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יזניאן דער אין אמו*ײ
רעוארטער. םטעןז »פון
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ס־ירעױדעגט  ?וםט גארענשםײן וױי
קמוסט. •אםיפיק פון

i רער םו( יעזער די ווי »  װיי• ווײפו
jyo װ״ם־*רעזיחןנט 1*י opho נארענ״ 

̂ו־ען גע׳שיקט ׳יפײן  רומענעיאי jib נעװ
 אינטערניישא־ איס נפארו עקזעקוטױו

p אויפ׳ן ארגאנײזער ג»י 'D 'bmb קאוסט׳ 
 יאם־ אין נעװען א'ז חױפט־קווארטיר «יין

 איז גארעניעטײן נרודער אנדדטערעס.
ס או  זיך און חדשים פינזי אינער נעװען ו

 ארנאניזאציימס־ארבייט מיט אונענענען
 ער חאט «ע»יער8טריידם,י אוגזערע איז

י ארנאניױרץן lit םארזוך א געמאכט  ו
j *ונייטער it דרעס־׳טעוער און ײײפט די 

 די איןי נענומען דארט זין־ חאנעז וי׳ויבע
>v a v i פארטעחרען. םך 8יאחר{ עםציבע

 אונזער פון םיטיננ יעצטע( דעם אױױ
 כא־ איו נאאדד עחזעקוטיװ דמענמראל

 נארעניעטיײ וופען iv נעװארען, שצפסען
 נע־ נעםאן איז דאם אחיים. *וריס גען

 אין האט ער דערשאר,.מייל ניס זוירען
 װייל אדער גוט!ןמאכט, טקומות;יט ■ענע
שױן חאט ארבייט וײן ך  געענ* דארט זי

ניט. זאגעז ביידע נײ;» דינט.
 ער װאס *ײט, חר׳»ם םינו• רי 1אי

 א אגנעפיהרט ער t»n נעװען, דארט איז
 אתאניזאאיאנם־קאט־ לעצעדינען גאנז
 נךעננעז *ײט דער םיט וועט ײאם פײן׳
אך oy jm רעזולטאטעו, נוטע  דא איזנ

 טאן. IV טך א עט נעכ דעם אױןי דןרט
By גא־ דאם איצטעתטיטיגער, אבמר איז 

 זיין ואל מנשט״ן
op טינ«יי איז  1מי
jin א^ט־אװ־ט] דעם 

 א און זןןוארטםענט,
 ארגאניזאציו סון נען

jv װערם t iiy j אהעו 
ױ mi נויטיגער אינײטער דארםען. ו

 לאם־ אין אמאניזאצ־אננדארב״ט די
 װעױען געטאן דעו|וױיל װעט אנדז׳סעיועס

̂י דארסינע די םת  װע־ זײ ױניאנם. ילפיקי
 דארט װאס ארבייט׳ די םארטזעצען מן
iv jy זאמעשאמע; ־אי ijrtiy j ,םריער טאן 
 DPKO פון א'צט אזן זײדמאן סאוי םון

גארענ׳פטײן,
’ ־־4—

טאראנ־ סאר באששימט אםדור סאקם
ק^עדע. טא, ,<

 קאאדאוױ ש. װ^יס־פרעזידענט זמט
w אאס ױראא׳ אין אװעחגעפאהרען איז 

 דער איז רעאיעף, ■יםעאס סון שליח
 קלאוקמאכער דער םון באאדד דזמאינט

̂ש ̂שטאדט יענעד איז יוגיאן  גע־ פאקטי
מענערדשער. דז׳עענערא^ א אחן נייכען
 רארט געהט צייט יעצטער דער אין

 דער צוױשען אוגטערחאנדיונגען אן אױך
 אסס׳ן, כיאנוםעקטשורערם די און װניאן

 צום• געװענדעט זיך האט ױדאן די און
ד צו כאארד עקזעקוטיװ דדאענעראי * 

yp\ זאיל װאס פאסענדען.מענשען״ א ארױן 
 קאלדאוױ װײס־ארעזידענט םאתעהמען

o 'w .םיטינג לעצטען דעם אויף *יואץ 
 איז באארד עקגעחוטיײ דז׳טענעראי ®יז

 מאקס ברודער דאס געװארען, נאמיאסען
 מענ^ פאסענדער דער זײז װאלט אמדור

 גלײך טאקי איז ער און אמט, דעם סאר
געװארען. באשטימט אמט דעם םאר

 נויטיג איז עס צו קוים׳ גלױכען םיר
 ׳װער דערצעהיעז צו יועזער אונזער^ םאר

 אונזער אין איז ער אמדור^ז. סאקס
 ■ערזענייכתײט. כאקאנטע ׳נוט א מדאן

 וױיס• א געװען ער איז יאחרעןײאנג םאר
 אינטערנײשאנאל, אונזער םון •יעזיחננט

̂וער דער און  בא״ םוהדזשאינט מענעדז
 םײ אין ױניאן ^אוקםאכער סװן-דער ארד

 די םון אײגער אויד איז ער לאדעיםיא.
 דער םון גרינדער די געװען זײנען װאס

 םיױאדעיםיא. אין ױניאן ^אוקמאכער
 ױניאן דער אין מענעדזשער םון אמט חנם

 איבער םון כדטך א איז םארנומעז ער אט5
 רעזיגנירט. אלײן האט ער ביז יאחד, צעחן
יאהר א אומגעםעחר םיט געווען איז דאס

 דזקענערא< דער חאט זומער לעצםען
 ,אלם אמדור ברודער אמעשסעים אםיס

 האט ער און וחנסם״ דער אין אמאכײזער
ע נעמאכט ע ̂וואדערם1חז ױ  לױ םט. אין ד

 ארוםיגע די אין און <ואיס סם. אין איס.
 םון םע*ןטאריס דא וײנ^} סנחןחנז

 דרע^עס׳ ^דשילדדען#גודס װײט וױיסטס,
 וײנען װעילכע סקגירטם״ •עםימאוםקאון

ײ\ לואיס סס. אין אתאנ^ירם. ניס  *ז
d א דא וײגען w אר־ אזמלכע טוימנגד 

 וחג־ אתאנידרט דארמען װאס וגיממװ/
t\ n דארם זיך חאם אסדור נדודער און 

 אבעד איןמו ארגייט. מןו־ער נ^וסאן
m% דער םאר םאראנםא׳ אין גויסינעד ער 

 טע- דעד וױענדמ ױגיייו• איןאמםאכ^;
w r w קיאױד־ חנר.םי<אדע<פיער סון 

f# i יאזך, מהן איבער «אר 
 אין ערפאחרונג סך n אדיממוםאן

 עך ומס סאדאגסא את
געלאגאגחײמ באסינוע

̂וען, זײנמ ארויסצואװ^זען  וױ םזןחיגקי
ױאיס. סט. אין חאגען עס װארם ער

 ןיץ װעט מדיר דער אז חאםען״ לאמיר
 ברודער ;צדדים בײחנ םאר גוטער א

 םעיד ברײט א חאבעז דארט װעט אםדור
 א<ם פעחיגקײטען זיעע ארױסצואװייזען'

 ױניאן די און יתיאן, דער םון םיחרער א
 חאט זי װאט זיין, צופרירען געוױס װעט

 ער- םיעל אזױ מיט מענ׳טען א באהןםען
ארבײס. דער אין םאחרוגג

אונזער ^ין םענעדזשער גײער א
דעפארטמענט. םאכמקײשאן

 מע־ דער ליבערםאן״ עייאס ברודער
אזנזער נעדזשער  דע• ״יאבריקײשאן םו̂ן

 וראך יעצטע אונז האט יאדטסענם׳/
 גע־ םארנעחםט ײאץ זײז און פארראזען,

 טױ אנגעזעהעגער אן טואװים״ אב. גאטע
באװעגונג. סאציאליסטישער דער אין ער

 און ראא שטודירט ליבערםאן כרודער
 ער אז שטעלע, אזא אנגענוםען חאט ער

 צו צײט נויטיגע די האבען האגען זא<
 אג״ האם ער שטודױם. דעם םארענדיגען

 עדיטאר יײבאר םון שטערע די גענומען
 -די צײטונג טעגיציכער נײער דער אין

צײט׳/
 ?יבערםאן ברודער ג<יק װיגשען םיד

 דאס האםען, מיר אסט. גייעם זײן איז
 ניט האבען ער ײעט אטט נײען זיין אין

 אין געהאט האט ער וױ ערפאמ״ וױיניגער
 פון דעפארטםענט ״•אבייקײשאן״ דעם

 מעגעד• אקם אינטערגײשאנאל, אונזער•
 ציײ װעכענטליכע דרײ אונזערע םון זשער

 ״דזשאס״ ״גערעכטעהײט׳/ די — טוגגען,
״דזשוסטיציא״. און טים״

מינג שעהגער א  קאנצערט און מי
i לאקאל פון s

 טענקס־ בײ־־טאג, דאנערשטאג״ יעצטען
 סקוירט־ און ?יאוס די האם דעי# גיװינג
 זעחר א געחאם ,23 יאקאל ױניאן, םאכער

̂ערט און םיטינג שעחנעם  ״פאר־ אין קאנ
 קאג״ םיט׳ן מיטינג חןר ״האי. װערםס

 גע• אראנזשירט ױניאן דער םון איז צערט
 דעם פון םיטגליעדער. די געבען צו װאחנז

 און טײם״ *נוד א זאגען, צו אזוי לאקא<«
̂וכען צו צײט דערזעלביגער איז  זײ םיט ד
 צױ דעם *צו געשירעה חארץ־צױהארץ א

 די געװארען גערוםען זיינען זאמענקונםט
 זײערע מיט 5לאקא דעם םון םיטגליעדער

 דער געזןומען. זײנעז זײ און אםיאיען.1
 געװען איז האל ״םארװערטם׳' גרויסער

 האט לאהאל דער װי לאנג 1שוי איבערפול׳
 טארזאם־ שעהנע און גרויסע אזא ג;נהאט

ױנג.
 איז סראגראם םוזיסאלישער דער

 צױ איז דאס װי געװאראן, דורכגעםיהרט
 זיך האם עולם דער און געײארע̂ן געזאגט

אמוזירט. נוט
 האט װאס אלעס׳ איז דאס ניט אבער

 ױם־ העכסט םאר געמאכט פארזאםלונג די
 איז שיעןיגגער פרעזידענט טוב׳דיג.

 אנ- זײז און מיטינג פון נאסט דער געװען
 גרויס ארויםנערוםען האט װעזעגהײט

- :באנײטטערונג.
 אין באװײזען,זיר זײז בײ ײך5גי שוין

 אװא־ גרויסע א אויסגעבראכען האט חאל
 וױדער־ זיך האט דאסזעלבינע און ציע

 געהאלטען האם ער װען שפעטער, האלט
 דערצעהלט האט שלעזינגער רעדע. א

 רוס־ סאוועט םון זאכען אינטעךעסאנטע
ו האט עוים דער און לאנד, י  צוגעהעדט ז

 חגם סון רײד ד<י נעשפאנטקײט. םיט
 געװארע, אויםנענומען זײנען רעדנער

 אטת׳ן אן םיט און אילאדיסמענטען םיט
ענטוזיאזם.

 אוים״ אויד איז אילאדיסםענםען מיט
 טשערםאן׳ םון חנדע די געװארעז גענומען
 םענעדזשער דער װאנדער, ומנרי ברודער

.23 לאקאל םון
 באנוצט זיר האט װאנדער ברודער

 אן געמאכט און נעלעגענהײט דער םיט
 זיך !אלען מיטנליעדער.זײ די צו אפיעל
 ױניאן, דער םיט םאראינטערעסירען מעהר

 מא־ גרױסע אין קומען מאל איע זאלעז זײ
 דעם םון טעמבער־טיטינגען די סעךצו
 ער״ םארבײגעחענדיג האט ער לאחאי.
 גע?ומען ?ײנען װאס םרױען״ די קלערט

 און כױטינג דעם צו םענער זײערע םים
 ךײ סאר איז עס װיכטיג װי קאגצערט,

̂̂י גאנצער דער סאר  מגי״ די חנם םאםי
 ער און צושב&ונד בעסטען איז זית זאל אן

 זא־ זײ םרזיאן, די צו איעלירט אױך האט
 יר די צז סענער די טרײבעז אײנםאך לעז

 םענער די זײ, פאר אין סיםיננעז ניאן.
ױ די צו געהן צו אמטער דך פױ*ען טםא,  י
םיטיננען. ,ניאז

 שטאדס רעמעד דעם האבעז פרויאז די
ײ־ אויסדריקענדינ דעם טיט אפלאדירם  ז

ײ חןד. זײנע צו צושסיםוע ער  חאבען, ז
 סאן. צו דאס םארשפראכען עס׳ חײסם

 דער יױן טיםיע חנד קוחמנז״ איו %
ילע אין מראטע! נעאען וײגאן *אנצימיס

w  9maw w w  r
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ץ ;עןדראו און ק#ג*עאזען פון אדימןןריום »

 יאסאי פון ספסיםיו יוקײמפנפי
25 tb n אפגעחנגען a n רארספייען• 

 איפס 7 ספו<״ חננד די «ז אדיסאריום
 סאג־ נאױםיטאג נעבען »ן סטרים, סע16

 יא־ חנס פזן סיםגייעחנר די פאר *ערםען
 אמר ארניים, אויסער זיינפן װאס קפל,

i סאננע חאנען װאס אזעיכע, n גים

ױ ײ די זארוס זפחם״ איחר ו  און פ6װ
 איוד פאד 96 <אקאל יוניאן וךפפספפפו

m  ,y n m w v t  jn י י מחנן דיג«ן ו  אוי
ײ זמן װי פוגקם «אפ, ja איז זייגען ז m 

 פאנמרםפן דיןזע פון פדפספו חנר
ivbbpyj trum וו׳נס  \ n » m ,םיסיואד 

tPoS o n נפכסי־ 2.90 אוס דעעצםבעה
ד׳ חאםיםע די <פא■. אין טאן n װאס tra די סאג. ,ח iiryM p װעיפן W j»גפן
 אונטערחאלסוננען :עאזעיכ גענע; צו כענם

פסוועטנפ־ .1סיזא  סיןאן םמנס גאנמז דורנ׳ז
 מוויסא?״*«ר :וטער א ומרען געבען

 םאריפטעיוננען רראמאםימע *ראגראם,
 טױ כאיערענרע און אינםמרעסאנטע און

 צו נעלד איינםריטס ויקטשורם. װינג
 ניױ« קאסטען װעט קאכצערטען דיעזע

םענט• 10
 די באצוועסט סאנצערטען די םיט

 לאסאל דעס םיז האמיטע עדױס״שאנאל
 גמ־ א גענען צו ערשטענס, זאנען. צװײ

 חנר םון עיטנלירער יע:ינ« די לעגענהײט
 »ו םאז iv װאס נים האכען װאס ױניאן.
 אג־ «אר א םארנרענגען iv װאו האבען

 אוםזיסט; כמעם פאר שטונדען, נענעחמע
ן זאמ: מיטנליעדער די צװייטענס, י י
̂ג*tוv אפטער זיך ט”v רערזעלדער  אגמ

 איינע באסאנעז נעםער זיך און טרעפען
 ןװוישעז ותרעז יאלען אגדעחדאח די כױס
באסףיינדעם. נעסער זיך

װאר״נמג די םוןען1יפ װןרען  !אכסיגאןנ
 יאקי< פון םיטנהיעחגר די זאלמן
y תזען װןלען וואם w n ,מ ײ שורות  גיי

 וואם אז נרייט, און װייט פארשפרײטען
 ¥ײט חפנען װאלבע -פיטגייעדער, םןחר

 זא־ װאך פון נאכסיטאג װעלכען אירנענד
ן ?ומען רען  פראנראם .דער אטוזירען. זי
 באסאנם שמטער װעם םאג יערען פון

 פחר טענרינער חנר אין װערען נעמאכט
/ םע.

 םאר. דאם מפיאגעװעט, ווערט עט
 זא< טיטנליעחס־ איטאליעכישע אוגזערע
 קאנצערטען ס§ע*יעלע װערען נענעבןן

װאר. םון טעג ראנכע אין
 קאנ־ ערשטער חןר געתגהט. ׳אמ«

 ביי־ סיםוואר קוםעגחנן זײן וחנט מרט
 די זאלען חנמםמר. םען8 תם טאג

 יןגפס ניט ארבײטען װאס םיטנליעדער
a פארפץהי^ ניט סאג n  iv  tvaiP iv 

קאנמרט.

 ארליר אינטערנעשאנאל פת ברענטש א
I בראנזוױל■ אץ אזניןזערזיטעט טער

כײט^ג שבת חןם ק#םיטעם עדיוקיישאנאל די קאנסרענץ-פון דזשאינט א

 ױניאז, אונזער םון םיטנצידער די
ט בראנזײי<, אין װאויגען װאס  נעװים וון

P אונזער דאס הערע(, » םרעחען in y',־ 
 iv.באשלאסען חאם דעפארםםענט שאנאל
 אינ״ םון בחנגט׳פ « בראנזװיא אין עפענען

 אונױוערויטפט. ארנײטער טערניישפנאל
 אידדעם וועי׳ען נעגעבען ויעצעז סורסען די

 סקוצ ■אבציס סענטעך, ױניטי בראנזװיצ
עװ. גצענסאר איז םםאיז ,84

ר ארבייטער דעם פון ברענטש דער  י
 נןװאיען אױםנעםאכט איז נױוערסיטעט

 רי פארצייכםערעז iv כדי בראנזװיצ אין
 דארגפגז• חאױנעז אם11 סםודענטען,

 םאנכעם דאס יזעז,1ארויסנעו זיך האט עם
 בראנד די םאר שװער זעחר עס איז «אצ

 יר־1א וגאשיננטאן אין קוםען iv װיצער
jib jvd די » ח״־םקוצ, ױינג iip דעם 

 עדמסיישפנאצ חןר ן1א אוניװערסיטעט,
 tyjyfiy iv באשצאםען ה»ם דע«ארםםענט

 זפל עוצם דער בראגזמיצ, איז ברענטש »
 נאך בראנזװיצ jib םאהרעז דארפען ניט

רס 1ני ר באטײציגעז nv ̂י  די איז יי
jyonip.

תצ־1 נזערע,1א םיטנצידער זאצען״די
 באנימן זין• נרןונזװיצ. אין ינען1װא כע

 די בטײכעז און געצענעניו״ט דער םיט
j-» אינטערעסאנטע זעחר i באצערענדע 

y גענעכען װערען װאם שורםען o m  j'M 
\ אונימערםיטעט. ארבײטער

 לאקאל די פוז ?אנפערעגץ חשאינם א
קאםיטעם. עדױקײשאגאל

o n 11 שבת,.דעש .v jn  jyo4אין עט 
 אין.װאשיננטאן צ־רוםס1םס די jib אײנע

 װערען נעהאצטען8א הײ־סקוצ אוירװינג
 צאסאצ אצע jib לאנםערעמ דזשאינם א

v ־גחים איז סאטיטעם עדמסײשאנאצ j 
 עגען6ע זיך װעם קאנפערענץ דער י«ור̂י

כאכסיטאג זײגער א 2
 איז ערענץ6קאנ דעם jib pjrnv דער

jy ײרכ^רעדען זיך iy ii קיישא־1עדי .וער 
ױ ן1א םעטינהיים נאצ  װיי• אטבעסםען ו
 דעד ארביים. חנר םיט אנזמנעהן טער

jib fjn אדרעסירט וועט שאנםערענץ y ii 
 עדױסײשאנאצ אמזעד םישחענדצער, דר.

 ,jimp jo טאניא םים jib jm רירעתט*ר,
 אינטעדניישאגאצ דער ן1ט סע?רעטערי די

ימוםיםע. עדיוקיישאנאצ
 צפסאצט אצע די hb פארטרמטער די
 אײט. אין JW1P w נעבעםען זייינעז

נ מןקטשורם  ארכײטער אין רסען1ק או
אוניװעחיםעעם.

jyp5 jm זמטאנ, jm שבת  jyt»4 tyn 
 אר או־גײמעד חזם איז װעם דעמסבער,

ע: װאשיננטאן אין נױמרםיטעם,  אױחו
jjn נענעבען היײםשצ, y ii םאצנעגרע די 

tn ie w jft ,:

 o>iy נרויםער דער jm הינזיכטען
 _ ריעדען,6צו גאנץ חפצ jib אתים

ײ לענלינ. P 'א האנען, אז,ז in ליתר
גי״ז׳ o אםת •איכשטממן א יי u

 ®א״ואסליגמן אועצמנ בדאכם.
u צאקאצם אונתוש שצע n n האמז 

ד. »נ «ן K ־י טײ

 שרײ• .טאדערנע — ,1^0 אום שבת,
jm  iy o 11א11 ?צעםענט — ■אעטען״, 
יער<1צע?טש

X אוס שכו^ J ט׳ — 0 ארנ״  אח .
 ,1אצםא11 צעא דר. — םענעדזשםענט״

צעסםשורער.
 אוױיטפר א (אין dim 0^2 שבת,

w ״דער — תס) i ’ Bvm נעדאנ?עעאננ 
jw ע?אנאםישע ױענען riDםים — ״ 
ny גר״ם jjnpo, .צע?טשוויער

םוית. דער אין 10JJ0 om זונטאנ,
 דיםט־ ^יצ־םייניננ איז צאנע איצםיגע ,די

תר.1צון?טש נײער. ראמנרט — ריהט״
—rf אום זונטאג, , .1L30.נמצ־ ס. ס. ־ 

םא^אצאגיע. איז ?צאט ױג׳ם1
 jyo״nv א (אין 1L30 am זונטאנ,

H ,•פבציק — אימער) 'P 'iD" צאס? — 
a דר.  iim bdii .שוצטץ

 yyBvm ״די — .am 12£0 זונטאג,
 m 2 — ״op'DMJifpy איבער ציטעראטור
ו צע?טשורער. מיצבערט,

^די טי אי  םענטערם ױני
 אצע איו ט«אםעז jm צע?טשורם די

 םיר וחגלמ סןנטש־ס, מניטי נזערע1א
jyoan װפה צעווטע אגאגסױט שױן y j* 

v אן חעז o w ^ y in, 1א| ^y םיטנציחנר 
ױו jm םארשריבעז, זיר jyoan װאס  א

yא t fy i ן מיצען חאם  אר*6 אי*ם נאך ױ
 .jyeip iv פארםעלעז ניט זאצען שריימן,

jyo מנשען מחר װאס ip oy חײכד אצץ 
 אציז ח,1?צאס די אין oy װוגיט ליכער

 סארג¥סם ^מען. ואט װעוט אננענעסער
 joנ א ם איו ז ע ס י ו 1 או ניט

 אימר טארשםארפ jm צמרנען ייד שםט
. סאבט!

טי חגם אין «יד סארשרײבמ  םענ- ױני
 אײער iv נאחענמםטער רער איז ױאס טער
iv זיד שציםם jm חײם  tv סטחחמ־ די 

 סאננט נ>אן.1’ אונזער אין עז11טעדגר
 j״p םאצ j״p Dyii איחר )אן נארן עס

 איחר »אס דעם, אױו• jyovn דט חרטח
. י נעצערענט. oyav האט

■ I II
ס ר ע ב מ ע ר ®ון מ ע ע־ ד רנ ע ט נ  אי
ל א אנ ם ש די  ליי

ס ך ע ק ר אי װ אן . ני ו  י
ם א קז ר ע מ פ ױ !א

rw « m ל א פ די פ j |1׳א ט y i■
ז מי ס, p י י״ג ל p ל א ט  די אי

ש דז ט1ן נ ד י ר א א  או•םאניטארי ב
 ovy* ביז «יר האבפן װעצמ ^גטראצ״

ly מניפן 81 אין 1נע«נע iipo,־ jysiD 
jy iy n שב̂ו nyoo»jPL,jyt>4 o jn, א«ז 

 איסט 181 גיצדי^ א״נפגפו אוג»ןר
j מטתין םםרינ^ מטע j ’ irv m לײם■ 

ry ׳ דריטע און y iiy. די jy B m  ya>jm 
jp דיפז׳ו jib איינפ ^ 'n M M ו ז#צעז י  ו

jib אױבומתר־ 1׳6י1א ;תנדעז »: .שבת 
e. םאנםען r o v

#ן ..< . מי סעגטער חעלםח י

%'
W 'm .

> ף

M
ViSTldE)GERECHTIGKEIT4U I •

w * m

 דיו װזימ ידאלט
ו י ר פ ײ י

i i

w n n  , / ) P i t
ח רו י

••)j i ,נ״ו ,(#
 נןוןנויד 1•יי 1•

V »»ך האי• קיי• f 
^ ן שייי  װאי יו

חי r ני• יי # H.\
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ר נ פ«ר קאםף ת . ם ע u ארד8ד s
ד אין רעפערים״ אנ ל לזו ה

 צעצ• צדעט1נעט שױן jvatyn טיר וױ
vo די אין ײפו «P i,» p n y i״o,איז ״ 

o 4 שנת, nפארנעקוטע! דעצעמבער טען 
o פאר ,חירעג״ א n אמ ,נןוארד n* 

p חגר 1אי ם¥ריס״ i^ p פון אױדוםטריע 
y זיך ח*ט מיטיננ תר ?ציװצאנר.' i* 

yByנרויסען אין ריח,6 דער אץ 9:80 נט 
̂וטעל jib זאצ im האצאנד. ה m w o 

 סםא- נזער1י« |1א נאראף אנ. טר¥זשורער
nyp'DD'o אצopyאנחlטראכטענכ רy,רג 

i״jy i סv y iיyצ iv  jy^MDyi םי• חגם 
P טינג i r  v j  jib ז איז,,, jyoMnv מיט 

 Jim •ערצשטיי!, מ. »ר¥זידענט װ״ם
jib v b 'B bp m דזשפינט ?ציװצאנדער 

jijroi.' די םארטר^טען tyopn נאארד,
 גע־ איז אםס׳ן רסIn1טשypBטאנו די

jyn נצ מר. דורך פארטר<יטעןpy, .מר MP־ 
jyn» .טר. םריר, טר nyoopyn .אט־ מר? 
 מאנוםעק־ דער jib רyדזשyנyמ חזר יעד,

 רyנ,אי נארדאז, טר. jm אםס׳ן טשװשרס
jib דעם אױס^ארנייט^ אינזשיניחנז די 

E״ 'd:v"D׳p ואו־ארנ״ט. פאר סיסםעם״••
 זיינען פארטרעטער vM״v'cw די אחת

y”! הונדערט »אר א tvnyi זאצ אין i ' iy i 
v v iv a,\ װ«ס MינטערyסיחJסיש זיר ן 

 ־VJ דארט איז עס חייט.Jצע;עyאנ; רער
 jib דירעקטארם אמ באארד דער װען
 מיטנלידשר די ױניאז, קראוק״אנעד דער
jib נאארד דזשאינט jm אנד נאדyרPM y* 

y ii'o ר1מיטנציח jib 1י*י11י ר1ח. oy 
r״jy i אויך ynyi; מאנופעקטשױ אייניגע 

רערס.
ױעצ־ ■ערעצשטײן, נטyזידy-ןרo,ױ1

 םון מענעדזשער דזשענעראצ דער איז רyנ
 מכיאן, קצאוקםאכער רyצאגד11ציp דער
 רע־ אװ באארד דעם םאר נטyצyארגB האט

 נע־ האט ער .o״p ימיאנ׳ס דער םערים
 ־n איינדרושסםוצע שטארשע, א חאצטען

n, רעכטע די םארטײדינענדיג jib די 
 מא־ די אנסצאנענדינ אויך און ארנײטער

 נאכסומצן ניט םאר אסס׳ן גופעקטשורערס
״ ,n אנרימענט, jib וונקטען די ה*בתז ז

ט.yציכטBארD oy דך
23 o nדי 1אי ,1920 ,11דזש טען 

 נעתױ סלױוצאנד פון מניאן סצאוסראבער
 טאנױ דער מיט נתיםyרשטMB א iv מען
pyDר1טשyאיז אנרימענט אן ן אסס׳ן רס 

̂אסען  םי־ כאשטימט?! מיט געוזארע! נעש
 ששיק־ jib באזיס אױם׳ן סקייצס נימום

 געשא־ האבזס ארנײטער די ארנייט.
 מאנושעקטשר די און װאו־ארבייט רטyד

ױ11 אז שטימטyונv האט אסס׳ן רערם  ײ
 רyאב ,jinyn אײנגעפיחרט זאצ ארנייט

 ײt 11טאyג אצעם װערם הציװצאנד אין
 איבערנענ¥בען איז oy און סענשאפטציו,

iv jy iK iiy i אינזשיניר אyדTDטy, אױס״

 ו ןyאינזש'גיר די ■צאן. דעם צוארנ״טען
 דאצאר, וענדיטו 10 דערשאר ןyנאקומ

5.jib i iy iv o טויזענד 5אוך אסס׳ן דער 
lpayn אינזשיגירען די מגיאן. תר 1טי

ג ױ חנ ײ שי ט #רד םון ענ א  ב
װ ם. א ױ ע פ ע ר

 לאזט דרו^ צום געחען סיר װען
̂ן  אװ באמרד דער *ז װיסען, •!גז ס

 ?ײן *רוישגעגעבען ^וין חאט רעמעריס
עגט«ײדונג.

א ענטעײדונג די ע •יז, ײ די :קו
•לײן, חאט אסכ׳ן מאנוועקטאזורעיש

צוריקגעצוי• סי.גוט, לעצטער דער »ין
 שאמןלענערעז צו טאדערמג איחר גען
 שאל־ ארבײטער. י1 «ון שנירות די

 װי סקיילס דיזעלביגע כלײבען גליך
. יעצם ביז

טרא• אנדערע אלע אנבאלאנגט װאס
 געװארען, באויחרט ז״נען װאס גען,

י בלײ׳בען י  די ביז חענגען, דערװײלע ז
 צוזא־ אמאל װידער ויך װעם באארד

 מאנאטען עטליכע אין מענקזמען,
•011.

 *אר׳ן רעדען ̂נטארקע די •לז*,
 וערעל^טײן און באראןי ®דן באארד
 טא:י• די װירקוגג, די געחאט חאבען

 דו צוריקצזחען זאלען פעקט׳סורערס
 ^נירות די טארקלענערען 1צ ®•דערוגג

•רבײטער. די פון

 םארטיג זיין געדארםט צוריס אאנג שוין
 האט מאנאט הײנטיגען און ■לאן דעם מיט
 אײגגעפיחרט געדארםט װאךסיסטעם רער

 זײגען אינזשינירען די אבער װערען.
 די און פארטיג״ גיט ״נאו פלאן מיט׳ן

 ניט נאר דערװײלע קאן װאו־ארבײט
װערען. אײנגעםיהדט

 באװעגוגג א אויםגעהויבען זיר האט
 א בעטען צו אוהטאכער5<ןי די צװישען

 אר־ די םון טענח די װײדזשעס. אין רעיז
 סעטעל־ דער וױ אזוי די: איז בייטער

 םאר״ א בלױז אידמזוען דזשון אין מענט
 אײג־ װעט זואך־ארבײט די ביז לױםיגער,
 שטארה ניט זײ האבעז װערען, נעםיהרט

 די פון סטענרערדס די אויף געװען מקפיד
 זועז ארבײט. יי שטיק אויף פרײזען

 די װען םארצױגעז, ווערט זאך די אבער,
 ניט סיזאן דעם נאך װערט װאך־ארבײט

 אין רעיז א זײ וױלען טו אײנגעםיחרט,
פראצעגט. 15 אױןי כאטש װײדזשעס,
 און באסעס די געיןומען אבער זײנעז

 — געגעז־םארשיאנ, א ארויסגעשטעלט
 פאר־ זאיען סטענדערדס איצטיגע די דאס

 םרא־ 30 א מיר כאטש װערען, ללענערט
 — געװען איז טענה זײער צענט.

 געברא־ ״שוין איז יקרות דער אז
 ביליגער שוין איז זײ, זאגען אלעס, כען׳/

 אר־ די זאלען װארום הײגט נעװארען,
 די זײ בײ ״רײסעז״ אלץ נאך כײטער
ירײזען? הױכע
 זיינען טענות, דיזע אט צוקלאפען צו

 בא־ סעקרעטער אויםנעטראטען נאכדעם
.)3 זײט אױף (שלוס

 ױ ענטפערט י אינטערנעשאנאל
מאנופעקטשורפרס עמבראידערי

 אינ־ אוגזער האט צוריס ײאך א םיט
 די םון בריעוי א באקומען טערגײשאגאל

 מאנױ עמבראידערי ענד לײס ״אלײאיד
 זײער םון אונטערשריבען םעקטשורערס׳/

 אײנסטײן, ד. י. מילטאן מר. פרעזידענט
 אינ־ די אז פארלאננט, ער װעלכען אין

 זײ מיט געהן באלד זאל םערגײשאנאל
 בריעף דעם אין און קאגםערענץ. א צו

 אויף װאס אנגעוױזען, גלײך טאקע װערט
 װע־ םארהאנדעיט זאי תאנםעחגנץ דעם
 מיט״ די ארבײטער, די נעמליך, — רען,

 ארונטעילא״ זאלען ,6 לאקאל םון גלידער
שכירות. די פון •ראצענט 30 זען

 אנ־ ײע־יט בריעױ דעם אין נאטירליך,
זאלען ארבײטער די װארום מוױזען

 ילמשל, װײא, שכירות׳ די ארוגטערלאזען
 מאר־ אין און טרײד איז קאנקורענץ די

 אר־ די כדי עס׳/ ״פאדערעז בכ̂א ?עט
 נאך ביליגעח״. װערען זאלען טילואען
 זײ־ אדטיקרען די — זײ, זאגען — מעהר,

 די דארםען געװארען, ביליגער שוין נען
 טײל. זייער דעם צו בײטראנען ארבײטער

 און יזאגםערעגץ א דאדיבער װילען זײ
 ארוגמער• װערען באשלאסען זאל דארט

 שכירות די םון פראצענט 30 צושנײדען
 הײסט שטעלעז,- זײ ארבײטער. דיזע םון
 קא:פע״ דער װאס פאראױס אין אויס עס

געבען. זײ זאל רענץ
 דעם אוייי האײ שיעזיגגער פרעזידענט

.)5 זײט אױף (שלוס

חײם אײגענע אן קױפט אינטערנעשאנאל אזנזפה
 אוגזער םון ס אפ דזשענעראל דער

 סך א דך האט ײו.יאן אינטערנעשאנאל
 די אין אױסגעשירײט און אױסגעברײט

 צוגעקומען איז עס יאהר. ■אר לעצטע
 רע־ די חגיארטטענט, ■אבליקײשאן דער

 צײטונגען, דרײ אונזערע םון דאקציעס
 און ״דזשאסטיס״ ״גערמכטיגקײט״
 דע־ ״םײלינג דעד און ״דזשוסטיציא״׳

 צײמעגפן די זואנען םון •ארטמענט״
 םאתעהמט דאס ארויסגעשיקט. ווערען

 צרגעסופיען איז עס צימערען. עטליכע
 דעיארט־ ריסוירטש״ און ̂רעקארד דער

 היבשע• א ארבײט עס וועאכען אח פענם,
צימערען. עמליכע םארנעמט און סטעו•

 דע• אודיטינג דער איז וואו חײנט
 עדױקיײ דער איז וואו איז עט?4■אדסט
 גע־ האט דאס ? ךעיארטםענט שאנאצ
J מאכם״ i דער אין םלאר גאנצעד דעד 

אן ^ײני גגי די  ?לײ\ צו זאל ססװער, ביי
a n  W  p t אונ״ מון אפיס דזשענצראא 

w *מ סים #1מגי « jr rn •דעיאו׳ם

 פאאר, א נאך נעמען וױדער, מענטס.
 שיעוו־, א אתן געלד קאסטען עס װאלט

 יהרות יעצטיגען דעם בײ נאך םפעציעל
אםיס־בילדינגס. די אין רענט אויןי

דערי־ אוז אויסװעג אײנציגער דער
 און ! הײם אײגענע אן — געבליבעז בער

 נע• געקױםט שױן איז היים אײגענע אן
 הײן ניט געקויםט האט מען װארעץ.
 עס שטאק, 4 םוז באויז בילדיננ, גרויםע

 און אםיםעם אלע די םאר זײן גענוג זאא
 דדטענעראיל אונזער םון דעפארטמענטס

 מויזענט 55 יןאסט בילדינג די אפי^
 א נאר קאסטען דארף עס און דאלאר

 איבערבויען, םאר דאלאר טויזעגט 50
 גאר שוין היים, א זײן עס װעט דאן אכער

!•דאכט א
 א אין זיך געפינט בילדיגנ די

 דעם אין געגענד. אריסטאשראטישען
 יאב־ צױײ נאך דא זײנען בלאס ךןלב«\

קא- א און האסייטאל א בי{דיננס, ליק

I

 בלאקיגאנצען דעם גיט און.דאס לעדזשי
 האבען עס װי נעשטאלט אנדער אן גאר

 איז ביאדינג אונזער באאקם. אנדערע די
 די סטריט, טע16 װעסט 3 נומער איז

 עװענױ. טע5 קארנער פון הויז צװײטע
 װע־ איבעמעבויט װעט בילדינג די װען
 ארויסנעצויגען אזוי פראנט דער װעט רען

דינג די אז װערעץ,  אנזעהן זיך זאא ב̂י
 נאר סטריט טער16 דער אין בלויז ניט

 כופען, מיר עװענױ. טער5 דער אין אויך
!עווענױ טער5 דער איז אילזא״
 נע׳שדכ׳ענט אונז מען האט הויז די

 זי אבער מאנאטען, פאר לעצטע די זײט
 יצעצ־ דעם ביז געװארען נעהויםט ניט איז
 עקזעקוטיװ דזשענעראא םרן מיטיגג טען

 םראגע די װאו באאטימאר, אין באארד
 איז עס און נעװארען אויםנענוםען איז

 ?ױפעו, צו הויז די געװארען באשאאסען
 אײ• איהר אין זײן ױניאן אונזער זאא און

 הײם. גענער
!גליק םיס זײן זאא י

ins. אויפ־ שלעזיננער 
 :גײס־8נ םיס גענוטען

:סעװננאץשישאגא
 יעצטע האט שיעזיגגער פרעזידעגט

 עטייקע שיקאגא אין םארבראכט װאר
ט&ג. כיזי

 אדבײטער די האבען אװענד מיטװאך
 וואױמען א געגעבען איחם שמןאגא םון

 חאל, קארמענס גרויסען אין פנים לכלת
 לעצטע די געװען איז עס זואו פאאץ דער

 איגמערגעשאגאל. אוגזער םון קאנװענשאן
 םע־י םון עוים כאגײסטערטער גוױסעו־, א

 בא;ױסען געקומען זײנען םרויען און נער
 װאס גרוס, דעם הערען און גאסט, דעם
 רוםיאנד. סאװפט םון געבדאכט האט ער

ער םערז.  װארײ א כאקונ׳ען חאט שאע̂ז
 בא־ זיך האט ער וױ גלײך אװאציע, מע

 1ג( האס ער װען און האי, וױזען.אין
רעדט.

 באיי האבען װאס רעמער די צוױשען
̂ען אין שלעזיננער׳ן גריסט  דער פון גא

 זיינען שיקאגא, אין באװענונג ארבײטער
 ‘פערזעגאיב אננעזעהענע אזעיכע געװען
 כא״ רער סימור׳סטעדמא;, װי קײטען

 סאציאליס* דער פון אגיטאטאר ריהמטער
 םיטצפאטרמן, דזשאחן פארטײ, טישער

 פע־ שי״אגא׳ער דער פון פרעזידענט דער
 בראנכד אטא און ילײבאר, אװ דערײשאן

 םון סעקרעטער עקזעקוטױו דער טעםער,
פארטײ. סאציאאיסטישער דער

 עד זעהר א געװען איו מיטינג דער
 שוץ האט מיטינג אזא טודאסטישער,

געזעהן. ;יט אאנג שיקאגא
 דאגער• מיטװאך. געװען איז דאס

 שלעזינגער ב. איז טאג נאנצען דעם שטאג
 מיט יואנםערענצעז, מיט םארנוםען נעײעז

 קיאוק״ די pc אסאסיאײשאנס צוױי די
 דער װעיכע מיט כיאנופעקט״טורערס,

 קיאוקטאכעד דער פון באארד דזשאיגט
 אד קאלעיןטיװע געשאאסען האט ױגיאן

זוטער. לעצטען נאך ריטענטם
זיעען צײט דער םון פארלױף אין

.)16 זייט אױף (שאוס

ס כני צײ ר א פ ט־ ל א ה אינ

.50 נומער ,גערעכטיגקײט״

ני4 -

 דעניש. ד. כיאהס — יגאד די .2 זײט
 ®ין נ?אײ דזיצוינט ןןן םיטינג .3 זײט

לאננער. א. — ױניאן קלאוקטאנעד דער
 אין בןןארד דזזזוינט פון מיטי:; דער
. — אינדוסטריע דרעס און װײסט דער

מאקאװ. ה. נ.
 רוס• סאזויעט אין ױאכען מינןי .4 זײט

שאעזינגער• ב. — לאנד
̂רט • .r« זײט ן חויז ױנישי דער פון רעצ  ןו

טי — 25 ל*ק*ל  יואמיטע. הויז ױגי
 עמברוידזך די ענטועיש אינםערנײע^נוזל

.1וײם ®ין 01של — םאנוועקטשורערס רי
ט ן •לערלײ ס. זײ ו סקואמאן. ה. — יק*ג*8י ו

נײבאוער. א. — גײעס ®יל*דעלןיעו
ט ^ .7 זײ טי ̂ארד עקזעקומױו פון פי  «ון ב

̂ל י אין שעהנהאאץ. י. — 25 לאר  מ
— 35 ל*ק#ל ױגיאן סרעסעים קלארק
 רעדאןד צום ברין״ • בראסאאו. דזש.
פריזאמט• ס. — םאר

 • נאשיץ־בינעל. רעדפקטאר׳ס ־«ךן .8 ?ײט
ה. ק. — (גזןדיבם) njw בייזע

 א. — װאד ^נחגער • ®יז סוף דער .9 זײט
 ?. — (פעלישאז) שבינח די זעאדין.

װיהאער.
ט  הריטיסער. דער — שעאשלןר אין .to זײ

ראדוצקי. א. — *רײ:ד*#פש
ט ײן צי װי .11 זײ ד ז ב. דר. — נ;זו:

*■ועסזןן. קורצע דובאװסקי.
ט . •דװעדמײזמעגסם. .15 אוז 14 ,13 ,12 זיי
ט  יארקער גױ די בײ זיך חערש װאס .16 זײ

 l. «ל5אי;טערגײשא דער קל^וקמאנער?
̂  פרעזידצנ• דעיפלשםעגט. עדױקײ^נפל

̂  נוארק. אין כפםט • ®לעזינגער
•םפלגאסײטזנד. ד;ר פון קאשף
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עטװ^ס, דערצעחלען איץי »ף0(*
 אמוד״ מעחר נאו דנער װעט איץ• װאס
 ד*רא װען — געואגט. אץי ה*ב — ר*ן

 יייי געיעאסען׳ איץ• אױןי ח#ט הא«לאן
 גע״ געװען *רעסע אטעריקאנער דער אין

 ״גױ די טױט. זייט איחר אז , םאלרע
 וױ ארױסציעען װעיענדיג ט״מ?" יארק

 אוד ח#ט איו, זי עהרליו און (*וױסמוטיג
̂ע דער *ור3  האנגען א אפנעדרויןט דעםע

״ו האט ?י װערכען אין מנויד,  געסרױנט א
 םון ׳פטאאטסמאן גרעסטער דער אלם

 גי״ איז מארגען אױוי צייט. חיעטיגער
 אי־ טױט אײער װעגען ג״עס די טױלױ

 זיך קעגט איהר און געװ*רע״ געלײהעגט
 פאריע• א פאר װאס אין םאדעטערען

ן חאט חספד״מאכער דער נעגחייט  * גע זי
געשונען״♦ בעף

 םון געקײ?עלט •טוט דך האט יענין
געלעכטער.

װע• םאנאנדעמערעדט זיף חאבען םיר
 רע• אמעריקאנצר דער םון פאריסי דער גען

 םיר ביי חאט ער צוירוסלאנד. גירוננ
 ער דעם. װעגען טײגונג כױין געפרעגט

 םיחרען עס אזױ וױ וױסען, געװאיט חאס
 װעגען אפעריהא אין ארבייטער-מאסען די

 אי| העצעס די װעגען און בלאיזאדע דער
 איבעוגע• איהם האב איר צייטונגען. די

 איחם האבען װעלכע שאסטען, םיעלע נצבען
 חאב דערנאו און איגטערעסירט **/אוק

ן  יוע• דעגהט ער װאס געפרעגט איהם *
 לענ״ צוױי ײי צוױטען באציוזוגגען רי נצן

 עי• צוסוגפט. נאהענטעי• דער אין חןר
 זיינע פון מאנכע אפטימיסט^. זעהר איו

 לעזעו. די םאר גיתס זײן װעלען פ״גונגען
. :געזאגט האט ער

 גוייט ר האבען. אונז מוז ״אטעריחא
ו י  םוז ױ יאפאן. מיט מ^טח א צו ז

 סטרא־ צוהיעב אי רוסיאנד צו אנקומען
 עקאנא• צוליעכ אי און אורזאכען טעג״פע

 אנ• און •עטראיעאום האבען מיר םי׳עע.
 זיך װעט זי װעלכע אין •ראדוקטען, דערע

 ■א״ נײם יאנד האנען טיר גויטיגען.
 זעחד װאיט אטעריקא װעלכע #ים סיפײעען

 *טויז אײר האט טען יזריגען. װעאען
 דעם.אטע• װענען דערצעחיצט װאו׳שיינאיו

 װאנדערלי•, טר. געיעעפטססאן ריקאנער
 מאסתװע אין איצטער זיך גע^ינט װעילכער

 גרױסע װעגען אונז מיט םאדהאגדעיט און
 גרווע א פון גאםעז דעם און מ׳עעפטעז

 גע־ נוױסע און באגקירען אסעריקאנער
^עפטסיײט׳/

 איך חאב — דערםון װײם איך ׳יא״
 געהאט זא;אר האנ איך — געעגטסערט.

 מיט בריעף, דעם זעהען צו געיעגענהײט די
 געװענדעט. אײר צו זיד האט ער װ^כען

 װערטער די מיט אן דך פאגגט כריעןי דער
 און *ענין״ ניקאראס עקסעיענץ, ,,אײער
 טד ״אײער װערטער די מיט זיך מליסט

 אײד !ײגען װי דינער״. חארכזאטער
 קאטיליטעג• דיזע *עװען געפעלען עפעס

מעןצ״
 געלעכטער. הארציגער א װײטער

 אמעריקאגער עכטער אן איז *װאנדעי<יפ
 — געזא״ט ער האט — געשעםטסדאז

 באצעעױיזם ין ין ניט אינטרעעסירט איחם
 םאמױ איז קאפ זײן סאציאליזם. אדער

 ער מאכט אזא״ אלס גע״עעפט. מיט םען
 װי לא;נ אזױ און איינדרוק. גוטעז א

 האייטא^סטען, טיט האנדיען םוזען םיר
האנד• צו אנגעגעהטער אוגז איז
ױ געיזןעפטטצײט אזױגע מיט ^נן  װאנ״ ו

דעראי•.״
גאג״ א םארלאפען איז רײדענדיג אזוי

 געגומען חאט סעיעפאן דער עעח. צצ
 זײן געענטפעדט. האט לעגין און אלימען

 א ארײננעטראגען איהם האט סעקרעטער
̂עגראםע.  האט ער װאס צייט דער אין טע

 pip א איד האב געלעזען, טעלעכראמע די
 אז דערזעחז און זײגער םײן אויזי נעטאן

 גע- האב איך אײגס. נאך שױ\ איז עס
 זעהר ויין מוז לענין אז אגורםחי׳ן צו זאנט
 ראצד געװען פילײכט װאלט עס און םיעד
 יע־ ויצען. ניט לעגגער ?אלען מיר אז זאם
 צו חאט ער און דערהערט, עס חאט ניז

:געזאגט טיר
 אבער פיעד; טאסע בין איך ״יא,

 ^רײכען צו אדער עסען געחן צו םיעד צו
 m א״הר ?ענט שלאפעז. צו אפילו אחןר

 חאט —־ ? וױילע א נאך פארבחננגען ניט
געבעטען. וױ אזױ ער

 אײנגעװעחנט איחר זעחדדיט איר *וױ
 איך האב — אווערטײם!״ ארבײטען «ו

געזאנט.
שטונדען. לאגגע ארבייטען טוזעז ״םיר

 חאט — רעװאלוציע״ א דאר חאבען סיר
געשמײכעיצט. ער

אונזע־ געשארעך וױיטערדעער דער
 סאציאליסםי• די װעגען געװען איז חנר
m אין • •ארטייען ?אמוניסטימע און 

 •רעדדענשצי דעם װעגען און «סערי?א
 םאד־ רײד דעע םון האב איך קצםיײן.
 איעתץיו אונטער׳ן איז ער אז מסאנען

 אמד אין •ארטײען ?אמוגיסטיש די אז
 אינדאמד די אז *ון שטאר? זײנע: ריתא

 אױך איז װ.) װ. (א. װאיר?ערס
 ער ארנאניזאציאן. שטאר?ע א ואמר

«b r  « p־«P אםו- די װאס באדױערט? 
 שטי־ צו גיט כאעיאסען חאבען !<ססען

W חנזי־- ®אר ׳קאגדידאםור דאנס׳מס•

ך «װזאטענטחן»ען דטס ען םיט זי עױן׳ ״הרעמעיי אין י
ררסלמגד״ אין *«רען אטטליגע ױ

ג כ. ®ח נ י ז ע ל . ע ש ו

«ץ דער — ל/ *י » «1

ט א<ף ״װען חונט. | נעװען װןי  »»ע• יי
 -1ד«נס' פאר נעמטימט איר װארט ריקא,

 פראגע, אמנעסטיפ דער אין חאנדלונג ויין
 נאחאד גיט װיל ער או ערהיערוגנ, זיין

 פא* אנדערפ די װי אנדער׳פ װערען דעיט
 עדעלע, אוא איז ארעסטאנטען, ?יט״פע

 אז ,am ם<״(י»היםט'׳טע א«ת עהרליכע,
o פארדינט ער n הט־ ארע םון *וטרױ*ן 

 רי װאס לייד טיר טוט עס מוניסטען,
o ועחען אגעױקא אין יואטוגיסטען n 

 ׳11 ׳סטאנדפונקט זערבען רעס סון גיט
 דעױ יא ׳פױן חאיטען סיר אז און איד.
״  מא• סרענען, װערען אײר איך װאלט ׳נ
 ניט חאט פאוטיי סא«יאייסטמוע די מם

B פאר חילסוױט׳ען נאמינירט in ' in o» 
 איו גוט. זעחר חילקוױט נז<וריס קען איך
 אינ־ אױף םאל *װײ נאגענענט איחם חאנ

ונאלע  יואננרע־ סא«יאליסטי׳»ע טעתאצ̂י
 אנפו סעניפ, שלוגער א זעחר איז ער טען,

׳»״. פראיוט זעחר יך1א אי« ער
 *,P ער f» פאר׳שםאנען, האב איך

 דעסטװעגען no אונטער. ריר רא נע»ט
 געדאכט, אויםמערשזאס איחם איך האנ

 א 1«״ na פרעזירענט״קאנדיראט א אז
 חילחמיט אז און אמעריקאגער נענארענער

ניט. ראס איו
:גייעס א נעװען איהם סאר איז ראס

 אויו קענט א־חר אז עס, ח״סט —
 אמערילא. סון פרעייתנט קיין זיין כיט

 די איז 1א11 יא. «|p |mt א״ער אנער
v יאניה p o in

<א' fio פראנע יז״ן ניט איז דא —
 לאנסטיטו־ דער אין יטטעחט אזוי ניש.

געעגטסערט. איך האנ — יעאן,
 ױענען דערצעתלט איהם האנ איף

 ,iio 1017 קעמפיין מעיאר וזילקמיט׳ם
 פיי אזױ כ»עט נעשראנע; האט ער װען

 קאנ• רעױנלישאנער דער װיםיר ׳פטיסען
 םאר• שטארש איחם חאט דאס דידאט.

 ׳שטארש זעתו חאט ער אינטערעסירט.
 נעזאגט, איחס חאנ איר װען נאדויערט

 ערנסטער אן זעחר םון לײדט חילשװיט אז
 ער איז *ייט ׳טטיפ א אז »וון שראנסחייט

 ל״נט נעװען איז op נעט. w נעיענען
 הארצען אין האם רעגין 1א נאטערהען, צו
חירשװיט׳ען. פאר געסיחל װארימען א

 נע• מײטערען דעם no םארלויוי אין
 און ספארנא׳ס רערטאנט איך האנ ׳עפרעך

 דערניי חאט לענין נעמעז. ױאליננ׳ס
 דאף זייגע: ״דאס אױפנעציטערט. אז?ו

 ניט דא — נעזאנט. ער חאט — װערים,
 ני• וײערע *ונערושט מיר מען האט יאננ
 ער־ די רזי מעחר רוסלאנד. ivipn כער
 נע״ נים איר חאנ זייטרער «װײ שטע

o מסרען נענומען חאט סיר יעיעז. n  no 

o פאררעטער זײנען דאס ׳!ומוץ. n  lie 
םארט״. ער;סטען

יןע־ װאיינג׳ען און ססארנא׳! ,װענען
 םיינוננס״סאחסי^• קיין נאטימיך נען

 — געזאנט, איו ראנ — ,1ייי ניט הייטען
 זעל׳ רעס טיט נאצייבענט ״1 האט הר א

 רר סאצ־אליסםען אלע װאם נאמען בען
 דאכט עם אכער אםעריקא. אין זיי םען
ו י ט איחד אז מיר, ז ^ ע o *; װ n טיטול 

סאציא־ אזױנע אויו׳ אױף ״םא^טער״
 1PP איר שאוםססי. קארל װי ליםטען

 1א אײו, זאנ איך און סאוםסקי׳ן, nנרא
o׳« n נא׳טול• *זא חער איו װען סאל 

 ריס » סיר עס נים איחם, נעגעז דינוננ
חארצסן״. אין

 1» האוטםסי׳ן אויף ניט זאנען ״םיר
 ״*11V אחן איו ער אונעחרליך. איז ער

 — םיינוננען, ו״נע 1אי אױסריכםינ סעל
 זאגען, םיר — נעענטסערם. לענין ח*ט

 זיין או און װעג םון ארא• .איו ער 1»
 אמפאר־ 1אי מסלאנד גנונפ חאנדלוננ
צייחליך/

 *n דןי 1PJP11 נעתדט חאבען סיר
 ipjpii וױיס לעניז אםערישא. אץ אהציע

i» יי«ה*ל״ »ס11 ננסן,1סארפאל די n  n 
n« די n» ״סאתוערטס״ n  אםעריסא־ 3

 האנען *ייםוננען סאציאליםטי׳סע נער
אײכינס נעלעזע! חאט ער חרכנעליטען.

i n  no inpow .ײ 11« ״סאל״ 1ז
 נלאס i* ליד1נאטי «י 1אי שםאגמונסט

«n האט י11א ip ו י אױס• 1איח ipjpii ז
א•1אויסנ?שס ipn« האט ip נ?ײיסם.

 די 1פא איחר צו סיטואטיס vo׳b נען
 אויפגע׳סטאג^ איז זי װאס סאוסאתונג^

י«וו)י» ׳וטליג« pטppל ױ חרן
i i p i״ip i 1אי ipn inp i חאלנ i n 

ip 1• געסיחלט, tun איף א״נס. jjpp 
גיט, איר טאר ד׳ננינ׳ען אויפהא״טען

o טר*ץ n השט װאס«ד n״iv o אמיסי 
n לא«1ס» א גע«״גט n a rp i d pi •«*סא 
ו1 האנען טיו צוזעצע;.  lPO׳inpio׳iB י

ד האט לעדן פרעצער, mvim פון  אייי
op גערופען i אס11 )*דדײסץ111 מיטען 
״ ׳*טעחט ״ נ  IPo*npi איחס 11א טױ, 1ז

 אלP« 1« ,ipo»ii| 1 די 1צ 1ע1טערעפ<ו;י
י ;אנװסהי׳! או« n היגל^זען 0’® 1י f( 

1P1B10-
ו ipson »יר ױען י ipow ז pj י  wn ו

ד נאחסרסט מ*ר ז״נען זיר, ipipipi צו  ו׳
o סיט װאוס, n ׳11 נעפיחל ועינען IP11 

iP״m נין איו « vp ii. ,ג״ן m - i n 
 » סר,1׳)וטארשע ו נ«וך ipupj איז סיחל

n״ip ip o.
 דipopnoe «1 גיט ש״נפאל ױעל איו

11 ip iיססן1א ipnp iy יו» i«o 1.פיי 
*.inpjppn

מ ״נױסט אססרי• אין 1P0IPJP3 א
ױ 1PH נאנגסמפסן, ip חאט — ״״ שא « 
i אתיס ipupj ׳סױן בין n  no טיר״

 ױג^טנט טרײד ױ »י*טעו טוען מטס
1 תסלאנד אין

 •jn האאיאליסט״ןן^ א איז 1חסיאנ
 *לאס שאסיטאליסט״צ^ ש״ן סונליש.

ip איז u ip i .יטא ניטא; p״ppo iנתיס, ׳ 
 ארנאגידרט אחנייט^ ח ipj«״ אך1 »ון
 יפ•1א די אז שלטמ איז op מניאנס. אין

י סין נאנע ipp i אין יוגי^נס ו j «poii 
״ן ניט  אין ׳poppi 11 די נימ איז |1א ז

fn i«י?א,1א»ע p i אין; «p in שאסיטא־ 
11נpל ליסטי׳סש n ״  די איז לז1א נ

 אױסצױ מניאן א |פון אויפגאנע הױסט
ipjjijj ' i i c  npopo ;po«pp 1סא p •אר 

o״i n  n« ,ip o« * ? tnn'epj b׳ ip ii *t 
i  ipjpjסאלט 1הסלאג אין נו)'ס. נע/י ׳ 

i׳pt אי) אױסנאנש ppiiB ;py;«j11 ׳?  ׳׳
iכיט האט ניאן1י ׳ pp 1» ipapii ipjpjמ‘ 

n  .jpo 1נייטע1א i״pp* ipj נא׳עעס 
n טינט  " jר JJU 'JPiד• (1» ׳ j j i i ' j n 

נג.11נייטעדדעני1א אן איז
«1 nן אך « ״ i 1נ״טע1א ׳i ז n•

 ׳opjio 11 ׳ניאנס1י אין *מאנ־ז־רט טע;
״ ״ tpo ף1א1 װאס 1« אונז. נ  *כ11 1 ז
'«t t״P0*J0'1* ip 1אי 0*11 11א I1״P 

צילצ
ipo o jp  i n איו: n ׳ גי*נס1י«i 

i u n o n״j ipj׳p d״oo«*P i*״j i־* 
j*»׳v* jpoppn jp ״t .ipj׳ e iin ױפ״* 

p*ioj*p iv n« iP 'io iv1׳ ;n׳ ׳*•o i i j 
i b׳lie  ip 31 ל»ני« p in  n« iייט ipiD 

iאין ״ o i*o׳ti« » n j 1»ו;טע m 
j. אױסזיכט j i i ' j p i  opn*o i n  lie

)op 3» *ס*ל, ט1ס*סי i*  n  i״ip e 
jitf « 1״1ט ipopji*o , ״ *« זיו  *ר* ז

j 1׳»?ס**י»ליסטי » i*o כ״טסן j i i ' j n 
*p ׳n *  ipppbp׳jp i  i p i  o׳n * o  « i i• 

ip jjii, מי *זױ *i כתי^ כעל• סרױמט 
n*׳ p o 'iu  « opnatnyj |P3*n חל**
o׳pjo׳j*p m  i«  i n׳)b jp o i*b ׳*j i 

i י*ז, n  no ׳ipvpiBO 'ie ! מיי  no n» י
i n ׳J i*1׳ |ie l׳ * .popporpu ד• איז 

e r o j j i i ' j n׳bjpppj e*n dp .*opD 
i* jpoip ותסטעס נאנץ *p m  ip r ' i i 

. dp׳ j j r t ' jn  dph*d i n  n« dj**ji 
s׳ib׳ ח*ט i n  ;PD?*npj i, ׳  ס** די t* ׳

j n  opii׳Ptjt « n סעגטליו? inppp ip
o>׳p m  n» in 'P it j fo  p ii'op* p ׳*ji

ie *לס י*נס j* p־» .in p j* t ip * iin 
p jn די o׳p tn  n» in n ׳ד*נס1י o * ii 

t״jie*Pt p j jn e r  |pj׳ipeo, ׳«it*  i׳
11"D 1.( ניסP01PPJ

t e*׳ שייי oi* tpj׳ ״ פיי׳ «j׳ji» p j 
i* podj'ds 'u  n׳n  tie jp3*jo ׳*ji 

:י*נס
1( r״ n * W i « tPDPKfl jpo ik i 

»n *  pp* n» ip»׳ ip״ v j*j i n  i *אינ
j i j »p n» P 'i» o n תל די נחיס װי** 

»3 i*  n  n״ip o ׳«n*ii n« t ״ tpj'epj ז
זיד•
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i a״ in J 'iJ  | p n n ו נייריס׳ י ײ
1 tps p ipyii1* ̂ל* )P1fl'0iP3'«JPJPP 

w a ד*רף אין ׳אט*דט סון «|io n 
׳אט*רט. אין ו*רף

jpn (a די pj*p פ*ד ל«נד איןpרD, 
npj in  p*t |p« t»׳po איגחסטריען 

IPIP*״ 'IJ ״IPJJ'HV) "B"31*'B1JS11V 
po׳nyj 1»• ״טען31א inpj 1 * *רנ״טער

JIB*' P1PJJPP |PD"31g 1V ,0'1*BPPI*
jp i ,ו״ א n(״ ipoi«i ױ;י*;ס די o n

|.vifl*03in
4( M ii'jp i ip i  ]poppno'o אין •iv

IPPPBrjPSSl <11# ו'PP91N PB."
ipo«pp«3 io ׳iP iiiJ  yjp •ארנ״

pjppn ,ipo !*9 »1 כאטואנט**p i BP11 
j׳n j jn׳ • i i׳m  o«n «/1 |1הפיוP3H 
*1 npD jpiii«  in n  no ip«pj׳.n

P9*f1V 1P9'BV'N3 <tf| 1*0 די סיט*
JJU 1'׳ 'Jn  BP11*0 i n  )10 IPnPOII 

B"31* 110 |PJJ1JJ'1M3 די אין IPOPIC, 
s״oiv 3 ׳11 r׳i i pp״n«3׳i « ,op׳  *ob׳
11 A .« ,.11 A .« IP1J1BS.

ipj'ip  u די n׳ip b «9 pn«׳i*o p 
i p i ׳«i» o n j׳p ון« op ״נט״לען* 

ipip' hv ד *jmjmo ipnsMj n« ip o v r 
in n׳ipp די «i3׳ i«p io״p9 סוווהת »|i 

ipip'hv ip ip s  ♦i רי n « o׳jp i p jn*׳ 
.in*ppo*ojJii

IP11 ,1PP'13«0 P ''J IPBS'U* " »)
ijmp o ׳1 n  >« b j 'opj j j i i ' j y i  bpii*o

BJ'O'U ו י •1PP'13*0 1*J l»' ו
9< is  inpi די i3*s׳**n ipp*i |pp 

jpo די r* o  pj'O 'U׳p j,| ״» *»pii ipp•
D*"fl«3 IPI0**»3 ׳ t" l 1PP*I (|P03'1P 

.11 A .« IP'1«0'J
'*1P» |PJ*fl 1JSP011 J'« 0J*'J1 

0'P3*J0'1* PIPJ'03'11 |1« P1P0"13 P|
mi די jv* i .m* אי) dj׳ jpp  p ip u״

1P3'J ויד *P9J'* '1 O'O l'1P3 0* O'J 
1PB"31« '1 )1» JP»n1 ׳PJ"» P3PP11 

1 O'O 1WJ*I ,01'1'JiJI* " f  I'Mי '«*J
pptpj ipv j*j i n  ;10 ipopipo9,׳o*e 

*ji׳ ׳i אױף י*נד. jpvjsj סון  IPP <oj׳
pi*t jpo,] איז ipv j*j i p i  B 'up j ׳«j* 

io o n׳i n  n« ,iJ*POH no ipspp ippp 
pp*s i*o ׳ ה*טjv  n p*׳tp j'i'i * i 

e*׳o אין Pj i*o״i די סיט *o׳jio opo 
n p u i* ׳ji;* ״l»׳ פלױז ,o׳ « '*n  j 

j r  i n  lie  ojpooi*o״i n ׳ji*׳i n  ,i 
o 'j ipsppii ,o jpoei*«n ו י  o׳o 0* ז

ippponv די n׳ipo*o pn*  די iv P׳
in׳o |i* ipove׳ j* j* o  o׳e׳iPP די 

3i או *pju׳ ׳pp po׳ i׳  1* i n׳ o j j i i ’j n* 
in*ppo, ״»ipj 3*0 אין P11PO0*׳PB*

o׳i n  .;*npo 1000 on* dj ׳j i* l*׳
1P3P11 ip i 110 O'O*'*0*1*״ P'10011J 

3PJ « P11P0*O l•* OOPJ״n׳ P3PP11
it* t*»׳ iu׳o ײי n i n׳ipo  ip j׳l*o 

.in ig j  ipupo

 ארקםםירםע פאלפישע
נאפוײט

1* ' OlOJn'OIKO TIB PPO'OVP *
i i*׳p סיס u n * c  jpo  ps'Pop׳*pj o j 

lie  povp> n  • in * ii 600 די *jpo 'h pj 
no ip jjp j  puc*n ,0*11 סלחסח t״|pj

'*0 1PJ*P'1P0* '1 1'* 1P3'>31*0 i *j 
i ז״נען opoiio ליטעו״עע 'Pi j p נא־ 

j jj*p ipo*j*o — ,in*3 פײײס * iip j* 
11 o n׳ t׳ n׳ p ׳*ip n־ipo*jpj איי• איז

t ipoip*3 |P3*n * a n״ip .םר״חײט
op 1* סיל״כט ג*ר *יז *ip  1* m e 

no j j iin P 'P  poo*mn*ii * ipoikii 
o o n׳JMO11*0 *0׳ »,io*p ip r ױ 

p״>iip j no poiu pj׳ipjjpj poe*njpo 
enopj o*n ii*o*tPrjpo tie *אױס 

11 ,on3* j tnpor׳ i o*n ipo״ *ij* i3 
pi*o׳e i (׳* *pv ipjjp t> |׳« *jpopj 
i׳ ד• |ie po3׳o׳pj די דס. io׳no ,o י  י

o*ii , ip jju 'in 'J ip  11« ip r'jp jK la 
 ipo epii ,tnporo'1* enopj tP3*n ״1

n  ipii 1*1 ip ln p n n  ipj*p o n p 
7i9n>o״>j n׳ip lp ii ipoe*e ו י  J■»׳ ז
jpvj«j ״נמםילסז*, «j i n  n״iio oo 

n׳ n» םאלזראנץ  opu i n׳i n אם*ל 
ip׳i« 1  ipj0׳J«nip3.

n * t ״ן ilm* ז *  t* ,jpj*i 1* ju pj 
r tie״ oj*ppj e n j  tpayn אױםהאיטעז 

1 o׳n« p n t ׳ ;ייסטינעi * o 'lio זיי־ 
n*ooo3>pi ipjj*j*3 jpj. זייער לױט 

1*o׳o׳  pooippo ׳ipj 1״i njio* ipe׳
i no״ o ,ip1*p i *i׳JO׳>**o no i n 
׳oo*׳*<׳  *־l'J*J1K 1P0"31* 11« pe׳

*i׳n *ױך .op*׳ i*o !PJ ,עטליכע o*ii 
ip:*n 1* *ײנט״ל *נסואנם זיד IPopj 

i יז« n ױס סלחםח* pip’j ' l n ׳**iP3 
"*IPJJU.

<o*ii ,jji*3 די ij*n די p j 'in נױא־ 
ipjpo P11, נעוואנט ה*בען«יך װעינע iv 

m  ipjpj jp lp o r ,נרױזאמר *i׳p n־ 
ipo סאיאממס «n ו י  העל־ *ו Djmojp ו

iptjpo  im * o  ipo, — 3 די*jji> ij*n 
o*n ויי t ,  i n  no ipjinppj tP3*n 

ipno inpgoיססםד**ת01* ״ opii 
p 1ל*ימ31פא n t tpoos'Pi w  m 

w o *דף ' j i k j  v w׳n * p n  ip ip3.
' t if'i

1 2 ,

ט,1990 דעטעסנער, ס»עז סריימאג, ״ ק נ י מ ב ע ר ן ן ג

is לאקאל ns ״ױז ױניםי ר
jio (א  o i« o n*׳ם >povp| .(ס־זאן

ipo it ip u i* ׳ji׳o׳ in׳i ױ ח*ט» 
epBOPO 1P018 o* »פי*יעל n  ipomptpj 

0*11 )|P3«t PIP'O '1 1111 .1090 ,IPS 
i *׳« i opi3*j ,t*o iv n  i n׳ *i ׳«*j 
11 1P1J1* '11 O'HJ «1* |1» P’VIO'OO* 

ipo־n׳ P'vjh*׳i o*n t*׳ o׳ j ' o ip u i*  i 
ej'ovamMO dim o pi ipp, ניסעל* H׳i 

»i *ין  o n׳i ,!0*11 טולדי **iiv  o * i 
i  *t* |io tppponpo׳oonpj o i* o *

.D"V PJJMP
׳pJ׳03nPJ״ די '11 »זױ  01P11 ״0׳

j ipipppj׳no ip ip 'p jo 'o  tie i *j o 
pp׳t B׳J n מיי iPP'n ,25 לאשאל 'tiv i 

i *o׳iob״ipo סיט * io ״ *nppvj־  ״
jpo. םיר i ipppii3׳ ip jp ju*3 i1לױ 
n*׳ סיט  1P3PJ1P3 1« *יסער n0׳1* ׳•

n« ivsitj ״ די *o .pomuj׳ipppii i 
i* 1גל״ i  ipspjטייטעלס ׳ «o n s * j n 
.1PJJ11PPP1P PJ'J"«  IP3M9

51P11PJ I'* 0CJ1PJ"* IPI ♦
#51,683.00 ------------------י1נ** 1*0

i n  n« .סטאי»n ויס״ די?
o 4,070,03 11» 1ל» n n J «  i «j

 1P0M11V--------------------65,753.09 
i»׳ipop«m*o די in»׳ o*n

«OD*PPJ 1J1--------------$65,763,43 
0 J"0  OKI, ,*!10 »ל OD1P1KO R|

ip 34 1י1נל 'r a *  i n  •ojpo *סט,1ל1פ 
op ipppn t 3 ױ1 oאלד ii״ipi איז * io 

in p o n j *.
n» p» io i n  r» די IPsmjo ' im 

i*  onpj0״*n 131* 0*11 t ׳ DB*PVJ 
oi* o n  ,J1M1UV0P1׳ n» in n׳ *jpop 

i*  ,ippn'ip ,jik ii׳D׳i  i* o  jjio*oe׳ 
p׳i  ,on j j ' j 'H  n« !P n j׳ i i j i *p,׳ »•p i 

tp׳ ״ * o׳ iji«i j  i*k,״ i n ,ה*ססיט*ל i׳ 
i» 1»׳סיסעל ׳i סט*ר,  n׳סכיחת ׳ no 

po*; ארע ppo cpj ׳«i ײט* ip o i t  tie
0'1«J.

1P0PJ1M0 O'J 1P3* *11«1 IPO,
1*0 DP 0*11 IPJP3P1 1'1K »11*1 IPO 

op אױס*וחאלטען ק*סט i סל*ץ o n 
ipvjkj .׳יאחר «i*  n * i  ipo |i׳P3P1 i*

,OJJ'17'3 '1 a* T t  DV1J DP 0*11 1PJ 
i׳b*׳o די p j,׳ i1'*»סעבעל ׳ p in : *  n 

i ׳11 כען, p s ' d u k i, כליס ל״ליכעה *n 
« ipo» מייטער. אזױ ii* i op i nn*  n 

i  ip jps p i׳ opdppd סען װאם no ח־** 
1 ip?׳ j j it j p i, ׳*o jp u r j ׳1 »ון ia־* 

i* ojpv1׳ «i׳ jo i* o״n׳,ope
i* ח*לטעז1יס*1א  n« IPO 'iu * i*׳׳

 ניט 1*׳ ,t׳in מדטי י1 װי «לאץ, נען
it*י ל״נט, ׳« o ipj*p P3JM0׳  pp* .ipj׳
3*iP 3 ii באדיסטערט נעױען !״גען Iio 

ik ה*בען ויי פראץ, j םראכט * ניט pj• 
n ױיסיעל ט*ז * i  op אם1 1?ש*סט 

OP*VPJ |P3*n DM11 '1 .lPDP*mV0'1N 
 IP3*n ,11**3 1*0 1*11 * 1אל*1 18 י1

tpep o* נעטראכט, *׳n* נ*ך n  t 
j uim  dd*p׳n* d׳ o׳Pp. ן מארים* 

*pj jpo d d pjikb  iP3*t n n J *  pp* n 
1* DDPJ1KD ipo ,I'pjnpn ׳pjp אױס־ 
,in p n  o p n p j ipno psppii ,ipsmj

ipo '11 ou  ' l l*  DP JIO 1 1*0 **חלט'
i״ob׳ n  fiat ,ippp 'd i* i ׳ אמת*,t 

i k p k i  18 o n * ׳ װאך*i ניט מייט pj- 
i*  jij׳i  ktk iPDP*mvc״in P3׳i סיט 

1' *P3'P0P11PK3 PP״,JP0
IPSMJD'IM |10 7PDPV M 1*J t'M D*, 

•PJO'1* 1'PDPJ'O D110PJ IP3*1 P3PP11 
j* ח*נ?ן pappii n» װער^ צ*הלט i- 

ip i *םך * לוםט1ס ip op u געדאכט:
dpdppd  i*o---------------------$509.84 

0*1 O in itW 'K--------------1369.06 —
jo i* o  ip o tnp  djpvmio2750.00״ m 

 P*P*P iv------------942.00 25 חובות

ipomiiv---------------------------5570,90 
dopjiko  n» ,ניט *i  i׳in p p j  pt 

in׳i* diiopj ה*בסן p n  opp*vpjo 
t 3׳i* ,i׳popj«׳ o ה*כען DPmtpj ח*־ 

i  jppהױז ׳ *ipo. <
o * i ipo* ׳*i *j I ניט *ipo . opp 

1*11» ,o n  tic 1PD01P1KB 1*j JPJP3P1 
11*0 11*1 IPO n« «« 1'1 DV1J OPPP'B» 

*ii א״ן אין הא'טעז B׳no jpo• >iPD3 
c * i ,ט*ן jpn װאיט ניט n n  pvjkj n 
 DTJ'MII IPUPJ D"V 1PV11P. * *׳;

no '1*  P3'PDt*tTJP0'11 P'lJPJ II־ 
JJIV'JBK '1 0*1 ,1PIM1PJ D*n JJ1JP3 

»11 1' 3'7*z ,IPJ'CJIO• '1 |1« DJJ'1P
D tn o----------------------------$8326.01

JPI'BKB PS’PVPIPJ 1KB-------141.38
1' lP3*n TO 0*11 ,JP3*J0'1K 

5570.90 — ipn ip jJK  JP3*1* * i ^_ י •
 1P9K11Y — 14338.29 *ױס OP ט3ס*

1*0 IPO'IU M IKJ ,KIP* ,1 'ir t’ K 
 סך. * ipj״i IP3M111* ׳1 פארלוכט.

i n  D*n ,o jpD rip ה*ס ■י*ץ j׳pj d•
1P5UK3, נענוג j׳opoo׳JOPpni*E האס
t׳K י»ס »יז o  d*ii , i* B in  o 'lip j t

«31» «ד M ו׳יינ׳וו "i« p i«p| ״ ,v3*n ז
1'1 PJ'JPJIKO *1* jponpj OJKPPJ O'J.{

*P3* חייטע א iii 1»׳, ivo' ik o*n- 
o » חילט׳ןו * ip o r* P׳npjipoji*  p ii•

n ,nnpo oc*p jjiu׳ *i׳ipo?*nivo *
h  . jj io n p jip o ji* 'o * ii'i« אויס-אנע“ 

 0JV3P1 11**3 1*B |1« P1P8P1J יינע|1
®IV 1?*־* » איזP0J1* ipii'OKlPO- 

J” 111» « JJionpj1, 1׳PJ11 וי ipo*רט 
I Pi' jpoupj סלאץ יער op*ii ״ *.n p o n

POKII'IO I’M ״OPI JP3K0 IV .UP 
, jpjpspi jpo »n*i׳i ippn*v*3 ילאץ i 
p פיעל, »זוי נאארי •פ*ר p 'd i * סגי־

.JPJP3P1 0PKI1 1P0'0JPJ־»"0*11
B* 1PPP11׳lPJ*t P3J*o 1B : סרי־ * י

11*0 *iponPJiPOJi ס*נט i * i •ןןרא
1 .O'O

P', סאנט געמיס ips'* ,i p איחם
IP JIM 0” 31K '1 IPJ'P'3 io  * oc*P

'11 ,01*0 1 poops n» »P’ « »'J O'J
IPD'IP 1V 001P CP tPII .0*1 1P10 TO

ip ,jikh jpo p׳i  jpdױימאט ׳ *ipo jiR 
iponpj ״t? poij״ »iP i,״ i״ jpc ' ip

.OP JPIO TO '11 ,POOPS '1 O'J 1P3K 
1” 1J11PJ OPI JPJP'1 O'J 1'1 IPIPO'P 
»11 1' TO, ,1P311K3 .*'

op ipii שוסט ip i  iv איז ״ט,3אר 
-j* n  .ip o p u  i *j ip 'in p o J iK  i n

lP3*n 1P0"31K POPPOITPJ־PJ 1J1K״ 
31'1 DO*Pאל*ר,1 17,014.01 ס+זאז 1׳ 
ױ3 n׳3B׳ l»' 1י n 1אריי, *n*vm n  n n 
1" n* IPJJP13 IV׳I 1 0*1 אוןMB 1P0P

v ip i11*0 ,1״ o״ piipj o i* i  ipj” i״ 
d 'h pj opii iponpjipoJi*  o kiv io * 

1P3K •ipipn 0*1 OPII IP |P11 ,IPJKP 
jpm, מיי ’ B o« 1*1 n  n p iJ *  IPJ«P 

JK P1P1J1* iPJ'OBPU’KS O'J |PJ*P TO*
poppo? pj 8« סעחר |i ׳,jko  * in J 'o c 

ipvppo  pspptK p in j# - r«  »* o * i |i*
O i'O , |'M "1 IP01PK3,״ TO IPPn*V

ipvppo»׳ שפימת. l*׳  p ip u*  i •בא
1*1 1P3M TO ,1P311K3 '1 "1 iPPn*V 
'1 1P0J'.K .JPPn*V*3 I"p* " I  1PB 
*IVO'IM PP3K1 1J1K OOKP inJPOBUI*

11 ,Pi♦* o n  iPOP*n׳ op װאלט •pj 
i»  * oo*p׳ip s*  .iponpnpoji**q*ii 

o k i 1*1 *יי *t o  ipii ,o ip ip j  vp •װאל
IPJP3P1 IPO 1פא " !1 1*01 11'* PP'B 

io׳iponpjipoJi*  o*n װאלט jpjpspi 
ip 1*0 אזא אין s*  .r*Po opjpir איו 

1*1 1*11 * IKPKI 18 .pkb i n  O'J 
K 0*11 ,ocppn * '11 1PJ'J"11 i*׳ *j i 
»111*0 I'M 0JP3P1 iPCtIPJIPOJIHi 
*1* »K .r*P ־I'* D01P1K01 ׳P31P1, 

TP1"01*CJ1K ,1P1JP01P01* '1 1PDJ1K.
10 11' 1*0 OPI 1PPP1 TO  tPJ*P 

P 1P1PJPPP1KB 1P3*J0*1* 1  V 001P'* 
TO  IP110 OPOPPO 1  .O'J TO  1PJ

i*  ipno t o  n« ,IPPn*v׳d pi jppn*v i 
ojpvkio ׳1 אױף Jo i*o״IP11 ,o p n i 

.r«PO OPI 1P3K01V 1J1* ipo opn ,O'J 
i 3 *ויסנאבעןppt 1  |” t ipno׳pj ׳•p 

i n * ppo'o ipsii !P,׳ o m  t o  i i*  in
11' .OOIPIMD OPI IPPn IV

i i  iP3*n t o״ p jppnKo, װי iv 
ipipspn iv : pjkio  1  ipipp נאדיי־ 

1*0 iv ; n * * 3  i* o  m o  d p i i jp o 
1 ipopkh ׳*P 'v io 'oo j אויוי •pkp o n
*PJ 0*1110 * n» 101* opjppiio ,ipo
opi jppn׳  iv i p i * ,obpb לוםט1םא 

lPJJionpjipoji* i i n ׳3 »וןo n׳  •p׳
*|t'D o n  1P0PK11 I'D  IPII .1PJJ11 
1*0 i* n  * ik p k i  23 ip jp sn 11נאא 
*n t o  tPoPKii ,i p **i  18 o i* o r j־* 

i  ip p n  iv ju p j opjio 1P3 •אױסנא 
נעז.

11*J'03’ 1 1P11PJ 0*1 0P 1 1םאJ1K 
iv ס*ן PJO'O P1P1J1* ipj*p n« V־ ' 

it* ippn*v i n׳ o׳p ipu i*  7 Pp סיײ 
o n  ipjpii ipjju יינען! iKD׳B׳n* in p 

in p i • tpnpj op*ii op ׳*,o jK onpo j 
p ip iji*  n» Pn*v p o m u  1  o*n םיט־ 

pj׳,o n  tpjpn iPPJn  i n
u t אױב o׳ipp ױפןזאלטען* *ip u i 

o׳ ’ J i־ ”n» PJ׳in׳ « IPipu iKopj t ie  ,t 
i דדײ i * o  * i jP3*n t o  okn ,ipski 
.JPJMPIPPJ

"O'O '1 1* ,1PDJ1K JPPOIIO P3JKO
o 'j jpoip 25 Pk p k? n» i n ’ PJ ׳*i n  I 

i׳in ױנ־טי n  o n  ; t סר*ץ o ipn 
iP 3 ' in  11« ,PIPU* O'O OP'OPJJM 

t 25 P*P*P O'J *n*i11׳M i' אנ״ םיעל
.r*p» o n  iPOPKmvB'i* jp j jn o r 

ip s* דאס *r דס *K o* .ns׳* i 
*VPP DPI 1P311K3 1  no P'0D'0*0a 
: ipou  ip o

60 — 25 PKPKP no IPTPJO'O 
.0JPVM1B

n* *סין , n J ׳*j ip o j׳ *p׳ j* r לא־
0JPVK1I 22 —  OPKP•

י »לי», |PJ''l 1P311N3 pooinpo י
2o p*p«p no W 1ד» 'P io 'o  ipupj 

Ipopkho '1* n n  1  ip o ik i t o  ji*, 
n* ipoip op IP'O* ipii׳ip i'p jo 'o  j 

»ו n« opkpkp n נ p u «  no ׳.ojm'ji
i* ipno t o׳iPD?Kno ױניטי די n n 

o p jh וױ iPOP*n t o ויף* ip iji* I’ M 
p טר״ד ip v i 'P ׳pipspn n« iPPJioo 

•pn ipop*ii נתים ?׳pa 1 ׳11 ׳ווכיהת,
?1JP3PJ tji* ly

1 o ’ jv׳ n n 1*׳ * iu  j i p k h p j*׳ 
opiiooj*p po׳jjionp jipo ji* p ii,

11*0 OJPP ױף* PO'IU * *I'll* T31M 
0*0' 'P3'P01*110JK11* ׳P01*1 1'0 j i

3 i*  poi't'JKJn* pvjkj 1  j v n i i״ip o
[1* J1P0 IPJ"1 TO OKI ,JJ1JP11K3 

IK 1P1KP1K0 TJ1K 1'1* 1'1 IMP IPO 
(.POPHUIKO J'03'1 1*1 1  1PPPH TO 
1'1 TO JP3*n JJIOnPJIVOJIK ip i  O'O 

TO n* P3M10 i n  iv OPPOVPJ I"PK 
pki op ipm 'B ip i o ki ipo ik i •רױס* 

j*3 ipcn׳ i׳  ip n u v  jjiipoo •רנ״* 
UK? ipvjkj. *ינער׳ן טער

J1K'1P0"31K 10 K K1 1PJ"1 OP*«
O'O JPP1P 0K11 ,1JKP I'M *1 OP'VHt'J 

P J i 'J " J  ipoopu  i n11'׳ ,o׳ t o טוען 
1 '1J1P0J1K I ' l  JP3*n TO . 0"31K 

IV ,1*1 K 1P3PP I'M IPIfV'BIVST* tPO 
lP3*n IPJK'ilKt'JKJIK P1PUK CK11 
PJ O'J 1P3K 1P3*i1 "1 ,D3P101PPJ* 

1K0 I ' l  .JPOnPJiPOJIK IV OKI DJK11
u p p ip׳j ויף* ne* djkpo ,U1H1׳ i׳

’OPJPJ"K IK IP3*n IV 1'1K P1P0 U P 
ikbpppo זוטעײסראץ.  i ערייט*רם•* 

 *•n i׳ik ׳טױן onpj 1*נ*סט no ױניאן
k  l* IP31״KC D 'l lP O I I  pjpj ־*P in 

i׳o*3 ,1לײע1מיט  e ׳j i׳*  * j i*1׳K ׳
*l» ױנגע j  n« .ph ' o kh ipd jkp  k n 

I'l* J1JPP1P1KD I ' l  ,0J*'J1' P in JK* 
*1P011 PJPJ"H 1PBKV I ' l  iponpj ,1J1 
n׳ ׳i פאר iPO׳ in׳ 'P JO 'o  p i p.

now op i t o  iP3*n, סיתימייס די
«11 *IV J* 1P0"11 D"P3'PO1K11OJM1M0

onpj 3 סיט i«  i n״i o
ipo»׳ u  po 'ov inJPJJ'pp « l םיר 

i»׳i o ׳»o i p׳D |npjj« ipppii i׳o 
a i«  i n׳ ii ii« ip״ii v?« o׳ o׳ ip,׳ o

iOOJiPIV 1  1P'13 n»״
11' «11' 3 1PPP11 TO«׳«IV 1P0'P 

o p i iP P n פארלוסט »i t  IPOOPPJ n 
o ipppii ,ipo׳inpi ipopoip i, תייגס 

o ips*n׳i iho  i׳op i i סזן פארלוסט 
ipovpp ײטער «m i  oppipj no op n 

1 o*n ppnv op i i« o  •ip iױדסי ׳ 
o*p n n׳ij«i « po״.״d i * סיידי,

o jpv i,נ*ל/ » ״ «o n  i«e  ih im3 n 
«'UD113PJ O'JgOJJ'VMII 31P 110 UP3 
0*1*0 1P1JP01P J PVJKJ OPI 1*0 11« J. 
«1'3 1PJPP1V IPPP11 IPTPJO'O P1P1J1K 

J1« Pl'1 IMP ,1*1 01V ?POP* P1P*'t*
i k  jjionp jipo״i 3j״iv  ju pj ipjj חד 

.ip o u  ipovp? no ooipiko  d pi ipp
»•tiv P?K |P0"31K OV'K 1'OKP 

op i jppp i iv jpo פארלוסם Ifovpp no
1PJPP0 JP3K0 TOKP JKI JIM 1P011 
PDOIHIIKS'JPDMPP .0BJ1P1V i n  1K0, 
IPJKP JPOIKI 1P0"31* POJPJ'PPOJ'K 

|1» JP0K11V JPJ1PP ,JPOKtW JP0"31K 
3'|■P0JP01J*D PO'IU JP0KI1V JPIP

i k j  t o k p לע* iv j'03 'o  jponpj T t 
3 iK i n״i p  jpa*n jpppn t o  jik o 

.JPHO
rJ סיט iK u  ip u i*  ik ,jj»B*n i n 

TO JP3"P31H0 ,JP1P11 0'1P0 0P11, 
1V"K

טי־חויז קאםיטע, ױני
8 ie o . ,קייסען o׳pipb״i.< 

 iponppo. םײטעם, דזשעגי
i ih i ,חעריעט 

,18HJ1K1P 8JJ8 
p סי8נ v o 'P ir n’,
טשערנונין. 818י

א?ערי1עמנ ױ ענשפערט אינסעדנעשאנאל
םאנופמהטשורערס

ץ » 
צעגם.

 אםאיגא״ די מגיאן, םארימרס די שון
■רא• 18 ױגיאנס אנ^רע און עד6

.)1 וײט םון (שלוס

 ג»ג*ען אין געעגטםערט װאך די בריעוי
ן :פאמט וױ אינטערגײשאגאל דער זי

— :תערען ״״יערטע
 כאטראכט גענוי האט ױניאן ״א:;זר

 צוױ־ קאנםערעגץ א פאר פאריאנג אײער
 יײ אוגזער און אסאסיאײיעאן אײער ׳טען
 ױנײ א באשטימען צו צװעח ״מיט׳ן :יאן

 וױיידשעס די םון ארונטערשנײדונ׳״ םארם
פראצענט״. 30 אויף

 אײ זיעען מיר װאס צײט, דער אין
 או־ אוגזערע כאגענענען צו גרײט מעד

 טדײד• דיסקוטירען צו אום כײטס״כעכער
 פארםי־יכ־ זיר מיר םיהרען ■ראברעמען,

 און םראנק וױסען יאזען צו אײר סעט
 איחר װאס קאגפערענץ, דער דאס םרי/

 כױינונג אונזער רױט װעט םאד, ׳עלאנט
 ניט יואנען מיר נוצראז. אינגאנצען זײן
טיגיען ניט װערען און  אירגענד צו צ̂ו

 אוד שכירות אין פארהרענערונג װעיכער
צו״צטענדע. עקזיסטירעגדע די טער

 צוזאביען יטטעױגג דיזע נעחמען מיר
 ארבײ• ארגאניזירטער גאנצער דער פיט

 פרע• דעם םון אױסגעהעגדיג טערשאפט,
 זײ• אוכײטטענדען איע אונטער דאס צי•,
 םאכען צו בארעכטיגט ארבײטער די נעז

 םאר־ זארען זײ חײסט, דאס ;יעבע; א
 זײערע און דך אױםצוהארטען גענוג דינען

 בכנוד׳' װײנינעד אדער מעהר םאטיליען
 יעבעגס״ דעם מיט אײנקלאנג איז #דיג

 נעהמע:• אמעריקא. אין דא סטענדארם
 קױף־ איצטיגע די באטראכט אין דיג

 םארדיעגס- די זײנען געיה םולם לןראפט
 נאך איצטער אדבײטער אײערע פון טען

ױ קלעגער,  םאר• דער אין געװען איז עס ו
 דאםאיט זײנען װעלכע ׳צײט מיחמה

 גע־ זײן צו אום געװען. קלײן צו *אויר
 זײערע האבען ארבייטער, די צו רעכט

 פאמרע• געדארםט דכער איצט שכירות
 װע־• פארקיעגערט אײדער װערען, סערט

רעז•
אינדוסטריע, דער אין ענדערונגעז די

 חומען בריױ, אײער אין אן צײגט איהר וױ
 אלײי, אעדוסטריע אײער אין ניט םאר

ײ  אז דענקען, מיר או; ארגעמײן זײנען ז
 םאריןױ דארף אומענדערונג ראדיקאלע א

 רא;ד. איבער׳ן אינדוסטריען איע אין מען
 עס פאנגט איהר אז אבער האיטען מיר

 סון ניט אנפאנגען וױרט איהר אן, שילעכט
«יאץ. כיכטיגעז

 כלױז ארעכיען נאך איז װײדזשעס
 םון באישטימונג דער אין עיעמעגט .אײן

 און אגדעדע, ארטיחיען. אויף •רײזען די
 ערעמענטען װיכטיגע מעחר אױך אםשר

 בא״ אין װערען גענומען דא דארםען
 םון סאסט דער ?זטייגער, א וױ ;טראכט

 חױ״ דאס מא״פינערי, און רוײמאטעריאל
 פאגוםצק• די סון •דאפיטעז די חננם, כע

 אג״ נאך די און ריטײיצר, די און םשורער
 אפט און םיאע, n מון •ראמיםזנן דמחו

װאס ״סיחד״פען״ גויטיגא ניס גאר

 א״גדוסטריען. אלע אין ארום זיך דרײ^ן
 אויסבע״ םאריטטענדיגע און עחרליפע א;

 צױשטענדא איגדוסטריערע די םון סערונג
 אקױ םויע, א י1אוי באזירט מערען מוז

 פאמ• דיזע איע םון אונטערזוכונ; ואטנע
 ־איעס דאס ■רינצים דעם און״יאױו• טארעז

 באזײ- זאי ניט נוצען קײן נרענגט װאס
 זאיען •ראפיטען איע ;װערען טיגט

 א<א און װערען, רעגויירט ױשר׳דיג
 איינגמ״ גערעכטעדװײזע זאי ״שכידות
 פון באדירפניסע n יױט װערען שטעיט

 אנגעוױ״ םריהער שזין װי אדנײטער, די
זעז״

 וױ^ג איז אסאסיאײשאן א״ער אויכ
 אונ- ב״עותםות׳דיגע אזא אונטערצונעמען

 עם• דער אין פאזען איע פון טערזונונג
 אויפכיאכען ̂וון 4אינדוסטריע כדאידערי

 מעמבערס איהרע םון ביזנעס־ביכער די
 מיט ױדאן אוגזער װעט צװעק* דעם פאר

 אום אײד, מיט מיטוױרקע; צוםרידעטזײט
טעגדע בעסערע עטאברירען צו  און צ̂ױ

באציהונגען,
אײעד, איבערנעבענסט

עלעזינגער, כענדדטאמין
י. װ. ג. י. א. סרעזידענט

e ♦ *
 דאס געװארען, געזאנט אױך דא זאר

 ישױן האבען ס יאקאי פון נײטגיידעד די
 מאסמיטינג. א סראגע דער װעגען געהאט

 פון ניענעדדצעד דעד ׳װײס מ. כרודער וױ
 םי• דער איז איבעד אונז גיט ױניאן דער
 און ענטודאסטײעער זעהר א געװען סינג
 געװען, איז ארבײטער די םון עגטפער דער
 m דאיאר 10 און 5 מיט טעקסעז צו זץ•

 די פאנד, א ״שאשען צו אום םיטגריעד,
ץ זאי ױניאן  פי- מיט באזארנט בעסער זי

 זיך זאר זאך די װי טיטעי*, נאגציעלע
פאכען. ניט

*
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#אל4לאל אונזער םון מיטגיידעד ארע
 אינטערנײשאנאל אנדעדע די םון די װי

ױ דער אין געװען זײנען װאס יאקאיס  י
 כאגײסםערמ געװען זײגען און הױז ניטי

 יזוםען צג געבצטען דינען ■יאץ, פאד.דעם
 אד• זיד ווערען דאדט כיטיננ. דעם צו

 על• מאכען העיפען צו גרויען גאנידרען
 וואס באואר, און נאמ דעם פאמריץ•

 דעפ^מ דעם דעקען צו געמאכט װערט
 און את ?וטט הױו. ױגיטי דער פון

צײט. איז קוטט
ױז די ז ז מי ד UP ױ
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ײ ל ר ע ר ן א ו א פ ג א ק י ש
סקויםײן. ח. פון

 pH ױד#ן םאכער וײנקקאוט וױ
נאארד דזשאינט

 געװעחדיכע, ד» אחן טוסעי, אחן
 ד׳ני איז ו״סעדײען נאטירליכע, נםעט

 גוווא״ 5 לא?אל סאכער חנגען״מאנטעי
 באאײ♦ דזשאיגט אוגזעו םון טײל א חנן
 א מיט ט״ל נארעכטיגטער גליץי א יא,

 מד אילע םים םארטרעטעריצאפט, גל״כע
̂נגױג ■רױויאעדעס, און ״נעפיטס  * צאח

 איהרע םון יעדען פאר יואפיטא ■ער
 עס וױםיעל םיעא אזױ פונקט םעמבערס

 דער מיט לאקאלס, אנדערע אלע צאחלען
 איז װעאכער ,100 לאקאל םון אױסנאחסע

 איז נענעפיטס סון זין דעם אין אלץ גאך
 םארבונחנן טײטדיז בלױז אצועטמענטס׳

אדום אזױ באארך. דזשאיגט דער םיט

ײ מ נ י
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 דזשאיגט אונזער פן נאטען דער וועט
 :געמריו װערען, ״פאראענגערט״ באארד

 דרעס סקױרט, p*?»p באארד *דזשאינט
 לא״ ^ניאגס װאירסערס רעינקאוט און

 לאםיר ״,100 אן 81 ,54 ,18 ,5 קאלס
 וחד םאראייגיגוגג דיזער דורך אז חאפען

 אױף און בענעפיטירען צדדים אלע לען
 געגעגדיטינ זץי אופן גויגדליכערען א

אדויסהעילפעז.
* * •

 בילדונגס• און ביזנעס־םיטינגען
םיטיגגען.

 גע־ זייגען ױניאן א אין מיטינגען
 אמת איז עס ניט. נײעס קיין װעהנאיר

 זעל־ זעהר הוסט עואם גרױסער דער או
 םראגען, װאו םארזאסלונגען די צו טען

 פאר־ װערען פראגען װיכטיגע אםט זעחר
 דער גיט שטערט דאס אבער חאנדעלט.

 אױי דער מיט אנצוגעהן ארגאניזאציאן
 ערװאר־ געמעגט אנער האט מען בייט.

 א אואגזשיוט לאקאל א ווען דאס טען
 אוז רעתעו מיט מיטינג עדמקײיטאנאל

 חונ־ די אין קומען עולם דער זאל דגגער,
 זאל ov אנאנגעגעהם וױ אבער דערטער,

 צוגע־ דאר מען םוז זײז, ניט אונז םאר
ײ אױך אז בען  שעהנעם אםת דיזען נ
 גרויסע די האט מיטינג חערליכעז און

 אכװע־ איהר סיט געגלאנצט םעמבעריפיפ
 םעםבערס די װעיעז דערםאר ?ענהײט.

 קאג־ דיזען אטעגדעט יא האבען װאס
 צײט לאנגע א םאר לעקטיפור, און צערט

 איז װעלכער אװענד, דיזען געדענקעז
 עכ הדעות. לכל אװענד״דע־לוחס אן געװען

 צו םארנעניגען אםת׳ער אן נעװען איז
 דערצעחלענ״ םאסטער ז. וױליאם הערען

 םאםטערי־ סיעציעל ׳פעהנער א אין דיג
w האכ עס װאס אלעס, װעגען ראך3׳ש 

 יטטאהל םארגאנגענעם רעם אין •אסירט
 ?אז מען װעלכע קעסאנם די און סטרײח,
 מימע׳/ גאלד׳ ברידער די ילערנען. דערפון

 גע״ לעקטײױיעד דעם האב̂ע קאדל און
 אינ• אםת און װיכט־גע אײניגע םרענט

 ביי װעלכע אױף פראגען, טערעסאנטע
 ציבדײ געענטםערט האט פאסטער דער

 גיט אגריעזענדע. אלע פאר דענשטעלענד
 י־אט אטודיט דעד האט װעניגער

y מד. פון זינגען קיגסטלערי׳טע אםת r n* 
 א־ז געזונגען האט װעלכעד אטאדא, קוס
 בײ סיאנא דער אויױ באגלײטונג דער
 ד• פון טײלען פײנסטע די ראזען, מיס

און ריגאלעטא טאסקא, לא אפעראס:
•אגליאטשי.

 ד• דאס גלויבען אונז זיך װילט עס
 ווע• סארט דיזען פון מיטינכען מומענדע

 םעהר םיעל םיעא, סון װערעז נאזוכט אען
 אוז פז״ירט 100 לאקאי אן מעםבערס׳

 יעיי איז וועאכעי• ױניאן, טאכער דרעס
 אין יזאנצעימען דיזע םון איניציאטאר
 דעם דורכשיחרעז לענען װעט אעקטשורס,

 עדױסײשאן פון פדאנראם רײכען נאנצען
 ער־ אן אויוי מאנאטען װינטער די דורך

אופן. םאלגרײכען
* * ♦
עלעקשאן. ערב

צײט, דיזער אין יאהרען אלע וױ
 יםא איצט קומס יאהר דיזען אױך אזױ

 אםי״ פאר עאעקשאז און נאםינײשאן
 דער מעטבעד, דער ווען ציים די סערס.
 װעלכער מיטגאיעד, נאאיװער גאנץ

 אינטע״ אורזאכען &אדשײדעגע צוליב
 גאנץ א ױגיאן זייז םיט ניט זיר רעסירט

 אויפנעםא• זאגאר װערם און סען יאחר,
 שטילעז גאנץ א אױ«י און גומען צו ׳<ערט
 פאר• די םאר װאוט זײן אפנעבען אוםן

 דיי־ דערםיט און, קאנדידאטען מײדענע
 אר• זײן פון מזל דעם באשסימעז דעקט

 אין זװ נאטײליגען לײדער, נאניזאציאז.
n ראצענס מוױמר א בלויז װאחאען■ 

 אזוי וױ און פעסבערמים, אונזער מון
 גאנץ א איז ערקלערען, דאס זאל םען

 גענײנט זײנעז מאנכע אױםנאבע. עווערע
 דער אט םון אורזאכע די אז נאויבען, צו

 וואס איז גלײכגיאםיגהײם, דאזיגער
 םים צופרידען איז עולם גרויסער דער
 דער םון אכדנוננ עסזיסטירענדער דער

 דער םיט זײנען װידער אגדערע י<ניאן,
 פאקם דעי איז אורזאכע די אז םיעוננ,

 בע• און םארמטעהען גמםבערס די וזאט
גים װאט גאיאח אמח׳ע די אז נריעמן

ד חופיען  אפיסצר, יעגעם אדצר ריוען חו
 ט׳*ם• גאארד עסזעקוטױו אדער ײויצאיגט

ײ איז עס און #כער  דאסועלבע, גאגץ ו
 אדםי• דער אץ ױין גיס װעט עס װער

 אםת דער#אזו/ צי אזױ דסטואציע.
 אהע, ניט וױיט אלע, דט דאס נלײנט,

 בלײבט cy און עלזנק״פאנס די צו קוטען
 גוטען און איגטעלעענץ דעד צו איבעו
 יא, זיך באטײליגען װאס די פון וױלען

̂מם אדער דיזען ערװעחלען צו  מעפד יע
 נאםיר• גלויבט און ױיפט, װערכער בער,
 בא• צו פאסעגדער דער איז עו אז ליו

אמט. אגדער אן אדער דיזען חלײדען
 גיט ואל לאמ די וױ ?ןלים אבער

 געוױסער א בלויז װאס דעם דורך ױין
 װאת־ די אין איגטערעס אן נעטט טייל
 מאג• װאס עמער גאר זאך די איו יען,
 װאל• מיר געמעז װעמענס מעםכערס, כע

 װאלט ראס װען אגרופע; געקאגט טען
 אנגעגומענער דער געגען געװען ניט

 ױאײ זײ אז וױיסעז מיר װעלכע עטיקעם,
 אויםטאן געקאנט םילעס גאר טען
 ױ דער אין טעטיג װערען דיער םים
 סאי רעיןארד װעםעס מעטכערס, ן ניאן
 סאי אינײטער, שאפ געװעחנליכע אלס
 גאלד װי רײן איז ט׳צעראײטע, ׳פא■ אלס
 נאט אײן און אװעלן, לחלוטין שטעחמן —

 נעוד און ניט סומען ױי װאס פאר וױיס,
 אין אטט װעלכען אירגעגד אז ניט טען
 טען האט יאחרעז אטאלעע ױניאן. דער
 איז עס יױיל ן םאריטטעחז געחאגט דאס

 א ותרעז צו געפאחו א געװעז פיצוט
 באארד. עקזעסוטױו דער אין מעםבער

 םאר- צו געסײנט אפט זעחר האט דאס
 אבער חײנט ברױט. ?זטיקעל דאם לירעז

 בארעכ• אפאל םילייכט די, אט דאר איז
 אבװעזענד. גאגצען אין אורזאך, םיגטע

 דאס װאלט חײגט־צױטאג טעחר: נאר
 צו אײנעם פאר כבוד א זײן באדארפט

 אונזער אין מיט:ליד טעטיגער א זײן
ױניאן. ^עחנער גרױסער,

 די זיך חאט םריהער קיינמאל און
 אמת אין גענויטיגם ניט ארנאניזאציאן

 װעל״ מעמגערם, מײנענחנ גוט עהרליכע,
ו אויף זאלען כע י  שװערע, די נעהממז ז

 א,ים• יןאטפליצירטע, זעהר מאל מאנכעס
 אלע םון פאראנטװארטליכחײט און גאבע

 אונזעיע םון טזל דעם װענען בא^לוםען
 זײגען װעלכע ^װעסטער, און ברידער

 סשוירט, קלאזק, דער אין באישעפטינט
 אינדוסטריע. מאנטעל רעגען און דרעס

 איצט איז טרײדס אונזערע איז לאגע די
 אי״ םיל םאחגרן זיך ײעט עס װאס אזא

 עחצד יןאנעז צו םארגונםט און בעדלעגוגג
 הא־ םיר װאס אלעס אױםהאלטען ״צטענם,

 צוױײ און אויסגעקעמפט, יעצט ביז בען
 די פארבעסערען פרובירען אויך טענס,

 זײנען װעלכע אומשעטנדען, יעצטיגע
 סארשטעהט גלענצענד. זײן צו םון וױים
 פאר אורזאכע קײן ניטא איז עס אז זיו,

ײז צו קײנעם  די מיט אומצופרידען ז
 מאמײ פילע די פון מעםבערס יעצטיגע

 באארה דזשאינט און עקזעחוטיװ טעס,
 צױ פילײכט, װעלען, דיזע םון טאגכע

 אפ• װעלען זיר אורזאכעז, געוױסע ליכ
 װעלען אנדערע און װײלע א אויוי דוהעז

 אוז פלעצער זײערע םארגעהטעז דארסעז
 צאחל פואע די צו אויס פשוט םעהלט האן
 הערפער• אדמיניסטראטיװע םאנכע םון

 גענזנ דא איז ארום אזױ און •צאפטעז,
 מײנענ• גוט עהרליכען, יעדען פאר פלאץ

 און סומען צו םעםבער פעהיגען און דען
 וועל־ אםם װעלכען אירגענד אנגעחמעז

 םאר• צו םעחע איז ער דענקט ער כען
טרעטען.

• א *
מעדי- כאארד דזשאינם קלאוקםאכער

געעפענט. דעפארמםענט קאל
 אן דעצעםבער צוױיטען דעם םון

 לאיןאלס די ם\ן םיםגליד יעדער וועט
 שיקאגא אין אינטערנעשאנאל די םון

 חיאםע םמדיציגישע נויטיגע אלע קריגען
j די װאס ?ליניס ספעשעל דעם אין m 

 דחנס סקוירט, קלאוס, דער םון באארד
 האט מניאגס ארבײטער רעינקאוט איז

ערעםעגט.
 איז װעאכער געטנער, טאגס דר.

 וועט אדװײזער םעדיסאל טשיעף חנר
 ארבײנס דיזער םים אפגעבען אאײן זיך

 קליגיק דיזען אין שטונדען אפיס זײנע
 און מאנםאג יעדען זײן םארלױםע װעט

 מים בײטאג. 1 ביז 12 םון דאנערשטאג
 ביא• די װען איבערהױפט * צײט, דער
 די- וועט וועחגן אויםגעבויט װעט דינג
 םארגרעסערם םיא דעפארטםענם זער

 דזש. די באשעםםיגם םארלױםינ ווערען.
 נױרס טרײגד קלאס ערשטע א באארד
 חױז אין קראנקעז יעדען באזוכט וחגלכע

 םאנ יעדען סלעיק זיךיאין געםינט און
 אזעל• צו אטענדען צו אום 1 ביז 12 ®ח
 אי׳ן קומען קאנען וועאכע שראנקע כע

׳- קאינימ.
 באארד דזשאיגט די איז פארלויםיג

 האט װעיכע שםאדם איז אײנצעע וײ
y עגןווױקעאם tn אזא «ו אעסםיםושאן

ר ע י פ ל ת א ל י פ

Sב=דך S S T S 5 7JJUUJFIJMJJllO

 מאנו*עקטשו־ ױ &ון חלום רער
*ילארעלפו־א אין רערס

go שטונדען m ׳אטיש־יײ »ון װאך 
 סי• רי טון חלוס רער »י« ױ»ס — נײט,

 זיי ?רןווסםטנוםעקנמוװעוס. לאדעיטיער
a דאט ראכען *ו ;ע׳חלום׳ט ה<זנען n 

 ראט ױניאן וי אנעו סיואן. 1נעקםטע
 שראגע די אשילו «ײ סיט עגטואנט זיך

o אױשצוגעםען. n װי סעחר נעװען איז 
 אנװאוזל ,”1 סו> ערװארטעט האנען סױ
 אױם• זונע; זײ in געװאוסט, האנ«ן טיד
 וייערע שאר »ײט יעצטינע רי 1«««װ:ו

 האנען שראשאזי׳טאן אזא אט *װעקען.
 טיר און ערװארטעט. גיט שײנסאל מיר

 שאר• *ו נ«;«נען גלייך זײ עם האנען
̂וםיטע אונזער װען ׳טטעהן,  זיף האט ק

 װעלענריג ניט *ורישאיהע; נעװאלט נאלר
 א ניי און טראנע, רי דיסיןוטױען אשימ

 איז חאנמונג די וואו םיטינג, דזשענערא?
 טיר נעװארען. גוטנעח״םען איינ׳עטיטיג

 גע• י« שיעטער גאסעס רי סיט האנ«ן
 גיט ה<וט ױערכע קאנםערענץ, א האט

 א און רעזולט«טען, סיינע נענראכט
 »• אראנז׳שירט איז שאנשעתנץ *װייטע
 שרע־ אז ערװאוטעט, װערם עם װארען.

 האג־ דיוען נײ זאל ׳טהעזיגנער נטnזי
 <*na>'a די ייין״ אנױעזעני שערענץ

 י1אוי אי*ט װארטען סלאוקטאנער שיער
on רעזויטאט on |io קאנ־ נעקםטען 

םערענץ.
 נעל־חבתים אונתחג טעגען זאן איין

 ׳שטעחן װעט ױגייז אונזער אז יײן, זיכעו
 אז דערהאזען, ניט איז ױאו דער אויו*

n זאלען םארזארנער אונוערע it; אויס־ 
 אײנשיהרען |1א *ײט י««טינ« די צען1*ונ

̂עיער, די אין יואנדי׳עאנס  «3ױ«י םאד ׳
 20 מיט אשימ נעשאסט ;ים האט עס

*וריס. יאחר
» * •

 קלאוקמאכער, סילאדעלפיער
!פארפיהרען ניט אײך לאזט

 א טרײ«; איבער, tjim ניט מ«ן װי
 רער סיט נעיו־הבתים נז«ר«1א »; טײל
 נשםות, םארקױםםע <אר א סון הייזי

 אינטערעםע, די מא? אל« דינ«; װעלכ«
 טיטינ איז «ם «;n כער־חבתים, די סון

 ארבייטער די םון טײל א Inאיינרע
 סאר׳טי־ אן ןיי גיבען זײ םארשירענעם.

 גלי־ «יי גינען זײ שואשאזישאנס, דענ«
̂נס טאבע; םון קען  אר־ םון סארשאדייש

 שר«ק«ן זײ און ׳טטיק־ארבייט, בייטען
 «*11 טא;, ניט «ס «ל«ן11 זײ יב1א אז )אז

 זײ«רע אױםנ«ב«ן בעי־הבתים די <«ן
 םיר »יל«; ארבײטער דיז« i* כיזנעס.

רייד די םאר ניט אײך לורעסט :זאנ«ן
 זײנ«ן מעיכע נשטות, פארקױםטע די םון

 נשטח רי טייטעל on באר״ט שטענדיג
 1מא םארשטעחן «וו זײ ניט אװעמעבע;.

 in *1 ניט זיר הערט את איז ■לאץ זייער
 «י־11 נעצ״חבתיס, די *ו ן1א רײד. זײערע

 איחר מענם )א«שר«ק«ן אײך טרייעז כ«
איתר אויב «נטס«ר«ן: דרייםט נאנץ
 לםיאnםילא אין הלאוהם סאב«ן װילם
 שטארם אנר«ר« «לכ«11 אירנענד אדער

 נעםאכם מח«ן ov d»h אמעדיקא, אין
in»ii ױניאן־סאנדישאנם. נםער1א

 אינטערנײ־ אונזער ן1א ױניאן אונזער
װ«ל- י«נינ«, די לאז«ז גיט ײ«ם ׳טאנאל

 אס«ר,11 מוטגע אין no נאש«ן ױמן1 ג«
 אוגטער• «ו ג«ל«ג«גהייט רי אױסנו««;

 w «ו«ש«ר. די no ארנייםער די רריש«ן
 קאטף, »ונז«ר נעלאסט נו1א תאט טייער

 on סאו נא«טחלט םיר האג«ן טײ«ר 1«
 *evs אונזערע םיט |1א לוט3 נז«ר1א טיט
 אױסג«* «1איז.א «ס אסיט נחות, ט«

 יאהרען און סאנאט«ן שעסםען «י קוכ׳ען
o י1י1א סארייט זײ;«ן סיר דאסיר. n 

 װאט ואם, אויסטחאלטען װ«ג «ן3«ל1
 ג«• אחר«ן1 סי«ל אזױ תרך האנ«ן םיר

װאונען.
 «ו סריי«ן «3ױעל )״oon«די סאר

3 «יי«ר« סארסיחרען irT n n s״n»o, 
t 1א זײן, «ר3זי איחר מענט o א «ן3וזא 
 ר«שארד זיי«ר מייפען פיר זײ, |io ליסט

 װי אזױ זיי סיט חאנרלען ו«ל«ן1 טיר און
 די i»ii חאגדל«;> סל«:ס טיט רארןי מ«ו

«;.oip «ט11 «ײט
* * *

 א מאכען װעקם און ײבנער
ארבײטער דיערע אױןפ לאקאוט

 סשוירם זיינען דאס ,op»n |1א ג«ר3רי
 אזעל־ זיינען װ«לכ« מאנופעקטשורערס,

 ג««ס«נט חאנ«; זיי זײט m טענשען, «3
 נ«ל«• w יי3 זיי «;311 שא•, זײ«ר

 מניאז א טח װ«ו«ן i» too געגחייט
 א« סיזאן, הײן אװעס גיט איי «ס שאס.

 דיזער סיט ט*ן א׳ו האנ«ן גיט זאלען סיר
 יז3it.;» 3 אײ; 1אי חארט זי םירטע.

 ט1לאשא א נעמאכט האנ«ן זײ װ«ן י«*ט
”«n יוי1א t םיט ײט«ר3אר o n ,תימץ 

 אונזער האס שאס, on אויוי ניגען זיי אז
 סטרייס, א םיט נעענטפערט נאלד ױניאן

 סאנען «י«ן11 י«ט1 סירסא די אױב און
 *is «ס װ«ט םיל^לפיא, אין סלוירטס

 ס«נ* ױניאן נטער1א װערען נעמאכט ז«ז
דישאנס.

* * *
ס און םעטפעלם ט ײ ק לי חי

nשע־ די אין ט3נ«סא װערען רװייל
 טיר ן1א דוסריהייטם, ;im סעמיעלס ס«ר

t»inoc ו ניט ייט«ר3אר אונזערע י1י1א* 
 יר1א |1א <”Po on «ד6נ1א 1ײט«3אר
 איחר יז3 ייט3אר nn iv ז«««ז ניט זיד

 װען אױך אסיס. אין םרענע; גיט װעם
 1« ניט םטאק־ארבייט, םאראן איז «ס

 l״p «ז3ח<ו ניט װ«ט איהר יז3 ארבייסען
שאי־םיםיננ.

* * •
טיננעןן ױניאן די צו קומט מי

o «סאר3 האלט «ס װ«ן יעצט, n 
 סאנםע־ אונזערע ב«סאר אויך או; סיזאן

 ױאלט נעל־חבתים, אונזערע םיט ר«נצ«ן
ii»j;» אר־ אל« 1א רעסט, י11 ס«הר ניט 

 מניאן״םיטינ־ די נאזוכ«; אל«ן1 בייטער
 טרײד; אין חאיט «ס י1ו מיס«ן m נ«ן
 די 1װא ניאן־םיטי»«ז,1י די «װ j»dip ן1א

 כאשלא־ |1א יסנ«נומען1א מ«ל«; םראנען
 *p»j די יי3 יו1א «רס11 «ם ;.n»n ס«ז

 עלעקשאז שטאטפינדען םיםיננען םט«
 |1א םעמבערס באארד דזשאינט די סאר

 קומען דארםט איהר און אםיםעס, אנדערע
 איחר װעמ«; לײסע, נעססע די «ר»«הל«ז

 •31א |io סיחחגנ די אנםארטתיעז ײ«ם
 סאנא* op»t נעקסטע די םאר מניאן ז«ר

ס«|.
2,.ל ס«ס. נײבאוער, א. ־* ----- - 1-!----

כלאשאדע ױ ארונסערצונעהםען כאוועבונ די
t גאד o װ*ס ה*נפ«ר«:ץ, גחיסער 

 םאררוםעז האבען ױניאנם אוכייםער די
PViiit o םאר p'TV װאכען ■אר א םיט n 

 פאר נאװענוננ נאציאנאלע א אנצוהויבען
 סא* |10 בלאקאדע די ארונטערנעחםען

 חאנ־ !n*TBi»j״o און ױעם־רוסלאנד
t»«in’voro?n יעט־1םא ד«ר םים 

 שאםיט« עקזעהוטיװ די האט רעסובליק,
t o  no אסגעהאל־ סאנםערעגץ, דאזינער 

 on םרייםאנ םיטי̂נ ערשטען איהר ט«ן
 בא־ ערװעהלט האט נאװעםבער, םען26

o יבעז1אננ«ה און אםםע n ים*1א קאמפײן 
 1* םייטננ עםענטליכע די אוו«הע;1צ

 טיט באציחוננע; האנחןלם jib נונםטען
תםלאכד.

 ײך5ג נאעלאםען האט עסזזןקוטימ די
 ארגאניי־ נאציאנאלע *מײ ארויסצושישען

 TO אי! םטייטם די איז אײנ«ם — «רס1
 םיםעל־ רn איז *װייטען א און איםט

 קערסער״ ארנייטער ןתנםראל« װ«סט.
 tn»n אויסנעםאדערט וועלזןן שאםםען

 אינפארםאציע, םארשסרײטק ה«לס«ן *ו
 אײננ«חם«! וועלעי! מאס־םיטיננען און

n»ii! לאנד. גאנצען איגער׳ן
«ם,11 לאנד, אי; ארבײםסלאזינקיים די

 אױ«וקי׳ד ה«לס«ן «רװארט«ם, ם«ז װי
jn ווענעז ארבײםער די nאםת׳ער ר 

 אםערישא אין סײ יאנע אינתסטריעלער
 o»ii טאםיטז די חסלאנד. אין סײ את

 לי־ םאח»סרײם«ן ארנייטער די *װױ׳טעז
 אננע־וי־ ותם «ס וו«לכ«ר אין םעראםיר,

 עסםסאר־ תאן אמעריקא אז װ«ר«ז, ז«ז
in ’o סאס«ן מסלאד נאר imino —

^ מד»ינ«ז, till מיסײאתי שיײמר״ מזי

 באצד זאל«ן מיר 3י1א אז ;זאכעז אנדערע
»«i אײנשטעלען in ’* * ro > n iK n םיט 

iirun »«ט לאגד01ר i ם«חר לאנד אין 
ט«ר1ה די און ייט3אר T ^ר O i» r io 

 דארםען נישט מ«ל«ן אומבא׳פעפטינטע
<«וינ. םג«חז1אר

t o טשערמאן n  |ioעקזעקוטיװ ר 
 יי*3אר ,אמעריקאנער ד«ס םדן קאםים«

 נג«ז1בא«יח הא^לס סאר סארבאגד ס«ר.
 איג־ הילי״ םיםאטחי איו רוסלאנד׳׳, םים

p»« t• טענעשאראל o  tie OTO’in*
סײ«רט«נ׳ם סםיישאנערי «כד סזנטריק
n« ױגיא!״. n ,»ויינעז אס11 באאםט 

r :זיינ«ן געװארען ערמעהלט n. .ם n* 
ii>,n« t סאנט o  |io», םטיםשי■ «נד 

 יחד חילםאן, םיתי מניאן שטירהס׳
t o  no Din't אםאלנעטייטעד; p״«» 

 עיף־ארבייטער TO »! םאהער א. װ. טען
on דזשיאװאניםי ארטורא :עןיאן  tie 

 — לײנאר״ א» ט׳טעםבער ,איסאליען
 אלעקסאנדער .משערל״ט ױייס אלס

m טראכםענבעמ, n n n  t o  jib !יוניא 
 סעסרעטאר אלס |non»i ערחזהלט 1אי
 איג* אעזער פת .P»o באראוי, אב. ן1א

 די . TO«n»io אלס — טעתעשאנאל
i אם«רס1ח«דשו n  jib ארנאניזא*י« נײ«ר 
 דריס«ר ,i»iipd ײגיא! 31 איז זײנ«ז
סלאר.

 ױאס סערזאנע!, די נאד רטײל«נדינ1א ־
 (מנמ׳טע «קז«סוםיװ די *חאסעז שט««ן

־ װאס אתאניזא*י«ם, דים«בטינ« |1א  זיי
vn םארײ־א־ ■ערזאגמי דאױג« די יײץ 

 גאײ׳ד דאזינע די pnror װאס אח ט«ז
אי זיכערחייט, סיס prjyt pro up נמג״

i.

■ «.')׳י** A t . J n

מסזססוםידו פוו טיפענ
דרשסמאכער און * _.. ..

TO סונ׳ס מיט־גג י««םער »ivo‘P»ip 
 דאנ«ו• געײאױעז נ«חאיט«ן אס 1אי א»רד3

 אונטער ת««טנער, ט«!2 אװענם, שטאנ
t o 3 סארזיץ lie.סארנער. ס. י

 *דיי! נרעננט ש«וס*ט« \n*vt>v די
 וי ns ףעױלטיגטען די «ג«ן11 ט3נ»רי
j»>noii סאר »ivoip»ip ס«ס• נ#איד 

 ie• נרענטשעז «jn*n»o די fie «רם3
 ,te'ctfp סאנטראל אױך 1*יי ירניאז ד«ר
eon דינסטאנ נעװ<ורען אסנעחטיטען איז 

 יעזער די נאװעמבעד. טען30 אװענט,
 «ov>;in«די no (יסט » נ«סיג«ן «ל«ן1ו

די• ס.; סיאץ אנדער אױןי»ן שאגדידטטען
״.o״pj,03n,<« מם«ר ז«ז

n אויסנ«;ומ«ן m»n «ס ’tn»D»: 
 tvmiy םארחאנתלט. |1א *דפריסםען

in די ’«n«o» םאר־ «רט11 צושריסטען 
on *ו׳פרישט » ג«ל«זען  no דשט«ן» 

 סאו סא«יאליסטישע דיסםריקט טסעטסלי
 נאארד עסזעקוטיװ די סיינלאדענריג םײ.

o n  nr רט11 װאס כאנקעט״, ״װיסםארי» 
i»3»j»i אנבוד t o ננ1«חא11«ר no .נ«נ 

 אײנ• די קאננרעס. *ום לאנדא! םאיר
 דnנרי די ן1א אנג«נומ«ן «רמ11 לטמנג

 1« «חלט1«מ m»ii !,ייי |1י סטנילער
»ט«גחח.

 סון רעסארטם «ן3אסג«נ« tnpii «ס
 סון לאסיטעס סטענריננ סארטיד«נ« די

ivoip»tp» o n .באארד
 ארײן ׳ןוישט שאםיםע עדױשײשאנטל די
 טחע• איחר װענען נאריכט סיינטל איחר

 1920 ס«!on 1 «ר3ס«סט«ט tiB טינסײט
 אין אנגעבענדינ טאנ. חיינטינען 1« ניז

 נילדונגס «!yj*j זי««ר נאריכט זיי«ר
 אױסנעטחון איצט ניז איז ױאס סראנואס

 בילדוננ, no י«טon »>3 1אױ אר«ן11««
 לעק־ ן1א קלאסען »«rrin«B די חת »

o tto אראנזשירט איצט ביז איז װאס 
 די אױך חאט ס«טנ«רם, די סאר נעײארען

oyp־o» טיס t o סון נאפאלםעכטימנג 
»ivoip»ip אסנ«תננ«! באארד o n •אדי 

 טע15 ייסט 7 ססול, רענר די פון סארײם
 לאנאערטען נאכסיטאנ נענעז iy ססריט,

on די םטר  iib t o ,>»,o װאס לאסאל 
 »זעאנ«, too ארנייט, יס«ר1א זײנ«ן
 טאן iy װאם ניט ט« מ»נב« חאנען װאם
 <«נ«י iy רעכענט סאםיטע וי .ovr אין

 נ«נד«! ׳!sin אתםערחאלטו:ג«ז אזעלכע
 א ײערעז ג«נ«נ«ן װ«ט «ס םיזאז. סצעס
 ־ «מאם11 •!אלואם, טוזילאלי׳שער 1»ט«

w סאנט«1אינט« און םארשטעלוננען» 
n*<«3 ן1א » i סילטשורס. טױװיגג 

 ט«!1סאנצע דיז« iy נעלם איינטריםס
 ער־ m ס«נט. 10 בלויז לאסטען װ«ט

 נענעבעז ײ«ט «|oi»yiop »m סון מטער
 T טעןon 8 םיטײאר, נ«״טט«ז װעיען

ivscpy, און נאנמיטאג, 2.30 אוס mi* 
 נאכ־ tn•« נאכושם mini נ»ענ«ן צעז

 סאמימ די טעג. װאך די סון מיסאג
 «סזעסיט־.*ו oiy 1«■ל«נ ײז1א אויך שיסם

iy t אי! בײט1א 1זײ« ײענעז אאװ3 o* 
i n  .owip נאײסט i n  no קאםיטע 

o in i .!»נוטנ«חייס
 1א־ח א■ ניט סאםיטע אל1סאנט די

 כליס1נ«יא אן גיט סאםיםע ד» ם,3י1א3
o םעםיגס״ט 1איח 1א־נ« p  lie ־1פא 
o םאנאנמן, 6 1«א'ג טון לױןי n םאנ 
 בא• זיי אפיפ. אין ײן1א זיינען זײ ײעז

 ד• כט111אונם« האבען «ײ דאס יכס«ז1
 דא־ אנדערע פארש־יישנע די pw ניכ«י

 טטענט,1«סא1 םינאנץ םינ׳ם סוטענטען
 *11 א «סם«ן1 איז אלעס נעסינען די אין

 זײ אנ«ז נ> ינט1נא 1!••« אין נונט
̂עם.1 !ייחע א אייין אויך  «קאטענדא
 טיט נוסנ«ח״ס«ז װערם באריכם ?ייער
 א־נעינע־ רעקאטענדאצ־עס די און דאנש,
 ד1כאא .ip« ניי־ערוועהלםען oiy שיקט

iy אכט«!.1באט
 כטעט’1נא טעטבעחפיס־סאםיטע די

y i»y»a i סאי n״o 1יא1■« 1«י פון» 
i n  pb 1«צטיניא *y’yoiDO’iTO. זײ 

 p,,* צאהל די ינט1נא «1זיי אי) אן ניבען
 חא^לט.1סא האט קאםיטע ד• װאם סעס,

ד םיז יייומ א ״ז1א אייד ברייננעז זי•  י
o rvn )V B W זאא סאמיםע די *זױ וױ 

 iy *n* אין נײט1א 1איח טיט אנגעחן
 מטנעחיי־ ט1װ« יפט1נא זייער קונפט.

 אי״ i»i»ii אציעט1עלאמ«נ1 די pit ס«ל
 עסז. «יזאס«ז111נײ־« oiy נ«ינ«שיקם

א«ן.1האנ1םא o:y נאאיד
 י א אר״ז ש*קס קאםיטע o:tnvi: די

i ײענען פאײנט n ארביים OP i n  |ig*

ײ װ«א«ן ניכ«ן אין גאי  אא« t»n*yiy ז
 י*1אמ« no ימיאנס 1נײט«1א וױכטינע

 שםאי־ א m»i «ז1אנסיה װ«ל«ז pw •קא
 *1ארונט« 1סא סאטסיין טיפטינ«ז ז1קעז-א
 אויב«!1« 1םא און באאקאדש n נ«ד«ז

 ײנ«םחד1א אײט כיזנעס 1יקאנ«1אס«
 האנושלם אוםנפשטעוטע סײיע, איז ס«ז

in’yo3?»« 1«אױס !וסראנ!. םיט i n 
באיתנוננ m פיז זײם ח־סאנ־ם׳ירע!

— iy י6ה«א» i n ,לייתןנ־ םאו״טכזאכםער 
i n תט1 — תםאאנה פון נאפעלקעדוננ 

i *א1א װ־תזומ מם« א זײאמז איץ־ ד n 
 אויב ,omi !1א אאג« א־נדוסםריעלעד

T סוןי א מאכ«ז פא<גיייך,1« «  i n  w 
ארביימסלאזינסיים. כדנ«ד

וױיסם דער פץ כאארד
׳ ו י ן י נ ו ל י א ס א 2 י 5

פרעספרס
 n כאדיכע ?ײעי• צץ m דגעו די מיטע.
̂וחל נענױע  נעפײלט איז װאש oyo״p צ

̂וחר״ דעם חיר ;ע״וארען  די ציחצן וײ י
 נאארד .tpy סונ׳ם יױפמעוקזאפק״ט

 כא״ דעם קײסעס, וױכטיגעוע טעחר די צו
̂וס און קײסעס די םון ראלוסער  בא• די װ

 דעעז קצמיטע גרױוענס דער פון שליסצ
 קיײ די אזױ וױ מ״סופ, די איכעד געװען

 אמעםײן אץ שלאסיפיצירט. ווערען סעס
̂וט  ארכײט איחר אממפיחרט קאמיטע די ח
 סעלע• סײסטע אין \ אוםן םאלגענחנן אױןי

 גע• גענראנט דיגמן װאס קײסעס די פון
 זיעען מאטיטע גרױוצנס דער פאר װאחוז

 אנגע• די צו געויאלען ארױסגעשילט נדיוי
ײ אינסטרואירענדיג קלאגטע,  אוױ וױ י

 אין שא• אין אױפםיחרען T? זאלען וײ
 די חאט אלגעמײן אין צוסונפט, יyד

 י אן אױןי אדבײט איר אגגעפיחרט קאמיטע
 מעטבערס די געלעחננט חאט ױ דאס אופן

 ארבײט די לײט. ױדאז נעסעדע דין צו
 א םון טעחד געװען איז קאםיטע דער םון

 ?״ן םון װי כאראקטעד, נאלעחחנגדען
 דעד משיטים. ארױסגעכען און רינטצר
 אױסנע- ױערט קאםיטע דער םון באריכט

גוטגעחײסען, און חערט
 ארײן שיקט אפיס״סאמישע די אױך

 דער םון א־רכײט דער ורעגען נאריכט א
 אין אױםטועכצען זײערע איבער קאםיטע,

 םון טעגעדזשמענט דעם מיט םאדבינדוננ
 ױניאן^ דער םון אפיסעס פא-שײדענמ די

 אוז אויסגעחערט ותדט באריכט זײעד
דאגס. מיט גוטגעחײסען

 רע־ אױסגעחערט אייך װערעז עס
 ספעציע• אנדערע פארשיחונע פון פארטס

 װע- ו א באארד .fpy םינ׳ם טעס לע
 כאשלאסע; וועדט עס פארהאגדעלט. רען

 נײ-ער- דעם םאר אינסטאלײשאז דאס
 אינעחאלטען זאל כאאדד עלז. װעחלטען

דעצ. טען7 דעם אװענט, דינסםאג װערעז
 נע־ מיטינג חזר זיר חאט דערמיט

סעה שעחנחאלץ, י. שלאסצן״
5.&

 מען װאס טאנאט, טוטעלדיגער ושד
ײ רופט  זײן סים אװעס שױן איו אונז נ
 שױן ז״נען עלעקשאנס די חיץ. און קאר

פאדאיכער,
קאנדידא• 52 קאנדידאטען! די אי

 עשזעשױ דעם םאר געחאט מיר חאנמן טען
 גאר מען חאט געדארםט אין כאארד טיװ
 אז דאך, איחר פאדשטעחט ח״גט ,22

 טױ ,62 סאראן איז עס און 22 דאדןי םען
 דיסאפאיגטעטע, סך א בלײבצן דאו זען

180 נאנצע טאתע
טרײס• ״סאבסטיטוטס״ ערשטע די גו,

 אסשר נאר װעלען זײ אז נאד, דך טעז
 געחען אינערעע די ן ״טשאנס״ א האבען
 אױף ¥ װעמען אױוי בריגז, שטארק ארום

 קאמי• עלעלשאן דער י1אוי מעסנערס, רי
װצלט״. גאנצער דער אויף און טע

 ערװעחלט זײנען מרװעהלטע 22 די םון
 םון אײגיגע קאנדידאטען, נ״ע 6 גצװארען

 ־py הײז אונז כײ ?ײנמאל גאר זײגען זײ
 געײעז, גים טבערסyמ כאארד זע?וטיװ

 זעהר םון אײנדרו? דעם אבער fy^ ױי
)yo i מyגמŷאון ז ov װי זעחן צו בל״בט 

 אונ״ אין עגטוומזלען זיר ררעיעז ויי אזױ
 זיך װעלען ד• אזױ וױ און ױניאז, זער

 אלס אטט דעמ אױסנוצען אין סיחלעז
iroipyrpy מ נאארדyמבy.רס

 yנyאלcyדורכג די םון אײדגמ אײוי
 *ואס ?עחר, אונז פארדריסט ?אנדידאטעז

ײ ײ צװישען דורכגעפאלעז. זייגען ו ײ ז  ױ
 צטענסyל זײגען וועילכע אזױג^ דא גען

 און באארד, אקזעאוטיװ דעם איז געײעז
v * "i\ שױן יאקאל דעם איז א?טיװ געװעז 
 וױר?ליך איז oy צײט. ijnya:ŷ א סאר

v זיי װאס שאד, א : " i\ .דורכגעפאלען 
 ניט ױי וחגט דאס אז אכער, jynn^a םיר

ײ און ענטמוםיגען  א<ד כלייבען װעלען ז
ױ יא?אל איז טיװ ײ ;איצט ביז ו  װע• ז
 ברי• פיעדיגען טיטינגען די צו יןומען לעז

 אר• רyזײ םיט אננעחן און חןרליכ?ײט
 םא*שטארקערען און ^*yoy:rwD צו כײט

 בעס־ דער זײז װעט דאס און ױגיאן, די
אב״ אז װאוטערס, yאל צי באלױיז סער

רעדאססור גום כויעו* א
—:חןדאהטאר רyרטחyװ

 *״גערעכטיג״ וואד לעצטער דעד אין
 אי• חנדאקטאר, בדוחנר איחר, חאט חײט״

 ג. .y ג. דער סון באשלוס דעם כערגעגעבע;
 דארםען 23 אאסאי םון רyםאכ דרעס די אז

 געריגחןטען די דעם צו באלאנ̂נ
 טרייד, דרעס דער באארד.אין דזשאינט

 װאנדער ברוחןר אז נאםערקונ;, א םיט
 yoriy דאס דעדצו. צוגעשטיטט חאט

 זא• טאר,pדאyר כרודעד ורולען, איר װאקט
 נױ• איז yםראג וױכטיגע אזא םאר אז גע;,
 צושטי• וואנדער׳ס כרודזןר װי מעחר, טמ

 דאס וױיסט װאנדער ברוחןל און םוגג.
 ביי ערחלערט ט̂א חאט רy און גוט נאנץ

̂נג א  באארד עקזעקוטיװ אונזער פון מימ
 זyכאשלאס נישם נאך איז זאך חײז אז

nrw w; איז קאסיםע א בלויז אז 
 איז עס צי זעהן, צו געװארען אפאינטעט

 יעצםיגע n אונםעי טאן צו דאס ראטזאם
 סיי- מײז נאך איז, דאס אומשטענדען.

 דער מיםעם עס וד אנדערש נאנ״ו גונג,
״גערעכםיגקײט״ אין באריכט

 כרודער םון פארטyר חןם חערענדיג
 לע־ און פרעזידענט וױיס אלס װאנדער,

 אז אױס םיר סוםם רעפארם אייער ועגדיג
 Tt טילד נערעז פשיט אונז וױלם איחר

 איז דאס סורפרײז. בײ אױםגעשפראכען,
 נעמען; צו פראגע וױכטיגע א צו אבער
 זיכערז זײן מיט ,װאלינס? ברודעד אפילו
 ,23 לאקאל פון טאכער דרעס די אז קייט,

 :ײער דער אן אנשליסען זיר זyלyװ
 שליכטען גיט אױף ?ען כאארד דזשאינט

 םײגונג מײן נאן־י םראגע. וױכטיגע אזא
 דורכ־ גענוג זyדארם נאך זיך מען װעט

 ראט־ איז oy אױב זעהן, צו אים רעדען
 צורי?־ זיד מצמבערס אונזערע םאר זאם
™iy מאכ סלאוס דער םוןyדזשא-נט ר 

 זעהן צו yooyn דאס טוט וועלכע באאדד
 אויפגעחאל״ !אלען קאנדישאנס ױניאן אז

זײ וועלכע אין שעפער די אין װערען טען

 איו עס צי זyנטyארגומ הײן מיט רען
 םאקם רŷד נאר נישט צי כטyגעד געװען
 ארגומענט אן אלס די̂ג דאחי אלײן

 איבער־ צו שװער זעחר זײן װעט oy אז
 שיידען צו זץ־ רyכKמ דרעס 3000 צײגען

 ?לא̂ו םון באארד דזשאינט דער פון
 לכעyזו ױניאז, רyמאכ oyni און ם?ױרט

 די חאנטראלירען צו אום yבעסט דאס טוט
 זײן זא̂ל ?אנדישאנס די אז אזױ, רyפyש

 #זאגעז אײר מיי לאזט און אטבעסטען•
 װי nyoya כאד״טענר yטאק איז oy אז

 ?אנטו־א־ ניט װעחגן װאס שעפער די אין
ט.cרשאyרפyp דערמאנטער דער פון לירט

 קײן.זאך אז זאגען, איך װיל שלוס צום
 רyד בײ װערען באשלאסעז ניט קאז

 זײנען װאס צדדיס, אלע בעפאר ב. .y ג.
̂יעסירט,  א-יס־ צוערשט װערען םאראינט

:w w געװאר כיז איך װי אוןŷנז ן  א
̂• ?ײז םוץ ניט און םארמירם  םון וױ אנדער

 אינטערנעשא־ דער םון פרעזיסגנט זױיס
 גע־ נים נאר איז באשלוס סײן אז נאל,

 איז yיטcאp א נאר געװארען, מאכט
 רyברוד איהר, איז נעװאחנן אפאינטעט

 כא• ניט אודאי זיר האט רעדאקםאד,
yM םיט צואײלען זיר דארפט m בא־ 
שליסע.
 צדדים איע זועז אז האםעז, וױל איר

 דער פאר טענות זייעיע םארלענען װעלען
 װארעזyג אפאינטעד איז װאס קאםיםא,

 יעהרליכע פערטעי ױעעטעז דעם כײ
 ?אמיטע די דאן װעט ב. .y ג. םון מיטינג
 װאס באשליםע לאגישסטע די צו ?וטעז
 די אונטער װערעו דורכנעםיהרט האנען

'y :^ y .אוטשטענדען
גרוס, םיט

םריזאםט. כ.

— :רעדאקןױאן דער פץ
 דער כט.yרyג איז פריזאמט ברודער .
וױרס• חאט באריכמ זײן אין רעדאיטאד !

• ̂־ נאטירליד, ניט, םעהלער, א געמאכט ליך • ■־
אנ־ גיט םייזאםט ברודעד וױ נײזוױליג, נ א אז ג*<ז אנ׳יז׳ ך ז איז ארב״טעז u p uu•* ט •y tי י»י m / •*» J$ *1 » י י י י

v o n i’ iun! סםײ" 1ים א*ײנ חשאינט I ,̂ויטאט א ארס 1נא זוהערענ־ש א םוז ר«
o און m »1ם»כ iik נאך סילײכט io! 

ע נאך פאכען. *נוןו
 אי! נעםעז זאלם א־הר אז מיא *איך

 %' זײנ«ז ס1מ«םב« אונז«ו־« אז אכט,
 װ«לכ« 1אית«נ םאכעז 1צ ו־אקטיש

ה אלט«ז1ײנם1א מם נים און one׳  זי
ײ ורזלען אטאט«ז1זn די װאם  אמ «ס .1ז

 איו לאקאא 1נז«1א דאס באקאנם, אידמז
iy «ן11נ«  i» om »  i n ס אי םא־״ערןז» 

o אי! יתיאז אאסאל איין זיין זאל r n 
n o.!• חאבען אלע t»3»i»]iy ס או» 

 נ«- אי? ואך איין נאר טט, נעירעז װאלט
miנד־ נים האט 25 לאהאל :ותנ א•; ׳ 

o די אסםייאען יואלם m די םח 1«מאכ 
װי ,1טאכ« װייסם i או!. i s j j n איז «ס

 מיםםאר׳טטעני־ די ס.’נ1׳שטענ1מיםפא
c סון נעסודעז איו ניס n. וױיס־ ײאס 

 סון אנ«1פ א אויא וואנח!!, יחןזיחןנם
■o in n n ,ר אס11 ׳שלעזימער» o?in 

 זאא 23 לאחאל אז פאל׳שלאנ on יוענפז
 ניי־גענ!יגדעםע• on אן אנשאיםעז זיד

 אז )ם1מ«נםפ« האט באארד, דישאינט
pc אגענעז. נאמ-ישם «ד האט זײם 1די! 

 איז א:«1פ •1 אז א״נררי?, on אונםעו•
o׳i שוין to-po 23 יא?אל םי! נעײארען, 
i חאט n !אכם10נא שיייבע n »*נאג 

 זא־ באשלאםענע א אלס אנגקלענענה״ט
 אנ־ i« האט האםיטע אויס«מו«חאם« די

 שסעטערי! n tn״row י1אי1 מגום«ן
i ווזזנעז אנ«10 n נ«נyאנססע•1ט ליכ̂ע 

מרבערש װןסד״מו די סח מננ ם«ן, תאם אאתאא, אײן מאי«• iv תז1נ« ---------- ... ------- ... !י
o סיט נערעכענט דאך ז׳ך n ,פאקם pe | w 23 אאהאי. i iy ’P3, א נעװען א׳ז «ם 

 וױים א׳ז נ«דע:ט און ם׳םפארשטענתים. I ׳.ים דאס ם«ז סאן 1«3םא מייסם די »אינ
djtw נים n זיך מיא איך סאן. b ןזד TOM n o jy r in •  I.

ײ װאחל  n דט »1 פאר חאנ«ן ז
_ סיסטיי^ זיי«ר i»h»j «ס איז

8 pat18? טיך יא«ן11 «מײן1ל,!» IV 
jf׳»« ו» ז«הר ג«װ«; איו עאעקשטן in 

 נ«נױ« אר«ן11ג« 1ג«;«נ«08 זיינעז
i;» t ,!»יס שט׳מ; I 'n n  im »pip* . 

«t»ii 1 1אי 18«ל«ה׳« י1 iס«חי יס 
 «״ד1 װ«תלט ע איז עם |1א טאנ, א״;

1סי8ל ,11883 11ע?ז«לוטי 1גוט« א
lire גײ« די אז »o-,p»ip71883׳ ii, ׳ 
vs ן01א1 װעט» sנײ« אג«ג«;«ן 
ו1ט *•! י  ־־' «!0311« א( סון י

omi אויו• 1«?שט«ל«11א זיד TO 
i» m זיי) פיל«ז1« «ט11 און חױף 

iy אזױ, סעםנערס די mi »י אטת׳«  |8י
o• די יל«ן,01« «ן01א1 פארשםעהער n

 סרײ• «וױס1 «י«ן11 ז״ט, זײ«ר no כ«וס
 )in נאשליסע, «1וײ« או;םערטט'*ען «ן

 ,001«1סאמ געהן 1מי ײעילען צוזאטמז
!סס1«1ײ80 1איט«

 •83 «חיט«1י1« די זײנען םאלנענת
f פאר אטטע iv e  s 1291 178• o n* 

r n  , iv rn. ן ^סאאײ ia o in ’ tvio| 
טא; י, לאקאל, ^ל  ii*o<p»(P« ;ה
 תװי!, ס. ,1לא«« <. 01סעמנ« באאח־

 ימל•3 נארענשטײ!, ת, װיםש,8?08ט
 •1א«8ח ,i»>o»p ח, אייזענשטאס, אייז«!,

11 ,i n,!ס. ייסמא H8P,|» 01א1שט, M 
n•«3 נאטליענ, פ. ,1ש«סל«  ^ roM i8n 
iv ^ y, ,!סילטערשטיי P jo’,|» 1י31י• 
ו |1א יעייו )א.נגאר )«|n8P י. שטייו, י .1*0׳

 אינ• סיט ז׳ד 1מי זיינעו אאננ שיין
o ivsovo vi»t 8 ניט tvsip»uvo8tiyױ» 

 01• אניס«א פיחל«! «יר ל«ן8« סיר אי
 «1יי1 סיטינ;«! «1גז«1א אסת, מ,1טונ׳

031183 on iv r iv i i  TO8 in»c ; •אונ 
 D8ii ייד 1א'נםער«סיר« 01מעםב« יעו־«

i אין 1סא סוטט «ס n 1א ױניאן| oip|» 
iy 81«38 מיטינגעו, די i1 ו «!oipיס 

 tnjn לט8נעװ זיר װאלט אונז |1א אל«,
ת «!•CH״y םשסחח רױם«1 1אונז«  יף1 י

m •'!«!13111 «לױ1ה« ײ1 םים  |»i»ii* 
 0יtw 1 ט!״ד, אין לא:« 1אלנ«םײנ«

i8 i םיט d i»3c »o n אויד 1נ;« ,1אא*י 
אין •11 ױ1א !1א י«!,1םי «1ײ«1 םיט

«i 1םיט« i 8ח אינרןנאיך 08י איז װאו* 
 אױןי ,01ד*י1א1א א.ין פאשלאסען, 1מי נ«!

o 19 !ונטאנ, n!»1 ט ,i» M » y n אוחר 
 0TO18P יייז מיטיננ גחישען א נײטאנ,

i איז »oip אחס• ה«לען 1מי מאו ז,8ני1י 
i״i n א לאג« «1י««טי די,! T ' lo און 

 18P* טיג«!1ױסא11 א האנץן יך1א וחולען
D iyy.

 אד1א 1סי נ«!8ח pmi« !יזעז 1סא
 «ר■ אם:1181■ יעלס«ן8י י שירם1

i ׳סטענם,  omi״i n ײ  ««ר1א א.ינז, נ
i n  pb  D in ’ tv io 3 גאא8אינט«מ«ש, 

 np»i ױאם 1א1 איז 1װ«לנ« ,1של«זיננ«
0״iiy ;סלאנד i םאײעט םוז מ«ן j*o. 

3nmn» i !,81נ8ל כ־איר !n״i װעם n* 
i »d 1א קאנגרעסגא״ סאצ׳אליסטישער| 

«i אייר ײעלע; i” i .סייננ«מ י( i n 
 ינט8די׳* »! מ׳זנײי״ישע! !זשענעראל

זיגטא!. נר. און באאח־,
 ■!אד״ טוז׳קאלישע ר*ט סונ׳ט י«צט

 1נ«מ«! אנמייא 1ײ«ל« איוזם אי! אם.1
מ,1ל8ג ם«םי«א  «װ«כױ 1ס«קאנ טין יננו
ד «םאנס1 יר1 האט װ«לכ«! ,1טעאט«  ני

!1 סאר יאסולעו 1אי אינט " p nאאcיn,ז 
 אײג• omi יך1א ;ש»יל«ז און פאילעזע;

 אא'ן1מאנ זײז מיט פאפא־עיע נ«מ«! טײא
i״ !io ארקעםטע! i ' i  W '3 i8,״ Pmi• 

w טר«ט i« װאי ״ה׳ם״ א מאכט כ«ר i• 
 ס1ויננ« נוט« נאר חאכ«! 1םי iim אויף.

 נדד סטאס. 1אונז« !,א 01שסיל« או|
iviyp ״11א 1נ«וױם« א איבער ניט, נאר 
טײז«;,1ו«11א זאכ«,
 אא«ס אז ,1*38 אײר 1«1זיכ«1סא 1מי

 אײנ«ר •01•« אויסנעצייכענם, זיין ותט
 0811 נ«!8ה גיט חרטה קיין יכער1 ײעט

»i אונטעמעטמ־ אונזערע קוטען. מעט 
 יםנ««יי*1א «!1נ«ו אלעכיאל זײנ«! 1נ«

כ«נט«.
 ט«ר•31א «i״i ם3מא ן1א קוטם אלזא,

 ז»ך אײנןוינע n סיהסעם, א 1םא נעמונג
ױ 1םי סארלאננעז 1םי מאם  «ז 1אי אי

im p איז n p!» .םילעטם »•m ממד 
 DOJP'D •'vy iy, באיעלםינט איז כער

lo ייאi»nno, 11 הומם ^ n איחר זטלס 
 סרי• 018P איהר «!.38י> ניט טענות !”?

• גיי טיקעםס 1נ«  «ד11אי 1א' האוילקפ י
«t ג*ט פאױנעסט אלזא, לאקאל. o r»  iy 

ו י o 19 ײנםאנ, אונז, םים ז nחד טען 
1 ,m e n שא־ס 1אוה ! י ױגיאן. tvoip י

בחןםלאװ, ח׳ט.
,• tfn u ip n

דעם פרעזענםידען
̂ טשערמאן.

 30 ניטם^ תניז «ז א!בי*ם«ר די
o• האבעי סט. ט«34 ײעםם re iy tp i 

n שא«־טשעדטאז, 1« n  •1אי *3
8P,« ר.1ײ1 «נ«ס1ל81 א כים» 

 »13 0יאח1נ« 1«ג«נ«נ איהם איז ייעזענם
דים־ננ, דאי א

m u  o 'o די JO $p
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נאםח־ביכער רעדאקםאר׳ס פון

*a

״אמאלגאטײטעד/ ד און ס*ר
”nye• ,די 8«ngo ײ קראדיגג ' י  ײ

gpnyog ng onyp,״ ennva r ipי ׳  ו
V m שאיאײגיגטע n n ” a irnyjyo 

po g w די iveggo r voa-)” gngc י י  י
 פון ן •,tegp גרויסען s pe pyitv אױפ׳ן

W w  g פאו ״יט ynyoyna ארנ״טער־ 
ngo ,n iv a r יןידאאחו,ina te r*oe” ang 

 טאר טדנייטם*נאדי»ונ<מן, ynyeya פאר
nyn ogn ,ogn e r g וו*ט ארנײטער 

tvnngo iy o a n  yos)toSgn. ״; טי»
י po אױפהארטו״ ך♦ י ׳טנימת, ו  אד• ו

 1»ע1ארנייטט*נאךי» ךי גייסס־שטוגופן,
 וואט ^;*ימר׳ארנײטעו דער װפלנע פאו

m n g i «לא eooypyi, אוים• און«;דל*ו 
מיועדפט.

 גומעי דעו װען אז סעדיך, א*ו עס
 mvn די pg ז*ין oyn ״וןרענטינס״ט״

try in g  pg ,דער שדן װעט יעזעד ogp». 
י פון air n* ו iy n o  vi'tnany״n n אין 
’tvagnavae• נױ ig tyagn png ײ1אי »1 

או ג ־פטארת״ט- א
tt• די r  ja vg  tm yagi״ea רער 
n אונפארס״רייך. דין *ו קןטף n 1א*> 

e די םון טיסאטום veg rn yn ra r איז 
 אויס־ nyn׳,g חיין tg ,an'novin אוױ
ד איז טייט אױף חאטוי ?אטוי, װי ומג  י׳
 "ga .|gvt• די פאו דט נריינט נפן,

י פןן םאוערמנען די גענען  xvoga ו
 *1« טונ״טער די ngo פדאיוט״ט םײגט

 *עחנר״ וייערע אין יפ*וליין«1א ןיר ריפ
•)navrua ya אײ;*עמע׳ *vengnow! 

ד וייער אײ»נסייט, זייעד סיסס אויפ׳ן  י
t ,|g»j״ny ווטפע איינדנע egn va)yn 

’tvoipivo געחארפען ןיי ng פון *iy oyn 
nager פון nyn ׳טױועריינסטער m )p r 
 שארהעיט־ s פון nagen* א iy םעריי

 פון םדייווייט, פין נראח גיסמעסינען
v v :m\ ,װירדע — g iy ,װעי־ יענעו 

 yjpimg• ׳פניידעו דעם אויך וזאט כ«ר
v v 1 ט פון רײחען די אין אסעלט  i  v, 
sp״(r, פי, אינטערפסען די פאר קאדוי

r ךי y j .^ ig ניט איז p(  םאי ;אוױנע ״
 גןמירען אי« «י ,אדאמאדייטעד״, ד

tmgnyj איז nsgp, פיז און iy  sogp 
sogp נארינגומען נעסערע ארץ פאד 

y* «י איז מאסעו, (דױסע איחרע פאר i 
מעכטינער, איץ ׳פטארפער, ארץ װארען

?אטפס־פעחינער. r>g י
 יאחר עטייכע מצטע די דורד חאט זי

tie םאױשאפט יענען םרינטפולעז איחר 
 דעס פון לינע די פרײנדפאפט, די זיד

 א־ן עלעםענט נאנעדסטען jim בןסטע;
 Dgn דאם, ׳טטאאטען. פאראײנינטע די
 די (10 נמון־ om אין דעמרײגט האט «י

ygyyp עטי־נע •ru g ידפ<ױ11 נעמען איז 
 לפנען om אין נור ניט עואנע״טאכענד

pp מר ׳שגײדעו, די tie אר״ נאנפעד דער 
אמעריפא, אין נאװענמ( נייסער

 אי״ י1ח אין נעננער איחרז אס־לו ■
 רעספעפ״ איזד כײועז נאװעממ נײטער
 איינע אי« •1 נדערעז.1נאװא |1» סירפן

 םא• egn װעלכפ יװיאנס, מענימ די פת
jig» נפנפער דפד  o>y אד״ איחרפ פאר 

 אוננא׳טטרײםנפר tig פלאו בײטער
 לעמן. w רזננט oy>io איחד פםפנלירס

 גיט 1אי ״פמאלנפסײטעד״ די ווארים
v ספחד g ig ,פמאי איז עס מי ױדאן Vi• 

ten םון און פארנעננערין, איהו » מ « ו
 ppne איו זי אפסען.11ארױסנע איז ןי

iv איז ױ איחר. no 11»•• דוד e ru g, 
n 1אי noeiVoeogpי ׳  ןחרלױ, אי( ו

g egn n װעלפער אידמאל, נרױסען tvp 
 yn yy>ey~ איז ותדפן אויטגעדדיפט

ד  פייג• ׳פגתחן, ׳#טי< ניט פײנסאל :«
pgo ו ג?מג, זאגפן גיט  ארנייטער דער ני
egn זופכסטפ די דפמריינפן דט ego 

tie זיך םאד װאױל׳עטאנד סון פרייהייט׳ 
j.״ h ז ״ פאמיליע. ז

" וופט פײט זעינןר דער אין ?V i• 
v iv v\ ״אמאצגא״ רער פאדמטרפען 
c• איז טאפטיאזינפײט, את םייטעד״ ig 

 גיײ• ד• אויא פדימו איז •ראפם״טפייט,
egn •t j a m ניס ?ײנםאצ )gey*

 t ,eeigny) egn• ד egn מןחר,
g ,אין רענם jyp אױספיחתז r.g*
tn די iy a ro ig, און eg P )g i g 

*pgie tie פאדא״ניני(( (ליפצימר
ייידזחולסיון העגססע די סים יס

m,__אטאיגטםייטע״״ ד• איז.
(oלענונ nyynip איחר r׳ y׳•v ) yu3
18) i t  Y>4V\V

r n מד^מטזןד די קודמן ירן,^

: /,

in jw g n  jim עטצי־ איו גע׳טיצדפרט
 *פטטמטטיי• די ׳פטרינען פרנץמײגע כע

 ׳פױן tvogn טיר tg מיר, typ)in טער״,
 *יינטערנפ׳פט־ אמזער רטy?וaגע״ אױך

 די jim ״אינט^־געיןוטכור׳ די זיי, נאר״.
:t /^ye״eg))gog״ (g עחנציך |y״  y״

iy די gנדyרy, װי miy• װאפפי. טראםען 
 ״n»B״eg)>geg, די egn ניט. מעחר

 רער אין נעצי־מלאמת די רמפרעזעגטירט
jig  jig  ,•n in ” )^ y )» e״אינטער״ זער 

;gjggyדי רפורעזפנטירט ?״ *iv e r t 
«(יידיןרײ.
 מיט בצויז ?ײגען אינױסטריען נײחן

g )ועחנדלי •jyny) pmy nng אין om 
*tyee^ee •איג־ ניירע אין *ויפטאנד 

 געװען נעצ־םצאטת די דינען דוסטריע!
 םארדאג־ 1« נור און עחיאפען. אטת׳ע
eg jyp ת די ײ  שניי־ די זײנען ױניאנם, נ

 א״טען מיט נעװארען דע^רנײטעי
ײו. r גי g  jim ,ניידע די ױײצ רערםאר 

 סײ מעםבער׳טי■, זייער אין סײ ױניאנס,
in״i אין םיי פיחתר׳פאפט, ײפר1 אץ y 

 וראק• זייער אין םי• tig typ’y חענערע
 אײנענ׳פטפ־ דיזעלנע נאך*פן ט״פפייט

טען.
י  ,א*נ־ די tig ״טםאצנטט״טעד״ ו

 1באזוגדערי ••nv זײנען טערנע׳טאנטצ״
 םארשי־ t'g ארנײט זײער וױיצ ,Dig•!(׳

nyeg ,trt ׳עטרעב!(* .ויילען״ זייערע אין 
»)1, veevp tie עטעצען ••? tvegtiy אײן 

̂׳ נרױסען  די,אםאל־ פארנאנד. מעכטיג
 םליי׳ט, אונזער פין פליי׳פ איז (אטייטעד״

 ׳טיעבט איז egn ט.1נצ אמזפר tie ט1נ<
 א»י םונקט איז מענער־שניידער, די פאר

 tig דאם^״שניירער. די פאר שלענט
פארפעתרט. »זױ פונפט

tig ניט )ng די זיי, זײנפן דעם אין 
11Y•• אתאניזאאיעס, ארנײטער גרױםע 

 ריבטי־ נציק, דעם האנען נײחן עחנציך.
 םיט טאן צו jypgn *ו אונגצי?, דאם נער,
 בתים, נעאי סארט זעצבען oyn tig איין
eg: D טענ׳פפן, מיט ig >gt טטרא־ ניט 
ער׳טט זיינען ויעצכע װארט, דאס םאר פעז  ער׳טנ :ן

ציפצי:;  אמנ t»ny( אציין לאנג ניט
 !יינעז װעצבע נתאים, םיט ׳צפצאפען,

 ייםeg 11( דאצאר ואר g iy (עפומען
m( םיט ; teig אן פאר ogn אױא e t, 
 ,eg( וײער איו דאצאר דער װעמעז פאר
tig ײ ײעלכען פאר  באריים זײנען ז

 טאטע־םא־ איי(ענע זײערע זייז » םקריב
ye, מיט י1נפ'צ )y iy iyny ,׳טנ״דער 

־ די ערנסםע, די זײנפן(עװען װעצכע  ניי
 ׳!ושצאםיטעד אסאציגער דעד אין יינסנמ

עצט.11עניידער״
eg תם סיט eg) e ig e — אטיר־)

 — אױס(אחמפז װע(י(ע r;g( סיט איד״
ey eoip אמאצ(אסייטעד״ דער אױס«

jim פיחרעז «ױ ,איגכמתפאאנאצ״ דפר 
t״v e e v p  tny אויםערצינפ די און

 נאפאנט ױפניג •itg איז ױעצכע ױעצט,
 איז ,אינערצינפ״טען״ yege די סיט

ן פױם typ אינמסטריען, ניידפ די  זי
g tvsge טרעסציכען דעם װע(ען באגויןי 

iy פרייז,  eegpp) egn egn נרענ(עז 
e jyen’n תם jgng״ )nyi בײ• די אין 
iy ty איגחסטריען דע i'ev 'g  a n  iy* 

׳טטא(ד.
nyeg װעצנע ׳די n״ey jye ,פאר• יא 
 yo*) איז ey פזױ •n ער׳פטענס, ׳טטעחפן׳

t רyשנײר די tg ריו׳ r g t  eyeg3 יס•1אר 
m (םע(צינע1א אזעצכע ריט סוםען ge* 

ו1א פארטטעחען זײ jim רונ(ען,  ogn ig #י
gt ey> ניט tyeegp םע(יער1ס דער ia»p,» 
ny:g צוריפ iy שקצפפפרײ אצטע זייער 

(p שנײוער די װעיען  iy* ניט זיך Jgo״
tinnyppn• •

”(oyega yp'Y די >p, אײ• זײער איז 
g) iV 'V i tv i'aר g סענט IV)yp ,nnye 

ey ארו, אז זײ״טיינפן, נאגרײפפז. ניט 
egn egn איז ■פםירט, איצט ניז jjniya 

 t'g צופ»צ. זיי, פאר מיפסציבפר, g כצױז
i״ny ײ סײנפן רצזינטיגפײט1פ  •yp iy ז

m•!(• די צושופיט^ (צן n rtg נgאײ• ר 
tie tyagn vt'J ,סטרייס tie ,ny))in tie 

ײ tig אונײטפר די סאו ציידפן  yרyז
פיגתר. tig פרוי^
 די .niye tyri^gnv) g tyage ױי

»eg)?geg״Yye״ rg איצט g|געניג ?״ 
 יט,gtg i )1« יערצאיעז «י ניט מצבטי(

jpppp >gt ys?yn טרנייטפר־טרײגפז די 
t iv pm*״nyeg^pe ny.די ״ »•(*g 

ynyt׳g)gts״> ay 1* rg םארסניוט tig 
tin)i3ngo סיט nm tie *gtp'tp eyn 

iy״eg)>goB״ e,5 ״<gt u ig םיט y>g 
g־y in ניט כוחות tye^yn איהר vrg  t'g• 

iegp jye’ n(•» די )yseignga y*)g 
an«״nye באדועגוננ tig די)•rnge y*)g 

nyigpnyeg y iy o re y( װעצם *• t*g 
 geg*>« די egn ,i׳5g םיט B)gpg( טט

)eg״nye1 ״* rg  tig ,tgeyiD'ig egn 
y פיצ e g ie 'e  pg םיט tg ,nn'g זאצ וי 

tyiyp ׳ii jib tnyee״yeip ein pg jye•) 
tyn .פאטוי ey iJgey tyii nyag זאא 

tyoipong די e״ )nyn»־i ציידען •g)ge 
tye>־g)) די yeoe^pytr ,ינ־ע;1(צ טיט 
”(e מיר, *nya,g ty r ’ t v o  tig׳ tg זײ 

ty ŷn נyDyר tyangee, אייתר y« 'iB*
’g.)'די בען ; ) i

egn אאדינ( די? en in ieepyeage 
typ^yn n»' אשס׳ן :yn װעיען י1באגרי 

tit n( די in ׳ איהרn  jyeyn ty)y) .g)ie 
n נעוזט g  oy־pg e ?קאםף r g  ey ,קלאר 

tg .יט) D^gn •t ניט קיעטאצ )e)gny 
tyoipiSD’ ing םיט ,tyanm gt) y^ yts 

ten ,y)?yn שנ״דער די )tycny זיי tg 
(ey( ניט ey ױאצט p״ 'p  D אך,1 אנדער 

t egn •n•• מניאז. זייער אויף (יבען 
y) iy ׳צנײדער־באסעס די )"t׳ty)g?K מיט 

באג־ i* tg ניט יבען1ה זיי כצ־נדקיים.
n״egn ,[yB זיי tyie• ײ  ty)gn *1 ז

yn)•) )1 ־הראטט,6םאר׳שםעלוג* nig 
y e e m re  egn sng ty)yp םאראויםזפין 

regp די )yeoDayng דעם םון םאצ(*ן 
ײ egn ׳שםורם, ארויס. tycn ז

 .ty^n'tnyn n>ga nyag oy ty^yn זײ
tig םיר p,g ty^gn .צױבפן) ey ii egn tg 
״ tgey> nyoi) g T 1ז ig םאר,ynyaig 

1 ,enymeepyeage,שיינט, עם ײי יעלכע 
 jny• nnye tig mye אצץ םארציחזז
jib ego חנר n:ye»)g nyoepgB)"g׳(־ 

p״t pg e״yny באציהיננען *i נזערע1א 
ang״*yanyej’g. nytng nr tig nye 

״.Jg)ge׳

/

ח. ק. פון

 שםיל, איז הויז אץ פינםטער, איז חױז אין

 פענםטער צום *יחם אץ שרעקט אומרוח די
ט דער פיחרט עס ױנ  שפיל, װילדען א ו

 ;געשפענםטער אתם פלינק םרעםען עס און

 הו, חו, חערט, «יו קול א צוםאל
 »,1חיל עכיצענס תפט עםיצער

 רוח, אחן נעחם חןגען דער חױ« ארום
ט אין  װעל^.. און קעץ תפען ױך וױנ

ך װארפט שטארע די איז? װאם !שא אן זי  שװ

 ;שויבען די אין פאחױױיפעלט קלאפם און
ױ דאך און םיד זעעלע, םיין  װ»ר, ו

שען p .*וױ to ו צאיעלט י  גלױכען. און ז

 נעשוױנד, פארנעחן tsjm שםורם דער

 חױז, אין קחןכץ דער אויפחערען װעט
 כלינד.״ אוםרוח די אײנשלאפען וחןט

ם שםארקער !אוטזיסם ױנ גלוין רענען און ו

r e  nya מן  איו *••«(, דיאנ שריי
די אױסגפנואנפן. גיט •tegp תר נאר

g ig נוױספ )  egn a w y a e y e׳o iv  in• 
ye .e ניט שיידונס־װארט ig ty io n ig*; 

ty>gt e אין tg <ױ> ir o  nyeyy? njn מ 
g jyago ovoga ריפטריט g tvav) tig 

p ) '» ye״e טפת סאו <ji* וױי i;gnngB 
pgr oy •n nvag .|V( ס*1א גיט ויך« 

t b  egn ,egn tg .t o  tvpan ,jytgp 
tv iv ii e ig ty i tvsgn חגו,'••eg)>gog 

nye״ t ’g " )g ig b 'y n v e i'g , nyn jig 
g e in  pg tg (ig ,t’gP■ eg 1* nyo’ g־*• 
v v *un tyny i ov  r g  e;y»ge tv)'e ת 

.tV)gt 1* egn i r a n

 סענטראל דעם אין כאאםטןן נײע די
 קאוגסיל לײבאר און טרײדס

ױ פון יארק. נ
tg .nog r g  oy ״ די )yeeggD y, 

t ya>yn;  ty.gny) e>nynnyeng ty״
nge די oy)Pg)  *פנטראלפ nye»,ang y״

e igpgs e* ’g t 'g  y y y n  ,png• v )  jnc 
yog) e in  nyeng| טרײדפ ,ספנטראצ 

n;y ״>n) tig  P’w igp  nga״V) nye 
my png• ,ניט זיינפז !ױסיניטי״ B)gpga 

ang nyn pg״*np” t  e>g .epyii nye 
i* nyag ,jypgpngn e>g ,on;gni •ציי) 

nya ייט* p typ)  gt* ניט זיי tyiyn ny״
’y)g* נעז. *pgyn o n  1* tnyny) •u ig 
jyn 3 פלי(*יng nyt pg״j)i)ynga*nye 

yePnynny••), •n egn ,epge nyn 
tyny>pny yeogga ו י  yugne*, אצס ז

ir e,11*•» ״ nyng nnyo e y i nge no 
eayeypy jy>gpngn ny( ײז  rag *1*( ו

nayjyeeaynne. די ײ*ז••)ttbpnynny 
tvayp ••1 tg ,e^nay) tye^gn yeogga 

t״nyt tie nynn’ B •n t ״ )3ng ny״nye 
y>gne)y*. און ty^yeee'ine זיד *nyt 

oay o?g ••a־••t tye^gn ,ii'egnnyoagp 
e באר ’ liy ) egn ׳tyio .tgoya זיי ey 
t tg ,too nyeeya nyt ey r (יט, g•• 

ס«,1  pg ))i)yng3*nyD״ang •n egn ױי
eyn png• r( סיט nym ’ t  yaPyig ניט 

ו צאני י tyyo^y• ז
m y ia g  i^ 'cg e>gn ey ty ii ,nga 

n egn ,tynya״?*nyiv iy••) •n tyn ,ee 
yeogva ye מאצטען *agp esy tynyi 

tyo^gii ,ivegnnye די ~iyp y>gp,-,gn 
in g  anynga nytaig pg ;yecgtrnyi 

p 1» nnyo P*••( (יט 'P tyagn eagpy 
nynn’ D ya^ytg t it  *ngneng •n .oya 

nnnyo •n ig  ,ty fnga n ?a  e^gn״e 
 gng nga tynpec׳ eag'ai• ynytaig פיז

tyn'egnnyoagp r ig )  eyn ׳nagots* 
jig  ,epai• םאל(ציר ngn ••i tP3gn טײן 

ng) lyeageayim iyn yiyeya יט) )*y 
.ty>nyiie’ ig  eagp

nya'ean nyt מיטעצ )r g  e y i tv iy 
yo^nyiinyeng •n T 1* (יט ig  jyig^P 

m ,tynyi ng) ,yeogya די giinyeigp* 
ym o זאצען ױניאנם nnyo r>g tinyn 

tyoneyaengo. דgז p w  ••t tyPyn 
-ige ynjnag r)g i tyJnynong gToa 
nynyet.׳!

’«tg tyo איז, inga >gt n y yo ’ g y ig 
njmyeengB y i’ tgn •n יייגעז nyong* 

tyngnya e^nyn, א פיז וױיל nyeniya 
t״tyo egn e ׳pngeu עארפײט) <t nge 

e^ye« ייך omgn ,yagnt •n זײ(ען •aig 
tyeayoy>y yayempyienge nnyo ynyt 

ng tynya• ,םארשצאשעז tig יס) *ya 
 ng i«» pg n* ttnyiag eyn enyeis-׳

ט?3 ײ
’*o (יט,־ דאמס tyan>a סיר g tg •זיי 

ny?aogna ya>yn nayan’ g tya״eg ty 
>»rg. םיר *aig tg ,ennypngD ,tyanJa 
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 לײדעי — אגדזאעלעס. לןס קאםי«ע, יויגג

■ דעס ואר םיר חןבען  וײס. גוי*«גע די ני
ן נ ז ז םו ד ױן  אג־ דאס וועגען אגמזאגען. וי

איג #אד «יד חאלאעז יערע,  *ו אײד גוי
ן *וריקאיחען«יו אונזער אז װיםען, לןזען ו  ו

 א ואלאזמענדיג געװען איז .*V א. דער
ן די «ון קײגעם און •ר״װיליגע, ענןוי  ג

ודך ען8אוי£געװ^ר םיגדעסטע egn גים קען
יעז•

 ארטיסעא״^רײמר םאחעיעחגגע די צו
ױ אויסער  די אין ת»בעז םיר — יארק. נ

ו לעאנמ  גאנץ *יעלע ערחאלטען װןנען א
 אייי עגגליא אין ארםיקלען גע*ריבענע גלא#
 װיכ״ װעגיגער אדער &?חר «אר«יעדענע גער

• דעם געחאא םיר װאלטען פראגען. »יגע  נוי
ײ םײסטע די סיר װ*ל*ען «ליץ, איגעז » ן  פו
ײ װען אי«מ, אבער פארעוענמלינט. גערן  פ

̂בען  אײגזנע אונזערע פאר •לאץ קוים ח
 בעם־ אוגזער סים םיר קעגען סיטאוביזמער,

 נוגע־ די םיט זיך באנואען ניט װילען טער
 דא• װעלק ?ירײבער די ארטיקלען. איקטע

«ײ גום# ם^ן ױם  *ווישחאל• זיד װעלען װען
ע אונו *ואיקען *ון טען עו  און ארמיללען, ז״

 פין פאילאנגעז עס װעלען םיר בי« װארטען,
?ײ.

אי• •רטיקעל אײער — װאאינסקי. אסי•
 <ױי©סדאון״ררעס־איג• דער אין לאגע דער בער

 גע־ גים נוםער פ^ריגען אין חןט דוסטריע
 תאבעי עס װאם דעם׳ נוליב ער^ײגען קפגט

 אװין חאבען ווע<כע ארטיקלען, אר«ין געםמט
 דײתע וייער אויןי געװארט װאכען״לאנג

 גע*ריבען, אזוי ארטיקעל אײער פוםגליקטיו
ן גיד אזוי פארלירען גיט װעט ער דןןס  ײי

 מסוומא װעט ער װיכטיגקײם. און איגטערעס
נוםער. דעם אין עראײגען

ד ?עגען םיר גײן, — םינקעצ. ב.  ניט זי
 אין פינקטליכקײט אוגזער םיט מויחםען

 עם קריטיק. ךער און טעאטער פון ענין דעם
 זײגען טיר מולד. אונזער גיט אבער איו

 און פןזרסטעלוגגען, ©ײסטזן ך« «ך גןװען
ײ איבער *דיריבען װןןלטען  געױ״ גאגץ ז

 דער איז וו*:זגן עטליכע לעאמע די אין ןנער
 חןןכסם־ סיט איבערוילט גײטונג אין פלאץ

 פון ױגיאן״ אונזער פון פראגען ווינטיגע
 גיטא אזיד איו *ם*ל לעבען. סאםע אוגזער

 אבעי עס מײגען םיר טײט. נויטיגע די
 איבערזןויפם, אויפןנוגעבען, ניט אזון באום

 לעזעײ םאבבע pngttr װי װ״סען, םיר אז
 אזוי װעלען םיר אאואינטערעסירמ. ?ײנען

 איבערזיכם קורפע » חאבען מעגליך װי גיך
 אין געזעחן חןבען םיר װאס אלץ, איבער

 אפ־ ריכטיגע א ?ונסט־םזןםילען. אונזערע
 אונזער לויט איז« פגױת אום אחן «ע*ונג,
א»«עט. נו גיט קײנםפל םײנוגג,

 בריןי לעגטער אײער — אײזענבוים. •P י.
 געװען איז אזעלכער אויב באוױיז, א גאך איז

מ טי  גע• נים םעות קײן הןןבען םיר דןס נוי
Brvo ען5 דעם אײך *ו ענמער אוגזער אין« 

נ*זועםבזגר.
 פראגע גאנגע די — מאכער. ריםער א

 קײן מיט *גערעכטיגק״ם״ דער אין איז
 גיט װעמ און געװפיען, באריחרט ניט וו#רם

 גע• איחר װאלט פןןלגליך װערען. נאריחרמ
 אײער מיט װענדאן «ו זיך גום

 געחאל־ הןןבען װעלנע גײםוגגען, יעגע אין
טיג פאר טען  גא:• $ דער£ון מאכען *ו נוי
סענסאציע. «וע

 י1אוי ענטפער אונזער איז ,״נײן״׳ — 4 ג.
 איחר װען םעגליד, איו י^ד י•1ברי אײער
ך זעחט  רעד» און •ערזענליד, אונז םיט וי

 דאך זאל עפעס אז דעם, װעגען דורך זיך
 אל־ וױלם איחר <וען דעם. פון #רוי&קוםען

ט זן, ויךםםריח... זײ
ז — לצאויןמאכער* בראנחסער א י  אז י

 דעפארט־ אײן חאיבון, לויט אײך, פעוזלט עס
ם םעג®, ײ  אז זײן« זאל גו, בדלות? איחר ו

 דרוק־יעחלער, א מעות, א געװען איז עם
 #רײבער דער אז פאל, ערגםטען טין פדער,

ן ח*ט  *וליב םען יאר^ איז פאריעכענמ, ?י
״אינםערנע־ די •ויפאםורטען דעם

גזך חאם איתר אויב )1 —.וזאםםאז. ם.

ן באיינט אונוןד לײעגט  »*r סיענימלע די •ו
 עקזעקוטמז דזאענעראל דעם פון אוגגען
ס• אורי^ םןגאטעז טיעיגע טיט נאאוד  װײ

ען געפאסט איז עס »ז געװיס, איחר  געײןי
 #רב״מסלאוא ענין דעם װעגען באאלוס דער

ײ ביל דיסקיפימן, «ו גי• אינאורענס  ווןף ם
p און *יטערען נויטיגע די חאבען לען n• 

ען.  בי^אי• אײער מיט םיר קענען §*לגליד י
 גאגואנן דעם איבער גיט ייחד וױ״לנען אין

 סקולםאנ״ט װײס״פרעזידענט פון איגחאלט
 V? ״^ןרװערטס״ טיןאג^׳ר אין ארטיקעל

 איי• »ויף ענטועד איזער )2 באנוגען. ניט
̂ט אםועסען די פון געם  1* זעחר או:ז ח

• איחר אז #קלפי א«ז עס װײל פרעחט# י י  ו
 »טול*3 אופן אוגפאראנטװארשליכען אן אוין•
 םי• ךי *ו קוםען נים אין געײארען דיג®

 אסת• גיט לחלוטין אזז דאס װאס ®יגגען״
 «ל• אוגז חןט איתר װ*ס אגדערע, דאם פון

 • 9י זײגעז עם אז קענסיג, איז געאיקט,
 אײך דורקאזיס זובען װעלכע טענאען, פאר

 חנך פון אויגע( די אין *אר^ןוארגען *ו
 עס װי איחר, חאט גליק *ום *ועלט. ארבײטער

ם  דערלןואן װעלנזנ פרײגד, גענוג אויס, װײז
 וחנל• חאבען זאלען ®זכאים אײערע אז גיט,

t ?ױ« פארעטעחט ערפפלג. נען־ע^איז i 
ן פואגע » געװען װאלם״עס ו  נאגיאגןלער ו

 פאר געפונען געוױם םיר וואלמען באדײטונג,
 מי אוו» ילאץ. דעם פאר געבען *ו גויטיג

 אזן נור איו אנגעלעגענחייט די אבער
̂קאלען א ̂רם און כאואקטער, ל פ׳ן ד  §לאא אוי

»ו עס איו י םיד דענקען קלפי, אלעםען ו  4ני
 פאר• *ו בארעכטיגט געװען וזאלמען םיר אז

ל דער פ\ן ק^לוסגען די דארםיט געחשען ג • 
רעכטיגקײם״.

 עחנליכאן אן — .85 ל*קאל ריכתר, ד.
ן חאט .גערעכטיגקײט״ די דורן ואר^לאג  אוי
 װאחר• .26 לאקאל «רן ״פעלסאן tנאדי געסאנט
 יאד םיי פארזעחען. עם וויחר חןט «יעלאד

t בען in ,איי דאס אז געענמוערט t •ו» 
 ספלל דעם פאר עפענען *ו אויפגאבע ®װערע
 ניט דאד מעט bnv איין װ«יל ׳וערyw גיעלע

 דעי אין גי?-פ»קוםעגדע. אלע פאר געגוג «ײן
 אײנפאר• אײך מי« טיר זײנען *ײט זעלבער

ען,  1אז ערגסטע, אן איז לאגע די אז אזם̂י
 װירה• װאלט עם װערען. געט*ן דא̂ר עטװ^ס

 פאר• ?אל דאס װען איבעריג, ניט געװען לין
 רזאוינט בײדע די בײ .װערען געבראכגז
ן באארדס ו  אינדוסא• װײסם און קל*וק דער ו

ײ וואלטען אמזר ריע.  פלאן דעם געוונען ז
א מימ דורד זיך רעדם אויספיחרמ^ר. פאר  מ

 ברעט• ברודער לפקאל, אײער פון םענעדזאזער
̂ר לאװ. ג פאר גע*יגען ער װעם אפ טי  נוי
 בפארד. דואזוינט דעם פאר פארנוברזנגגען דאס
̂ך איז דאם  עמ לעז לא?יל א״ז אז ״קלפר ד

אוגםערגעזזםען. גים זיכעד
 ליי• ברעגטא פרעםעד ם«ערמאן אוירצ, נ•

סם ס^י  םיד —- ױגיאן. דרעסםײקער און די
• רעז^לואיע אײער װארום *אראזםעחעז״  חי

עקזעקוטיט צום גןףייקם כאדארפם
ד אינערלינע אן איז ד*ס .װײל :אארד, א  ײני

 אײן גיט *בער ?עחען ם?ר אמעלעגעגחיים.
 פארע*עגטלי• ?אלען מיד װארום נרונה קײן
לןןליע די כען  םיד ״גערעכטיגק״ט׳/ אין דע̂ז

 איו עס װי אזוין epn איחר *ז זיכער, זיעען
 נויטװעגדיגקײמ ד« אחן און דורכקוםען

 אורחא, אגב װעלכע, עפעגטליכקײם, דער פון
 אנ״ *ז* ®ין ארזעמיאןען ג^רנים ןוך קען

געלעגעגחײם.
״ ~ געאםאנד. ה. ורוקבאר, זײנען ז
 חאר• *ום ניט אוגז איז אינהאלם זויער אבער
 א«חר אז ניט« מיר לײקענען געװיס ןוען.
 אלעם פיחלען «ו און זעחן גו רענט * ח$ם
 דא• די *ו אויסדרוק געבען און *װארץ, אזוי
 אז ני®) גלויבען םיר ®בער געפיחלען, זיגע

 * אירגעגד חפנען דערפון זאל־ען לעזער די
 איחר פאר, אײך *םעלט גענוס. גײסטיגען

 אי איחר״ דענ?ט מאגען. אויפ׳ן קראנק זייגם
באקאנ״ אײידע נחת פיל װאלם עם
ז 1אי געחאלמעז זיי װפלם איחר װען םע, י  ײ

זעל• דפס קראנקחײט? אײער מיט נודיען
געםיט. קראנקען א ®ון ל״דם איחר װען

 אין אײביג און איטער דעם םים קוםען *ו
ן *ו אונז אויינט עפעגטליבקײט, די  גאנץ א זיי

 נראד געװיםען א צו ביז אוף זאך ייבעריגזג
 אימר קעגט מ^גען קראנקען א םיט אזעדליד.
 נע• לראנחען א םיט ^«םעקעז נימ ?ײגעם

ן. ®כער םים ען דןןרצו י  אלזנ די אט ז״נ
ײ, ניט אזוי קלאג־לידעד  אוג• איז עס אז ג

 א וױרקליד ז*גזגז גו אײגעם פאר םלןגליד
<ואר®. נײ

Kg

רן הײנמ א שראןפ פ
אן ט מ ה ע נ



גערצכטיגקיי

עכינח די .
.)9 זײם פון (?ןלוס

 *טכינח די ט*קע רוהס באפת, *יז,
 אידי׳צע םון קאמיטאריאט דעם אױןי

ײ — צגעים  די פ#רט ד*ך זײגען ז
 אי• די זײנען אינדירעקט ג*ר !צדיהים

 די אױןי כדפויע אױך קױן צדײןים ךיעע
 דער םון ^ױטערק״ט דאס און נביאים,
 טון קעפ די אויוי אויך עוין לױכט *כינה

 פיזדצבות׳ן, קאםיםארען... איבעריגע .די
מיט זין־: געדענקט נאדימהײט א װי

 מיר זײגען קאמיסאריאט דעם םון אײנעם
 חא• מיר און חדר אין צוזאכיען געגאנגעז

 בײ ילױכטעז זץ• עפעס געזעהן טאקע בען
 זינדיגע כדר, אבער — קאפ אױם׳ן איהם

 צו זכיה די געהאט ניט האבען איגדער,
 לויטער־ דאס געװען איז דאס אז וױסען

ישכינה... דער םון *ײט
 געדארםט מען װאיט יױטר פי עיל איז
 טאכען טאקע און ׳נזםחדו׳לע, א מאכען
 זיך םיוזרט עס װי צובײסעז, םיט <חײם

 די יןילײניגקײט, א עפעס חסידים. ביי
 אבער, דארוי !אםגעזוכט זיך האט #כינה
 ם״ר אז ידיעה די אנקומען שטן, םזנשה
 חרם, אין נעװארען ארײנגעיעגט זײנען

 און צדיקים םון האםיסאריאט דעם םון
 פאר־ איז *עםחה גאנצע אונזער און גביאים
געװארען. עטערט
 קײן העאםט מזא קיין ניטא ם׳איז אז
ו דאכט ניט. חכמה י  אין איץ געטאז ז

 םאוי- צו און דערצעהאען צו וועאט דער
 םון גרױםחײט און מופתים די מפרײםען

 וױסענדינ ניט זיך אפיאו נביאים. די
 אפטםאצ רבײם. אנדערע וועגען געטאכט

 מוםתים די אין געאײקענט גאנצעז אין
 צו בואט׳ער בכדי צדײןים אנדערע םון

 אוז — מאסקװע םון םוםתים די סאכען
 גאטי אפישניט. סיאוס׳ער אזא *סוף

אונז? דאם סוכיט ווארום
 אוי^ מעדשעץ צו טענות האב נעה נאר
 םאדבארגען שכינוז. די רוהט עס ותמען
 װאונדעראיד אזן װעגען, זייערע זיינען
 גערעכט זײנען זײ מע״פים. זײערע וײנען

נערעכט... איז כלטפט זײער און

Fifth Concert 
ChamberMusic
JOINT RECITAL

By
Harold Berkley

ru>u»tt
—AND—

Mme. Marion Kahn
Pianist

RAND SCHOOL 
AUDITORIUM
7 Hast loth Street#

Friday, Dec. 10
8:30 I*. M.

“THE RAND SCHOOL 
MUSIC LEAGUE IS A 
WORKERS’ M U S I C  
I N S T I T U T I O N ”
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 ראדיקאלער שםארקםטער און נרעסטער דער איז

וועלט. דער אויף ארדען ארבײםער אידיעער

$1,500,000—שארמאגט
82,000—מיטנלידער
645 — ברענטשעס

 ♦*ך *םי*ט ריגג ארב. דער
̂םי• װיכטעען דען ̂נ  עקן
קאסןי. ■אליםיאזען און *ען

 דער איז דינג ארכײםער דער
 אי• דער אין צענםער קולטור
באװעגו̂נ ארבײ«עד די«ער

 אידישער אײנציגער דער א׳־ז ױננ ארבײטער דער
 םאר םאניטארױם אײגענעם אן האט װאם ארדען,

מיטגליעדער. קאנסאמםטיװ דינע
כיז 18 מון עלטעי אין ארײנגענוםען ווערען םעמבערם

יאהר. 45

ו שליםם םיםנאיעד, הײןי נים נ*ך זײם איהר אױנ י  ! I* נצײך ו

:ײע־-דעז ייד נזד

THE WORKMEN’S CIRCLE
175 EAST BlfOADWAY, NEW YORK, N. Y.
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J5 ממאל יתיאן ורעסערס םסוירם און הל$וס
n o p ט און ארנ אז ט נ ױ ) t גדרןעטס דו

גחיסער * ן

ג נ םי פ און סי ר ן צ נ א ק
פרויען זײערע מימ טעםבערס אונזערע פאר געװארען אראנזשירט איז

נײםאג i סוםען, דעם דעצעםכער זונסאנ,
יונ־אז. לןו*ער אץ

4
:נעמען אנטײל װעלען קרעפטען פסלגענדע

■ :רעדנער ס
 ק*נג• ;׳טלעזינגער נ. אינטערנײשאגאל, אונזער פדן פרעזידענט

 דזשענעראל פײנכעת, י. און זיגטאן ם. לאנדאן, טאיר רעםםאן
באארד. דזשאיגט דעם פון םענעדזשער

 ר,אנ־ אץ באטײליגען זיך װעלען קרעפטען פאלגענדע )2
צערט: :

 מים פארפארעלא ;מעאטער עװעגױ טע2 פון גאלדענבערג, םעםאןל
ײן  .רינג ארבײטער פון ארקעםטער םאנדאלין ז

פרעסע. טעגלינער דער אין קרעפטען איבעריגע די װאטשט

ײ קעגט איחר טיקעטם. 2 צו בארעכטיגט איז םעםבער יעדער קריגען ז
עװענױ. טע2 228 אפים, לאקאל אין

 M לאר,אל באארד עקזעקוטױו
י ש. ״ םענעדזשער. ברעםלאװ, ח

)ו לאקאל װדאז אפערײטארס קלאןס
»j . י װ. ג ל.

טיםינג טעםנער ועגמלגןו א
*

ווערען אפגעהאלטען וועט

דעצעםנער, «םען אװענפ, אוהר 8 טאנםאנ,
סם. ?05 איסט 2io האל, נמםחאװען אין

טיננ דעם אוי,ת פראגען. וױכטיגע זעהר ווערעז אויפגענוםען װעלען םי

מט)ר !אפערײטארם טינג צום ו ך באטײליגט' און מי אץ ד
דיטראגען.

i מסאל נאארו עהועסוטיװ

סו לאקאל יודאן קאטערם
ף ױ ען ױ צו א ל ה א !װ

*

שענעראל פאר װאהלען ש און ת  אץ בעאמטע ברענט
שטאטפינדען װעלען סו לאקאל

חנצעטנער םען18 ועם ש̂כ .
— !'»—

האלל װעבםטפר
ע איסמ 119 ט סטריט. ה

••A . • •־ .* י ' ׳ . י׳ 'י י )4

ם. a אוחר 6 כיו 12:30 פון אפען זיין וועט פלאץ פאלינג דער
שטיםען. קוםען *ו אויפגעפאדערט וײנען םעםכערס אלע

®מ• לעודן. ׳.באארד. עקז. םשערםאן ®יש״ י.

V'.,. -mm׳
(,:&■$ : :•׳־*

*♦',i-r.ר«״
} mww

ע ר ע ײ ם א י נ ו ר ז ק י ■ א ס  רו

ו נ א ן ל ו א א נ י א ר ק ו  א

ז ר ע ג נ ו ז ה ו ש א ר ח י ר !פ
4 . , . 4

ח ל ^י ד איז ■ נ ע ג נ ױ ג. ד טי ױ ע נ ג לי ד חנ ע ר צ ע ד ענ ח מ ט ח ץ אי ע א ר ע ײ ט א ער ט ש ם* חןן דד ע גג מ חו ״ * חןז ח ױ I פ V B t n j f  a n 
ן ל | א ץ מ ע די א ט צ ע י ל ױ חר ד # מ י ד א לי ד ך עג לי עג ען מ ר א װ ע ען *ו ג ק c די ש m ע ט ט טיג ד א ג ד מז m א ט ל א ח ר ״ חן  די

^ י י נ ע ג ע ל ע ר ע

ר ע ר ד ע ג צי ײנ עג א ען װ מ קו צו ע צו צו ר ע ײ ע א ט ענ אדו ע אח נ ט ס ר ע ט טײ ר מי ס דדלןו חן א חו װ ט אי ל ױ ך m די ו ד  ח
ם ע ען ד ג ס חי ם פון אטי ען דע ש סי רו ל־ ל ען א ש ױ עז אי כ לי ט פ א ש ל ע עז ט. דדלטפ ג ע ט מי א ק

ך ױ א ל ק ע ער פ ד לײ פייז און ת ס ש א ר װ ח לןט אי ר שי ר נז ח ען או ל ע ט װ ל ע ט ש ע ען צוג ד ע טץ װ ד ט א ד אר ר י ח ע נ ל א מ  לו
ס פ ל ען חי ט ע ט טי א ר ק ע ד ר א ר ע ח ט ר ד ױ א ט ער או ח ע ט ש אר ען דעס ®מ ט ש סי רו ל״ ען אל ש ױ ען אי כ ד ט פ א ש ל ע עז ס ג לי ד  שא״ ו

ט, ע ט ץ מי ען א כ ל ע ע אלע װ ש ױ ען אי ײ ט ר א עו און ם פ רו ד פון ג אנ ל ס ען וו נ ען״ די ט א טר אר פ

ט ק י ו ש ץ י פ ש
̂סטמל גרויס א ארױסשיתען סיר װעלען סענט 60 מיט דאלאר 18 ואר  יפוײז, פ

 סאוױעט־ אין אדרעס יעדען י1»וי קעםטעא, סלענער * דאלאר 10 פאר און
אוהראינא. אדער חסלאנד

 פפר װערען משיפס קען פרטיפלע! פגדערע אדער שפײז קעסטעל אײן נאר
י *עמאז. איין
״ שפייז סעסטלעו נא׳טטעלען סענט איחר v סיט פפ*פ אין אונז נ w, מי  פ

אורערס. טאגי סיט ■אסט, די דורך

 שפײז קעסטעל א
או $18.50 פ

 :זאנען פאלנענדע די ענט^אלט
 םעחל װײםע פונט 12
 רייז פונט 10
 פארינא פונט 6
 בארלי פונט 6

 צוקער דאםינא פוגט 10
קאווע םונט 2
טחעע פוגט 1
זײןז לאונדרי פונט 8
 ױיןש פונט 2
זאלץ םונט 2
 טשאקאלאד פונט 2
קא־א פונט 2
פאסאליעם פונט 5
 גאל.) 1( אױל מאזאלא פוגט 8
בעבלאך םונט 2
 םילר קאנדענסד קענם 6
פעפער אונצען 4
םעטשעם באקסעם דאזען 1

ח קעסטעל א פ  ש
סס.סו$ פאר

:זאנען פאלנעידע די ענטחאלט
 סעחל וױיסע פוגט 7
רייז פונם 6
 פארינא פונט 8

כארלי פוגט 2%
 *וקער דאנדנא פוגט 6
קאװע םונט 1
טחע פוגט 1
וײןי לאונדרי «נט 4
 וײף פוגט 2
זאלץ פונט 2
*שאקאלאד פונם 1
tfpxp פתט 1

2ya פאםאליעס פונט 
גאל.) (% אױל םאזאלא פונט 4
 כעכלאך פונט 2
 סילר קאנדענסד קענס 6
 פעפער אונצעס 4
i דאזען ns מענרנזעס״ סעס

ט ק י ר ש ע ד ײ ל i ת
v *תר וײ׳נ קלײחןר, m  ,w m אימי ♦**irwui דייוון »ין ii 11* v i m* 

n* ימי׳ון enwew *ין *װסשמחסמן״  v דײוי׳מ׳ס. *לײן*
 Mr*)** is ,nr* די **ופשופ 24 וזי מעחר חאילסשז דשט ט*ד fnpv* 0*ר

*י*ף. ד♦ א*(ט׳»*פ 16 און נרי*פ די
גו ,wimrw »ו חסואות יי iwm צו v» fjOMin m 6 *ון ווו ti 4י' 

Lftm*׳ פאו יאר  irw
לױז w *ײן נ  \ r m  w v v t  \ n  P v m 1 1*י* פ׳וח*ן. *♦♦ן w  H mיז* 

no iw פאר * n r•  m*>m יי *מד «***<**,*יין nm\ פ*ד *imjr ״*** 
urns on »ו*פ*»<«* irm יי פון און נײאדצר *>*e* פ׳מליו >*♦ 

mi M נײיפ *י*ו irini »ס*גט m* ן***** וי• **ד inn 1 אי* 
n מ*פ. אויס»ר*נ«ט* r לייסל? ti* ,9m t 1* א*למ*♦ r *אױו* 

v*m* j**» no M» *1 גרעשןר » משט׳ןלט m א׳ןל׳■ פ*י •*ר«*ן ד*ד 
av n ׳מט.8מ׳ װעדט

 *פ »***(!יימן w>*ii ׳i»s«*פ*<ו*וד* די ש**«ן » ד*פ*ס*(דיר*ן סיר
!דרינגענדססען

 פ*י mm *תי ,mo *ייו ! m*mm* *ן פ*ד run *י*ו »i*mm* איץ
« mo זימי׳ ודיי < 1*«*רנ*»יו מ*<*ן* *ונססוא׳ו׳*, •*ר *אי• ן* 

**11 •*י ײ״ < סומימי *ײן { run אחד ײײסטס, *ד*ד ו׳סטחןד
 ג׳סי׳ ס*ד ♦m* סי* *ױ ס*ד *י*ן ן שפ*דו*טס*ס *ד*ד pern לס»
lim!" 1 * <»(*<0 י*ײ1 ס {סאיסשסן ס*ו *ײן ן <אן n *>ס** ,1וסי 
1**י mn *יין *״ן .1 *. ממסיאד חנסויאר, ש*ו, * ,o*ri*or דיס,

em : m * *ג*ו ס*י *וס11<ײ ן *סינ<*ו1נ*>**> i ן 1*ס*ס *אײ 
e *ײן ן *סײדנאדשסײד *ײיי o n ^ ir* שריידססו o  » , \ w m r n

 <*וינוס» i(o)*e 1>*ס ו*ס (שיסט פעדערס סילפ,
wo שיסס*ן ס*ן *jnjru נ*י *דן, ו*ו*ן* fn 1*ס ס*ד *סג*ד*ג*נס*1* די 

n.\ 1*3*1* *>ו *ס אי ס*הו t*o*v דס w rn
mio Mm** איידער  * eo*r in יתי* roriMi** *e***) iwno*}* 

o*r ov* *m*4** ס*ס<*ד <ro*♦ ס3שריי *פ*ס. *יגתי «ן

שפעטערקמחצזשפעפשפעטער אױף אפ ניט לײגט
sס*ס- *ין לו װענדעם אינפ^דמחױע פולע פאר*

47 WEST 42nd ST, NEW YORK CITY
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20 ל8מיס יוניאו, םייסערס רײנסאוס
אוימטערקזאם!

 דעם גאװעםנער פון םיטינג טעטנער אינזער פון באשלום דעס לױט
 װאן. 8 סענט 60 אײף 36 פון גערײזט דױס אוגזערע טעןװערט

ער קראפט אץ ארײן געחט נסשלוס ױז

1921 יאנואו, וטען ועס
א, ט, אלז לן עױינ ט נ או ק נ o 1 פון m מאכער, ױי pטען!

או, ט ,1021 ;ו ע עו װ ד ע ט װאס סטעמפ י ע װע-| געקלעפט װ

ץ ;ן ער א ט אפיס, אונז  אפילו| סענט, eo װערען גערעכענ

או ע ו ד ענ ח ע ט ש ק ױ ס צו ט ױו ע עדער וו מבער י  דארפען| מע

סטעמפ. םער סענט so יען

om  eon  snm j ז י ע1»ו»»ו«אחאע זיר איילט יון אמ» י  in ניז שואדען »י
1 Binאלטע די *•חלען דאופען גיט ואיט איחו אוס יאנואר, םען

רײט. נ״עס אױפ׳ן דױס

װ טי תו ע הז ט כאארד ע או ק ג אן טײקערס ױי ני .20 לאקאל יו
«r

ער, ל ס ס םעקרעטער. םרידםאן, סעם םענעדזשעה ^

1M י.«   M r i r t  »1»'4 ft׳T4 M  * •'.׳ •־.־* ׳* * •־.* <•* ־* I* LT4 ft.> ft4־ ft4־ ft 4 ft 4 ft'‘i  r t i r ! i r i»’-» r דr> m  r!iry r-» r ד»Sr!i r> tSr!

םעאטעו געכילס
רי, 886  .4046 *רוד»*רד *על. נןון

••op ,םענ. ג*«י< חעוי יייןק«*ר. נןגיל

*tiny זונטאנ און שנת •ווענד, םוייטאנ 
•װענד און ראטינע

ל, מאקס געבי

עני ש טיץ ח ש לד א ג
 יאהאב שנייעו, רעי ראטשטײן, עייאס

 םינ?•(•. םיס לאװיםץ, סאד. חאנ׳סטײן,
 מאנע ח׳ גראיער, טאד. ׳*מײד, טארק

אין עס׳סטיין וז׳ און

געבעט מאמע׳ס א
 נעביל מאסם םון אקטעז 4 אין לענענםנילד

דז׳סייסאגםאן. חייםי ;id םוזיק

 פלייס אדרודנג
םעאטער

 ר.וױל• DPMD דירעהטאר, «װארץ, מאריס
ו «( j i »  . m, ביז. םייאר״ הערםאן jy o

1180 T«L fitu^TMa&t

1 אי טיקעטם  *we רעדאה׳עאן םסעער  
נענעפיטס

to o א דאלאר 25 
נזזו 00 51.503 איז ס־מעטס ו .

a i'ip j |אויפשייסיױ
פטניא םהעע ?יהי זויפ v צ״עטאפשני p»»u ̂ק o

הואזז
ד. ש ח ע ס אוו נ ער ענ נ

 כר M jo איו סאסייסםיס ימיאנס, ואר
ארבײם. ױגיאן סטריקםלי

יארק ניו סמרים• קלינםאן 134

n אװענט, םרייטאנ o r ,אווענט 
אװענט און מאטינע זוגטאג

פ ס מארי רץ׳ א הרונג שװ פי פ אױ

ז ®י
ם ס שלו  גרױסע לעצטע עליכם׳

ע מעדי קא

עו ו  צו שו
ן ד א ד אי

M E E T  Y O U R  FRIENDS
at the

Socialist Party
Costume Ball■ • *
CHRISTMAS EVE.

(F r id a y , Dee. 24) 

at P A R K V IEW  P A LA C E
. UOtb St a 6th Are.

TICKETS 80c. WARDROBE 28«.
Watch our Ad. in  the 
next issue o f **Justice”

*N *N r> /1  r> r> r> rS  r> r> •> r>4ft;4i>ft;<ft>V4 ft> a.;4 *.;4 *.;4 *;a *,;4 *.;4 4.4 «.4 44 •.;4 •.;4 ».,4 4,4 4,44.־ rN rS •־>>*-* rS  r!-f rS  r!*• rS r V n ! i  >!t »

ארגאניזאציאן ארבײטער אן פװ דפפארםמענט העלטה דפר
ע א ע גײ צי טו טי ס ט האט װאס אינ ך צו ני ץ ד גלײכען. קי

ע סאניטארע, אלע פאר ציענטער א ש ױני דיז ע ט און מ חײ ד עזונ ען נ ט קײ טיג ע ױ די פמ ט ארקער נ ץ לאקאלם י n ם p אינטער־ 
שאנאל ס נע ױ ײ אן, װארקרס גארמענט ל כרױד דעם פאר ױני ע ט ®ת ג ר ע ד נ ו ט ה נ ע ז י ו ער. קלײדער ט ט כײ אר

ט ם י ע א ט ־ ו . ז ט י ר ט ס
אר ט ק א ען ד ג נ כו רזו ע ט אר אונ עו6א פ ט אנ ק רp איו לי

װ.י.
 װאס יאקאלס, טץ םיטנלידער *ח נאחאנדיוננ און אונטערזוכונג

?ראנהעדנענעםיט. *ו כא^כטינם דינען
ע ט ש ר ע *״ ״ לו ד ע און ו ש גי ר ח לונג כי ד אנ ח א ע־ צו ב ש א ב

ע ט ר. דינ ע ט ײ ב ד א

יאקאלס. *ת נדטגיידער טאר קליגיקס ססעןױעיע אץ אלגעסײנע
עי אן ר ם־ ת ט ע א ר א ן או ס. או ע אדי ט א אר ב א ל

טער מאדערנער, א טע טא ש אױםגע ל־ אל םו ט ס דענ  קליני
ט ט מי לען, אכ טו ם״ אדער ש ט מי ״י

 א פאר םיטגלידער די פאר דענםיםםרי פעחינע עטישע. עחרליכע,
ץ — םאטעריאלען און ארכײם די כלױז דעקען *ו פרייז פראפיט קי

קײנעם. פאר

טיװע א ע קאאפערא צי טו טי ס און מעדיצי־ן סאר אינ
.^ D D ^ 2 P

 חעלטח־אונױוער־ ארבײטער אן קלמיק. דיאגנאסטיק ארכײטער אן
לעבען. ארבײםער דעם פארלענגערען «ו אינםםיםוט אן ויטעט.

די ט ®ון הײם ׳ נ אי ש ארי אװ באארד ת ט אני האנטראל. ס

םעבםער חעלםח יוניאו וקם אץ זל מפינט דאם אלעס
A 3^ 35 לאקאלם די פון דאלער סױזענט חוגדערט פון םוםע א פאר אױסנעשטאטעם און איכערנענױם נעקױפט, 1  10 ^  ,6 A 45 און.

י נ י נ עזו עז, ®ון ל אג ר פ ד* עזונ ד נ ע ®ה ו ש מי א אנ ק ען ע אג ר פר א ר די פ ע ט ײ כ ר ט א ג נ פ ^ ן א ר ױ מו ע מ ײ ב ר ט. א ס ב ל ע ז
*' -see

t p אן ני ח יו ט ל ע ר ח ע ט ענ מ ם ען א « ד א לי ענ ר 10 ®ון ט ח ױוז רp אין או מ ® ד 8 כ ה ץ או ט. א ענ װ א

י ד ן מ , ז ו ן ח נ א m װ m* . ש װ ח ר א ש ז , פ ו ז ײ ו אר. פ ט עלן דיר

outs

m o
I r*>•' f'tVw. .. jW 't

t t < » P 2 4 t t 3 p n v a

9 לאסאר ױניאו פינישערס סלאדס
!אױםמערקזאם

די כאזוכען צו אױפגעפאדערט װערען פינישערם אלע

רענעלן
אן ש ק ע ען ס ג םינ םי

^נד, מיטװאד טען.15 דעם צעטבערp או
םט. ערשטע כילדיגנ, פלארענם אץ מיםעז וועט ברענטש טאץ דאון

עווענױ. צװײטע און
םטרים. םע103 איםט 143 אין — ברענטש הארלעם
עוו. דריטע 3875 קאםינא, לאנדאן אין — בראנקם

עװ. טע2 228 לאקאל, םון אפים אין — ברענטש לײדיס
 אין םען,18 דעם דעצעםבער שבת, םיטען װעט ברענטש בראנזװיל

סט. םעקםאן 229 לײםעאום״ לײבאר כראנזװיל
I ו ײ  ב

ץ י ז ט ע װ
d בײ p ב לײדים און הארלעמער טאונער, דאוןpנטש 

r נאטינײשאנם
.1921 יאהר פארץ ^עגאטען באארד

̂טיװ און מענעתשער פאר עקזע

ט מארםעהלט מיטינגען. װיכטיגע זײזע ני

9 לאסאל כאארד עסזזמוםיװ
אר דד מענעדזשער. סארקין אי

u לאקאל ױניאן סאכפר קלאוק
מאכער םקױרט און פינישערם אפרײטאדם,

כעאםסע לאסאל פאר מלמסשאו
שטאטפמדען װעט

D זונטאג, דיזען p טען p^ 1920 צו d d p p, לײ• לײבאר אץ 
פון אפים אין םטריט, סעקטאן 219 סעאוס,

י־וניאן דער
 לאקאלע די פאר װאוטען קוםען צו געכעםען איז םעםבער יעדער .

 עקזע־ און םעקרעטער פינאנס און פראטא^אל םשערםאן, וױ בעאםטע,
 אייער םאן וועט איהר דאם ערװארטען םיר מעםבערם. באארד קוטױו
 םענשען פאםענדםטע די פאר װאוט אײער אפנעבען קוטען און פליכט
.1921 יאהר ?וםענדען דעם פארטרעטען אײך זאלען װעלכע

אוהר 5 בת פריה אוהר 9 םון אנגעהן װעלען וואהלען די
אבענד.

אן גרום, ברודערליכען מיט ש ק ק ^ קאמיטע. ע
ב קארד. ױניאן אײער זיך םים כרײנגם — ג &

«1*

35 לאגןאל ױניאן פרמערס סגןױרפ און סלאוס
ם: א קז עו ם פ אוי

שאן רעגעלע מיטינגען םעק W . . י■ , i'jj ־ . .
I מערען אפגעהאלםען װעלען ג

| אכ. אזהר s גוםען. דעם דעצעמכער םאנסאנ,
:פלעצער פאלגענדע אין

 םארװערטס אין מיטען מעט — נװ'ארה אח איי סעקשאן
בראדװײ. איםט 175 האלל, ־

 3875 קאסינא. לאנדאן און נדמען ^ט בראנסם סעקשאן
עװעױו. טע3

 דצעטבער שבת, מיטען װעט בראנזוױל אןפ ״די״ סעמשאן
 סטױט׳ מלןטאן 219 אין אבענד, אוהר 8 חטען, דעם

~ לײסעא̂ו לײבאר בראנזװיתר ־־
םוקםעם. א פאר םיםינגען די םאכם און קוםם

םענעדזשער. ברעסלאװ. חש.

Don V give in t  You’re right— no 
cigarette can taste as good as Ches• 
terfield. And the blend can’ t be 
copied.

( T S e s t e i f i e l dc,oabeit\ ^
זמחר װערען סלײחןר פחיען פאר ועזײנערס

i םערלאגנט פיעל
 פיעל אח יערנןן גו ל״כמ

!םא־וײענען w נעלד
 אוים• שוין האבען יײטע זוונדערטע
 יעצם און מעםארע אזנוער געלעוענם

«<ד. סיעל <יי םערדי«'נען

הורם א איצט נעהטט
— די אי[ —

םקול מיטשעל
ע אין  סיסעם פרויען, פאר דעזײני
 קורם א קלייחןר. קינדערשע און
 כאל־ א םיינט םקוחל טיםשעל אין

 נע־ גרױםע און פאזישאן דיגע
האלט.

 נארםענם אװ טקול םיםשעל די
 נר״דינג טייקיננ, •עםערן דעזײניננ,

 קליירער. םרויעז םאר םיטינג און
 tun םים יאהר 60 איבער עטאנלירם

עיםאלנ. גרעסטען

ע אידעען. גייע  רעזולטאטען. בעםטע םעטאדען. כעםטע םיםטעםען. ניי
קלאםען. אגענד און טאנ אידיט. אין אונטערריכם «ריװ»ט

mail .נעריננוננען
דעםאנםטרײט•! בוקלעם, םרײען א םאר סוסט אדער טעלעפאגירט שרײבט,

אויססינםטע. םוצע און
םרײטאנ. און םיטװאך םאנםאג, :קלאםען אכענו

• IVV• y>. • •, .I'.HC
V

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
912-920 BRO AD W AY (Cor. 21st), NEW  Y O R K

 Phone, Stujvcsant 8383 י
Boston Branch: 453 Washington Street, Dexter Building.

ן וועלען קאםםױםען, שענםםע די פרןיזען, גרעםםע די גרױםען דעם כײ ױי

באלל טאסקען
צײטונג טעגליכער דער פון אראנזשירם

,1921 יאנואר, טען15 אווענט, שבת
גארדען סקווער םעדיםאן אין

ם ע נ ר א ר כ נ ע ק ע נ
אפפישען און אפםאםעסױסס

100 Lenox Avenue 
( Preepeet Ave, Bronx

21• East Broadway 
)709 Pitkin Avfc. Brooklyn
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 יאוקעה נץ ױ נײ דו הערם װאס
• ? הלאזסמאכעו ו

 ױניאן ידאוקסאנעו נרױפע• דער אין
r* נױ םון y  pny איצט ,onnaity •יעבע 

 *yaay איז יאהאיס איע אין oyea ך*ג.
 פאר קאמפיין יענעדיגער גאנץ א נאנגען

 't>v נ״ע רי נאאטטע. פון װאחרען די
*j זיינען זעסוטיװעם ir ניעתדסטע די אין • 

)o)ypy סען און געװארען ערװעהרט 
טע״ נאנײטער א פאר אוטעטום זיר גרייט

e**pa*e.
onynaitya איז יענעדיג nyay א*«ט 

 oy .nnyya oa-yrn פון אפיסעס די אין
*j «יך ווייזט ir ׳טעיעד, די אין ארבייט 

 אינער• איינפאך יײמן אםיסעס די און
 נאף jyoip װערנע טיטניירעד, נ״ט פילט

 אויד איז ov אױפהינפטע. םאריפיעדענע
 װאו פענסטעײאר, •רי ב״ ״ניזי״ נאנץ

o)nyv jyo .די דייס nyayopiy)p 
 םון ערנסטסײט די גוט זעחר פאריפטעד,ען

 זײ וױרען צייט אזא א־; און מאםענט,
 jyo זיין. ׳פוידיג ניט גאר ױניאן דער

onyor ״לייך א*ן דארינער jim כ׳ען 
 nyn jim דױם, צאהרט עש מער *אחרט,

oy דאראר נ״ריא; ועם סאר צאחיט 
nayo. אין oy ,;yamp אין רענערינ איז 
װיגתעיאך. ארע

*nyynyn 1צ נייעם גאזונדערע קיין
 יאנע, אנגעןוויגענער nyn נא*וג אין רען״

 מאנוםעקטיטױ רי און ױניאז דער אויי׳שען
onyn ,איז אסאסיאיי׳טאז jya■ ניטא. אל*ז 
n, די .JM גאד חאלט ברונז חנר y iy r 
 געפיסעט, jynyii סטרײיו א*ן זיינען װאס
 אםא־ די ניט איז נערי־נתים די ניט װאם

 אסס׳ן די אבער עס. גרײגען םיאײ׳טאז
 םטרייסם די jvaayna «ו טאן גאמיט װיל

 זיך םאראיינינט זי סעטעיפענט. א 1צ
 מיט ברואים, נידערינע טיט ייבעױשט

 דאס און אנענטורען, םטרייק־ברעבערייטע
 װאט פיממנן, די אי איינענס אן א■ סאסט
 װאם אסם׳ן, nyn אי סטדײס, אין זיינעז

 אל• אז ׳טוין איז דאס אנער זיי. ׳טטיצט
nyo ,די נרי ya*) ײעיען כתים nyova 
10 jyaya שלא• םאר נעננסטער א ױאראר 
jya די נעבען *ו איידער ארבייטער, די 

 ׳טװערער םאר ךאיאר א נוסא אונייטער
 קוכזעז אויר ויעט עם אבער !ארנייט

nyn jyoipya j'a איז עם ײי טאנ, זײער r 
 מאנכע אין ניוטזיעער אזקרכע 1פא טאנ

 אסערי• אין אויר אייראפא. פון דענרער
 ברוטא• דער חעדטען אייבינ ניט װעט יוא

 איינ׳ אייין וויר װאס קאויטאי״סט, לער
 ארביי• די און מעיט גא-צע די ׳טליננע;

 בערי*. אזעיכע הוננערעז. זאיען טער
 דער פו; פאר־טוױנדען טוזע; ײערען כתים

 ,1אזעלבי פאר פלאץ דאכען און סצענע
 פאר;•;׳!; ארבייטער דעש װעיען װאם
יענעז. דאם

י £.־ן עעפער םאאגענדע די  ו
 איי אלץ נאר זיינןן קלאוס־םירמען

 װיײ קיאוקטאכער די זאיע; און םטרייס,
 ניט היאוהטאכער סיין זאר זיי. םון נען

 אדער ארבײט, םאר פרענען אהיז נעזזן
 דער פון פאים־הרען אהיו יאזען ויר

 די װאם בראדװײ, איז סיועב״אנענטור
די . נע׳שאפען סיעציער האב<א- באםעס

I- . ■־— ■ ״........................... ■

 ׳זיס*ט און ראז«;פערד i ?ײנען םירטען
 *W )נױה»ר און נראדערס נאלדפטײן

 Mine גאנװיט, יוארל נלום, ״ מױעל
 חיי• פטאון סארקם, סאראטאן ויאירטח,

טײ דו׳פײ חוירןי, און נעראן  לוחוינ, וז
 און גריננעמ , לואיס אפעגחײם, ם. א.

 ארענזוטײן, און האנאװער און נראדערם,
f סטרײיןס די אן פיחרט ױניאן די i n 

 טוזען װעלען נעלי־נתים רי און ענערגייפ
 פא• נץוץנטץ די נאכנענען סוף בל םוף

ארנײטער. די פון דערוגגען
t וױלען גליינצייטינ o היטוק* די דא 

 אװײ אויף מאנען אויםדערקזאם ראנער
 אונײ• װאס די נעטליר, זאנען, אנוערע

 װאו יעדע נאקופען »ו זעהן זאלען טען
 אין סױד;, אין נאצאחלט אןן באצאהלט,

 זיינען ey ם׳פעהס. אין ניט נעלד, נאועס
 נײס אן קלײנען וואס אונייטער, דא

 און ׳טנירות װאנען עטלינע פאר נאס
װאם iPWOא סיט זײ ער באצאהלט דא;

 נאנחעד ny: און *ורייו נאנדעם לוסט
 |yjnp «ו װיתר poy אז איהם מ*ט חאנ
 רטyװ סאל איין גיט אין .o:vi דאס

 oר׳yאדנייט דעס Jyםארלאר םyר צוליענ
נעלט!

י סיט איז ײאס חײנט  װאט )jy»TB י
V 1¥באנקראטיר

 זיין ארנייט¥ר די דyדארינ זאלען
 זyoוpנא זאלט איחר זעהט פאודנטינ.

 שיין ניס נ¥תסט און װאן*, yדyי יטכירות
opiivq. ןואת־ צו רחוינ איז נאס יעדער 

jyp לאי אין ׳טכירותV) oy.& ,אז זעחט 
ty»yp•^־p ניט יזלזט םyד זאל^ זיי

 שלעדנגער פרעזידענם
 ?לאוה־ וי נײ נאספ א

נואהן ®ץ נ»מר
,דד» נ. נואד?> פון הלאוסראנער די

 ומלןןן ,21 לא?אל פון מיטגלירער די
א־yרנyאינט רyאוגז נאזוך סאר חאבען  ̂׳

̂ yji'tyPe׳ נרוחגד »ר¥זיחגנט, נאל
n 1920 וטעז4 דעם דינסטאנ, v e a m n, 
 ראנ*Hל*yיyyס« םyד «ו קודט װע^נער
 אוגעהאלמי טyװ ײאס כײטיננ, זהירטען

האל. a'l'iKVt א-ז װערען
 איז זייענדינ האט, ?ול¥זינגעד ברודער

 פא־ און ytr:״y:Hpy די ״פטודידט ױראפ,
 יyp?yw 1 י,yנדyל רי פיז yלאנ ל־ט״שע

 ׳טטױ ער חאט ry>mo נאזוכט, האט
 די א>ן ארנייטןר די פון ל*וע די דירט

 סדי א האט ny און לעגדער םאר״פידענע
.iy>nyvnjn צו

 t>VM ‘יפליעדנ̂נ רyברוד אז נייעם׳ די
 רױשם א נ•אכטyנ האט נואד? אין זיין

ײ אוו דםyםנyמ yאונזער אלע צװישען  ז
mMny־tyo אוננערולד מיט o n טאנ •» 
 בא• yיגyאהאר ורעזירענט רytאונ נעבע;

ט גריסוננ. סי  שוין קאכט נ״עש דער \
ײ שטעדט׳על. נא;צע דאס דא  א*ן אונז נ

טונ. ױם גאנצעד א זיין דאס oyu נוארח
כחק. ם.

 שלײ- אמאלגאמײטעו פון מימגללער
נאסעס זײערע פוו אנגױו* צװק דערען

/3

 לעצטע; 1ראבע שגיידעד רענער די
 v$'B ביי װארט. זייער נעזאנט סאנטאנ
m* די זyהאב פארזאטלוננע• גרויסע nv 

 נמי• םון רענער״שנייחגר טויזענדער ליג
 צור'?לעװארפען יאי? גױ רyט

 yp* ניט ס.yDכא די םון דy■לענ אלע
 גע־ Iyהאנ ױניאן דער םון מיטגלידער

 האלס. yלyםי די אין אריינטוטזגז נטyק
 אױטםייד נעבל־בען זײנען ײאם די רyאב

yo>yt o םיט באזעעלט געװען .זײנען n; 
 איצסייד. נעװען זיינען ײאס די, װי גייסט
טטורערט האבצן yאל אלע,  צוריהצו• ̂נ

 •באסעס, די םון פלעגער די שליידערען
ײ און Troya Dnjn״p^yapnw וייגע; ז

חיז•
 גטנען זײנעז שנ״דער־ארבייטער די
-y; ;שטיק־ארבייט אײנפיחחנן ויידער

o נעז n, אראפדרי• זאלעז באסעס די אז 
D די קען ytm ” i i ;נץנלז או o n, די אז 

 צו האנו פרייע א האבען זאלען נאסעס
מר ןyדיסטשארדזש בײ ■W די םון *ר

•ny.
nלײP ,n האכ?ז אי«ט גי« n־םאנn*י 
v אםn אז ,o'noyo'ya ?אנטזןן i" i\ נלױז 

n פון nnn•« די n אםאלנאטיימה 
n ניט װילען yלבyװ nלאזyד^כ־ זײ ן 
'•nn^aons ,n .nyayp■ yny«i tn n 

^yאסאלנאםײט םיז n —  ny; ײ  «ר ז
 n םון yנy>trnאD די װעיען — זאנט

 האט אבעה סאנטאג אננעחמעי. נאסעט
 yקז»ינ םויז׳ןנד yליגnהנy« מזינע די

n y r 'a r איײ איצט את נעראדט, מאםצ 
או־גייצמח די װאס גאסא^ ױ טױן

.on  p m  p p in  j

jy זיין «ו אום t^ nvac'W ומל׳ןן 
h מאכ מסתמא באםעםyז nnyt פוז שויז 

t די אין לא?־אוט. זyנטKלByנ לאננ v 
•ny, ט װאוyדי יועייזגן נאה ארבייט ז 

אז אמײטעו, די זאנ^ מסתכיא םyבאם
 צו װאס nnyo כיט ŷטnדא ty^n זײ

 אמייט דען װאו ,ny«ye׳ די איז ;טאז
o tyo’na o ניט איצט n  ay’Pivלpy 1אי 

no״n  jy ŷai n נאyoאאוצען ססתטא ס 
^iy זײ אז אמײםזו, די װיםעז n ניט 
i צו װאס w p אחיז jyane או״ י1אוי 
 ווצלצן זײ אז זייז, iyp oy איז :נייט

 nya ,|yoap צו nyט”בnא די 1¥אנבאט
 ,Iyינגונגnכא די י1אוי vm זאל lyבײטnא
םאה לײנען נאס^ די זײ, yלכyוו

n אזױ n y ,די װאס אזױ p״?n n 
פאמאןן ty אין lyayn ניט iy^yt םא̂ב rt 

aנyטויז n, 60 טאן, צו r nyayo n״n n 
t״ya| כאנענענעז צו נײים yn r ’ t 

o זyנyנyנאנ צו o״na jya״t ספיםם, n 
o irpyp איז ln yw ay in yn םיס 

nc»p קאטןי. אויף
n נאסעס די םון פונקםען lyonya רי 

rw״nyo אן. גיט
n מאנטאג נעווען איז אסn ״ n •גא 

’nayt די םון שלום iD אoט”אלג»םny 
onnoyn. וױ און oy א איו שײנט 

^rnoona א*ז סאםוי  n n אונז־ איצס 
 jyonwn nyi«nnny» די פאמדידליך.

o אױספא^יפ׳מ n ואט סםאפ& o n n 
v« חאס n 'lp t ii*  T, י1 איז nyr^p- 

מן פאנמקאגםען m םסו־ייט א זו y* א 
m micpyp 4<ינ« םיס

-י i S ך < m י ־י רער
דעפארטמענט ר,ײשאנ»ל

ד די ••  m nn  nynn■ סאל קיין גאך  
W « sim  ?Nayryanyor א פון  yo 
M ' l  *i»n |yt*iiyao*ino oyo’ fiy iv

yoan 
*anywaiw

■
ny y**pj*yyta* הויר T il 't^yytryapyuy 

yyia in ,ot**iim eyn ,tnyn ארגײט 
BNii tin /imyii oaypnyay no

nytaiN 11• ־־־־־־ onyn nyo**n די pa'evo1״• o) 
pmy#״־oayaunyivn •>yay איץ 

,oyyrya iy
ארנייט די

nnyo

enya צו אויד y»> no n• 
nn**« ,nyp*no tyn nayan*o *n nyan 

d t p  nyn און אן, ויף פאגגט ny *ii n>OB 
im p  , y i ornay *,פא( *n j y r i i* סטד 

yoan| די סיט yo;ooynyoa*y ,nynnyn 
 n t*N lyayoipon naynnynys* און

lynmy'BBPP, און iyay*eiPB*n ytn 
**»ypB ♦n nyo nanyoB**ayy cosyn |ya 

ay BBany y פעחאנעז i  jv3*a eyn סיט 
vayne nyn פון r y״aann*B nyo.

onyr.saaipnyoyy »*ו1א א* syn 
y**no ^ן זיך חאיט« nynny? *n סיט 

oy .(yoavn^oo *n ניטא איז p״m iir i 
yy:ay ny3*>anynya n n  |1B;״,o*'pay 

syn אין זעחן צו איז rvnay אזעלנע 
p טוציעט.’סט3אי v 'M די nynnyp 1א| 

lyoan ios אן חעדעט na**ns y'noy* 
 א*ן inyi ;יט |yp tyo װאס אזא שאפט,

nyo*roB?p nynay |«p, אט o n •נדי 
jyp*nnn נייסט ?Bayc” *p*.*ny n n  oyn 

oayoonytn אײגצופלאנצען נעזוכס |ib 
ty aye ivorny o n, און onyno ey 

nyn oyn ,taiy אי« ציל nany:  o״
•lynonya

nyu פון נרענט׳פ א in אמייטער
כרשנזװיל אין אוגױועחיטעט

 vovyn onJyoya שויז■ חאנען n«* װי
pvny nn װאר,  oyn״ony»n >yayr* 

oaycyya oavo א*ן P*m:yns א ro a n s 
sny o n  |io״*n 4»yo*nyn*aiB nyo 

tayns o* אין ivsyaya |ynyn קורםען n 
 ,Pipo p 84«׳y• ,nyoayo *o’av װיל

.ovayny גלענדאר אין פטאון
jyny* פדייםאנ onyn onyn nayny 
tvsyaya א nys«y d tp ״רי jib vos'rya 

 ya onyn* ?לאס nyn צױױליזאציאן״.
o פון פ־ת־ט n !גאװאוטטע no ,nnnya. 

ny>*o nyeayie.
nyn*>ao*o ynytaiy jynyr םון *tayns 

nayaynya n סיט jyyiays זיך װיל n״o 
 •y* ,opaynya .oopp oyn באזוכ^ און
in ;פרייטא I oayiiy

 ארגײםער אין קורסען און לעקטלזורם
אונױועחיטעט.

ty און שבת o ll o n  ,ayoait און 
oyn ,nysoyyn |yoi2 אין o n •ארניי 

o m n y ira io  nyo, אין iyoaa*roii 
aa*nTio ,חיי־ם?ול jnani jysyaya די 

a oniropyn nayanyo
n*'*, —1,80 אום שנח, r yannyo 

nya און ■lyoyy״ — ni«n oayoynp, 
,nymropy?

*soy• א — 2^0 אוס שנת,  nnyt 
nys*y d tp  nyoayon ״טו־ײד *jy*ai 

y פאליסיס״ n  .nn its .ױאלסאן
 nyo**ny א (א*| 2.80 אופ שכת,

om( — ״aayaaypaynya nya*oy*y ny 
lyaono vr'syaypy tvayn.״ — o*o 

.nnmapyp ,nyao’npo o*na
ayoait, א*| 10.30 אוס —.n*no n n 

 aa*a״o־P*iP אין yay> ya*oy*y ״די
op*noon.״ — py> ,nyins onysyn* 

.n n in a
.0 &. *.n  —  .11.80 my ,ayoan 

 אי״ קלאס זײן twanonyB oyn מעלװין
y*aypy*yyo nys.

ayoait, א (אין 11.30 אום ;yo**ny 
nyo*y.( — •״a;*p*io P*Psy״ —.oynp 

o nyooia .nn. .שולטץ
12.60 oiy ,ayoait. — ״ya*oy*M *n 

op’oyaypy nyry  moynyo*P.א. _ ״ 
’nniropyp ,onyx. ל. ll

ny pyo״myaa איחר און mm ׳m  i*ib 
ayo rm, אחין

y גיליגע r iM ? p  i m  s r ;p * o
4 m m p

I♦* י i1N t>* |*N B1ff**111fB1B* י
yoavB *o*ai* n y t 

B inyp tyo, אזיןי
P'l

oayp on 
N ssm

m
y׳im  in•

oo איוור ipyj 
p׳Boyp די •או j׳**m b b *b ?yayit* 

i  oayyyn• 40 o*o ivonyyayy*?׳nya׳ 
it* אין *ayanyp |1B o*ay opya 

uni די [.summ yn ivonyyayp 
 אין ססרד חוי סיט onya איתו

א׳ ,nypa |y*av 82 א>| ,po לר■ פון  ו
omn nn*y ooip י  oyiaya ■Boyp*o ו

ו י B**nayaypyi nyn o*b■ ז

שטנטל ט עדמלךי ײ ה ג טי ע r ט n
^ו - ט ס גא

nyopynyn nynonyn ״ די פוןlynya*
d**pa*B״ — a

a nayaPyo oyn lypinn w yo*a 
aiyya i*y 1צ wyr**pi*ny *n> אי״ 

a״o i l J* i*w ym soy*  nytaty oyn o 
24 <ypy> nytaiy oyn ,lyaiayanvoaty 

nyay ■o*nr yem y *n imaya ju r 
ity* וױ<י onyaoyo ynytaiy jib yoB**o 
iyn׳ya| אויס׳ן onyor, אין o*a fyayp 

t**p tnayoy ״nytaio oyn /pmpo o**a 
?omropyp jyaya ty fyoyfrya >ypy

פענטערס. מגיםי די אץ
 ypy א*ן ivoypp און omc׳opy< די

nvtaiy ױניטי jynya onyoayo אן n* 
TPanyuya און eanya oia jynyn. װאס 

*jiy  o*o n*t i n ’Dnyoa’ynyo nyo»** 
n y t אלץ טיאמז * pnyy n yon a 

nn*Pao*o די אין |1א jyoypp אוז -mp 
onyn jyo אלץ nyanyan אינסזל |1א 

,nveatton
n n ע־לױבס ■לאץ taio דא ניס 

jyayannto*iy אמ די jiM om ew n 
jyonpp, מאס tM jynya אמ די אין 

n n  jib jnayay אלא איז ייאד ynytaiy 
o*ai* o n  oaitya .onyoayo *o*ai*־* 

iy nyoooaynya n n  t*y dmii ,nyoayo 
nyo*y o m  oyit nn*y jw t*m nr*y 
oayonyoa'M t*M dmh oyay jyono 
r*P o*nya oam nn*y .oaynynya jim 

nya m *sns .jyayn o*a nonn א״ן
!■'>.*״■״ff Aj,M . : JLt. «*׳.<

ovoso nya*y ,trii'e -a  ynytaiy **a, 
 ynyoa*׳y די צו ooyayaiy jya**t װאלנע

nyo**any yort*ayany jib jyo. סאי 
pyua jyt*n איז ttnyuya en*rtayny א 

nymna e*o onyirepyp y*nye ואיס) 
nyonpyo n n  ,i*nn און nm rtyno 

nnyya ea*yrn nytaiy jib, איס >*py 
.nn in a

t״*ty o. |ya*nyo mropy> sotns j 
a nya*y ayo ״)is  aaya onyo**any a n 

n sc tfp v׳ n« to״o**n״ *jynya r א 
mropy> yoopya |«*t .apycny nymna 
bin ,ayoayo (yoopya jm pnye oyn 

 724 א*ן ,nayny j*n opyt nya חאלנ
jyoaa*>yn ,ססדים nyn nya*N ,jyeoya 

a yovo ״*p*neay jin aaioyorio *n 
Bayan n**no jib aain.״ onyaoyo y>o 

yt«n jnavon iy onynyByae*iy jya**t 
.omropy<

oma jya*Mn*na o*o 
 n j, .* ל. .oa«y ,24 יא?אל

״nyonpyo גרעכער, סעם

.? ע ר ר ו ע ג מ ע ל ען ש מ ענו פנ ױ  א
ט נ מי ג ח ע ט ט ײ ג ט ץ נ שיקא̂ג א

.)1 ז״ט J1B (׳&לוס
oyn jyariB-n*no ya*a**N jyaveroav 
onyoBiPyaanm >yo’ao oonnya jyayn 
tymniya jyoya v*  oyn no ,in vn 
nyenenNB *n .ayomyayn jyoyy( 

**a jyayn iy*ai* nyaoopiy^p n n  jib 
ny**t oayapanNB jyyanytayp *n 

*iayo *n jib nyononno *n ,onn*.np 
ny**t —  Dayn'M'OMDM onniropyo 
onnyaann n*t oyn jyo jm onmnp 

(.yaono n*no ya*a**o nya*y
*n*oya ,oyn ,nyaa’ t n r  oan*tyn■
ה  t*N ס,1אי*כפל tyoana j**t oyiaya יי

oay*ai* n פאדטײױנזע n  pa ׳nayoe* 
pB oyn ,jynya t*y n o  n n  jin opan 

jya**t jyyanytayp yi*n צדדיג בייחנ 
 yooya *n e*o jyaanayannayayB זיך

jyaain'yya ya*Jna**no.
ya*nya*y *n jin ,צײט I ' i t t o  oyn 
jynya onyn i*n  nya איז pyny e*a t in 

 jyaa*e*o oynya oyn ny ״.ranna״ איז
on**) n סיט׳ן n  o*o ,riyya  oa*ym 

OTipo n n  o*o -jin jy*ai* ony)**o 
.100 (ypy) ,jy*ai* nyavo oo**n jin 

iw yn  jyaa*o*o ytn  y)N ייד *ayya 
t*N os oyn ,o דיגט^מיט n ארימג׳ד 

navotnyo ynyeya n נואנס  jnm iya־ 
o*a אײז צווײמז jin eom nyriyp 

oyn ,nyo**ny n n ״ אנפאי׳אנגס*im 
jyrp*no*n*״r m ; y  nya jin jyatnB 

.jyayne oayyynayry
n  oyn ,o*a yatno j**p t*N oy 

ny• ״t*a״* *y ) r  oan*tn« oyn ayo 
eyn m n p*o  j*n oatnanye oyn nyaa*t 

n  nys jyyia o*na no j**t אמ )<npy 
t**t .onyn jyayn n*o oyn oay*ai* 

jyoip אח*ן oaonaya oyn זיד ם*ס B r*a 
nyo**n nt aaiaynay y**a n jw  jyay( 

B**pa*oye. אתאגיזאציאנס
ayoayo איז a*tynr j*n nne n n־ 

pnw  jynya j*«r nya גײ I’M ^ o n  j**t 
a־•* **n n  o*o anayonyanot m y 

oon ,o)yayno jin jjrr*aonrmNB s i 
I S  m y  na j*n  jyayn t o ׳ * ' ־.■?־■ .

(JUSTICE)GERECHnCKETTI I A

ימיאן תאירסערס נארטפנם לײויעס אינסעתעשאנאל דער פון אתאז אזמןלער

אין ®ארנאנדען אלע פח פעדעראציע
א ערנ /אינחסםױ־־געגרינדעפו

•B jy r jp n ,״ דער פון חויסט־באאםםע די סװיני, טאםאם און *וקערטאן םאקס שלעזינגערoay**))N.״

nytaiy jib o א(«א, iftrm  n  nya 
t*y ,NtNP*r j*n ,jyraynayp nyoay( 

BN i*n cyn ,tynmiya onn*Byaanm׳ne 
yooa*oa*n *n jib nya**y ,פאשליסע

jyeiayaay oyn jyraynayp n  cyn. 
ya»יד״ **ny aaia*a**NnNB n ptomr nt 
(*n y a  *n j*n Dv*yNt*atunN s?n jy r 
.Npnvoy jib on**no

jyraynayp nytaiN jib y*yi)ytn *n 
n ,jn irtiy i ornpnyn jn r  t*N* סאר־ 

n n  jin jnnnya oaNoya aau*a**N 
•atN ,onanaya jn r  j*n  nananyo ny**a 

j jyoya j'nyo ״t*N oay**)N nyo**anN 
on**no )ynya *n.״ nyt*n שארפאנד 

tt'9 o)yor זיד n *  yo*na nnyt n not 
pnya yon*t*aNany jib yyo־,nyo**anN 

naynio onnaih 4 nya*N |io swarm jn 
*•ma a*nPNViya n t*N oyn .nyn*)ayo 

yona yr*oe*pyo*BNP *n jim ,earn yo 
nya*N׳nan) j 11 איז *nל10 אך jynya מיט 

o n  jib )ai**a*na n n  jyayn ,By**a n n 
jn opmyatN eyn oy**a *n .nayanye 

*iomp o n  jytyn oy**a *n i)*bn e«t v 
-yo *n jin nyo**oya)yoy n n  jyr*wr 

yo n •  *n .iyoayp*nay» nn**)P nya 
*n jyavemMB eyn nan) janraya jw 

eyn jim ,o*aynyrya n n  tiB o*«pa*ea*n 
*oytpnyoB’iy o*na opayrya o n  nt 

(.y*m»o*ny e**p
,nyaoyan jyeO o n  ayomyayn 

jyn ,ayo nyr*nyeo*n n n  jynya t*N 
B jib nyonenyo׳y)yay*ava ye*na na 

jya**t jyoBMmy«nyp ױ  npyaayoyny י
jya**t *«t .{*•)ypyo )yoyn j«m jyo גע־ 

jyoip •אױו y ) r  oan*tn■ jib nn o n־ 
y n n  jib jyoya j*n ,nyart׳•y ry ryo a 

.jy*ai* onnyn oayonya o*n**) )ya 
 a*y nytaiy- «ן nyononyo *n nn א

nyonenyo jyotpya jya**t )yanryanyo 
n n  jib ״oya)yoN״nyo,״ n n  jw 

 yoy «im jy*ai* ony)**o jyo*n*irn*״
ypn,״ jib ״* דיyp nay oyn nyo**ai• 

MP'nyoy nonya hn onyp**o״ jib jim 
 אױס־ (״.yayryanyoa*y onynnyB״ די

oyn o)nyBya ױו *nya nyo**at״* די נ(

yp'nyoy iim onypnyn oayo.ר די ״  ״י
a״nyo״ op*rya«t oyn א pna,* אז *t 

o*a jyp אנטײלנעיטען m|* א raynytayp 
”(*jya זיד jyfyn oy nya)yn אין 0M3 

ms dmii jyoByrnyinyp ya)yty t im* 
jyaayp צר ניט nnyo  lMP'nyoy nyn־**, 

ranyoayp *n nyay .nya**) n y  jy r

eyn זיך jny eayovva איהר o*o *n 
.nn*y

n * פאלגn a y דעלענאטען jy:yn 
: |yay*yMt*ayany *n lyoynontto 

|,Moa*t .o ,qynya .m ,nyar>v)r .a 
jib ,y*nypBy)'.o jim jny»)yn . r n 

)o i) r ם י1י1א .)16 ויי

וזערט םמנמנהר ״העלטוו יזניאן חןר שבה דעם געעפענם

jy*ai* n n ״nyoayo no)yn״ jib 
o)ypy> ynytaiy אין pny* i*a 1אי l* ir 

 181 איז חיים, nyaya**y j**t אין איצט
jy*ai* n איסט n  .oo y o l7 העלטח־ 

nyoayo באצאנגט a*o*i)nyB 1צ y ) *n* 
.45 JIM 36 ,23 ,11 ,10 ,9 ,6 ■1 0)VP 

oy nyay איז *ay ynytaiy oyn ,nymt 
pny* i*a jib o)ypy) n n װעלעז I*y 

ד גיפסן  o*nyn ,jyo*)ray יד1א יי
 אװי opai« איו y*yio*ooa*y די

jin a*oa*n ניצליו not ,זײ i i* 
*a*y *n jyayn oyn ,o)ypy) *n nyo 

 jib n**n y**a *n .o*iayat*iy סטיםוציפ
jy*ai o n ״nyoayo no)yn״ ooyp די 

onyn .ny)yn oayrio  onnam  o)ypy( 
T t  jya*Bya די n n  jim op*a*)p )yp*nyo 

t*a jya**t oyn ,p*a*)p )yo a n איצס 
jy*ai* 31 f*y ,ny)o jyo9 j'B 'iy  jynya 

.nynpo
,oayny nniy 7 ,n a r o n  ,yt)y 

jyoipnyo oyn די aaiatny y)y*a*oy 
n n  jw אינסט־טוציע onyn oyn jim 

jyoya אױף .joim jy3*)ny**B nya v

יזניאן קלאוקמאכעו רער פח פאנד פארטײדיגונגס װעגען ןןארט א
n n  jib nnyya Oa*yrn 
oyn jy*ai* n»yop iy)p

n n  jyn
. ■P  ■  iyopiy)p nypny* va 

ny)yn jy*)*o v tyovr iy  jyoy)rM3 
jyayn ,nayB*oaaia*T*onyB די piy)p* 

*yoo**aya o*o tyoiavaB'iy oy nyavo 
oy jam איז jy jnyitya oay)yaB*ry 

ny)yn 20 jib oayooyey יף1א *jn y 
jy)nyy«to*iy ,n*)«a*o פינף *ny)in 
oyn o)ty *m jim t**ii נ(ייד jyoiaya 

jy*ai* n n  jib o*oy j*y jyayno די *a*B 
jyayn yaave .inTiye נ(״ך oatnaya

־.lyTiyanjnr נאכצע
n n  j*m צײם oyn tyt’ o py)o jib 

*ya o*a oya**p o n  jyayn jy*ai* *n 
a n rw a איצם o)iy n n  jam ,*way 

Tib nn*)ao*a *t jyen rt ,j* ir o**any 
גי nyo jy)nyy tyaavoay nn*n t״’ י׳ r 

naye o n.
 piy)p* אין איצס איז yay( ײי-ידי

oyn oa**n jyo*n o*a jyo jyp ,T*no 
n .jynyo jm oy■ jyp  oy* ■״*pyoyn 

ooy n*o׳j.״ tana o n  iTN yya onn*B 
jim jy?n* n n  o*o די )yjy גאנץ איז 

oyn o**n nyn m ro rtc a iy די (*ya 
tyo t t  tmyay)• o*na? די Iran

(,ye y)y *n nnyo 
jyp oyn זיד yo

yorny oyn איז a*o*ta 1צ v jyayn 
.y*yyi*ayany ya*nyBOBoyp ,ypnitor 
.aay) jib j* ir n*o jyayn oyn nyay 

jyroyorya jyayp oyn די 1(אפי *ya 
oyo• זײ (yn >*B*n ty ,j*ir jyo**u 

n jyaya jyooyonyo T* זײ t jyayn 
nyo*y **t jyayn ,jy*ai* nyayopiy)p 

nyay .»y)p o itoya, איז oa*ta*n n n 
jyayn אפט y oyoya *n קורצעז jmst 
t  jtyאnסoyמyזיך ן jyo *n .nn*n 

ro )  ■oyn jyp,) איצט jnyt אין yo n n־ 
nya־nn**)p ^אינמסטױ aay) *n 1צ• 

*ya jyayn oyoya yay* *n oy t*y p*n 
n n  tie •y)p oaya ״nyo” nya)yoy״ ? 

nyay די T t 8**na j*ir jya**t eyoya 
 jyp oyn און Jjyay)r nn*n jnya 1צ

jn*oy■ t im אין ona*rpiy)p n n* 
jr*no

ז... o**na t**t n אי y n  jyo 4m np
yntyt'ayany ypnyor y .oy)y t im 

jyayn ׳p ie די ,aay) jib nyanopiy)p 
iB די  y)yo*ay j**t nyay *inyn yoyp 
ny(, אין n n  jya*> n u n  yoyp n n 
y*03 ״,p*roay*)*o״ m  n n  oyn 

oyn .jyByr vt jyoy)TMa eyn nnyya 
p*roay*)*o. onyn״ •yopiy)p y  t*M 

jyaana **t jyn jtm o n y  nymya ן י  י
).)16 o**t t in  o i) r

pyn*n n n  >o**n• .o rtn n y rn  .nn* 
ty*av oyn jib nyo ״nyoayo no)yn,״ 

*ny n n  **a oyn onmayny *ity oyn 
,jyravo yoaya'oyn■ *n jy)yt aaiart 

m*pynyoa*y oyn םיט ז*ך *naitya 
.j**.t naytynay ,jyoyo *n nyo jyayno 

ty)yn oyn ,nyann *n jyr*ny 
oaa*o*naya tyo)yn־jnyn 1צ *ny nyn 

ty)yn ,aaiaev ײן n :ז n  ,nay)iyp •nn 
 ony»n no)un pny* i*a jib* ״טשיף״

oayo ; סיס *)*)l*)Byr .nn ,n)yn •n jy 
oan*tyn« .m און ypoya *nayn .nn 

iy)yn nynya njyjnpyo jiy nyaawy)r 
jib jyoya j*m y*aimaca*y *n jyonaya 

-ya n n  **a ,)yayryanyoa*N nytaiy 
o**nayay( װעט n■ .nn״o )אי• אםיציע 

yo*)r oyn jyayanya) צו .n nnina 
ny nnyya tio jyonyro nn  ■nynayn 

jib onyowtvn ײ )o)ypy, צו jyeyn *n 
.onynya y*yio*DD3*y *n

*nyB j**t ty)yn aaiaonv n n  **a 
 y) nytaiy y)y jib* טרעטערשאפםען

any n n  jib jim pny* i*a j*y o)mp*** 
aaiayiiya nyo .)בכא j**t jy)yn ey 

jib ,tyotyrpnyiiya *n jib oyo*eyp 
n n אסאלנאמייסעה oByp *n jib־** 

jim ony*nyB *n jib ,onyp גאן־ ynnay 
ױניאנם.

oayny nn  ,yt)o 1צ םאו״טפרענט 
opanya .nyoayoynyoa*y iy nnyt j**t 

17 oo*m 131 : oynny o nסט. טע
*ayo riD)yfi, jy*ai* jia aa*n)*a *n 
nyo״ t*y ניט nyay nycnyn ■pD*na t” P 

HM yy)B nyyaya n n  .vanyr nnyt y 
*yaB'iy )icpyotrya nnyt OB*mnya*y 

 ynytaiy oyn ,*yna t*y ey פיהסט.
nyn*)ao*o נױ פוז *ay inya jy)yt pny* 

jyayn **t nya jyn ,ry)» o n  jypip 
 yoayn jim )yp*nyo *n( p•*) צײם•

jya*Bya oyn ,D?*a זיר t ,aa*n)*a j*y־** 
oanytya jya אלע מיט )*ama'Bny yoyy 

.y*ann*a jim j*y*nyo n n  j*k  jya

ט ם ױי ער, און ו אכ מ ס ע  דר
ם א קז ער ט פ !אױ

 V איז דעץעםבער, טען36 מם שבת׳
 און וױיסמ דער אין חטלידעי״

 דארף ארבייטער קײן אינדוסטריע; דרעס
 בי?ומזגז און ארבײםען ניט ט»ג יעגעם

באמהלט.
 ווין מעג 5 בלויז טרגזיטען װאס די

ן ספאוען דארפען װ*ד ו  טרבײט חןר ו
 םימאג־ אוחר 12 טען,24 מם פרײפןגי

 ■ילע «»ו באךאחלפ בא?ומען און *ײם,
n דער לויטעט עם װי שטוגדען, 40 i f• 

ײנדוסטריע. דער •וין םעג*
 דרעס און װײסם בןמורד דדטאינם

דו $ױ\ וועתססדחנ

 שלאוה סאראנטא׳ער
 דעם כדעכען נאסעס

אנרימענט
n* די סון אםאםיאײסאן yo*piy)p• 

onymropytia אין ,nyayp ,yoaynyo 
b*im yn t im  j* ir t*y׳n*n* j. לי •nyn

Bayn BnniroppBiaye*piy)p ya*o 
p i ,eavo'nay oyn tyaynayaay 

oa*yrn |'e*e oynya jyayn **t 
.jy*at* nyayopiy)p n n  tie nnyya 
*pyoiayo *n lyeinya oyn jy*ai* *n 

onymro 1צ אםם׳ן •y ii raynyoayp y
jib tvopati ya*a**y jynyoyao'iM jya 
py j'ddm *n jyaipya 
jynn*Ba**y p*niy )yt jvo oaay)nyt

t*y ,oavo*na«

an rp*o r״oayya eyn jy*ai* *n .o* 
y o*o m) onvo| >א(ף n jim* אסס׳ן 

*•nay o n  jyaynaya nya*nn oyn 
oayo םיט •ty*ai* n n
,n yaow n  tvoo o n  ,ayoayo 

y jy*ai* *n oyn״aa*o*o y jyBinyaa 
o*o nn*)ao*o *n jvayo eaypya iy 
jynya t*y aa*o*o n n  jim yay) n n 

nyr*ooy*tioay nnyt v. סיסגלי• רי 
*ya jy)io o n  onynyao'W jyayn n n 

vanyBayp n n  |ib ea«n״jin  yo*oyp 
*nveaiy aamyoo**aya o*s jyayn 

yo. שטיצט ’syp n n  jib aai)yer *n 
n n n a  jvayavaBy oyn oa*nya o n 

nyanp, א n n  jib eaynn**y oyat*a 
.jy*ai*

jyonyro  n n  ,nyartTp nn ina 
y jyo)ynya oyn ,nnyya oa*ynn tit 

n y n  yo*nyn 1א| **»jya**? T*n ya 
n n  .jnyuya jyotayaB*iy a*ynyn 

aa*o*o יך1א איז jn y iiy a  on*onny 
ea*yrn jib jyonyro  oyaytvnya jib 
eyn aa*o*o n n  .m r nn ina ,nnyya 
jy*moia jya*nayor)yo ep*nnyao*iy 

*nya*y on*y Pm nnyya oa*yrn oia 
oayr)io  *n jyayaya 1צ jyViayn ױ  ny ו

.a*o*ia nyo jva'Bya oyiv
oy א איז nyn oyn ,iy*a i)y tn 
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ארןנײכדם ט״פ אל ה ^נ א
a

.50 גוםער ,גערעכמיגקײט״

 ע?ד &.”דעג ד. םאקם — װ«ד די .2 זײט
׳ בטגרטדערס און זטםינערם ז ו י נ ל«• ױ

א״טניז. י. ם. — H2 קטל
 ל. — מניאן אונוער אין ^לערלײ .3 !ײס

 עדױ• דער טון אװפרוןי םינקעא^טײן.
ן ק*מיטע קײשןןגטל ו  — 0 לא?ן|ל ו
סאריןין. איזידאר

ט  רוס• סאװיעט אין װ^נען טינןי .4 זײ
^אעזינגער. ב. — ל*נד

 עמזעשוטױו «ון עיםיגגען *װײ .5 זײט
״טעחנחאאץ. י. — 25 ל*לאל •ון באארד

 לןקאל ױגיאן ריוןןרמ^נער דער אין
r n  — n• .חעאער •

פיטגען. $רג#ניז*יי#:ס און טרײד .0 זײט
 ל4עדױקײש«: יינטעמײאאנטל .7 ?ײט

 חשוינט טון טיטיגג דער דעטטרפמענט.
ארד  איגדו• דדעס און װײסט דער אין ̂ב
 קוױטירונגען מאקאװ. •p ם. — סטײע

שעטלר. קל*וק טון
נ^סיץ״גינזןל. רעדטקטןר׳ס טון .8 ?ײם
ט קױח• חעלדישזי דער .0 זײ

— װידדושיניא װעסט אין גרעגער לען
זעאדיז. א.

ט ײ ם, .10 ז ט v טר״ד-ױגיןגיז מליו  סיניי
ז י r® — י V

מי• ילײז זיד ײי« עי ײי קראנ״ז•
חאומאק. אײוית — מעג«

ט ן **רג״מר-ור״גדטאטט״ ײ •71 זײ ו ו
_ j — •זיסיניסטויאטי* זוילסאז דער _ l 

«י • *אנג• עז י ג ראאגיקי י. — ײי
ט jn«« די ««ר«ר*ט ײעי •12 זײ rn •רגיו# 

 ןסלאו.ברז •m — מװעגוג^. טער
מ ײ שםועסק. ק

אדװערטייזסעגט^ — 15 אוז 14 ,13 זײם
ןנ .16 ?ײם חניייי ע ן י ^ די •ו ל טןונ״ נ  * אי

ו נטלס י רי *ידןל י סי דו  ײנ
ן (שלום i »ער1 ױ n f( —

'm 11?י£
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