תאלנען א צו ט־קעםם
 1דאנערשטא און םיםװאן־ דינסטאנ, טאג,

 סאט׳ני. וונטאנ און שכת און אװענט,
 געוױםע א חאנען נלױז דארפט איחר

 '*0 גאנצען פאר׳ן נוט איז ײאם הארד,
 אין הרינען מןן יען שארדס דיעזע זאן,
 אין ױניאנס, לאשאל די פון אםיסעס די

 הלאוש־ דער פון באארד דזשוינט פון אפיס
 דע־ ערױק״שאנאל אין ױניאן, טאנער

 ,906 רום סשװער, ױניאן 31 פארטטענט,
סענטערס. ױגיטי אונזערע אלע אין און

 גע״ נעטאכט זײנען אראנזשסענטס די
 פון םענעדזשער נעגעראל דעם מיט װארעז
שאר. ם. םריינט טעאטער, דיזעז

in רודאלף אחטיאר נאריהטטער 
 שלום אין אויױ דארם טרעט שילדשרויט

 נשםח״. פון ,נאט סייםטערווערק אש׳•
 נע״ איצט דארט װערט on וזמ א און

 ״הערנםט פיעפע, שעחנע נאנץ א שפיעלט
 פיז רוסיש, פון אינערזעצט פיעדלען״,

 אין ראלען חויפט די סומיטשעװ, איליא
m לעאניד פון געשייעלם זוערען פיעסע 

 די ארזשעװסשאיא, אסתר און םענינאײ
 זיינעז וועלבע אשט'אדצ| אידישע רוסיש

 רום־ פון אהער נעקוםעז צוריש לאנג ניט
 ייעסע צארטע שעתנע, א איז op לאנד.
זעחען. *ו גדאי איז װאם

 נאקוםען אױך איהר קאנט חתידעם א
 אר־ סיסםאני ניישאנאל די פאר שארדס

 אוג־ װעלכע דורך קאנצערטען, חעםטרא
 םײ צװיי סרינען שענען מיטנייעדער זערע
 װי נילי«ער פיאצעגט םערציג סיט סעםם
איו. פרײז רעגולאר רער

f  * *
םענםערם. ױניטי די אין

 םון וועט סענטער ױניטי יערען אין
 סו־ א נעםינען זיר אן סאנטאנ סומענדען

TOD’rn זועט וועלכער •ערװייזער, n,־ 
 שלאסען די םאר רnיטנליעo nptjm רען
 זייז זאל אלעם אז אױםפאסען װעט און
 אינםאר־ נעבען וועם ארדנונג, בעסטען אין

 טע־ נילדוננם אונזערע איבער מיײפאז
 זיו נײ חאבפן אױך ײעט און טינקייטען,

שאנצערטעז. םארשיערענע די צו טישעטם
נאוועטכער, טען4 רעם דאנערשטאנ,

m’ אין ויעט v אנ* זיך סענטער ױניטי 
 אוג־ ■ראהטיס דזשימנייזיאוםם םאנגען

 געאינטער א פון אױםזיכט דער טער
יעהרערין.

 טענטערם ױניטי די אין שלאםען די
 פראכלע־ און היםטאריע עקאנאם־קם, םון
 לי־ און נאװענוננ אדכייםער in םון מען

 נאך נלײר אנפאננען זיר וועט טעראטור
o 8 םאנטאנ, עיעהשאן, nנאװעם־ סען 

בער.
 ipo ipp אינםארטײשאן טעחר פאר ,
 און סענטערם ױניטי די איז װענדע] זיך
 ■ארם־n עדױקיישאנאל םון אםיס אין

 די םון אםיסעם די אין אויד און מענט,
• * *ױניאנם. לאקאל
 די פאר זיר דעדזשיסטריחנז װאס די
 די םון ^פיסעס די אין טענטערס ױניטי
 םאר וחורטעז ניט זאיען ממאנס יאקאא

 דעם אין געחן גייץ• און יעטערס קייז
+ m +סעגטער.׳ מניטי נאהעגטסטען

 געחט סענטערס די אין יערנען דאס
 כאזובט גוט װערעז קיאסצן די אז, ^ייו
 זיך סומען מיתר נײע מעחר איץ און

 איץ גאר אכער איז עם איעשרײבען.
 װאס םיטגייחוד, מעחר םאר ■<ואץ דא

 צײט די איצם איז עכ און יערנעז װייעז
 םאר אײנשריעען ?־ך ןvo\t< זאיעז זײ
 ניבען םיר ק<אסען. *ןו יעקטשורט די
 סענטערס אונזעחנ אילע םון ייסט א דא
 דעם אױסקיײבען זיך סאנט איחר און

 גאכ־ אײער אין סענטער נאחענטסםען
כארשאפט.

• • •
 • — םענםער, ױגיפױ סײד איםם

 V2Vל סםרים, טע4 .63 סשוי ■אנליס
עװענױ, ערשםע

 — םענטער ױניטי װײםםםאכער
סט םע20 איסט 320 ,40 סהוי יאכליק

פאב־ — כענםער, יוניםי חארלעם
 מע־ צײישען טם., PO103 ,171 סשול ליש

עוועגױט. pd5 און דיםאז
 — םענםער ױניטי כראגהס טער1

 עװענע א־נםזרוױיי ,54 סשול פאבלימ
סםרים. םרימאן אזן

 — םעגטער ױניםי בראנקם טער2
 און עװ. יואשיננםאז ,42 סשול ■אבליה

פארקװי'. סלעדמאאנט
 — סענםער ױױםי כראנקם טער3

 אוז פלײס נראיז .43 סקול *אנליק
ססריט. טע135

■אנ• — סענגמור יוגישי כראגזוױל
w *זיל יימ »  M נמאר7נל איז .«»

 םאר־ נ״טאנ, אוחר 1:30 שנת יעדען
i ויך־ זאםעלם n עשאגאטישט אין ללאם. 

 אין סיסטעם/ יעלער1וםט1אי; ivum פון
 ימיאן, ם1םיניש? קלאוש וי פון אפים

i עװעניו. סעשאנו 228 ,9 לאשאל n 
* • • ל?װין. סאקם איז שלאם דיזען סון 1לעחח«

 ק^םיטע *אראײגיגטע כילדזנגס די
.9 ,1 לאקאל פון

 טעטיד וננס1ביל npאוגז inpo װאס
 לער• inpo אלץ זיר, ענטוױקלען קייטעז

ip j טיר jp jp ii םון גויםװענדינשײם רי 
 ל?צם?ן :ביישפיעל צום איינינוננ.1םא

 אונז?ר פון לאשאיס וגווײ האבע; יאתו•
oiiBW נע־,אם אינטעמעשאנאל Pi אין . 

dpi ז דעם אין און אװענט ועלכעןpלבp 
 אי לוםס1םא א סיינט אס1 ישט.1יסט1
 jr’jipjp פון שאר׳עױענמננ און לדpנ
*ovp אײני•1םא צו געלוננע! אונז איז 

 לא• י1 םון נײט1א גילחנגס רי נ?ן
oזיר חאט op .9 און 1 קאלס n jn  m 

 לא• *װײ די םון קאטים? אײניגמע1שא א
 (עטײנישאשטלױ װעט pלכpוו שאלס,

 סיס צוזאמע! לעקםשורס, אראנזשירען
tnv1 ,ipo ipv j^p אין 1אבענ ״טאנ1פ 

שטאדט. פון מייל אנדער אן
 םון ניישפי?ל יזע;1 אז האפען 1לאםי

 inp» :אכגעטאו װעט ,9 אוז 1 לאסאל
nאנ ע1אונזע פון n נאו■ אז און לאהאלס 
 זיך לאקאלם inpo נאך זpלpװ ניכ?ן אין
 ג?ניט. ipth אױןי איינינ?ן1םא

• • •
 װײסטמ&כער פון נײעס ספעצױעלע

סענטער. ױניטי
 סעגטער ױגיטי וױיסטמאכער דעם אין

 צו סיואס א ;עװארען אתאניזירט איז
 זיך װי<ען װאס די שודמען. ויך לערנען

̂יסעז  זיך זאיען גרופע׳ דיעזער צו אנש
םצ21 װעסט 16 אין גיו^ מיס צו מעידען

 סםריט טע23 איסט דעם איז םארגאכם׳
 װאס איצעס מיט נעהטט .״•ו< ״סװיםינג

 באחנז. זיך נעהמ איהר װען נױםיג, איז
 אויפ״ דער אונטער איז שוױם־קיאס דער
 * צוסזגרטאן. מיס םון זיכט

* * *
גיםנ«סמיק. ן%א קלאם א
 חאבען װעט גימנאסטיה״הלאס דער

 דאנערשםאג דעם מיטינג ערשטען דעם
 ײײסטםאכאר דעם אי; ,6:30 אום אבענד,
סט. טע20 זײסם 320 סענטער׳ ױניטי m m *

קלוב. מאנדאלין א
 היאס מאנדא^ין םיז טיטגליעדער די

 פיהרער• דער אינטער סיזאן, לעצטעז פון
 • װידער קאנעז ח?וײס, ד. םר. םיז שאםט

̂בען דעם אנפאנגען  דייי דער הלאס. זע
 אנצוגעחן װײטער װמינ איז רעקטאר

 אוועגט. םרײטאנ יעדען dk>p רעם םיט
אין םאואינטערעסירט זײנען װאם די

 •ערזענליר טעילדען זיך זאלען קלאס, חנם
 16 אין גטסי טים צו מרישטלױ אדער
 םון אםיס איז סט. טע21 וועסט

 וחנ״ הױאס דעם פון סיטגייערער די .26
• םרײטאג דעם מיטינ: א חאבען לען

אהטאבער. טען29 דעם אותנט,
* » ♦

פארטיעס. נאכמיטאג
 סופער• עדױקײשאנאל גלוס, םיסס

 אויסגעאר• האט ,25 לאקאל םון וױיזאר
 םארוױי• גאױסיטאג פאר •יאז א בײט

 ,26 לאתאיו פון מיטנינידער די םאר ױנגען,
 באשעםטעם• טײלװײז נלויז זײגען װאס

 װערען ..ארגאגיזירט זאיען עס נעמייך,
 אויס• פארטים, האנצעדט אדער טעאטער
 און סוזעאומס באזונעז ערגעץ, םאהרען

 װערען געטאן זינער קאן דאס װ. אז.
 • זאל מען װאו װאך׳ א נאכמיטאג אײן

 אײנענעם אן אין םארבדעגגעז גוט מאנען
 דאס װעמען צו םיסגליד^ר די לןדייז.

 טיס צו װענדען •׳ך זאיען אפעלירמ,
 װעסט 16 ,25 לאתאי םון אפים איז ״ײס׳

סטריט. טע2:
* * * ־

 ארבײטער איבער לעקטשורם
פראבלעםען.

 וחד גאװעמבער כען15 םון װאך די
 וײ אנפאנגען סענטער דעם אין זיר יען

 דעם אװענד, מאנטאג יעקטשורמןורסעז.
 וואלפסאן טערעזא מיסס װעט טען״16

 אר־ איבער לעלןטשור״קורס א אנפאננען
 אווענם םרײטאג כײסער־פראביעסען.

 אעמעחד די געבען בערעגשט*ין. מר. וועט
 *ימנד לעקטשורס באלערענטע און סאנטע
 גיחנ םאר ילאץ דא נאך איז עס םוזיק.

 רעד־י קלאסען. דיעזע אין םיםנייעחןר
I אײך דפיססרמיט

( J U S T I C E )
.k ׳.#, ״ if %׳

* *  «  •

I••ו♦•
*•I 1M1«

לארנאן אפיציעלער מ מ ע מ ע ס ע D לײױעס א i m ס ר מ ר מי ו
,סוגאוזפרײטאג

 שלעדנגער ©רעז. פאר ®נים הכלת
טןןאטער לעקסינגטאן אין

 מ«ױם י«נר«ו, טייר י«»*װםװ, ש. ראוז, »נ. םוד װערען נעחאלטעו װעלען נפנױסוננס־רעדעו
אװןנט. *ז טשלרט״ דץ װעט נאראי סעהרעטער - טטננעט ל. י. רר. אץ חילשודט

נן וערצעהלען װעם שלשזיננער פרעז. ײ עו ז חוונג א פ חסלאנד סאװוןס אין עו
 -n■ פאר פנים סבלת 1?אפיצי?ל אן

oip« i ענם1זי sm r>v םון ם1אנזשי1א 
̂שאלם נ?ש«ונאל1אינט? ױ  גתיס פון ל
dpi ,o ?ונטאנ on 1םא יארק נױ ip w 

jpol4 ,!אין נאװעמכע pp> opinpr on• 
 עווענױ לשתטיננטט; ,ipovpo כיכנםאן

ip יט.1םט טע61 איז i װעט אװענט pj■ 
.1ײכש1גשנום אןן א!ייםםרײכשר זײז װים

onp שוסט נל m אליק. נאסט »pi■ 
 פ81ױ 1אי געײעז איז שלעזיננשר ענם1זי

 זיך חאט ip ציייט. סאנאטען יי1י איבער
 1םא הוםט dp ױאט אננעזעשן טך א נאר
m י11אי ipp װאס o»n ip און באזובט 
ip חאט on  \sm צו סך א 1*נ i n• 
*•IPinp

inpo אלץ פוז l» ip oi»n1בp חװ־ צו 
iP?npv םיז ip rp in iw i on 1לאנ —
 פאױ ארט1 חאט ip רוסלאנה סאװעט

 •v< זיר חאט צייט, װאכען 1■א « אכט1ב
 m פון ive׳jpa װיכטינסט? ,i םיט זעחן

 לאנ־ ז״ טיט נעחאם און ?גימננ1 םאװ?ט
d נע pi ip :p ii tpopn^pa םון ׳טישזאל 

 זויכ־ די נאזוכט אױך oon ip און לאנד,
 oon ip .DP0יDוrDמnניp1 םינםםע

 oon יט,1צוט ip״id א נעהאט ום1אוטע
 נאר ip האם פאלנליך און inptp( אלעם

on צו םך א  ip jp ii ippnppin. און 
p̂ װאם  ip̂צnpפין לט pd ii»i| אטח איז 

 איז op און ,1JPJ8?• אין עס»נט1א־נטע
o ניט, »נע1ם קיין n אונ־ ער1םיטגל' די

npr, װאס i” t jpppii אין nJbM’oppp 
ipd «po צו on פניט, קנלת «pn |ppp־ 

oppp’d in זײ װאס ,1תסלאנ פון ;poon 
”;op פון נאו איצט ניז P ניט :.oipnp

dp צו איב?רינ איז JPW, דאס ■pi- 
 ?־1אינט? אויך האט 1שלעזיסנע זידענט

 אינטער־ on פיז ■באריכםען צו סאנטעס
i״pp די סון קאגנרעס נאציאנאל?ז n«־i- 

 ip װ?לכ?ן צו שאפ?נהאג?ן, איז נײטער
 tip וזכענאט אלם נ?װאח« נעשיהט איז

 בא־ װי ױניאן. נ?שא:אל1אינםע אונזער
ip איז וואיסט. « w r אויוי'apiv קאנ־ 

 ג־ י א on 1אי IP1811PI DPnpinp נרעם
? י1ט צ א ן8נ פ ל א p נ i p p o• 

 •ptpp אן איצט איז ip און מ א י ר א ט
 װעלט־א!־ iptp'i פון ipodmko קוטױוער

ואניזאציא!•
in קוםם Ppdpp ip v m i i n פון 

ppii ,ip•'181 און נאײאוסס? iin  poon 
ײ מווים, ייעלעז «  •pj inipoo• אזא נ
>n:p:p״D, אויך pn*n| צו epip ipoapr 
i זpנpײ n ^1אי תםלאנר אוםנליטליכ 

dpi !?איצמינ DipotfD. די IPD8JPJ .אב 
 ט*־ לאנדאן, 1םאי יאנאװםסי, « לאהא;,

 •piprn אוז dpu80 .,n הילשײיט, רים
 inwno-ipopippo 08. 18180 יאל

in ײעלען n  pnw ipoisn, וואס ipppii 
רענד. ־npi80 און bobdptpoo’o זיין לעװיס

 שלע־ מייט אינטערוױו אן
דנגער.

ריכ־ • ijropn ײיל• איײי אוינ
 דענקט אלעוינגער וו*ס נאגרין םיגען
 אין piipwm טיזטיגע די װקגעז

 לעזען *ו ג>• טירטעלט 1• רוסלאני,
 חודאןטזר דןר זואס ייגטערײיו, די

 י*ג*ור «. ,גערןנטיגשייט״, די ®יז
.Bn<R ■•b געזוי• ת*ט סקי,

 אויןי געדרוקט איו *ינ»עדוזיו יי
, ״■״.fO'MPipi• נו«ןר חיינטיגעז qn ■יז * ״י■

1' t 0ip«8 DPI 180 BOPP'D;״IP 
 pi8 צו ppi8'Pi8i8i• נעװארשן צוטיילט

 נ» D'ni פון לאשטלס אינםערנעשאנאל
'pi8 1?1טיטנלי י1 און ipo ip8o ipipp 

 '8ל P1P«'' 1פי DP0'D8 יי 1אי טיששטם
יוניאנס. שאל

up ויילען ipjn80in n •אונ 
in 'P io 'o  npi, ס8ײ «ipo8n ippp •טי 

ddpp, צו ipoip ת די ציים. איז  ipוו
 סאחטסיונג י1 און po'iio 8 איז ליםם
dpii זיך ipjptp 8 פונשט t88״ ■ipj 

PP8 1PD181 1PJ'*t8 1 1אי םיטםPD8PD 
•IP0M18D זיין ׳צוין

p״piptow 8 חוץ8 ip i זײ• לאהאלס

ip i צו on 8 פגיס שנלתiip} m iPVi' 
m סא דיi ip jrw w n f w h ip וי 

«88•■ «001P«18Dראײ•8• 1 |,88יאי״ 
poj' i אייישע)pip«p׳yoo8p,| אסאל־ די 

ip* די ,oippi'811 דימ8של (אסייטשד p 
o״oipp ,180 1 איגטשרגששאנאל'oip 
8'D'88 1PP18’ W  1P1 <P8J8rPJiP0J 
 ייסטישצ8ציn 80 1,9»8 ם״ .in 8 סון

 און •איטי♦ i80״P־ipoi80 i פארטײ,
oi8 ip i1״ ipo,ימ

 זיין אויד jppp» סארזאסלונו m צי
1» ipnpori8D יי >'»ip'B>n8 8ל*

DP8P סון ip i גאל,8ע׳*1אינטעי

ל גםקר סן ער ד * ר ח ע  י
ער מ נ פי ע פון מי ז  ו

ארד עיןחמוםיװ א ו נ

סער אונזער פװ מרמפמנוננס־פײעו אוני־ ארנײ
ס װערזיםעםדקםשכת אװןנ

סטױט yuio *ווי׳»ען •לײס, אױרווינג חײ־םקול, אוירװיגג וואשינגטאן אין
םטריט. טע17 און

*8rvrpoo'8 on 1פי עםנוננ1ע וי
 *pi וועט opo'tip«'ii8 ipo״oi8 ל8נ
o״opi ipip« oip 8 שבת«opi ,ojy

ip 18 ■pn, ipoop«8: ipo138■׳pp poe 
d ipp j8p po און in n  piopmpp8o, 

ipd'i 18 1אי i j  onפון יום18ידיט ip i 
 אױתױננ סשול, חײ אויתוינג ווטשיננטטז

 סטריטס. pol7 1אי PD16 צווישען פל״ס,
 צו |pi8«Pi טי'לטpj| 180״t טיקעטס י1

pipmio PP8 ניו נרוים אץ לטשטלס'P18 
 וױ \w)Vo inpo אויןי זיך יבטipo 1 או

i8 ipjpp dp«  אוידי״ jpo’iio אין jnp״
 iponn איי op .pipo in 1פי יום18ט

ipo D8i ,ip i8«p i on8t80 זיו זאל 
 גרויםע; dpi אין פארזאםלען ipjpp אויך

ipo in« ,דזשיםנײזמם״  n,) או« op 
J8P ipoPpi ip i inp« ipopjpj opii• 

oipp איז »י on 01רי8יט1י1א.
 ססטײליגע; ויך ipppii O1PP08P יין

PPP8 '11 IPPOOO'P P0D181183 P3PPI8־ 
1POJ8P80 in  ,P8P3 in38D לי■8י1ו 

P'8 םים ;ניםם irn ,180 י1 חיל'poon 
DU in'18 |1א ,8(81*80  ,1P1P11 ODU 
18(P0 1P038P83. ״

p« IP0P8nP1 IPPPII DP1P1 PP11P• 
m »־npn  .n  ,Tip'o 18DPD81* i 

IPOnPPD 1PD18 ,18183 .38 ,8)n 
180Pnn ,'PD11838' .V ; IPT^PIO

»1 p)'o3np). in״o8*) איז ״BPPP8 
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opii זײז pipo o״.o)p«8 lio i
8 08» ,1«" 0P« lirO 'D IPPP'PPIO

ip 3p jip 3*8 o pii ip))'ippr o jn 'ipn 
18»0P1180 lio DID 8 m 'PJO'O np 

D8P011.
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PU80)8 opor IP0181 O(  pgt IPO אח |'
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