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 םאר געבען צו מיר אפערען באוזויפטונגען, אונזערע םון אמת דעם באוױיזען צו אלעמען בדי

 באװײזען װעט עמיצער אױב ססס,ססס,ז$ םוץ סומע א ים, זײט יענער אויןש קרבנות מלחמה אידישע די
 דיזער פון דירעקטאר אדער בעאטטער, א איצט, איז אדער נעװען איז עם װען איז פארד מר. אז

אײנ־ דץ אויסנוצען געקענט האט אדער אױסנענוצט איז עם װען האט פארד מר. אז אדער קאמפאני,
געםירט זאלען קאמםאני דיזער פון געשעפטען און דיפאבױרןען אזױ וױ קאמםאני, ױזער אױו* פלוס

װערעז.

 דירעק- קיץ אדער בעאמטער, קײן געװען ניט קײנמאל איז און איצטער, ניט איז פארד הענױ מר.
אײנ־ אײן ר,יץ פארמאנט ניט קײנמאל האט און ניט אױך פארמאגט ער און קאטפאני דיזער פון טאר
קאמםאני. דיזער פון םטאק די אין שער ציגע
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ע ם ם םי ש א םנ או  ו
ע אג ר איז ל ק חן או ל ױ ק ם פ ח נ אי

 ®ון בוןןריכטען די — *•געלײגט. דערוױילע טערטער.קאג»ערעדן * — אפגעחאלטען. שױן קאנםערענצען דרײ
באארד.. ד?ש#ינט פון מיטיגג לעצטען אױ»׳ן ®ײגבערג מענעדזשער דזשענעראל און שלעזיגגער ®רעזידענט

 א®• שױ\ זיינען חאנםערעגצען דרײ
 ?יאויד דער צװי׳טען געװארען געהאיטען

 *■ראטעקטיװ דער מיט ױניאן מאכער
 דער איז יאגע די אבער אסאסיאיישאן׳/

 זעיוביגע, די איץ נאך איז איגדוסטריע
 יואנםערענצען די אײדער פריוזער, װי

 דינס״ לעצטען אנגעםאנגען. זיך האבען
 גע־ האט מאי, טען10 דעם אװעגד, טאג

 פערטער א װערען אפגעהאיטען זאיט
 צד צוױיטער דער אבער קאנםערענץ,

 לזאנםערענץ דעם בײנאכט סאגטאג האט
 דױיסט, עס װי אפגעיײגט. דערװײי

 מון קאםיטע״ מיגם ענד װײס״ די חאט
 דינסטאג אױןי אםס׳ן יראטעקטױו דער

 דעם םון מיטינג א אײנגערומען אבענד
 אסאסיאיײ דער םו) באארד עיוזעסוטייוו

 װעיכע מיט באראטען צו זיך אום ^אן,
 צום חומען צו םארמיאגען בא^טיםטע

קאנםערענץ. געקסטעז
 דז^טאינט דער האט ״פבת יעצטעז

 גע״ ױניאן קיאוקמאכער פוךדער באארד
 מיטינג, ^עהנעם כאזונדערס א האט
 די געפיהיט זיך האט עם װעיכעז אויף

 מעב־ די און מאמענט םון ערנסטס״יט
 מאמענט דער ױניאן. דער פון טיגקײט

 קיײ אבעד ערנסטער, גאנץ א זיכער איז
 גוט איז ױניאז די ניט... זיך יטרעקט נער

 זיך סאן װאס ״איץ צו פארבארײטעט
 יע־ באגעגענען צו גרײט איז מאכען.

 באיעבא־ די מצד ארויסםאדערונג דער
 נוט א איז ױניאן קיאוהמאכער די טים.

 אן ״פוין האמםס־ארםײ, דיםציפי!ינירטע
 גע־ יעוין איז װעיכע אױסגעפרובירטע,

 און ״פיאכטען גרױסע אײניגע ו^ין ײעז
 ניט מאי קײז יפלאכטען האט#יהרע
 *זיך \ואס ניטא א׳יזא, איז, םארלזי-ען.

 טאק< זיר שרעקט קײנער און *ערעהען צו
 די אויוי רוהיג גאנץ װארט מען ניט.

ענטוױסיונגעז. וױיטערע
דדפענע־ און עלעזיגער פרעזידעגט

 האבען םײנבערנ, י. מענעדזיפער ראל
 םוימן א אפגעגעבען מיטינג דעם־ אויןי

 די אויוי פארהאנדלונגעז די פוז באײכט
 פון םארטרעטער די •טיט יןאנפערענצצז

אסאסיאימןאן. חןר
 ברודער גערעדט האט עריטטען צום

 װאם איבערגעגעבען האט ער םײנבערג.
 קאנםערענ• די אױוי םאמעיוימען ס׳איז

שטריכען. איגעמײנע אין צעז
 א•־ זיך האט שיעזיגנער פרעזידענט

 ער אײנצעיוהײטען. איע אויו• געיעטעיט
 לןאג־ יעדען צו װי איבערגעגעבען, האט

 מאנוםעקטשויערס .די קומעז פערענץ
 די כאטיט םארלאנגען, זעלבינע די מיט

 אויןי ש(י\ האט ױניאן דער םון קאמיטע
̂נז די  פריעער- א אויזי געצנטםערט *וגייט

 דעם באװיזען איז יןאנםערענץ, דיגען
 ניט עס ־קאן ױניאן די אז צד, צ;וײטען

 איבער־ װאיט דאס אז און נאכגעבען,
 די איצױטאםעז געהאיםען ניט הויפם
 די װאם אינדוסטריע, דער אין איביעז

 איצױטאםען. אויסען זײנצן באיעבאטים
סױאר געזוען איז חגדע שיעזינגער׳ס

 איע• אױף חאט און פארשטענמיר און
 ער אײנלרוק. נדעםען א געמאכט מען

און ראגישע די י איבעתצגצבען האט
קאמיסע, די װאס אמומענטען, שסארקע י ־ ■

 »י*ױ נענרוינט האס ױניאן דער םאו
 נאיע־ די tie אתוסענט#*יע די שיאנען
 דיעזע סארראננען. זייערע םאר נאטיס

צ). זייט אױןי (מיום

 איג־ אונזער געגען אינחשאנקשאן א
סארט m א פון טערנעשאנאל

גײעס. איגדזשאנקשאן אגדע^ נאך•
^אן אן פאריאנגען צו ^אנ  אינדז
 ?ןױן איז אינטערנע׳צאנאר אונזער קעגען
 ׳פױן, איז דאס ניט. נײעס סיין מעהר

 יאסירוננ. טעגייכע א זאגען, צו אזוי
 די םכוח גערעדט, איץ אבער איז דאס

 סארט, איטען דעם פון אינדז^אנק״פאנס
 •יקעטען םארװעדען צו םאריןאנגט װעלכער

סטרייס. איז איז װאס שא■, א
 אינטער־ אונזער איז אבער װאך די

אי אנ ^  סוי־ איז געװארען אנגעקראגט נ
 מען קילאגע, נײער א אויוי סאװיט רים

 אינדזיטאנק^אן אן איהר געגען םארילאגגט
 אינרזיעאנקשאז, אז סארט. נײעם א םון
 ״נױ די איז באריכטעט װערט עס װי

 דער צו עהנליר איז װאם טיימס׳/ יארק
קײס׳/ מא׳טין ״דוילעקס באװאוסטער

:אזוי איז זאך די
 פון מארטין און םרידױענדער קאהעז,

 ארום בא״שעפטיגט האט אהײא, טאיידא,
 ניט האט םירטע די קיאוחמאבער. 350

 ארכײטער, די מיט תרכקומען געקאנט
 דער םון אויסגע׳טיאסען איע ױי האט און

 פון יוגיאן יןיאוקסאכער די ארבײט.
 געענטפערט דעם אויןי האט טאיידא

 דאס םירמע. דער געגען סטרײין א מיט
 נאך צודיק, סאנאטען מיט פאסירט האט
סיזאן. יעצטעז דעם םאר

 אונזער םירםע יעגע אן לןיאגט איצט
 אין באהױפטעט זי ;אינטערנײיטאנאי

 זײנען יארק נױ אין דא אז קלאנע, דער
 די קעגעז סטרײיוס געװארען אנגעםיהרט

 ארבײט געמאכט האבען װאס יפעפער,
 אין סטרײקצן די דורך אז און איהר, םאר

 איהרע נעײארעז גע^טערט איז יארק גױ
טאלידא. אין ביזנעס
 געװאדעז אויםגענומען איז קײם די

 סופרים םיז מעקאװ•*, ריכטער םון
 דער .ארױסגעגעבען האט ער קאורט.
 ז1אעדז״טאנה״פ: דערװײייגעז א םירמע

 י1אוי ״היריננ״ א געארדערט האט איז
 יןא• װעט ױניאן די װאו םרײטאנ, דעם
 ריכטער דער און צד איוזר םאריײגען נען

 אינ־ דער צו ענטיפײדען, דאן װעט
 אדער קראםט אין בלײבט דז״פאנקשאן

/ ניט.
 די װאס ׳זעהן צו אלזא, ביײבט, עס

 זײן װעט ריכטער דעם סון עננדשײדוננ
סײס. דער אין

םאר־ איז םריח דער אין מאגטאנ דעם

 גע• קײס איגדז׳טאנק׳צזאן אן נאר געקומען
 ראס״ די איגטערנעיטאנאל. אונזער גען

 א האט װאס קאםפא^, מאנוםעקט^ורינג
 עיוענױ, מעדיסאן 153 אין שא• דרעס
 אן נעםאדערט לאיער איחר דורך חאט

 םאד־ ױניאן דער זאל עס אינדז״עאנקישאז,
 דער .Mtr דעם ■יקעטען צו זײן װערט
 יענע םון אײנער איז םירמא דער פון ׳שאי

או זיעען װאס ׳פעיער  אלס סטרײק, אין נ
 גע־ יעצטען דעם פון איבערביײבעכץ אן

 װײסט און דרעס דער אין געראי־סםרײין
אינדוסטדיע.

 סוירים אין םאמעקומעז איז ק״ס די
מעיזאמאי װ. דזיצאן ריכטער פאר קארט

)10 זייט אױף (יצלוס

אינחאלט־פארצײכדס
.20 נוםער ״געועכטיגידט״

 דעניש. ד. מאקם — װןד. די .2 ךיט
יײי. ער«*ער דעד וון ייוסען .

 גאאדד דז«וינט וון סימינגען וװײ .3זײט
 ל, — ױניאן. קלאוקגוא:ער דער וון

לאגגער.
 בילרוגגס״יר• און אןי*?לערונג די ,4 ו״ט
 פאדא — אענוערנעאןנאי. דער יוון נײט

 די פון לעבען ז־עם אויס קאהן. מ.
י אינײפעל ?לײדער ודויען ^4N{9«V 1י

סקולמאז. ח. —
 איאוד אין ואסירוגגצן לעצמע די ,5 זײט

 ®עציג- די בױרד. װ. אירא — ליע.
 נאאדד דז׳יױנמ ®ון אויסעם די אין קײט
איגדוסצריע, דרעס און װײסמ דער אין
םאקאװ. .p מ. —

 וראגען, ^י״גאכיזאציאנס און רײד8 ?ײט
 אונזערע *ון מיגגלידער מון גריין•—

לאקאלס.
 חײם — בילי). (א ספײבןל אין ,7 דיט

— (געדינמ)♦ עלע:ד דער קאז^דאן.
וערעלמוטער. מ.

נאמיץ״:ינעל. רעדאק»אר׳ס פון », זײט
^ די (1* װערען לןאן װאס .1( זײט י ד י  י

— י׳יראל? ארץ ״אוגזער״ אין ״חעגד״
סאציאליסט. אלטער אז

 עדעיעו-- אן §ון אנדעגקען צדם .10 זײט
r:yo ל. ־ ורײחײ*ס־קע»וער. און 

 *עלד, אין ארזיס קזס םערןעאיפטײן.
אדלער. י. — (פעליעפאן). געייבטע

 — איגטעינאציא:אל, דריטער דער .11 !ײט
אזםועסעז* קורצע ראבינאוױטיט. ש.

 אדװערטײז• .10 און 15 ,14 ,10 ,12 ?״ט
מענצס.

 ך פון הה ױניטי ך אין װ פארשרײנט
דרעסמאכער m וזײסט

אונטערהאלטוגג גרױסער א מיט דזשון טען17 דעש זיך עפענט הױז ױגיטי די

םאכהר ס אן סלאו ם לאם פוו יוני ע ל ע ש װו ם א  שיפ
ר חיל» א עו8 ױ פ ם ײ ם א לג « סםרײסערם נ

 דמע^מניאד בלײבצ; קלאוסםאכער
 ניט ױי זאי ^יקזאל דער וואוחין •יײט,

פארכרײבע;.
 אנ• לאם פון מני# הלאוקםאכער די

 גרזי• קײן גים איז ,52 לאסאל רזשעלעס,
 דארם וױיל גרוי̂נ ױין ניט ?אז זי

 אבונר שזניצר. ®לאולו סד קײן גיםא איז
 באשעפטינם ווצרעז עס ארבײמער װיפיל

טרײד ויער אח יתיווז קלאוסםאכער דעי אין אלמ ױי וײגצן קיאוקס, םאכעז בײ

 אין טעטיגע, א און שםאדקע א גוםע.
 יזיכ׳• איע אױ«י 1א דך רוםט ׳מניאן יענע
. סראנעז. םינע

 פא^םענדיג חאט ־ ױניאן דיעזע
 דושע• פונ׳ם באמלופ דעם חרכגעפיחרס

 צוױי די מכח באארה עקזעקומױו נעראיז
 אםאצגאםײ• די פאר ארבײס שטונדען

 2 ןײשי״ \v7vm וזאבעז י<אות״מע*ער יע;ע םין ארב״יסער רי סטדייקער. גתד
יױי זצלגיג^ דער םים ארבײט שםוגחנז

 עםענט דדטון, ־טען17 דעם מאנטאג
 ױנײ דער פאר רעדדציסטריײפאנם די זיך
 דרעס־ און וױיסט אונזערע םון הויז טי

 די ־אין פארח, םאררעסט אין מאכער,
 יעבען פענסילװאניא, םון בערנ״ ״בלױע

גע•.״ װאטער ״דעלאװער דעם
 מיר האבען הויז ױניטי דער זוענען

 נאר איז עס אבער געיפריבעז. םך א ״פױן
יפרײבען. צו און ^רײבען צו דא

 אננע״ זומער יעצטען נאך האבען מיר
 הױז״ ״מניטי נאמען דער אז ט,)מערר
 איז דאס ■יאץ. דעם םאר ניט זץ־ פאסט

 גאנצע א איז עס הויז, א וױ סעחר סך א
 מיט קײט גאנצע א איז עס אימעניע.

 ארומגערינגעלט ?אטעדזישעס, און הײזער
 איע מיט בילדינג, גרויסע הױ«ט די ארום

 מאדער־ א םון אימפרואװמענטס, יעצטע
 איכד דיעזע און האטעל. •טטאטייטעז נעם

 אין בלויז ניט דא זײנען פרואװמענטס
 אין דא זײנען זײ ביידינג, הוייט דער

 די םון הויז יעדער אין חאטעדז״ש, יעדעז
 רינג־ װאס ?אטעדדפעס און הײזער ׳אלע
 דײ װאיט בילדינג. הוי*ס די ארום <ען
 אײגגע״פטא״ נים •לאץ •ראכםםויער זער
 דײ װאלט ױניאן, א הענם^ון די אין גען
 •ריװאנדאײגענ- צו באיאנגט •יאץ זער

 ג׳ע• גיט אםילו ארבײטער װאלטען טיםעד,
קיישאן. װא״ דעם •פאיברענגעז צו דארם חלום׳ט
נעװעז. מאחע דאס דאף איז אזוי און

 צעג־ סאר חאס;צהזיסםירס ■לאץ דער
 אריסטא־ » געווען איז יאחרען, דליגער

 %רײכצ די םאר «<אץ זוםצר קראםי״צער
 םען האט קרײזען וורבײנתר n אין און

 םאנױ רײכע די געזואוסם. גארניט איחם
 גארסצנס <ײדיס דצוי אין .פעהסשורערס

̂נז וײ — nM• דעם ®ח תוואוסם גנ האבעז־ ימתסםרת n »חק שיממ ®ימג rn

 אמאל זיעען װאס ארבײסער אײגציגע די
 וײענער, די געװען זײנען אהין געייןומעז

 באדיענען אהין געקומען זײגען װאס די
 אר־ חײן הערען.׳״ און דאמעז״ רײבע די

 זיר אווין געקומען ניט אבער איז בייטער
, ן ע ה ו ר ס י ו  א ארס דארט זײן צו א

 יױד גאנצען דעם םון נעניסאן און גאםט
 יצענהײט און רײכקײט, דער םון און סוס,

 דאם אומגעבונג. פראכטםולער יענער םון
 געװארען מענייר ארבײטער די םאר איז
 איײן, ארבײטער די װען דעסאלט, נור

 איבער• האבען י,אא*עראציע, זײער דורך
 קאפיטאיים• די םון פיאץ דעם גענומען

טען.
 בא• •ראץ דער האט זומער יעצטען

 בעלאנגט איצטער ,25 ראר,אי צו יאנגט
 וױיסט דער איז באארד דזיפױגט צום עס
 צו הײסט, דאס אינדוסמריע, דרעס און
 צוואמען יפטעלען װאס לאחארס ארע דײ

 בא״ איזא, האט, •לאץ דער באארד. דעם
 װעס און באיעבאס ברײטערען א קומען

 בריי• א אויױ װערען געםױ<רט זומער דעם
 װאוגט דער איז עס מאס׳שטאב. סערעז

 זאל/ זומער דיזען אז םארװאלטוננ דער מון
 גאצען דעם געסט םיט פול וײ\ ■לאץ דער

 פאר אפען דין װעט .אץ « דער םיזאן.
 דער פון לאקאים אלע עט םיםנלידער די

יאר^ נמ אין אינטערנעי&אגאר
 געזאגמ, ״שוין װי ערעפענונג, דער צו

 גרױסע א ווערען געגעבען דארט װעט
 נמר בעוואוסטע סים אונטערהאלטונג,

 וחד װאר נעססטע יארס. נױ םון יאנטען
 א םארעפענטייכעז האנען שויז מיר לען

 םענשען סך א ■ראגראם. דער םיז טײל
 עפענונג דער צו ?יין וחנלצז גצוױס וועיען

 ויף זאלט איחר וױ^ענסערם איל עס און
 «21 װ. 16 איז רעדדציסמוײרעז, גלײך

.6 רום סטױט,
וײ גיט מטרלירם איזא,

Tt

i

%-1fז . י



1Ii
I

I

l i אד די װ "51o pvo pe .ו nyr.___ IB
■.spun אוג״טסלאױגק״ט

in ײ אייניױח, אמעמיינער iv o**p/*tvioo**a י*;ד »»ן ovn ייר*me pe Tins on pv oivmp די vevn pv,ivavn ya*iay ניס ovimva *ייייו 
ivopvb. רי itfi ovtt ,tvive*v חד ■nv o;vsoiv ח*ט רײנאר •o;yevive vovn oa<* ,ײיו nva׳*tv ,ivt יין ov;va אסריר i;*׳iv סיער געװען mvo aiv׳*ytvioo, 1כ*ער* אין װי.
o סון n חר ליינאי פון נארינט 

 די סין אז אויס, to ivnev; ואוטמענט
 יי אי| inve;vv nv*iaon;*v ןן&

 *טײי די 2« אין איז ,jvovvor טזרח
 25 אין פלויז און ,jnvBv; נא״ועסטינטע

v;y*ory; —.| אין nר ocvn די איז 
 IV'vcv; pivor vonocvrva, »»הר

 ׳עיף־ רעד אין יסטיליסטאנד דעס *וליענ
|.V*ioon;*v r*ny; |1א נױ

 א myt איו יארין ;ױ אין y;vi די
yoanr. צויינ i n אונ״טסלאזיד 

 דעסארטטענט, ליינאר רער op;vi הייט,
i איז n אין ראננעל iv;;t;*tvn דט 

 ס־על, אווי אױף mvtiy; סארללענערט
 די ערװארטען. o;vav; חאט ivo ־װי

 טראנסואר־ אנוערע pv אייזעננאחנען
vvo׳pv iv*;*i*o;vז•  נא־ סטייט piv׳ ;

ivroevr קרענערע סיעי א אלץ נאך 
 ov און סדיחער, *tt ,iyo**3iv מחל
oivn אלץ m vttr ארן m vttr ו» 
ivnip א .avrn

r* וױייט, נארינט דער e  1424 tv 
ova אין i i m m i לאנד סון טיילען 

ivavn אין ov;va אסריר oiv;npive 
 7 חענער אויף voroevrva *אחל די

 נא• *אחל רי איז יאנואד ו״ט טױזענד.
yoroevr סאי• סירמע; זערנע די אין 

 די טױזענד. GO אױוי ;עװארען קיזעגערט
 ניייו אומגעסעחר איז ארנ״טיאזע *אחל

 ,v*ioon;*v Ivor דער אין סאר״שסרייט
iv*ieon;*v in און avnv; די n, אױ־ 

 ivr*ova און ipptv ,ivavi טאמאניל,
 די וי«1 שטעדט סיעלע איז איגדוסטריע.

 *ױ i;vor״i*or א אי( אינדוסטריע נױ
 נױ-סאטע־ אױוי סרייזען ya*tn די ליענ

i ייאלען, n  av*nv אמעטיינער ;v* 
 *ntvar די צוריענ און לאנע דרישטער
 vo*n; א א( ריהרען ovtt סכסוניס,

.1נ״טע1א *אחר

 רןאאיערא* סאר איז ל. אװ ס. א.
טיװען.

 t׳v ^טייןעדנ״עס o;vonvo;*v אן
 ײאי סינסינעטי, סון tvotpv; טענ די

tnotpvtpv i n סין קאוסיל ivav i n** 
inVB jvp*׳ov*v oivn iva**i nv jvr 

 וחןרט עס װעלגע אויוי ;,y;nv*t או
 יעחײי• m «ו יכט1גא m סונענײיט

 ל״ אװ ס. א. ivi סון יזאנווענ׳עאן בער
 ;־vi אי( ivuni אסנעהאיטען טvװ װאס
ijm, ,קאיארארא n  in;voip״m  .(it 

 ve* י1 אז ,ivi’ijvo^pvi װעט ?אונסיל
i n״K:H| זאל ;ivsv 1איה jriio ׳טטיןןע 

p i n  iv»״^ivn^aivo ,נאומנוע 
vsijni עדא:ט ׳טױן האט; *v; VD'iu 
 ov ״.•טאאטען. צענט־ארע ד• אין װינסען
 כאישטימ־ ןv1װאvנ o”ב1אvנoאױ וײ»ן

^ ד• אזוי וױ ,ny;vM טע  ױגי־ א־נ״ט
 ־v; vivoaivor^P ivi;n; יאיען אנס

ivoearivf אדום אזוי און iv;kp יד1װי 
o ואס n  jveovpas ראס׳טי״ און יקרות■ 

 סאר־ iv יחiv 10 נאר איז ov רונ;.
 •nvop;; 1 א 1סא װאס אױסזאג¥|,

 VJ'tKi די iv ivo.iv; ovu טא»ו¥נמא(
ivsa (iv » f• ס׳איו iyi־iv i;vnjni 

tvom, אז ivoipvipv i n סאונסיל Tic 
m .נאמלא־ «דלױ האט ל. אװ ס. א 
vo,) די אז mvtf״ap) זאל;jvonv א 

aiVMap i* אין א״נט״ל טיכםינ^ n 
iviva .נאװ«וננ ̂ן די 1זא;א און איסא̂ל oi'jlvs, עגניאנל, סין ניי׳שסי ”;tv 1»;וסל1 t לאננע » ־טױן v״o סון אױמן די 1סא געווען 

”ivo אמאגיזירםע די si* iv;»pnvov, ivsa ביז •iyn חאט ivo נענא״ ײסנינ tva (אי ;o;viv>v סון ערשאמען די סון w ’onvoaap m אין נאיײמוננ ’v;v »>iv;»P )jm’onvoaaP .m דאר־ אוז tvs א זײן ivras’ii איז־ 'חילסס־סיםשל on סטנליבסז ?too• «« די iv :*P'tvos
 »־s־o;vsv> vs’>;noiv t«b •דנײםסר
ivo”3is ivmp’ivos i דיגנמנמ. n 

 *iv;v איניזױאםיײט, mvc נאדטם קלאס
r i און m n  iv D^pmvo״tvs ,דאס 

m אלניינמר װאס ;n  n n ;»  tie חא־ 
i ; in  ),ir tvo״o אויוי v; ivrtir* on״ 

tni'onvovvp h tv pnr i נמ^ n 
uujmvs וועם jvn*vov די sir״ivo׳o 

t tie v'jvst״n » » n n  mvo n v 
ti איו;ivon;’i;vs v or1. די 

t n,״t tvp איו, נאוחנגוננ יומ n  pit .זײז is ■םייל ארמא״מז no 
ov^v;״ov ילכייטער v *wo tovp •ivan

anp yypnHJVV0'־w i¥H< ?טוג»יל גילדיגג דע״ נטעחונע) א; ׳װעט
iv i ״iviojvs סױידס uv לאונסיל״ לײנלי io| ׳ גױpiv חאט TVH vovvi tvoinvonv iv ivovivvs ארנינ־ײ ,ד‘ oivo*o;v*v סון ovi ױ; iv piv לאונסיי״ טד״דס ד•;; ״ניר־ iv« oin׳v;ivo ivno אױנ *iv;v א»( טמאץזןט ייי ;סיל1?א rp ;«v; .v'vvt'tviiv ivr<ao«;v';r ייד1ט V (10 ניליס vivo;vo*n;io די סיט אנללאג; אין (vo״p;*ovo v״;i ט1סיה v»V• חאט iv אוינ |1א ל. »װ פ. א. ר1ו׳ no ״a;vovivivi י*ךטריידס1״ניל lit jvunnve ovi די מיט ;  aovev; איז לוס1נא״ ״דאדגע! דער

;wivnv אױף iv i )10 v ivo rv 'j’v iv i 
״; •oivo' ׳i׳ ;ysivu ,(v ;ױ  יאט על1נ

p*o; ivp ovi no ivdvtvjs' ih tsmvs. 
iv 10 נאיטטיסט <ya די װעט •;,uu אוגטעײ די ivsvo ovu evu ,vo'omp ײ ivii) 
•ivp iviviojvv iv i lie asn’ivio cvi «iv״tvavn oyn <t t1M (oevt סאכט סול 

ovi iv i’t’jvnvvi iv טמידס •;;1״ניל 
nmo.׳ vrovipvavi אױוי לאונסיי״ ;i;viivs ivo״oiv ivpim׳ v; די ;

י oivnv; ;i;v;לאנ; האט • י י י י  
ismva,;; די ovo׳tv;;ii )אי T'tpivo 

o'pin vs*iov vovvi ,i  no, די *i ; vp t ovu ivsvi vs’i;״*v; opvivjo’iv iv 
mvn איז »isitivo;iv nvnpvi i n 
 tv ivoviv ivo osvov; 1י,יא האנען

 טינטימ v ;vsvo o;;*ivsoiv tt» דען
i;<;״i« אין ovi ;;״נילדי ivp dt'io*; 

 ג*ל •i אין v;vi vs*li;ve׳ י1 סיל.״
io ;;•i״oiyn o i ײנט•; ;אנץ pvivs 

invn ortnvo אין v'viivtvi i n (דו;;3סאר אי  אוגטעו־ iv oiirvs ovi מיט י;
p«o; ivp ovi iv". 3״ i n0טרייי יײיני 

Biv י,או;ס-ל״ i Oivn ,נעזא;ט **v; t*v 
 *va. v;<B3Vo •i tio ט1*לי1חאנט וו'ן

 מיייי * ivttv; t’v nv op׳ip im סעס״
iv i ivo 33 1*יטע31א ;;i;viivaאון לל 

v; h  ivo ׳aiv*,i3 iv p iv103״ ivB•ט o׳;•iv v;voirvB;iv *i tv ,jvev.i i 
vvn ;;i3 itivB זיין vs’M ri; v ״! ״יז i;vtiv■׳vii ivivovo n n ;v  m v va־ vi( י1 *וחאלטסן ניט lie ivsitiva;iv 

01V m ;y;iv |iv ivpnriv ײייז ג  ivavn ovu /)von; |iv tv;vtivo viv •i *־״
1 vvvnveי ivo’v r i i  nvv;vovi;io 

3iv ne״r;v ; ovi .or;«r;v ivo « i״ie ovu 1ל  tvii ,ivovavonv iv, ׳;i 
siv iv p iv״ovu «i;viiva ivo 13 ענדייו ovu ,pne i ;vop on ivtrnov*;י ivavn vp'Ip i«t jiv iv i איײי אױוי 

iv;e»nv;״ .o______
ivo ז״נען רכ״ם אכעריקאנער

 אגטי־ױניאן no יטטראם on אין
ovie װאס א,1«יא«א;אנ ive יײגי יאס tie א*ין pv ניז v ,rn n ;v  on׳ov t 

ovu ,o*op vroio v o 1אי Vi (non iv itvnneiv ■ױ״?ריך iri ד״ י;ט1טײ1שא aiv״ip )vavn i*o .;;i;yiiva ivo)׳
VOlVOP Vt*1 J*V( אסאל DV03*1V3

*vt*;v;iv vp*i *iovp viwv*vv; *i *it oovovio ivroio v a*o o*nv t*v v*v iv i iv;v; ״viiva "iv p  |pavנמנ, *ive 
uynva v;*tvi *i ;*i;vo*n;; אלס on 

ivootiv סין .v i;v ;v«vi• va*Mvr 
ib r;nve;vp *i ovn tvii vovv<) י lvnv»v t*v ovn ,o**ai iv* י ; vp*ivov mvnv; tvo אין iVoi;v; ,)vo;;*Pvn 

iv rtv i in  iv ;;nvop va*l;nv iv ovn jiv v;ne זיך ~n  iv op*iiv;o*iv 
j;iM ;vmve ivivopnvp lie )vooov*v oivn ovn >vi;v;vavi■ *i tv;v; nv o;v*;r *i tv;v; oin*ev;;v *i  ivavn («i>i;vmve ivivopvivp *iv ii n ;v ;ive  *i a*o oovuve o**3i 

; ivor;nve;vp *i, סיט איז ); ;i;**o in i  tv* ׳oe׳o ;v;i* iva**> *i lie ;;iv i װאלם ;|ib Tii3;voviv v iv oin*ev m vio o iirv  ne t*;a tw ;v; on 
ivnn V3lvn ,;nm v fiat oiltr י1א tnv .n אלס m iv*;v ivo**3iv י v  De*m 

iv*;i* m װאיטען tmv; ivo«3iv *i oe**3iv iv ;;v  on tic u ip  k־;.va *oiv va*l»iv nv nrvar n » ;i» ro;*ivrov’v in  iye»v .iva**p;*03nv; *i  rv  oevtvivtv; in  lie vivvt*;viv 
v;*v;**v *i iv*;i* ׳ov*rv3 ovn ,ne *v> V3*lr;vooiv *i ne ivo**3iv on 1* נ«סV9V ne tv;n;;*iva

y יער $ w םראסט rn v־B /׳סכיחו
jy חױבט e  n n rtr ia  cjn |v 

vavn די ממוםיו ײאדאיו >iv  «v*

in טיאסט. ivve׳ ivo**aiv i;vt*ia oin;m va*isv #n ד  ,,iv; ivaan iv i no tvawv סס*ל. iv v ’ivnvp,״ *vo ivow on tv ,)vo*ii vtviv; ovn v3 nv tie nivar *i mvn׳vaj*aow אין iviivp iv i no ivp’iave *i”׳ivv ivivn Biympivo 20 *וי1א oiwvio. די *i  |Vi;**ia ovn i ;iiv ;vipivb עכירות׳ *iv *i no n;iio iv i iv p*n* 0*mn VO'• 191 איןV• vii8 in  ov׳*i  ivo •vip iv;*i ׳עטאל anaiveoavi oivn iya**aiv ivt**i• *i ovn ,on Tin וי1א* ojvan ivo .iv'vev; op'iona iv;**t ivio*a mvi ג*ט •opv ipirov̂ VPV i**p i**t I9iv no tv ,iv;*cv;ivo*iv *ia oivo n t*a;״ivt**i« *i T*t ivavn o וי1א* n ma*o o;vavi;׳;*• ,ain;vv; ovn vaivmpivo *i ׳טנידות <Vor *i lie •am ,ivonova ov*v ivivn ivo**aiv ,4 ׳/וגיטלױ ,ao**n ovi jvo v iv iv i ivoinv t*v ;vo v m vi ivv;v; v tv* <voiia mvo tv; .invuv; ivo*;pv; 1א| vooiv׳;lie ;;unyipiy *i t*v t*ib i׳tv *iv; ivoa ״iv iv;*inop*i2 in• t*v ivovnvo Ivor *i lie p*iv;.״vo־vviip v oo**aiv ivi* סיט aiv ?vor *i mvn r.n*ar rvi'ieiv i**t or•; ivo*** סון »vrnpivo IVI 3V11V• n* ײל11 ״l*v iva**i3ivo i**mvi no BBV1P ייטס*טאג3 i *i iorvaaiv t*ip i*h*׳nv .ivao איין io;v iv;**ov;iv iv i iv iyeo;y׳; ;ioo v;v;ן l2 on״aiv iv;*i;ior׳*oo־;vo Ivor *ivi oonv; טראסט oi**;r nv ivn n *; vtv iv nn*ar *i ivoniv iva**aiv ivno ivo**aiv *i tv ,n;no <*vnm iv;vp Tt ,ia inner v i» i •Ivan o**a tvaivn*t mv*nva oiv די vai*t*;v;iv *o;v iv i;varo*v ivav*v ivo**aiv 3 ypvav in  av *nv mvv»איין אויו• לױ ;**v;iv iv>v;v’w ; iv i .ieiv 
ovp o;v*wt)**■ א*ן vor in> *;*א in  |te va*ovP *i ovn v*iobh .א .e nv .ל onv ovn לאננ ;•ט iv;;vev;;v 

1 a*o tvivti ain*ev;;v ov*v no•אועל in  ovn t;iivB*aiv *i .v*;iv;v ivo a*;e א*ן ivr*nv ivevrva ovn nn*ar myt v ivevrva ovn iye**aiv *i iv;*tvi on ive iviva tnvaaanc ivivnw opn*i;*v t*v *iv; .)**•ovp Ivor *i )ie ivt**;v;iv ivaova in•1V0**31V
ענגלי׳טען חןם פון װטך סיגסטע די  

סטרייק סייגער
*v;;**iv ivavn oiv;**a vrלי;;v *i iv**t |« tvii ivoc;׳e in  i*v ivavia *n*ip nv אין nri*ar va**i; ive novr av*v aim p**iao in  nv ,ov;*o־m *nro;v iva>vt in  a*a om*ev;;v .;va iv■ vonv *i א*ן •n o**n;vo jvnv; t*v ״!Tt ivav;ivonv or*;, ־*trava nv lie ivo iv;**ov;>v in  ivavn iv;**o vr*>;;v *i ovn ,tv;;*o אנ־; |'iva*v tvolvny»v TVii vavn.i;v> iwivo**aiv iw ;v ; in  iv menv iv *v; t*v Div;**a *i ivv'or iv ;;i;vnva **iaevr;**ev; in  ne mvnv; aavo imvo;yovMv■, in  lie vo*ovp iva ־;vavMvi, m  |tv ״**aiv■ ivo**aiv TV*n* i**ia on pe vo*ovp ivr*ivo נ ס*יל  i*v ova*i> i *bv in t ni;aip •i iv;;*nv ovn iy;;w׳*;m;*P jiv iv*ne iv. זײ ;o vanv nv**t .oiv;**a *i • mv״;vevn iv**t .oiv איז — oinpiv ivavn m *;ino*iv כילחדח ;n *i |iv ivo*o;v;**rt**o *i,*i iv;v;*״ on;;vr״.   in  tv ivevn *י1או  jv;*o •i א*ן p*iiv inv; iv oiv;**o ivp;n **t .iviawniva vbtbp*i  *i  on ivana ivuin Tin mvn **t tv o**p;*;**v *i את ivo**aiv *i lie oio rai*t*;vrv די .ivr**inve in invor Tt ivtio •*t .TVt ae;ipiv v»;**v iv**t iv;*t א*ן vtv iv ivtv>in or•; mvo ivo**aiv loop איז  *oivb tv״.Vt*n 1V OIVT’O *1 |V01P 1 ״iva>vn ivoל03 |1א aiv aiv«o;vio *i ivaaviava iv r;nve;vp v ■v ov*v *i jve>vn iv *nv *n ina*o |iv iv ;n • inn*w tv ,ivo*mve nt *ia .oiv;**b 
tv; mvn oin*evnva*i• or*; invt *i avn ,m;v> r r a t  ne ד ne rv n n rt nv;v־vv;ivo;*v

V ivav;v;o*nv ivo**aiv oivib;vio 
•;vie ,vr*i;nvn *i tv ,;;nnvive  
**loov |1א vro**i ׳vr׳;iva jtr*t*tv 

in v  mv? יט; mvn ivo**aiv vv׳*a 
ovn ivtnva m v  ive*r t**p mv?o*iv 

•i;v?;;v tvi ivMmp inn*o

 אין ל>*גע זעלבע די »לץ נאד
אינדוסטױע. קלאוק דער

)1■ ■ilr| ■<*1 ו.(
iviiv; t*pptii iv;**t ivoivomv •לא 

*;*nv;o*iiv ivavn **t .pivor |iv r 
v lie ;;ip*vo;v iveלvi;vtvn;v v *אד*ן 

m i .iivva o;*vrn |1B ;;*b«o ovi 
*va iv  ovn , i n n  o;*i;vv; ovn iv 
*vivi n v  |iv tviav ivo*ii; v ivoip 

oivorv;e*iv T*t ivavn ivov;, א אלס 
o*o o**n;nv*ieiv ivhb jib |va**v 

**ovp nnve;ttp i n  no o**aiv m 
t*iv |iv ,vo איס ;*varivB tie )V3**v 

(.V*iioiv iv;*i
* * *

(,va*nrv; m vn n m r *i nva 
ytpy m  ovn ,o;vpva o*; tv? t*v־ 

inopvon■, i n  pe nvva n*aip 
vr**v*ovev״) n*iv |vov?rva ovn 

ovn ov tvii pm ,;;*o*a ivovv? |**t 
ovn ovn ,r;nve;vp i n  tvoipive 

 Itfovvi tyiyn ivaivnv•■; .געזארט
vo ivav t*v ov .oav;**a ;vao;*i*; 

*viv; ivivii n m r vtvn ivn tv ,t?* 
m vn ivt, זאל *va |**t o n v  o n  t*ir 

.v o n •  iva*i;vo i n  Tin o;vp

 אנחשע״ ל#ס ®ון של»וקנמוכער
 אמאל׳ ױ שטיצען לעס

סטרײקער. גאמײטער
At ?״« וון (׳•לוס M יארוןער נױ די אין סאכעד ir/ ̂עע תנע ̂ון o חאט ל w vm כבוד א וױרקיץ• איז ר»ס סענם. 73 מ״ם דאיאר צעחן חונדעדס זעיןס »ן סוסע די 

.52 יאקאי םאד  יענע טון וןוױטיװננעז די דינען אט
ivuvr, נעטיחט צױ אוגז חאט #דוכין ס. בדודעד יאמאי* דעס ®ון סעקדעטאר דער וױ:

 שטוגדען *וױי די ®אר קוױנדרוגגען
סטמיקער, אמ*יג. די ®אר «רכײט
W*5«ס סו* און קלאו? אסעײמן

fp----------------------$12,25. #ףיודיגג
מ*גו!??*שו־ סוט »רן קלאו? בערנמן
15,92 ---------------------------קן. דינג

?•yr.ws 6סו יןן קלןוק אישםערן
fp----------------------0.00. מוריגג

סו« ױן pif^p נער; »ון *דידסאן
.vp «nir*ppiiJio-------------£2.55

tvenpiu און bis
 fp--------------------62.25. ■עזריג;

ס»גו• סד» און p^p x א.
fp-------------------80.17. ®ע?נדיורי;ג

pî וויסיעדיסל ?p יוון ppn^s b*o*
fp----------------------17,25. נך»ודי;ג

v-jrwp ייז ?לס׳יק bio ססג׳״*מ״
fp---------------------441,72. ס׳יודיגג

52.410-------------------בוד;?ס »ון ?לײן
•iroppfiifo eio f 18 סלא.•? לידעד

9p---------------------------9,85. די»
30.45 -----------דידעספןד ױן סײסעלססן

 •8io 1198 ױן ו•9•ל ץ8י119ס*9מ
.9? amroppi-------------30,05 —

35.01-----------— חעדאויעלד ייין ©דעי9
0 P’f ’OOB810 118 019ל PPC1198*

— .9P-------------------27.23 
pp*i:90 eio- ן18 ••?9?י ד9ײל9

?9. :--------------------18.50
e- סס?ס r. 1190 118 ק19?ל ■io* 

.9P «mrBppt------------------8.88
op90 .rn 019?ל *P7H190 bio ii8

9P----------------------19.10. דיגג1פד»
8.25----------------װי:ע«סי 118

ppcî 118 ?19?ל וילבעד■ 9P-------------38.53. 118 אמאדסץ o ■io*
27.20 — ׳—־ ד-----־-------.9? ודיודינג

.*190 810 118 019?ל סילקםסי דזש.
20.70 -------------------.9* רינג1׳»8»ע?

•if׳8pvn:90 8io p8 019?ל יײד ל.
20.4K(---------------------------.9? די» noor̂ rn• ן18 •19?ל io■ 07ני*9ס-

א/-----------------------.9" מודיגג )22
iropvfî 11א ק19?ל בעלל ro ■io״

18.10---------------------------.9? רעג
?ך.ו8 :יונעס ח 2.30-------------------״

010.73-------------------ל
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ZM■

loin ,״»o iwaia on  ju a m fo • g a * c a y T g aIr
נאארה חשונט פח מיטינגען צור
םיטיגג. סוןן׳טעל חןר

3 *,ponvP?*• nnna ,ivaivroס** m  tv ,oTnprv ,;;*o*o o n  iv;vbv 
(jnvnv; ivenv; t*v ;;*a*a pyrvio 

o n  ivm;vmve tv pvn» o n  o*a 
ivapvn ,»iv*T3 די omtropvet;vo m  op*rv; ivavn ,איי;לאדע;* ױ;יאז 

 vopivm* די פון *wonaive די די;
 tv*t3 דער ,v;nve;vp v tv נערס

n T*t otn* פאמט;
—: |voPo;vrn,

*B*tv tv**v ivn*v tv r;*n t*v 
opvb atv o**pavtpnva, דאס v שאי״ 

i*v r*;vTVPTva*v v;*i;vor די *VPV 
vi;vortv vr*av; אין nv ptvPP i n 

 m אויוי ovnv; ovn v*iooti;*v םוט
tpi*n vpivar v v*iooti;*v,;; די און 

va*avp tnotpvipv יי 1פי ptv?P, סוט 
 pvotr■ oivitropvet;va oi*tpo• און

vr**v*ovoov tvo,| די אין nvo;*v־ 
v oavav; ovn ,oivaaye n  |te ivo 

te ovitor iv*t;v;| 1 דיBדאמ;vטאל;v 
i;vonv o אורזאנען, n  jvavn vaPvn

3 ,ivo tv re*t; t*v ov ovttדי 
iv;;na די v tv p*nv v*ioon;*v 

.i;vonv jvPvaiv;  nnotpvtpv די עaלV11 tv ,vo*Pr די
ivvitp i*v iv;**t ,ivatpv; t*v vo*ovp, אן דאס te ;;tavPB’tv) די tv ,ov;t*a 

3’*n, די ttv o’ovanva ארפייסער. די 
3 n;vov■ v ivotpva iv'vtו;נ1אי;*
*m  ivp ,)v;t;;nor;v nv**t ive 

iv tv;vipive m u tv; invtt aa**i; 
m די ive ivt**i■ די  o n  jivenp 

ovn otp*iat■ יס; i**p ive*tp ,דײדער? 
m  o*; iviytt ijn**?p vt*i jv;vn t*a 

*m tvo invtt oB’tpive itv oava 
;ivt**T■ va*l;;v ; װײד־ הויכע די דאס 

itv ovrt יט די; ;n;v;*;v ראדוסטי״■ 
te ovo*tt| די ivo**aiv מאכט T*tn די 

ivv*t■ די ואױף;-py *t itv (oo;voiv 
ovi ,o;**viva*v t*v vo*avPit *otpvt 

ovtt v*vvto*o *i a*tv יט; *;t און 
I*v ovtt. ,invtt oaviova o;v;*ivo;*v 

nא*;תםטריע ר v tv; jvovio;**v 
ovtt ovtt ,i;von*or in v o n; א*הר 

i*v ivivor ין .mvev; ivoo;tv 
,,vo*Pr vtv*i o*t> ;*T;ni;vn 
ovn די vo*»vp tvotpvtpv אנ;ענומען 

o*or;**v t*v;* װעיבע רעזאיוציע, א
tw;v; i n  ne mvttv; ivot;v;;v 

o n  ,■*mvaava די ,ora t;v o**tt״ 
ivav;v; onvtt va*avP די oava m e 

tv ירען1סארמ> v inn*eain |tv לאן■ 
tv ive אלנעטיי;ע a;vaaovrnvvi 

oo**aiv *i |to־n ;van v. די -tpvtn 
v*v די אװיף ל«ט o;vivb jniHX־ 

i;v o**tt, i דארסל*כ?*יט n  m v טי;ס
va*avp.״

tv a*ir iv ,ילם a n v o n םאר־ 
invtt ovn ,ivpvttv *i iva*>pi*tt

i n  l*v aivarv;o*nv ,חןזאלוציע 
ovn די ,va*avp o;*a i;v o**ttעסו־ ״; 

;tv t *» van; ive iv די װיסען לאזען 
 אתים־ mtv n*tv tv;**t ovtt שייכטען,

tnvnv; o;nv;, אייך *ייי v ivav; tv 
 r;yive;vP v ivavn *י ייטn;v;yלvג

va*avP ivtnv o*a, טיט׳ן tv pvttv 
ivevr סיםעי no ;naa*nve i n  ive 

*!שטענדע. nvaiv;atv v;*ov*v די n ,n די pvttv ivoamve tv טיט׳ן tv o;nv;e*tv o**t in*v a*tv vo*avp ivtnv iv;v;v;va״ ;vonv* איז עם
l**t i*a invtt ,mvnv; opivava «n 

o**i; א״ד ,rvi■ v i*v iv;v;wva tv 
ovn זאל ,in**a ive maanv;;v |**t 

 אױס־ optt in*v o**v ivaivtt |*v איז
iva**l? די אין;pa iv■ vaopy.; 

,nv**v ao;vav;ipa*v invt,
pveuva a■ יי i’tpo |tv piv?p tnopvam■ ointro ,אםם׳ן •

ם י א לוסםינ, מ
tvotpvtpv jvaivra קאטיםע״״

 r;nve;vp v tv איעלאתנ; די
ivat;v;;v oivn•

*;*v ,*ponvp;*■ ivn ia  ,ivaivro 
tv ,*tva”n oi*aivB די, iv va*avp 

ivrpv o**v*i*a*v״ ovo*'ivaive ovn 
tv iveo;v iv די ,Dintropvetwa 

 vo**nv»t; oivn.| • וחנלממ•
a tn  *uma i n דך n* פאל;ט; 

j>tv>P va*avp tvotpvtpv, סוט Itv 
nropvet;va tvapvavi■ oi*ipo 

o in אסס׳ז׳
220 ,piv* v; ,v;jmv voene 

 ■ivaivro לוסםמ, ױאיס
ivn Tvnaivtt : —

 a;vaiv; לײדיס איטערניי׳טאסול די
oiypi*vtt און יתיאן a;*vm  m 

ovn ,ai’tpo ,ptvlp m  pe nvva 
 e*twa- יתיא;ס o־tvp**a *tve*i איז

i*o tv ,ivr>po tv t טדאמן *v tnv 
ivaPvmv tvavn אײעד o n  pe vvna 

אסאסי־ אייער ײעיכען אן ס., ד. נתז22
v״nvtnv arm? ivr ימיאנם tv א 

P3m s  ivrotpan tv aw ,mnve;vp 
,aitra*e״ n  pv 0הא;די׳»מ ■*nv p

jrnaan;*v ivt םיר tnvn עתחדזלם

t**v a*a oa;vart ײענען v iv i״pv o 
r;vive;vp ivoa*orva dpi ive. •לאץ

t to,;״ivt;**M ;*i;var?vB iv* 
iv t 'IP tv ,;;t;**o iv**v o*o |v;var 
oB’tpivc pv oitropvettva invt 
pv ,ivt**i» va*?;;v;tv ivb m vn 

;ov ovn ,**vni* o n  iv T*tv ivanv 
op*nv;o*tv t*v 13 אין iv**v,אז יעף• 

 ivivt ivo**3iv pv ivay;*oo**aiv״
iv;*ipo*tiv א »ive ;n;*iiva n;vov 

i*a .|v;;t;;vior;v viv**t זײנען 
m*ra;v iv;;tvttvv; ivav א*י;* ;יט 

vo*onv| מיט iv**v ,אםאםיאיישאן iv 
 ptivi*־»o*; *i itv ovrn**ti va*tn די

i  pe ovo*tt*o* ײטער31א t;״i  |v* אור־ 
va*tn vi;vi*ob*ipv *i pe vavt פריי־ 

ivt אױוי ivi**>p. ױידזשעס, די*. DKtt 
ivtnv pv ivo**aiv *i םחאן־אינתס־ 

 d*ip i»;**t ,o*;rain אין מאכען טריע
n;v; יוי1א tv א סאכען ?ivav, לויט i*

.iv;vp*ivok iva**aiv איס ארדס1לעבענם־םטע;
iv**v ,ארבײטער די או סטײטמענט

.״*״״״״,n;vJIJifJ U J |VJ”I V IUWI UT IJM4IV* I n 4; ;יט iv;**t v*ioon;*v ivtnv אין .  ■Nt«U l/Mitt ftfMM.MM■
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 קומט עס אונקיאר. צו און אמעםיין
 דענקעץ ארבײטס־געבער מאנכע אז אױס,
 װען צײט, יענער םון טערמינען אין נאר
 געהערשט האט אינדוסטריע אונזער אין
 אין ^טיידארבײט, םון סיסטעם אלטע די

 געצײאונגענע געווען ײגען1 עס יװעלכער
 פרא- םון סטענדערדס נארמאלע ניט און

 ביידע זועיכע סיסטעם, א — דױןציאז,
 עס אײנםארשטאנען זיך האבען צדדים

 דערםאר ,1919 מאי, אין אויפצוגעבען
 איז דאס אז אנערקענט, חאבען די וױיי

 הא־ װגיאנס אונזערע איבעל. »ז געײעז
 די 1אי עס אז געהאיטען, מאי איע בען

 אן געבען צו ארבײמער די םון פייכט
 אניטטענדינע׳ םאר ארבײט טאנ עהרייכען

 צוםרידעגהײט מיט װעיען און וױידמןעס
 ױ^ר׳- יעדען אין אײך מיט קאאפערירעז

 דורכצוםיה־ םארזוך ^כי׳דיגעז און דינען
■רינציפ. דיעזען רען

 רעזויטאט דער אז ערװארטענדיג,
 יזאנפערענץ םאמעשלאגענער אונזער םון

 ארבײםס־גע• די םאר גוטער א זײן װעט
 ער1אונ איז ארכייםער די פאד און בער

מיר בלײבען אינדוסטריע,
אײערע, רעספעקט, מיט

גאר״ לײדיס אינטערנעשאנאל
ױניאן, װאירקערם מענט
פרעזידענט. שלעזמגער, כ.

סיווירט, קלאוס, באארד *אינט2דז«
 מניאנס מײקערס ריםער און דרעס

פײנכערג, י.
מענעת^ער. דזשענעראל

 װערען בריעף ביידע װי דעם, נאך
 פרע־ דאס בא׳&לאםען װערט םארגעיעזען,

 םײנבערג, ברידער די שיעזינגער, זידענט
 לאקאלע אלע און רובין און יינקאװסקי

 לואנפע״ דער אין זײן זאלען מענעדדצערס
רע^קאמיטע.

̂ילא־ מיםיננ דער װערט דעם מיט גע
סען.

* * ♦
באריכט. דירעקמארם אװ באארד
.1921,20 אפריל אפגעהאיטען מיטינג

קאמיטעם. אויפגענומען זוערען עס
 םון ארבײטער אן גאלרבערנ, ברודער

 דאם אינפארמירט, גארדאן, און נאבעל
 ער און סטרײק, אין מעג צוױי 1אי ער

̂ש זאל ױניאן די אז םארלאנגט,  געבען איד
 צוריהגע־ װערט םארלאנג זײז בענעםיט.

׳ װיזען.
 ױניאן דעזײנערס דער םון קאםיטע א

 זאי באארד דדפאינט דער אז םארלאנגם,
 פון לאגע דער אין פאראינםערעסירעז זיר
 עדקלערט, קאפױטע די דעזיינערס. די

 צוזא־ א צו קומעז וועם עס אינפאלס דאס
 די מיט ױניאן דער צװישען מענשטױם

 שםעלען ױניאן די זאל מאנוםעהםשורערס,
 דעזיײ די פאר, םאדעוענגען פאלגענדע די

:נערס
 בא־ זאל מאנוםעקטשורער יעדער .1

דעזײנער. ױניאן א שעפםיגען
 יןײן םאן נים זאל דעזײנער א .2

דעזיינינג. נאר װי זאך, אנדער
דא־ 35 פון וױידדא םינימום א .3
 םאך װערען עטאבליױט זאל װאך א לאר
דעזײנער. ,דעם

 האמײ דיעזער םיט צחאמעגהאנג אין
צושריםט. א לאסאי דער אױך שיסם מע

 װערט דעזײנערס די םון םאריאנג דעד
וופיםעס. דזשענעראי די צו איבערנעגעבען
 דעם פון מענעדזשער דער ניטנעװיץ,

 דעפארטמענט, ריםער אינחניענדענם״אוז
 ערסלערענ־ רעזיגנײשאן, דין ארײן שימט

 םא־ זײן איז מראנקהײם צוליעב דאס דינ,
רעזיגנירען. צו געצװאונגעז ער איז םיליע

אנגענוםען, ווערם חןזיגגאציאן דין ־
 געבען צו איהם באשיאסען וועדט עס און

זואלןיישאן. װאמ& צזוײ
:באריכט םענעדזשער׳ם דזשענעראל

 אנ־ וואס באר^כטעט םײנבצרג ברודער
 טרא־ סײנע זײגעץ טרײד חנם באלאנכט

 זײנען עס פארגעהוםעז. נימ נאר בעלס
 עוצלכע סאםפיײנםם, געוחנהנליכע פאראז
אחן אםיםארס זײ בײ אנמנדעם וועחנן ___ ■> ̂חנוײג̂יםמן*

njn איגדעאעגחננט אח ריפער

דעפ אױוי םעגעדזשער איס אגגעשטעלט
 ברודער און גיסגעװיץ, ברודער פון פיאץ
 קלערס לואםולײנט דעד װערען זאל פ״ן
 דעם אױף אפיס פראטעקטױו דעם פון

סלוצקי. נרודער םון פיאץ
איבערגעגע״ װערט פראגע גאגצע די

 טאכט פויע מיט פײנבעמ ברודער צו בען
האנדלען, צו

 חשאינט דעם פון טיטינג רעגולאד א
 דעם שבת, אםגעהארטען װערט כאארד

.1921 מאי, טען7
 םײ יעצטען דעם פון פראטאהאיען די

 דעם םוץ און אפריל טען16 דעם םון טינג
 װערען אפריל, טען26 םון מיטינג ספעשעי

גוטגעהײםען. און םארגעיעזען
 דײ אװ באארד די םון באריכט ׳דער

 די און םאר^עלעזען ווערט רעיוטארס.־
 ניסנעײיץ׳ן געבען צו עלואמענדײשאן1

 צורימע־ װערט װאקײשאן, װאכען צוױי
װיזען.
מע־ ״םאראײניגטע די פון קאמיטע א
 אינםאר־ אמעריקא״ םון אדבײטער טאל

 דעם מיט מעמבער א זײערער דאס מירט,
 אן איז םאטער װעמענם סארקין, נאמען

 ,9 לאקאל אין טעמבער ױניאן אלטױוער
י און הראנין, זעהר איז  אז פארלאגגען, ר
 זײער שטיצען זאר באארד דזשאינט דער

 אראנ־ האבען זײ װעלכע אונטערנעהמונג,
ברודער. קראנקען דעם גוגסטען צו זשירט

 צו איבערגעשיקט זוערט םארלאנג דער
לואמיטע. םינאנץ דער

 יאלואל פון מעמבער א פלעגלער, א.
 באארד דזשאינט דער אז פארלאנגט, ,35

 דער םאר ארבייטען צו ערלױבען איהם זאל
סטריט. טע9 איסט 59 זיזער, םירמע

 אײד־ ביזנעס דער סאמער, ברודער
 אז ערקיערט, דיסמריחט, דעם םון זשענט

 םון ארונטערנענומען ברודער דעם האט ער
:•אורזאכען פאלנענדע די םאר פלאץ רעם

 פלאץ דעם אין האם ברודער דער .1
שטיק. םון געארבײט

ארבײ־ גענאננען איז כרודער דער .2
 װאס אכטענדיג, ניט ׳פ<אץ דעם אין טען

 געסעטעיט געהאט ניט נאר האט םירמע די
 דעם םון פאריאנג דער ױניאן. דער מיט

• צוריהגעוױזען. ווערט ברודער
צושריפטען. פארגעלעזען װערען עס

 דאס אינםארמירט, יאננער סעקרעטער
 באגרי־ טעיעגראםײטע א געשיהט האט ער

 ארבײ־ דעם םון יןאנו׳מגשאז דער צו סונג
 משאינט דעם םון נאמען אינ׳ם רינג *טער

 סעקרעטער דעם םון האנדלונ; די באארד.
מטגעהײסען. װערט
 בא־ קלאוקםאכער סינסינאטעד די

 דער פאר באארד דזשאינט אונזער דאנקען
 געגע־ האט זי װעיכע שטיצע, מאראלישער

 איז װעיכער םארטרעטער, א זײערען בען
 צמאםענהאנג אין יארק, נױ אין געװען

 גע־ האבען זיי װעלכען םטרײק, דעם םיט
 םירמע דער געגען סינסינעטי אין םיהרט

און.שטײן. סטערן בישאף,
 לאי־ואל םון מעמבער א עםקין, ברודער

 םון מעםבער א קאוםמאן, ברודעד און ,1
 רעזיגנא־ זײערע ארײן שיקען ,11 לאקאל

 זײע־ ױניאן. דער םון אםיטערם אלס ציעס
אגגענוסען. װערען רעזיגנאציעס רע

 דער דאם םארלאנגט, 11 לאקאל
 יא־ אינסטרואירען זאל באארד דזשאינט

 זײער םון כמןמבערס משפם׳ן צו ניט 9 קאל
 קלא־ אז פארלאנגט, לאקאל דער יאקאל.

 זא־ 11 לאקאל םון מעמבערס געגען געס
 נרי־ דער צו װערען איבערנעשיקט יען

 באארד. דזשאינט דעם םון קאםיטע װענס
נוטגעהײסען. יווערט םאריאנג דער

דעם, געגען פראטעסטירט 21 לאקאל
 גע- ניט האט באארד דזשאינט דער װאס

 די םארטרעטען צו אםיסער זײער רוםען
 קאנםע־ דער בײ הלאוק־מאכערס נוארקער

 םאנױ די מיט ױניאן דער צוױשען רענץ
פעקטשורערם.

 אינסטרואירט װערט סעקרעטער דער
 אױבענדער־ דעם צו ענטםער אן שיקען צו

 זוי וי1א אז ערקלערענריג, לאקאי, םאנטען
 ספע־ קײן פון ניט באשטעהט יאסאי דער

 םײ אפרײטארם, םון נאר טרײד, ציעיען
 מען ה;)ט דארום פרעסערס, און ,נישערס

 דעם םון םארטרעטער קײן גערוםען ניט
 טריידם אויבענדערמאנטע די װײל לאקאי,
 םארטרעטערס דורך רעפרעזענטירט װערען

.35 און 9 ,1 לאקאלס די םון
 פינאנץ־ דער אפגענעבען װערט עס

:באריכט
רעלאמענדירם, םינא^גןאמיטע די

 קאונ־ לײבאר און Tטרי םענטראי די דאס
 דאלאר 25 םיט װערען משטיצם זאי סיל
 אפעךשאפ די געגען קאמןי איהר אין

מואװמענמ.
 <ױײ באריכמעט םינא^סאמיםע די
 מד זיך האט קאלל״ יארק גױ די״ אז םער,

 םאד אדווערםײזםענט אז םאר װענדעט
 די װערכע אויםגאבע, ספעציעלער דער

 צו ארױס גיט צײםונג אויבענדערטאנטע
 םינאנץײןאמיט/* די אנױוערסארי. איהר

 באארד דזשאינט דער דאם רעהאםענדירט,
 אתוער- םיידזש אכםעל אײן געבען זאי

םײזמענט.
אויך, באריכטעט םיגא^רןאםיטע די

 אײדזשענט, בחנעס א ירעם, ברודער דאס
 אוועהשײ איהם דארזי מען און תראנה, איז

 גע־ זיין *וריהגעדױנען זאל ער אױב הען,
 רעקאמענדירט, האםיםע פינאנץ די זונט.
 ברד דעם זאל באארד דזשאינט די דאם
דאלאר. 200 םים שטיצען דער

קאםיפמ נאגץ פײ חנר םון רעהאםענדײשאנס אלע
■ ־

 דזשענערא< דער םײנמרג, ברודער
 #נאארד דזשאינט דעם פון מענעדזשער
 געחאם חאט ױניאן די דאס באריכטעט,

 איז פארלױםיג און חאנפערעגצען, עטייכע
 באריכ• צו כאשטימטעס קײן דא ניט נאך
 ?ײ■ זואס קאנםערעגצען, ארע י1אוי םען.
 מא• די חאכען געװארען, אפגעהאיטען גען

 פאר־ איין אין געהאיטען נוםעחפדעורערס
 רעדד זאדען װײדזשעס די דאס לאגגען,

 םאר• זארעז שטונדען די װערען, צירט
 מאגוםעקטשױ די און ווערען, יערי-־ט

 ארוג• םרײהײט די האבען זאלען רע
ארבײטער. טערעױפיקזח

 איז װעיכער שלעזינגער, פרעזידענט
 דער געװען קאנםערעגצען די אױןי

 אן גיט ױניאן, דער םאר רעדנער הױפט
 ראגע. גאנצער דער איבער איבערבליק

 אננעלעגענחייט, גאצע די באלײכט ער
 ארגױ לאגײטע אלע די איבער גיט און

 מניאן דער םון קאמיטע די װאס מענטען,
 טענות די אפצושטרײטען געברויכט האט
 אויך, ערקיערט ער צד. צװײטעז םון
 ניט װעלען פארטרעטער ױגיאן די אז

 םון צושטימונג דער אהן זאך לױין טאן
 מעמ־ די אהן און באארד דזשאינט דעם

בערס.
 רי םוז האנדיוננ די און נאריכט דער

 אײנשטימיג װערט םארטרעטער ױניאן
, גוטגעדריסען.

 גע• מיטינג חנר װערט דעם מיט
שלאסען.

סעקרעטער. לאנגער, ל.

ר. ש נ  אפבעפארען רענט
ס לאס אין ע ל ע ש אנוז

 מאנטרעאל, םון לענטש, דזש. ברודער
 געווען יאהחןן םיעלע םאר איז קאנאדא,

 באארד דזשאינט דער םון בעאמטער א
 מאנ־ אין ױניאז קלאוקמאכער דער םון

 באליבט זעהר זיך האט ער און טרעאל,
 דער םון מיטנלידער די בײ געמאכם

 םולע זײן געטאן איסער האט ער ױניאן.
 אין ארײנגעטאן געווען כסדר איז פליכט,

 און יעבען און לײב מיט ארבײט דער
 םון איז ױניאן חגר םאר ארבײט זײן

געװארען. אפנעשאצט ריכטיג אלעמען
 םא• זײן אין קראנקהײט א צוליעב

 פאר• צו געצװאונגען געװען ער איז כייליע
 קאיײ נאר םאהרען און מאנטרעאל לאזען

 1בא צו אויסנעחליבען האט ער פארניע.
 די אנדזשעלעס. יאס אין זיך זעצען
 בא־ שטארק נאטירליך עס האט ױניאן

 געװא־ אױסגעדריקט איז דאס דויערט.
 באדד דזשאיגט םון רעזאלוציע א אין רען

 ^גערעכ־ די אין געדרוהט געװען איז װאס
צוריק. װאכען םאר א מיט טיגחײט״

 אםגע־ יענשט ברודער איז זואר די
 םאנטאג אנדזשעיעס. לאס נאך םאהרען

 גע• איז ער יארק, נױ אין געװען ער איז
 אינטערנײשא- אונזער םון אםים אין װען

 ״גע־ דער םון רעדאקציע די איז נאל,
 אלעמען מים זיר האט און רעכטיגהײט״,

 געוואונ• איהם האבען אלע — עגענט,1גע
םאר־געזונט. הארציגען א שען

 ברודער װאס גענוי ניט וױיסען מיר
 טאן. אנדזשעלעם לאס אין ׳װעט לענטש
 ער וועט מאמער זיכער, איז אבער אײנס

 יןיאױד די מעט טרײד, קיאוה אין בלײבען
 איחם אין באטומען דארט ױגיאן מאכער

 קעמפער געטרײען א לןראםט, װיכטיגע א
 ארגאניזױםע די םון אינטערעסען די םאר

ארבײטער.
רײזע. גליקליכע א איהם וױנשען מיר
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קאהען ם. פ«ניא פון
שעי י ק״« ’סעליע י5עדיו .: ( pB'spp.(

 כילדוגג ארבײטער רועגען ק^גפערעגץ דער אױף געהארטעז סארטר^ג, א
̂ן אםעריקא, איז יארק, ױו ריסוירטש׳/ ס*שי»ל r* סקרל ״נױ דער א

צםען. דעם אפריל
גע״ דער אנבאראגגט װאס

 ארבײט, אוכזער פון יציכטע מעפיגקײטען
ער־ ארעם צום כדאי איז

 אז פאקט, דעם ארױסציבריינגען שטען
 בא־ האט יואנװעניטאן די װען ,1916 ?ײט

 פאר יאהר א דארער טױזענט 6 וױליגט
 צײי־ בירדונג פאריטורײטען צו צװעק דעם
 איגטערגײ־ דער םון טיטגרידער די שען

 םיר האבען טאג הײגטיגען ביז עאנאי,
 ביײ םון פארמען הויפט דרײ ארגאניזירט

צענ״ ױניטי די )1 :טעטיגקײט דוגג
אוניװערזײ ארבײטער דעם ׳•) ;טערס
אפטײאוננ. עקסטענשאז די )3 און טעט

 מיר האבעז 1917 אין
 ױניטי צוױי געעפענט «דן װאוקס דער

 אוגזער און צענטערס בילדיגג אוגזערע
 אוגױוערזי־ ארבייטער טעטיגקייטען

בא״ גאנץ א טיט טעט ״
 האט ביסראכוױיז פדאגראם. גרענעצטער

 אזױ. אױסגעברײטעט, ארבייט אונזער זיך
 צענטערם ױניטי 7 מיר האבען יעצט אז

 כייט אונױוערדטעט ארבייטער דעם און
פראנראם. םארצוױיגטער ברייטער א

גע־ צענטערס ױניטי זיבעז די
 סקול פאבייק אין ?יך פיגען ױניטי די

 סארשײדענע אין געביידעס נענטערס
 י/ד אין יטטאדט. pc םייאעז

 קיא־ אגגעפירט װערעז צענטער ױניטי דען
 די םאר אנפאנגער, םאר ענגאיש אין סען

 שפראך רי אביסער יזאנען װאס
 לערער די ענגריש. סקול האי אוז

 ךע־ סיזול ״איװגינג פונ׳ם באשטימט זײנען
 עדיוחיישאז״ אױ םון.,באארד םארטטענט״

 אױפזעהער, אן האט צענטער ױניטי יעדער
m װעײ יזער״, סופערװ ״עדױחײי£אנאה 

 ״דעפאדט״ דעם פון באשטיטט װערט כער
 רײ־ןריאיישאן ענד קאמױניטי אף םענט

 עדױ״ אף ״כאארד דער פון סעגטערס״
קיײעאן׳/

 אראנזשירט איגטערניישאנאר אוגזער
 די איבער קורסען רײע א אומאפהעגגינ

־ U ג י ד :געגענשטאנדען םאאגענדע
ע ט כ י ן ן ן ׳ ו ר ם ע ־ ד ־ י י ב ר  א

ר ע ; ט נ נ ו ג ע ו ו א ־ ב ד י י ר ט
 ע ש י ט י י א e ן ם ז י נ א י נ ו י
ע ;ע י מ א : א p ע ש י ט ח א ר  פ

; ע י ג א ל א כ י ם ע פ ט כ י ש ע ן ג ו  פ
; ע י צ א ז י ל י ו ױ ; צ ר ו ט א ר ע ט י  ד

ק י ז ו  ׳ װ. ז. א. ,ג נ ו צ א ש פ א מ
אונ־ קומען צענטערם ױניטי די אין

 אװענ־ פיגף אדער פיער טיטגלידער זערע
 די פון טערסטע די וױ אזוי װאך. א טען

:אטיר־ גאנץ עס איז איטינראנטען, זײנעז י

 פארגע־ זאל שפראך עגגלישע די אז ליר,
 אונזער אין פיאץ וױכטיגען א זעהר טען

 איגעמײ־ אונזער אין פראגראם, בילדוגג
 אונטער״ רערעד 40 אוביגעפעהר *יאן. נעם

 ענג־• דער אין םיטגלידער אוגזערע ריכטען
 מא־ צו זיך מיהען מיר שפראך. לישער

 •ראקטיש״ אזױ יזיאסען דאדגע די כען
טעגליך. װי גוצליך

 די אין װערט װאך א אװענט אײן
 ע• ג פאר אפנעגעבען צענטערס ױגיטי

ט נ ו , ן ו א ז ע י נ ע ד י  יעק־ א ה
 אוי ״באארד דער םון ,באשטיטט טיטודער

 דאדגע די אין באיטפרעכט, העיטה״,
 הי־ פון פראגען וױכטיגע געזונט־לעקציעס,

 װ. ?. א. יטאפ, אין דױים, דער אין גיעגיע
 די דאיזטױרים. זײגען לעיזטשורערס די

 די ;צייט יטעה א םארגעטט לעקטיטור
 די םארברײנגען אױענט פון יטעה צװײטע

 ״דזשיטנאזיאום׳/ דער אין סטודענטען
 אונטער איבונגעז פיזײטע טאבען זײ װאו
 קאמפע• םון אױפדכט און לײטונג דער

לערער. ׳טענטע
דעם׳ אויןי ארבײט אונזער

 ביל־ העכערער פון געביט ארבײטער דער
קאנצעגטרירט איז דוגג אונױוערזיםעם.

 אונײ ארבײטער דעם אין
 יטבת אנגעםירט װערט װאס װערזיטעט,
 אין פריה דער אין זוגטא; און נאכטיטאג

 אין געביידע ארטיסטײטער יטעהנער דאנ
 קור־ די הײ־סקול. אוירװיגג ױאשיננטאז

 אין געװארען אנגעפירט זײנען װאס סען,
 :זײנען 1920—1921 םון לעהר־יאהר דעם

ז א י נ ױ ־ ד ײ ר ו נ ע ויו ט  ;ן ע ג נ ד
ר ע ט י י ב ר ; א ז ע מ ע ל ב א ר  פ

ע נ ר ע ד א ע מ ט ״ י י ב א נ א ק  ־ י ל ע
ן ר ו ט א ר ע  ־ v נ ע ״ט י מ א נ־ א ק ע ט
; ע י פ א ך כ ע א ט ״ י ד נ ק א ר ־ פ י ס  פ

ע י ג א י א ן ב ו ; א ק י ג א • ל א  ס
; ע י ג א י א י ; צ ר ו ט א ר ע ט י ל

ן ע ט כ י יט ע ג ו ־ ם א ז י ל י ו ו י  צ
; ע י י צ ל ד א ן ר ו ט פ א ט ט  ״

ן י ר א ע ר ד ע ג ר ע ד א ־ מ י צ
י ;ע י צ א ז י א י ו ו ' ע'ר־ נ ד ע ר ד
 ארבײטער אוגזער אין װ. ג א. ט, ם נ ו ק

 סטודענ״ 300 דאן זײגען אוניװערדטעט
געװעז. טען
 אז באמערקן, צו װערט דא איז עס .
 גע״ דך כײר האבען םאיעץ כיערסטע די אין

 גרו״ ״קלײנע םון פרינציפ בײם האיטען
 געהט לערגען דאס אז גלויבען, םיר סען״.

 די װאו גרופעז, קלײנע אין בעסער צו ן
 נעהגטער װערען שילער די כײט יעדער ,

באיזאנט.
__________?ומטו, (פ^יטזעאו:;__________

די נאדײכערען צו ןוערען, אײנגע״טאפט
״,רײברער
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 נעחשט װעמ#ן םט. אין לוןרןו*ד דער
. מרנ״ט. עדױק*יט»נ»ל »אר זיך

 איז װערגאנן כיאוגט פון H3 ו*י»ד
 יוניאן. אונזער אין ראהאר נ״ער » נאר
 װיסעז, אונז «ען• ראזט ראסאל דעם פון
 הד דעס פאר נעישיאסען האנען זיי א?

 מיט פארנמחטען «ו ױך סיזאן טענדען
טיט־ רי *װי׳פען ארנייט עדױיױי׳פאנאר

ס •ין גייחנר  וןרליוד און«ײ י^ולאי, מ
חילף, יונזער נעז

 גייט ט»ן עס װערען מױ נאטױיױ,
 דט«ר זעחר ו ייו ר*ס פארגעניגען,

 װ׳ןר״ טאוגט »*| יאלאי דעס פון נאיפרוס
 וי פון י«וי)*יס אנדערע די זפיען נ«ין.

 ניי• am נאנפאמען יעטעדטיאר ארורינע
 זײ זאיען .vrrvtom ט#ן און יפויר
m ןנפאנגעז נ»»»טעגס יפױן i ivsm* 
 פ»ר טעפידוײט ערױין״׳פןנאל פאר נער
 (יי װעיען סיר און סיזןן נעהסטען דעס
ו״ניפען. ג^ייס דעס אין

ען דעם אױס ענ ען ױ םון ל רוי ו פ ע ױ ר עו ס ס ײ נ סו
א איז אנ ס שי

4₪₪₪m₪₪mmmammm₪a/₪mmmmm+<m
סקולםאן. ק. פון

צען םי א אר פון נ אנ ש ײ ס ױ ם עד ענ ם רפ א עפ ד
פאקדלטעט אוגזער פון טיטיגג א

געװא־ אבגעהאיטען איז װאר לעצטע
 באארד עיןזעקוטױו דעם םון מיטינג א רען
 םאקויטעט אינטערנעשאנאל דעם םון

 גע־ בעשפראכעז זײנען עס װעלכען אויף
 די באצוג אין םראנען, וױכצןיגע װארען

 טעטיג־ ערױקײשאנאל דער םון ■ראגראם
סיזאן. נעקסטען םולם קײט

 אנ־ געװען זײנען מיטינג דעם אױף
 ל. דר. :פערזאנען םאיגענדע די װעזענד

 עלסי סיס ׳טולץ, ם. גוסטאװ װאיטאן,
 איעחסאנ־ און װײסטמאכער די פון גלוס,
 מ. םאניא * מיס און םישהאנדלער דער

 עדױקײשא־ אינטערנײשאנאי םון קאהן
דעפארטםענט. נאל

 בע״ איז איבעײעגוגג גענויער א נאך
 גע״ רעיואמענדירען צו געווארעז שלאסען

 ז״ער״*םײנונג לויט װאס קורסען, וױסע
 מיט־ די םאר װערט גרויס םון זײן וועט

 זיך װעלען אס ױניאן, דער םון גלידער
הלאסען. די אין כאטײיעעז

קורםען די טון אדמלײנס די
 עדיױ דע& םון צוםרידענחײט דער צו

 גרױם זעחר איז דעפארטמענט, סײשאנאל
 אוטלײנס. אונזערע םאר נאכםראגע די

 געווען :אכפראגע די איז זואך לעצסע
ן|ו• נעםוזט האבעז מיר דאס גרױס, אזוי

 עס האכען מיר און קאפיעס, נאך דרוקען י
 צו־ זײנען מיר םערגעניגען. מיט געטאז

 װי קאפיעס פיעי אזוי דרוקען צו םריחנן
 פארלאגג דער זיין. נויטיג נור װעט *ס

 אז סמן, גוטער א איז אוטלײנס די טאר
 טאראינטערעסירען מיטגליעדער אונזערע

 עדױתיישאנאל חןך םים מעחר אלץ Tt׳*
 װײזט דאס ױניאן. אונזצר םון »רכײםז

גע־־ חאבען כױר װאס קורסען די אז
גײ אױסגעגוםען חאבען טמאן *

 הילף ;רויסע א זײגען אוטלײנס די
 באזוכט האבען װאס סטודענטען די פאר

 דעם אפ םרישט דאס לעיוציעס. אונזערע
 פאר־ א אויך ענטווײןעלט עס און געראנק,

 שטױ צו װײטער געגענשטאנד דעם לאנג
 װעט מיטגלידער אונזערע פאר דירען.
 װיסען, צו אינטערעסאנט יין1 אויך אפשר

 די אויוי איז נאכפראגע גרעסטע די דאס
 טר״ד איבער לעקטשורס די פון אוטלײנס
עקאנאטיקס. און ױגיאגיזם

םטודענטעךקאונסיד. פדן מיטינג #
 אר־ םונ׳ם סטודענטעךקאונסיל דער
 דואד לעצטע האט אוניװערזיטעט בײטער
 םאר־ באטראכטען צו מיטינג, א געהאט

 בא־ געװארען איז עס םראגען. שידענע
 אנהאלטען זאל קאונסיל דער אז שלאםען,

 זומער די דורך אויך טהעטיגהײט, זײן
 ®לא- סטודענטעךהאוגסיי דער מאנאטען.

 און ״אוטינג׳/ אז מאכעז צו אויך נעװעט
 יוערען געמאכס באקאנט װעט גיכען אין

זײן. װעט דאס װאו נע;.און1-

האוז ױגימי דער אץ לײברערי די
 איו װײסען, מיטגלידער אוגזערע װי

 פארעסט אין הויז ױניםי דער אין דא
 ױנײ די אבער לײברערי. שענע א פארה,

 די באשיאסען האט קאמיטע הויז טי
 צוצוקויםען פארגרעסערען, צו לײברערי

 גע־ זיך האט קאכױטע די און ניכער נאד
 דעפארט־ עדײקײשאנאל צום װענדעט

 א צוזאמענשטעלען זײ העלםען צו מענט,
 לייברערי. דער םאר ביכער נײע מון ליסט
 םיסוױר- וועיעז מיר און אייגלאחנג, די אנגענוםען םארגעניגען מים האבען מיר
ױ אז

װער׳/ ״װאוטעגס די אין מיר לייענען
 ליײ די רעירעזעגטױט װעיכע צייטונג א

 אין טאגופאקטשורערס גארטעגט דיס
 םילארעלפיא׳ער די אז ילאגד, גאגצען
 יןוטענ־ דעם בײ װעלען באסעס קלאוק

 באנ״ט דארף װעלכער אגרימיגגט, דען
 דורכאױס מאנאט, קומענדיגען דעם װעדען

 שכירות, די אין שניט״ ״א םארלאנגעז
 װאד שון דער-פראגע אין רעוױזיע א

 די פון צורייואײנפיהרונג די און ארבײט,
 מיטינג דער שטוגדען. אכט־אוךפופציג

 בעשיא• דיזעס האבען בעל-וזבתים די װאו
 געװען מעלדעט, צײטוגג די וױ איז, סען,

 צײטונג דער אױסער בעזוכטער. גוט א
 מאגופעין• יעדער דאס דך, מיר דערװיסען

 א נדט געװארען .;עטעקסט איז טשורער
 פײטען יןענען צו אום געילה סוכיע היבשע

 װעלען אדבײטער די װען ױניאז, דער טיט
 פון בערויבען יאזען צו זיר ערלױבען ניט

 אזוי האמגז מיר װערכע פאר רעכטע,
 פרױױלעגיען און רעכטע בעצאהיט, טײער

 ם*ט בעצאוד,ט האבען טיר װעיכע פאר
יעבענס. אוגצעהליגע און באוט אונזער

פייארעל• אין פאר יעצט קוטט דאס
 גרויס אזױ איז טרײד, קלאוק די װאו פיא,
 אונז בײ װי שטארח, אזױ ױניאן די און
 װאהרשיע- גאנ״ז איז עס און שיקאגא, א״ן

 ברויט• אונזערע זאלען דא אױך אז ליד,
 אױב וױיל זעיבע, דאס טהו; װערען געבער

 ברײ פיראדעלפיא׳ר די אז אטת איז עס
 טען אז צולאזען, אזױ זײנען אונזערע דער
 שטא־ אביסעל לעבען דיער סאכען כדוז

 מכח אטת אויר דאס דאר איז טעטשנער,
 דא זײגען כייר ;שיקאנא אין דא אוגז

 הױפטזעבליך ;עװארען׳/ ״גאגליקט פשוט
 םון הונדערטע װען יאהר, יעצטען• דעם

 לאגג מאנאטען זײנען ארבײטער, אונזערע
 איבער שלאנג, און שילינג ארוטגעגאגגען

 די מיט זוכענדיג דיסטריקט קלאוק דעם
 װאו פלאץ א װיגקעלאך אלע איז אויגען

 און לעבען, שטײזעל א טאכעז קען מעז
 װארשײנלץ־ װעלען באסעס אונזערע אויך
 זיך זײגען זײ (אויב צוזאפיענקוטען זיך

 און יעצט) ביז צוזאמענגעקוטען ניט שוין
 טעקסען, דך אויך װאהרשײגליך װעלען

 פאר חאילה נ*ט געאד סוטעז היבשע מיט
 אח, בעגעפיט, סטרײק שוז • צװעק דעם
 ניט, נאר זײ זײנע; אפ שלעכט אזוי נײן,
 מיט קאםוי א פיהרען צו נאר !ױעאום חס

 אטאא געלד, האבען -כיען טוז ױניאן א
 גױ־ אטאל ארעסט, אן כיאכעז ניען דארױ
 די אנצוברעכען אײנעם זיד מען טיגט

 ארויסקריגען טען דארױ אטאל און בײנער,
 אלײן װי אזױ און אינדזשאנקשאן, אן

 ניט, זיל קענען אלעס דאם אט דורכפיהרען
 אנדערע זײ, םאר טהון אנדערע דאס כיוזען

 ס׳האט באצאוזלען. גוט זיר לאזעז װעיכע
 קומט דאס ואסירט. מאל םיעל שויז

 אי• אינדוסטריען פיעלע איז פאר יעצט
 נאך װעט זעלבע דאס און לאנד, בער׳ן

 משיח, וואנעז ביז יאננ אזוי פארקומען
 דצר־ קוטען. װעט סאציאליזם דער אדער
 װעמען געגעז מיר, מיר, קענעז אבער, װײא

 געטאכט, װערען םארבערייטונגען אילע די
 װאר־ און הענד פארלײגטע םיט זיצעז ניט
 חאט פארנאנגענהײט די י כבוד. אויזי טעז

 צופיעל קײז אז בעוױזעז דײטליך אונז
 אונז טיט םען האס רחטנות אדער כבוד

 אמת דער וױ און געהאט ניט קיינכואל
 דארף װער ניט, דאס מיר ערװארטען איז

 מיר נױטיגען װעניגער נאו און כבוד זייער
סאדערונגען האבעז מיר רחטנות. אין זיך

 װעיבע פאד פאדערוגגען, גערעכטע און
 :ון• פארגאגגעגחײט דעד אץ האבען םיר

 דאפ טהען טיד און געײטען, און יועםפט
 אוױ דאס טחוען און אױך יעצט טחון

 און אונעמענען אזױ מענטיג, און שטארק
v לןלאוקמאכער וױ :עגייסטערט, m\ דאס 

 חוגדער• םועגדען יןענען זײ אױב טחון.
 אונזערע אוס דאי?אוס, טױזעגדער און טער

 נע• און שלאגען אױסצוחונגער̂ן םענשען
 צוזאטעד בעוױיזען מיר קעגען לײדיגעז,

 אױסצד #גענוג גרויס סוטע א צוקל״נען
 י םיט פאמיליע סטױיקענדע א חאלטען
 ;סייד ניסעי א מיט און ברױט שטײןעל

 נאצאחיען צו אפארדען חאגען ךײ אױב
 •יקעטס אונזערע זאלען ןײ געגגסטערס
 אנגרײטען דך מיר דארפעז צושלאגען,

 אוד מיטלען.גענוג, מיט אטוױיניגסטעגס
 באנדצ״ מיס מענשען צושלאגעגע זערע
 אכיסעל פארזאמען, צו מעדיצין און זשען
 אוד נאף זאלען דערצו און מיטלען געלד
 דעם טיט באזעעיט זײן ק^טפער זערע

 אױ• איז יןאטף m דאס געדאנק, גרויסען
 דאן חײליג, אױך וױכטיגקײט זײן סער
 כר״נ״ אנשטרײנגוגג און מיח אונזער װעט
רעזויטאטען. געוױנשטע די ;ען

 נעשיוס דעם לױט חאט יאקאל יעדער
 בעשאפען צו בעשלאסען מעפבערס, די פון

 אײגער יעדער אוז געלד, סומע געוױסע א
 מוז #דין גיט זאל ער ארים וױ אונז פוז

 חונדערט א דורכפיחרען בעשלוס דיזען
 פאר אז וױיסען.טיר געוױס פראצענט.

 בעצאח• צו שװער זעחר דא& איז מאנכע
 ײי| אז געדעגסען, אבער מוזט איחר אען.
 ױניאן די און סטרײס א צו קומען זאל עס

 יעחןן ארױסצוחעיפעז בכח ז״ז ניט װעט
 טױזענד דין דאס װעט אונז פון אײנעם

 שטרײנגט ביטערער. און שװערער טאל
 װעגען אריץ דף טראכט אביסעלע, אן זיך

 געזאגט אױבען דא האבען מיר װאס ארעס
 אין אז שלוס צום חופען װעט איהר און

 צו האבען מיר װאס דאס מיט פערגילײו
 אפילו אדער פופצעחן צעחן, איז געוױנען,

ניט. געלד ק״ז דאיאר פיגוי־אידצװאנציג
 גמײען איז דאס !זיין ניט אדער זײן,

 רעגעדמאג״ שירןאגא׳ר די פאר פראגע די
 מד געדארפט האבען זײ װען ױניאן, טעל

 דער בײ סטר״ק א צו/יופעז שליעסען
 װעלכע מירמא, א בראס., יןליגג פירמא

 װא• פון נעשעסטיגען קען און בעשעפטיגט
 סעסענ״ הונדערט דרײ ביז צוױי סערע
פינישערס. און אפרײטארס טערס,

 אויספיהרען בראס. קליננ מיר לאזען
 אלע אדפצוגענען נעמאיך, ילאן, זײער

 דיעד מאכען און קאנטראקטארס זײערע
 גיגאנםישע אײגענער זײער אין ארבייט

 לןאנדי- ױניאן ״נאן אונטער פעקטארי
 פון זײן מיאש זיך כייר מעגעז דאן שאנס״

 שיקאנא אין ױניאן ײארקערס רײנקאוט א
 םיט״ טחעטיגע די גע׳טענח׳ט האבען —

 סםר״ס א און ױױאן. דיזער פון גליעדער
 איז סטרײק א געװ¥יען. באשלאסען איז

 mv: געפיחרט איז און געווארעז גערופען
 וױ שטורמדמ און גרינדאיו אזוי ײארען

 און גאר דאם קענעז מאכערס רײנקאוט
 פיר• די חאט װאכען ■אר א פון צײט אין
 פון מארשטעחער רי רופען געאאזט מא

 ער־ איז סעטעלכמנם א און ױניאז דער
 אנ• פאלשטענדיגע א געװארען: רײכט

 נעװאונעז איז ױניאן דער פוז עמזענוננ
 זיינען טאכער רײנקאוט די געײארען.

 דיזען ױי םאתינען טיר און שמחח מלא
חארצען. נאנצען םיט׳ן זיענ
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איטאדע אץ פאםיחננען לעצטע די
)Mוון הןיעפוןנדעוץ ע«יעי*ע m •די וי

• בױרד, װ. «vh סון

 י1אױ ״םאסיסט*״ רי jib !י»ויוע1 די
 א־ן דו פארועחרען סא¥יאריסטען ךי

m פיח• יואן ואס און לא;ר, פון טייר«ן 
̂ןן  איטאייע, אין ?רי«ג1נימ« א » ר
 סי( טױט דעם פאראוחאנען זאי װאפ

ת פון |ymvo טויזענת ײ  יאגעיען. נ
 (,א פאר אי*ט יוודען װאס (,yimryj די

 א אויף דערוױיל גןף אין נ#רד, דער
 דער׳• דו/ןרעז •y ,saorDNi קל״נעם
 tie װאף א ivu*jv>3 פופ«ען א הדג׳עט
 הרײז, אװי איז »טדל די ז״ט, יעדעו

 האנפערערי״עאן ״דז׳אענעראל די וױיל
 סא«יאליסטימע רי און • לײנאר׳/ טוו

 ניט זיר ירנייטער רי ויאתען !ארטיי
 ״פאםיס״ די םון ווא»א«ױען לאוען *ו

* נעננס. טי״
 ורא־ איין אין חטלט ״פאסיסטי״ די

im'van אין י1קאני א טו ארנ״טער די 
 אוא (ic וואס וױיס װער און גאסען, די

 ם»• דאננע אין ארױסחיטען. ראן לאמף
 נחסח ניטערע אונ״טער די נעחמען לען
 jro ״פיסייסטי״, די פון פיחרער רי פון

 זייערע פארנרענט ט«ן און זײ חמ׳עט
 • די.יו אויו טוען דאסזעלניגע חייזער,

 פיחרער טאנכע פון גיטער די מיט ערען
״פאם-סטי׳׳. די םון

 וי יוענען אױם׳עטאנד אפעלער אן
 א נעײען נעװיס װאלט ״םאסיסט•״

 נאלד װאיט רעגירונג רי דורנםאל.
 סיל־טער די און דיליטער ארױסרופען

 דער אויוי נעיפטעלט זיו גפוױס װאלט
 מען יוען דאס ״פאס׳סטי״. די פון וייט
 צוזאטענ־ 1יעת נטר ועהן. א^ט ׳פױן

 ײערען םראחצימס *װיי רי פון ׳טטויס
 און סא^אליםטען פון נעסאגט,אחןסטץן

 אנגע־ זוערען ארעםטירטע די פון מאננע
 *פא^םטי׳י די lit רןרד. אין קלאגט
 ארעסטירט, גיט קײנער װעו*ט אנער
 ערגסטע,פאר* ד• נאנעחעז ז״ ווען אפיױ

 די אז זעחז, גלייך קאן טען בדענעגס.
 װי ז״ט. וייעד אױןי ׳פטעחט רענירונג

 אױןי איז רעגירונג די איז, ׳שםיינער דעי
חנאקטיע. רער םון י״ט דעד

 *װזאטעניעטױם . אפץנעפ אן פאר
 די נעיפדאשען נאזונרערם זיו ניען חאט
 חןט פסודזונטאג דער — ,ns■ פון ײ*ר

 אפענעט אן נרײנגען «יך מיט נעזאים
 די קענען ,פאסיסטי״ די tic ארויסטריס

סיאיאליסטען.
 נעװארפען איז •סח פאי טענ *אר א

 טעא־ ״ריאגא אין נאסנע א געװארען
 •V( זייגען ■עדזאן 25 • מייאן, פון םער״

 זײנען 200 אמם אוז נעיוארען טױטעט
 עקם־ דער םון טmאונ1םארו נעיואחזן
 נטצינע רי אז דענחט, סען ■לטייאן.

 אוים — אנארכיסט, אן נעײאיפען חאט
 םאר• חאט רענירומ די װירום רטמ,

 װעלט״גארינד דעם ■ריזאז אין ׳פפארט
 מאלאטעםטא, ■ ענריקא אנארכיסט, טען

 יעצ־ רי חטט םארניינעחענדיג, װעלנער,
 — חו;;ער־םטרייח, » עיליערט *•יט גמ

 ׳שוין פריזאן אין איחם חאלט סען װארום
 װעי־ אירנענד אחן *ייט יאחר א נאלד

 אר״ חאט ״פא־טיסםי״ רי •לאמס. נען
 זונטאג דעס דעכיאנסםראוויע א .נאניזירט

 חרונים 25 די לכנוד •סח*װאר, דער פין
 פאר |1א טעאטער, אין באמנע דער פון

 רא־ די האנען דעמאנסטראציע דיעזער
;עשראחען. זיו דיקאלען
״פאם־ס־ די נעחט ינית׳ען דער אין

 באמבע יענע חאט dp װער אן ניט טי״
 «א• די אױסנומז וױרען זיי נעװארםמן,

 ע־P און סאציאליםטען, די סענען סירוננ
 דעם ארבייטער. אתאניזירטע די נען

 דעמאנסטראציע די איידער פריחמאמפן
 נעיאזען רען האט אננעחוינען, זיו חאט

 סאציא־ איע אין טפלפםאז דורכ׳ן וױסען
 װע• זיי וױנאלד דאס אםיסעס, ליסטייפע

 די ארונטערוויהען ניט טאנ יענעם לען
 ״־V אלס מאםט, חאיבען א אויף פאחנען

 דע־ דער נאן־ םפן װפט טרויער, פון כען
 אםיםעס. די אטאקירען מאנסטראציע

 טעלעםאנירט אייר סעז חאס דאםזפיבפ
 ארנייט״, םון .קאנפעדערײשאן דפר צו

cm מן א סי םארנאנד. טרײד״ױניאז מנ
 אפיסעם דיעזע איבער םאחגעז די
 געויארעז. ארונטערנעלאזען ניט זיינפז

 1* ?ױ ׳שריטע נטװארען גענוםימ אי« עם
 זאל אננריעןי אן פאל א'| פארםײדיגפן

 םון . חעדקײאדערס די ותיען. נעמאכט
 אײג־ 1אי «ארטיי סאייאליסטײפער •דער
 נוך די גטװאיען. םארנאדיקאדירם סיןך

 IV איז דארט, זיך נעפיגט וואס םסאר,
 איי־ קװערע םיס געײאיען נמיאס׳מ

t׳jrnj ,׳פםאנ־ א״זעלנע סים און סיחמ 
 זיר נעםינמ נודססאר im איז נ׳מ•

ר סאזױאליסטי׳שפ מיסען מ  איז ני
 נעחאט, ׳סורא mm 1P6 ייח ■אספיעטען,

 דאם jmm;: נטכדעם poprl’iv די או
םירנחמ׳מ.• •ל׳וס

,אםפריסען

 חנרח די ז״נפן op וױ אמאניזיוט, גוט
 טיט נא־ואםענט נפװען זיינען יענפ רא.

 ״פאסיסטי״ ידי ללאבםן און ׳עטפקפנס
 און רפײאמופרען, סיט נאאפענט זייגען

 סענ׳טען. זיי טױטפן אנפאלפן ז״ערפ אין
 א וא 1אי dp נאטש װאפען, טראנעןי זײ

rvm, אזפלנפ זיך נייט טאר יהײנפר אז 
 װ״ספן, זיי הוניס טראגען. ניט װאםפן

 גפ׳עא• זיי םאד ניט איז געזעיז דער אז
tve ,ארפסטירט זיי נעײאיעןvs; ניט 

 אזפלנפ אנפר מפן נפםינט דפרפאר.
 זיי װעיפן םאפיאריסטעז, גײ װאפפן
. נעזע*ז. םון נאיפטואפט ׳פװפר

 ״םא• וי האט זונטא: יפנפם אנעו
וק דפם סיסטי״  רורננפ״ גיט סטרא׳טו̂נ
 ?ײ• אפיספס סאפיאליםטי׳פפ רי פיחרט,

 em ניי נעױארען. אנגפגריפפן ניט גון
 זײ חאנפן טאן iv דאס פארזוך פר׳פטפז
 או פוריח׳עטויט, אזא׳דפכטינפן 'גאלומפן

 •tpn’vpmv גפדווט זיף חאנפן •זיי
 dpi אויסנפלאזפן זיי חאנען *ועכ ,אויפ׳ן

iv dps א ארגייטער, אומיפולדיגפ פװיי 
 א אין יואר סטריט א פון יואנװחטאו

 ״up די חאנען זיי יפטפר-לפריפר.
 אחן נאר *ו׳עיאנפן ׳שרפקיױ ארגייטפר

 וײ װאס דפרפאר, נרויז אורזאף, ׳טיס א
 רי ׳פראנפן מיט׳ן 1 ארנייטפר זײנפן .

 גקמח גפנוטען זיי חאנפן ארבייטפר פװיי
 אט קיאם. ארנײטער נאנפפן דפם סון

v איז פארגיספן אזױ w חנרח!״ • * «
 פון קאנפפדפראפיפ אלנעמייגפ די

 נענפ־ פון חאלט איטאליפ אין ארנ״טפר
 מפרט סטרייק אזא אנפר םםר״ח. ראל

 op װפן פאל, לפצטפן אין גלױז נפרוםען
 איז זי נרירח. אנדפר ס״ז ניטא ׳פױן איז

 סארז־כטי;. גאנץ װאפפו ופם אט טיט
 װאיטפן יאנר פון טײרפן טאנגפ אין

 די נפיואלט גרייליד נעלײנתיס ד• איפט
 גע־ א פרסיפרפן זאל ,קאנפפרפראפיפ״

 א נענענפן װארט דאס סטרײס. נעראל
 ארױסצורופפן רפגירוגנ די נפלפנענהייט

 *װי־ נלוט־נאד א סאנפן ן1א מיייםפר
 זיי• נעלײנתיס די ארנ״טפר. די יפפן
 זייפרפ אױוי אויפנפרפגט זפחר רא נפן

זפחן. װפרפן דאס װאלטפן און ארנייטפר
 איגדוס־ אן דורך מאכט איטאייפ

 ׳ײאס לפנרפר, אי־ע \וי הריזיס, טריפלפן
 װפיט־׳ דפר איז נאט״לינט זיך חאנפן

 קומפן נים ארץ נאו חאן ספן סלחמח.
iv מלחמח די װאס חוו־בן, רפם פון זיו 

 לפנ־ די אפילו ייו, םיט נפנראנט האט
 ״סױנ־ די ״נעזינט״. האנפן ■יואס

 איפט אז דאדיבפר, רפנקט פדפראציע״
 א רופפז iv צייט רינטיגפ די ניט
סטרייש. נפנפראל

 לאנד אין קרפפטפן רפאק*יאנפרפ די
 מאחלפן. אינפנייינפ נײפ םאר ארבייטפן

 איפטי־ דפם אין װאחלפן אז דפנשען, זיי
 סארקלפנפרט םך א װאיט םאםענט נפן
 דפפר סאציאייסטישפ די פון צאחל די

 נפטאכט עטארקפר װאלטפן און טאטען
 ■אײא־ אין פארט״פז רפאחפיאנפרפ די

 זופלפן ז״ אז ,r ׳t חאן op און מפנט.
 קיאנ־ זיך הפרפן dp אויספיחרען. דאס
 אױפפולפ־ זיך קלייבט קפניג דער אז גען,
 ״ארדפרפז״ און פארלאמפנט דעם זפן

װאהיפן. נײפ
 א זייז װפט •אסייען, זאל דאס אױב

ע  הרינות, און נפיערפנען פאר אורזאכע :״
 די *וױ׳שפן צוזאמענישטויספן פאר

 צױ ״פאסיסטי״ די און םאיהס־מאספן
 קיי־ די נארדס׳/ ״ראיאל די סיט זאמפן

 קאמפײן־מיטיננפן די נװארדיפ. זפרליכפ
 אטאסירט װאי־טפן סאציאליסטפן די פון

 מױ װאיטפן נע־ציענפן םיפלפ און װערפן
 םא׳ויא־ די זײנפן dp און פארשימען. זפן

 1אי װאהיפז אז דפנספן, װאס ליסטמן,
 מיי־ טאשפ מאלטפן צייט איפטיגפר דפר
 דפ־ סאציאליססי׳פפ פוז פארלוסט א גפן

פאר־ רפנקפן אנער אנדפרפ פוטאטען.
 איז פאיש דאס אז דפניופן, זיי שפחרט, .

 און בורז׳טואזיפ דפר חפנפן אױפנפנראכט
 דעד־ װאיטפן סאציאליסטען מפחר נאר

נפײאר״ן. װפחלט
 אין האט ■ארטיי םאציאריםטייעפ די

 דעױ־ 132 *אריאמענט איצטינפן דעם
 .1« האנפן שאמוניסטפן די און טאטפן

 װאה־ נ־יפ ipn אז זאנען, שאטוגיסטפן די
 װפיפז ײעיעז, נפםאכט איצט זאלפן לפן
.40 אױספרװןחלפן נפוױס זײ

dp ױי־ דאם זיין, אויך אנפר קאן
 נפמאכם איצט זאיעז זואחיפן נייפ באלד

 די סיט סאציאליסטפן די זארפן וופרפן,
 ניט איננאנצפן זיך זײ אין שאסוניסטפן
 אויס מעגייר, jpppn זײ נאטײיינפן.
 וי באיהאטירפז איננאנצפן פראטפסט,

 פארטיי, סאציאליסטיעפ די װאחלפן.
 אר־ די pc םפדפראציפ דפר נייט צוזאטפן

 ספנליר װפיפן ארבייטפר, נאניזירםע
 אײ פאיש ציס םאניפפםט א אתיסלא״מ

 אין זיך זאל רעז אז לאנױ, נאנ(ופן בפר׳ן
נאםיירינפן. נים .וואחלפן די

 דאס דפנמז, סאציאליסטפן אנדפרפ
 אויפיפזפ• איצם זאל ס»ינ דפר וױבאלר

 אױפ״ *ארטיי די זאל ■ארלאספנט, דעם
 שפנינ, dpi jpjpj אדםאציפ w הויבפז

ײפי מפאדפרם איחם

 פאר ספנטיספנט ״.יטא־קפו־ א איטאײע
 סאציא• א פיר נאזונדפלס לפוונליש. זו

 לאלינפל איו op לפפוגייה. ליסטייצעל
 אי• גוט ויו וװעט יזענינ דפל אי טעניױ,

 1נ(ונגפנע מפט פל איילפל בפלליינען,
 רפאשציאנעלפן, n י פון פאליאגנ pm,י

 חײ• און פאללאכיפנט לפם אויםצוי״זען
ipd וױל איפס ;או וואחלפן, נײע סאכען 
 װא• שלויז״, רי פאללילפן ניט דאו פל

 גרױספ א דאף טפן :ערטט דערנ״ לום
 אז אטאל, דאך טלעפט op — ריזישפ,

ל מיט  אויו אכי«ול tPQ פאללילט שלייז ת
 וױל פאללילפן קא« דפס איז ■•VP לפס

גיט... אויך שייספל א

 כענעפיני א מאכט 17 יאקאל
מעמנער. קראנקען א »אר

 ימיאן, טאנער ריפעל די ,17 לןשאל
א םאל נפנפפיט טעאטער א כ׳אנט

 im טיטנליפל. אשטיװפן אץ קלאנקפן
 ׳צנת, iptpn פארשוטפן װפט נענעפיט
 *HPe טלאראיעעפסלי׳ס אין טאטינע,

̂■יסלעז װעט ipd טעל,  ״יצלסח׳שמ ׳
 אין יפנפלפװ׳ן -טיט נלאלוױי״, אױןי

mדיט און ווויפט״לאלפ ל mנייטוױר־ ל 
 וי״סטאן, נעס• טינאיפסחאי, פון לוננ
 חאספא* נא:צפ לי או) נאיל׳צטײן זינא
 טישפטס ללינפן ipjpp װפט מפן ניפ.
 לי |1א טפאטער, אין אפיס נאחס נײס

 1י פון איז 17 יאשאל פוז טיטנליפלפל
 41?לאולמאנ דפל סין לאשאיס pלmאנ

 (>pqip צו פאלפפיפן ניט זאיען ױגיאן
 טופי, ױ:י«ון ספטיגפן א חפלםפן שוניט
 יוניא!, די בייעז נפחארפפן חאט ײפלגפל

 אנ• לי iP;p; איצט א״ר נאיציצט װאס
נאלפנאטיס. לי tic גליפפן

■

l i - ״ י

ס ױ ײ מ םי ע י אין ט ס פון אפיסעס ו שוינ רו ח א א  ב
ע װײסט און דרעס פון ױ פ ס װ אינ

nvc;ךעמ
ו איז

 ״ג/ר דער פון יפזעו די געבען צו אוס
 טוט עס װאס באגויעוי, א רעכטיגק״ט״

 דזש^ינט אוגזער פון אפיסעס די אין ױך
 צײט צו צ״ט פון מיר װעלען כאארד,

 ארנ״ט. דער װעגען גאריכט א געבען
 םארשטעיען םיר װעלען מ^ל חײנטיגס

 םון מענעדזשער חאר^וױץ, י. ברודער
רעוארטמענט. אסאסיאײשאן

 דירעק• אװ ב*ארד pc מיטיגג צום
 חאט מאי, (!טען דעם מאנטאג, ט^רט

 אינטערעסאגטען אן צמעשטעיט ער
 אנפאנ־ צײט, װאכען 10 פאר ראוארט

 ביז טען19 דעם פעברוארי מיט געגדיג
.1921 טען,23 דעם אוריי

 אױבענדער• דער פון פארלױף אין
 אריינגע־ ױניאן די חאט צײט מאגטער

 מאנוםעקטשורערס דרעס דער צו גענען
 װעי• חאמייײגטס, 1206 אסאסיאײשאן

פאמט: וױ יןלאסיפיצירט װערען כע
 סיס• ״דואי װעגען קאמירײנטס 19
 זער• אין ארבײט װאך און (שטײן טעם״

חגוארטמעגט). כען
 דעם נײטען אונגעזעצליכען װעגעז 6

ארבײט. pc סיטטעם
 סיס־ סאב־קאגטראקטיגג װעגען 4
טעם.

 אדנײטס• pc סאריעצונג װעגען 26
שטונדען.
ארכײטס סון סאריעצוגג װעגען 130 יױן״
 •ריײ שייכטען װעגעז וכוחיס 267

שטיק״ארבײטער. סאר זען
 געסעטעיטע אוםריכטיג װעגען 3

■רייזען.
 אגערקענען צו זיך עגטזאגען סאר 2

פרײדקאמיטע. די
 די סון ארונטערנעהמען סאר׳ן 1»

■רייזען. געסעטעיטע
ייײ אונרעצעלמעסיגען אן װעגען 0

v ♦דעי  געטאכט װערט ארבײט װאס סאר 3
ח״זער. טעגעמעגט אין

דיסטשארדזשעס. 144
געגע• איו ארכײט װאו יסעיע,־ 156

ארב״טער. מדאן גאן צו געװארען בען
 טשעריײט $רז\ שעיער װעגען

■רײדהאמיטעס. אדער
 דינען ארבייטער די װאו קײסעס, 3

סטאוען. צו געװען געצװאוננען
יאק־אוטס. 7

 דער בײ באהאנדיונג שיעכטע 54
ארבײט.
ג^דער. סאר קיײםס 96
 בא־ אױסגעסיחרטע ניט סאר 22
שייסע.

 איבער־ ניט חאמ באס א •װען סאי, 1
 יעטער א שאי־טשערמאן דעם נעגעכען

pc ױניאן. דער
קאנדיציא־ ױניאן יןיץ ניט װעגען 8

שאי. אין נען
 ױניאן גענען דיסקריכיינײשאנס 39

ארבײטער.
 pc . צוטײיו אונגיײכער װעגען 79

ארבײט.
 רעד• צו סארגאכרעסיגען סאר 42

שעיער. אױסערליכע די זשיסטרירעז
חאמײיינטס. סארשיעדענע 49

.1206 צוזאכיען
 באוויוען װערט רעפארט דעם אין

 װײניגע גאנץ םיט אז סאקטען, מימ
 האכד דיזע איע זײנען אויסנאהמען

 גונ״ צו געװארען געשליכטעט ■יײנטס
שעיער. די איץ ארבײטער די סון סטען

 סארלאחןנער סאר און בעידוײ סאר
 די אײנגממאהנט אסיס דער האט צײט
* ׳ i1 דאיאר. pc 3280.16 סומע

pc יןייסעס דיסטשארדזש 144 די 
 טד רעאינסטײטעט סעםבערס 70 זײנעז

 סאײאחננער סאר §ײ בעס מיט וואחנה
 צורימעצועצ) דינען. יןײסעס 60 צײט.

 סיטסארשטענתיס^ צוייעב נעװארען
 4 באסעס. און ארבײטער די צוױשען
 צו נעדואחנן געשליכטעט זײנען סײסעס
אסאסיאײשאן. דער גונסםען

 זײנען קאםסליעםס די ®ון םאנכע וױ
. געווארען. אױסגעגמכען

 גלױנען צו געמאכט האט װעיכער טע̂ר
 נאאמטע מניאן די דאס ארבייטער, די

 גע־ איז קראגע א עחריױ. גיט זײנען
 װעל• סירכיע, דער געגען געװארען םאכט

 איו און שוידיג געװארן נעסוגען איז כע
 — דאראר, ס״ מיט געװארען גאשטראסט

קרבנות. מלחמח די סאד
̂ויען געמאכט איז יןאטיליינט א  געװ
 א אז יוא״ דרעס קיױעמענט דער געגען

וס, pc זוחן  אן איס ארבייט װעיכער ̂נ
 שיאגען, געכאםט זיר חאט אפרײטאר,

 ארױסגעקומען דינען יןױירקס די װען
 בא• איו סירמע דיעזע שא•. דעם אין

 און דאלאר, 26 מיט געװאדען שטראםט
 ניט •r.r דעם אין מעחר טאר זונדעי דער

ארכײטען.
מאחוצ־ מר. געגען קאמילײנט דער

 דאם האכי•״ דרעס באךמאן דער סון חי
 אדי די כאלײדיגט חאט םארעציןי מר.

 סארטרעטער, ױניאן א אױךי tm בײטער
 -TC די אז מס״עאז, א חאט״געכראכט

 שטראןי, דאיאר 26 באצאחיען זאי מע
 סישען גיט זיר ?אי מארעצקי מר. און
 ארכײ- די מיט אנגערעגענהײטען די אין

טער.
 גע• אױסגענומעז דינען יןײסעס צוױי

 טשעדי אוניארטײאישען בײם װאלען
 יןא. דרעס דובראו געגען נעמליה מאן,

 זײ• ביידע חא. דרעס סיאגדערס די און
 גונסטען צו געװארען געשייכטעט ,נען

מדאן. דער
 סטרײס דעם נאו pc צײט דער דורך

 אױסער אײדזשעגטס, כיזנעס די חאבען
 אסאסי- די אין קאמייײנטס אטענדען

 װײ 571 געמאכט אויך שעיער, אײ״אןז
 אויסצוגעסינען, אום שעפער, אין זיטס

 אגרײ דעם ניט סאריעצען סירמאס די צו
 זײ האבען באדױערען צום און מענט.
 באםעם רי דאס אויסגעסונען, מאי סיעיע
 אגרימענט, דעם נאכגעחומען ניט זײנען

pm געשוױגען. האכען ארבײטער די
ש#*־מיםינגם.•

צײגען, אסיס דעם אין רעקארדס די
 האבצן אייידזשענטם ביזנעס די דאס

 װעלמנ מיטיגגס, שאפ 302 צו אטענדעט
 אויסגעסונען סיטנעהאיפען םיעי האכען

 צו אום שעפער. די אין קא;דישאנס רי
 מאפױ געוױסע געגען לןיאגען ברײנגען

םעקטשורערס.
קאמערס. װעגען

 אגרי• דעם סאריעצען באסעס מאנכע
 גארמענטס. די איײן שגײדען דורך סענט

 דעם, צו אטענדעט באארד דזשאינט דער
 געמאכט. װערט קאמפיײגט א נאר וױ

 ״קא־ מעהר מיט זעלבסטםארשטענדייד,
 •װאיטעז ארבייטער, די מצד אפערײשאן״

 מעחר סיעי נעחענט הינזיכט דער אין מיר
 יןאיעס־ כדר האבעז יעצט ביז אױסטאן.

 סאר שטראםען, איז דאיאר 011.60 טעט
 אונזער pc ױנקט דיעזען סאריעצען
אגרימענט.

ארכײט. עםברידערי װעגען
 די דאס װײםען, ארבײטער אונזערע
 יױ אין װערען געםאכט מוז עמבראידערי

 האבען זײ און שעוער, עמבראידערי ניאן
 דיע• דורכצוסיהרען מיטגעהאיסען סיעי

 אביסעל אז מיר, גױיבען דאך •ונקם, זען
 טשערלײמע די מצד אויסיאסונג מעחר
 ארײן, קוםט זואס עמבראידערי, די אױף

 ױניאן איז װערעז געמאכט זאל עס אז
 די מיטגעחאלסען סיעל װאלם שעיער,

ױניאן״עמבראידערערס.
 דעוארטמענט אסאסיאײשאן דער

 וומימ ישע«ער 632 יעצט וןאנטראלירט
 ביד סאמענחנ די סון אטענדעט :ווערען

 — רײך שוחנסטער :אײדזשענטס נעס
 ; 61 — םצרר שװעסטער ;ישעיער 06
 ; 62 — סאלל בר. ; 06 — גוזמאן בר.

 יי• בר. ;07 — אריאנס שװעסטער
 צר. ; 71 — סעטעל בר. ן 65 — קוס

- סאתען  ן 66 — ליבערטי בר. : 03 ־
.67 — יצלניס בר.

 א האבען װעט באארד דזשאיגם דער
 אז אסאסיאײשאן. דער םים סאנסערענץ

/ מאד סאראנטװארםליד pn זאל ױ י י
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 שא®• פון דער.פראגע צו
קאמיטעס.

me האט :•אגאטען עטריכע רעצטע די 
 *•־r״ פאר נאװעגונג א אגגעחױמנן חי

 חיאייו דער פון ראחוןרס די אין ?אסיטעס״
ט א*ז נאװע:ו;נ די מדאן, מאנער  ד

 ברױ וױ יוייגעם, פון געץאדען אנגדע׳״ןט
ד  איז זי נאר ראבעז, וױל םיגלןעדצט״ז ה

 *ציעכטע די פון געװאדען ארױסגעהפעז
 קראוה-יעעפעד די װעינע אין נאדינגונגען,

 קאנטראר יןדעכטעד דער פון זץי, מםינען
״ײ״עפער. ד• איבער יזאט ױדאן די װאס

ט ד״ן איו  יןײגמם באישולדיגען צו ד
 עס לאטיש יזאגטראי, ׳שרעכטער דער אין
 בא־ נעוױסע װען אז כיעגייו, גאגץ איז

̂ורען אםטע  געדיע־ וױ שריכט ז״ער טאן ז
 ױגיאד בעסערע געוזאט נױר װארטען דמ,

 אבער איז עס דואנען. כױד וױ ״שעשער
 אומ״ איז עס אז אױסנע״ציאסעז, גיט אוץי

 פון אײדדשענטס ביזגעס די פאד מעדיו
 װאס צייט, כיינוט ואר די אין ױגיאן דער
 פאל־ א מאכען צו ״שעפער, די באזוכען די

 יױ אױב זעהן, און יזאנטראי ^טענדיגען
 ישעפער די אין װעדען קאגדייטאנס דאן

 אינדעפענ־ די װעגע; אי? דאס אפגעחיט.
 איידזיעענט כיזגעס דער װאו מעפעו/ דענט

 אדוים־ צייט יעדער צו קאן ױניאן דעד םון
יזאגטדאלירען. און ״עאי אין שומען

 אסאסיאײישאן די םכוז איז װאס און
 יןאן אײדזישעגט נױזגעס דער װאו ׳שעפער,

 דארט יואגטראלירען? ארױםיןוטען דט
 זערבסטפאריטטענדלץ־, יאגע, די דאך איז
 איז זעהז, ראכײר און ערגערע. פיל א נאו

 ״שעפער קלאולזס די צױשטאנד א פאר װאס
 די װעלען אזױ וױ און יעצט, זיר געסינען

x r■ די םארבעסערעז הערפען לןאכייטעס 
יאגע.

 װען סטריײן, דדטעגעדאל לעצטען איז
 גע־ געװען זיינעז סאנושעיןטישורערס די

 װאך־ארבייט, די נאכצוגעבען צװאונגעז
 האט יעצט, אדבײטעז כײר װעיכע אונטער

 אמאני־ אן נעןןרבײט יאנג װאכעז םיער
 געהאיפען האט װעיכע קאטיטע, זײיפאן

 בעי יעדען פאר •רײזען די אדסארבײטען
 גע־ זיך צוױיצען זץ* האט טען םיאכה.

 יעדען געישאצט ארגומענטירט, און דוגנען
 מי• דעם נאך װערט, זײז נאך מיאכה כעי

 אײנ- האט ױניאן די װאס סקײי דמום
 און םאגופעיוט״עורערס די םיט גע^םעיט

 צוריק זיינען טדײד פיז סיאכות כעיי אלע
 אײ״ ארכײטען, ׳שעפער די איז געגאנגען

 מעהרסטע, די און סקייר, דער םאר גיגע
 םהײל, די וױ וױידזישעס גרעסערע פיי םאר
 און איטע אײניגע שון אױסגאמע דער םיט

 ^•ע• צײט א פײט און שװאכע. פיד״ש
 גע״ איז ״ױניאן״ די װעז טער,

 פרײעזן הױכע צואיב געװען, צװאונגען
 רײז א שאדערען צו מיםלען, יעבענס םון

 מיניפױם־ די איו םיאכות. בעלי די םאר
געװארען. העכער נאך סקײי

 װי טא גוט? ״דך דאכט ׳דאר איז
 אר־ מלאכות בעלי סך א ײאס עס, קוטט

 װײט זײנעז ײאס װײדדשעס שאר בײטען
 םאר װאס און V סקייי שריהערדיגער פון
 צו אננענומען ױגיאז די חאט םיטיען א

 נעהט װעיכער םלאכה, בעל דעם סארהיטען
 וױי• זײנע אז ׳שאפ, צו שאס שון איבער
 װערען? שארקיענערט גיט זאיעז דזמעס

 זאל זי װעז טאז, ױניאן די קאן װאס אח
 ביזנעס שיל אזוי םאל צעהן האבען אםילו

 שארמײדען צו האם, זי װי אײדז^ענםס
 מיט מאן ױניאן אײן נייז גזאנקורעגץ די

צוױיטען? חנם
 ארויס םאלט םיאכה בעי א ווען לכושל,

ואב א שון  שאפ זײן װאס דעם צוליב ד̂ז
 דעם אין• אדער אויםגעגעבען, זיד חאט
 סײ דער איז געארבײט האם ער ײאו מא•
 ?ןא■ א זוכט ער און סורצער א געײעז זאן

 דארט איז ער לענגער, איז סיזאן דער זואו
 קלענערע פאר ארבײטען צו גצצוואונגעז
 אוץ פילאכות. בעאי איטע די וױ וױידזשעס

 פון דיסקרעםינײעאן רי פאראורזאכט דאס
 אױוי םלאכה בעל אלטען צום נצל-הבית

 זײ־ טלאכות בעלי איטע די או פיל, אזױ
 אר• נײע װעדעז צו געצײאוגגען אױך גען

 װידער איז ?זא• צוױיטעז א אין נײטער
 דרײט אזױ אט אנדרע. מיט מאנתורירען

 םעהרערע אלץ װערעז עס און ראד דאס יך1
 ביטערער דער אין ארײנגעמלעים פאיער

 די איז זעדזעז, םיר װי און פאגפוחננץ.
 העל״ צו דעם אין עטוואס מאכטלאז יוגיאן

׳םעז•
^טודירענ• בא*רד, עקזעקוטיװ אונזער

 שלוס צוס געקומען איז איעס, דאס אט רינ
 בלײבען דם טארעז און נים פאגען םיר אז

 סיסםעםען, שאר^ימעיטע אלטע די בײ
 — עאפען, נײעס עםװאס מוזצן םיר און

 אויםמנסערען גרינדליך זאל וואס •ועלכעס
 צו און סעלצרעז. אויבענדעדםאנטע די

 עקזעהוםיװ די געםינט עחפםען אלעם
 נוי״ םאר 1 — 9 לאפאלס די םון נאאו־דס

 זאל װעלכע סיסםעם, א עזcאr צו טיג
 מאכעז ׳פעפער די םון םלאכות בעיי רי

 ו»ין אוםמטאנד זאלען זײ אז אקםמו, אווי
n  y t פעסגמ^מנלאן און נאנדיליגעז n 
 וומלמנ םלאבוו/, במלי גײצ נמר •רייזען

ײ פון וואנחנחנן n געצוואוגגאז וײנאן א
iniiu

 מרף ד•, 1*«*װחיט« ױ*ר ײו ,mb* *ו
*דנ״טס• טעיטע8פעסט:ע* ױד«ן דער

 איז זעינםטשאר׳ןוטענײױ, און ׳עטונדען.
 ײעיען מיר װען דענייו, דאן נ»ר דאס

 די| יטיען װעינע קאטיט׳וס, ■t*r גרינדען
 אוז קאנטראי. ױניאן •טטריינג א אונטער

 טיניועי• נרודער טון עם איז יעבערריר וױ
 ״אאעז סון דדייװ דעם סארנינדען *ו ׳שטײן

 פיחרען עחטי#ורערם8מאנו די װ»ס ;׳m״
 יואמי• ■Hie״ פאר באװענוננ דעי ד־ט אן

 איו ייןנעײױ וױ םעחר נאו און טעס״.
 זעי־ אין נראדע אױיםסוסעז t״t נעװען

 א נערוםען האט «!לאקאי װאם טאנ, בע;
 •יאפא״ «ו מיטיננ מעטנער דזיטענעראר

 יןאסיטעס, »•r סון אידעע די נאנדירען
 ער װאס אןן װעטען זאנענדינ ניט און

 ארטיקעי זיין מ־ט ער װארפט ריינט,
 קאסיטעס׳/ יעאפ אדער יואנטראר ״•וניאז

 פראפאגאנדירער די טרעפען *ו ׳טטייז »
 *ו דערטיט דענחנדינ ראד־טעס, ׳פאפ פאר

 סי• דער ײעינע וױרחוננ, די אפיטװאנעז
 האנען to וױ אבעי נעסאכט. האט טינג

 פון גױטװענריגחייט ראם איז נעזעה|,
 דיינגענר פיי אזױ אױף חאסיטעס ׳שאפ

 זיי אז סעסבערם, די צוױ׳טען פאפויער און
 דאס אואדטאאען פאױפטאנען נענױ האבע;

 פיגיזעיו• ברודער פון אוננאנרינדעטיוײט
 אנ״ האנען זיי און ארנוסענטען, ״.)ט־יג׳ס
 האסי• «מאפ פאר עירעזאױ« א גענוסען
טעם״.

 נױדער פרענען גיאט ז־ו װייט עם און
 *ופעייגהײט א :א־ עם איז םינקעי?וט״ן,

 זעיבעז דעם אין םארזעחן דאם אײר פון
 די *יטירט איוזר װעיכען פון רעפארט,

 פאינענדעס: ?יר זאנט עם ײאו ,1(!פיירזיע
 *ו־ דר אין *ײט יעדע *י ויעיעז ״םיר

 םארנאנגעגתײם רער אין װי אזוי סונפט
 או;־ סיט האנפערירען *ו *וםרידען זיין

 איע אי) אינדױױדועי סיאכות נעלי זערע
 «ו ניט חאבען װעיכע אננעיעגענהײטען,

 םארײאיטונ;, ׳טא■ דער םים טאז
ר ע נ ר א י ז מ ע ? ע ו ט ו פ ׳ י  נ

ן ע י ד נ א ה ר א ט ס י ע ס נ י י ו  י
א• ט . ׳ . . ״ ס ע ט י ס א  ציטא• די ה

 פארנונפטיג וױ אסאי, נאף באײייזט טע
 םון• מפםבערם אונזערע ערצוינען נענונ און

 םאר׳פטא• חאנען ײען«ײ זיינען, 9 יאקאי
מז פוז דריױו דער או נען, א  איז מאפ״ ,

 ׳טאפ נעגע; נעװארען נסאפץן ספעצ־עי
 נחע<׳»טיין,יפ ניודער יעס, שאמיטעס.

 קאסיטעם, שאי אדער חאנטראל ױניאז גיט
 יואג־ ױנ־אן אונטער יואםיטעס *שאפ נאר

*װעי). אונזער איז דאס אט און מראי.
גאלדבער^ אכ.

.9 יטיןאל סעםבער

 y\t פארטײלוננ גלייכער דועגען
 דרעם און וױיסט די אץ *רבײט

שעפער.
רעדאקטאר. פרײנד

 טעג איז.די •רעסע טעגייכער דער איז
 דזשױנט דער ^ון אױפרווי אן ער^יגען
 וױיסטםאכערס און דרעס דער פון באארד
 מיטגיי• בא׳שעםטיגטע איהרע צו ױניאן
 אר״ די שארגעסען ניט זאיעז זײ אז דער,

 זײעד טאן און מיטגלידער בײטסלאזע
 די אין זײ פאר •יאץ יטאפען צו בעסט

׳שעפער.
 לױ• זעהר נעװעז װאלט אויפרוף אזא

 די געכראכט װאלט ער ווען בענסווערט,
̂״טע  אײגענט• װארים רעזולטאטען. געוױנ

 ארבײטסיאזע רי באזאיגעז דאס איז ליך
 צוױיטע די ארבײט איז עס וױשיל םים

 דורכנעפיהרטעז ױניאנם דער שון הצלפט
אר״ פון שארטײלוננ ״גלײכע :■רינציפ
 ױניאן די האם באדויערען צום בייט*.

 יןיין טאג צו הײנט העלםט דער אױף
 אױםרױ צו אנסומען מוז אוז ניט ׳שליטוז

 א מערםםענטײי בלײבען װעלכע שען,
בםדבר״. קורא ״קול

 כאארד דזיפױנם די װערענד אבער
 אנ״ אז אדער דער פאר איז גאנצע א אלס
 אין־ טאן צו עפעס הילפלאז אורזאך דער
 לא־ אײנציגע ױך געםינען דױנזיכט, דער

 םיל טאז געקאנט וואלטען וועלבע קאלס,
 פאר בײשפיל גוטען א צימען דערכױם און
• לאקאלס. אנדערע די

געגרינדע־ די םיז םיטגלידער די נײ
 אר• םוז שראנע די איו 60 לאהאל טען

םילײכט, און, איטע אנחר א בײטסלאזע
 סאי םייצ v* ױ אננעוױיםאנסםע. די

 שארמײחננע בײ געײאחנז אױפגענומען
 נעײעז נאד דינען מיר וחנן עסזעתוטװוס,

 אז פאחפםענז-ייך, איז עס ברענטמ. א
 וױיל םאן, געקאנט גאת<ו םען האט דאז
 צו םילמאבם די נעהאם נים האכען םיר
n מיר דיגען יעצט עפעס. מאן r אנעד 

 פולמאכט. דיזע חאכען םיר און לאסאל א
 זעהר ניט בין איך אז זײן, םודה םוז אץי

 םח אויסגאננ דעם םיט געווען צושרידען
 פוגחנסםווענען פראגע, לאפאל דער

d w דער אז צוגעמן, צו טם םיר דאס 
 יעבען fie סימגיט געזונטע צימט לאקאל

 כױר וחנלען אמעחן, אזױ וואם עו־ אויכ און
 מעחנסטע די fie אייגעם חאבען םילײכט

 פור• חנר פאר לאאאיס. שסארקסםצ און
י "*■-*־ ׳מויסםיג׳נ וײן I* *ייט מ

* ' י ג ן V .«״׳ »׳• *ג ״ . .  .• i. ,. : ־־■■* .

 וראץ, פארװײיו»ס » ׳פאפען *ו גאוױ««ן
 ארײנחיסען סאנען פרנייטסראזע די װאו
 (ע• איי אנפאנג אן ;פארנרײננען און

 ניגליאטעה א ׳)ואפען או נעװאדען סאנט
 פאנד יןראנחען » t» )זיך חפרט און

נעטאפען. װערט
 זײנ׳נן זאנען אױסג«ר«גע;טע אלפ ױ .

 אר־ די פארטינדפרפז אנ«ר וױנטינ, זעחר
 !װיכט־נםטע דאס איז גײטסר^גסײט

 איז 00 יאקאי פון נאארד עשזעקוט־װ די
 פחנ־ די פון לאנע דער ס>ט נאחאנט גוט

 סי•• דער t» )»ט נפנץ װייסט זי סערט.
 חונדערםע און ־ערענטער א נעווען איז זאן

 פרעצער. שײן גיט;עחאט חאנען פרעסערפ
 פלע־ גפחאט יא חאנעז װאס ניימרינע די

 *וארבייטע; נעסוזט ;ענאו האנען *ער,
 ניט אום אװערטייס, ׳טטונדען ״פאר״ א
 ;או ארױפאוגעהסען סנגח א אין זײן *ו
 Pirn געחאט חרילח װארט וועלנער סאן, א

 חונ• פאר די עאפ, אין פארבל״נען *ו
 האנעז 36 לאשאל פין סעסנערם רערט

 :־עסראווערס פדײנד נעיעזען ניט חפנים
 ■”tv נאפעפ ז*אית די אז סטייטסענט,

 אפ־ דט ורעסערס, נאן־ אםיס דעם םען
 וײ• און •רייז, שײן םאר זיך יפטעלעגדיג

 אי| געסיטלױ ארנ״טען פארנלינען גען
i אונזערע m p, אז איז, סױחכל דער 

 אפ;ענוסען טאקע האנען ״נליהריכע״ די
 זײנעז אנדמרע די אוז *פיידעס״ םעטע

 סטרי■ די אין פאר׳פסייעטע ארוסנעלאשען
 א דורף אוס קארנערס, די אױף און טען

i* סיי|"״ n שרי־ או נרודער״ «»טען א 
 זיר האט ־ע*ט און ארנײט. טאג א נען

 גליקלי■ די און אויסנעלאזט, אויר דאס
 נעחסט סען :פארדנרימן iv ניט ¥ כע

 א דארער 60 און 60—40 א■ אייד יעצט
וואד■

 פרעפער די נײ יאגן די איז ואס אט
 נאארד עקזעסוטױו די ותז .00 לאסאי םון

 דעם, ווענען םארטיאנט עמסט זיד װאיט
 טיטלען אי ותנען, אי נעפונען זי זואיט

פארבעסערען. iv יאגע די
 אין םיל זעהר ניט זײנען פרעסערס די
ען. זײ שאן מען «אהל, ײנ  אד־ די את(י
- האטוליצירטע ה״ן ניט איז נײט  אזן ־
 אײסצױ װאס .•(,האנ ניט װעט נאס דער

im i, גע• געײען ײאים ערפאלנ דעי און 
נערט.יו

>' סאן אנער ראס ד ײעט
נרוס, ט*ט

רמזענכלאט, א.
.00 לאהאל מזןטבפר

 מאי וטען »ארן גאדאנקט
קאנןלערט.

— רעדאסטאר: ווערטחער
 •ראץ נעפינען װעט־איחר חאםענטליך

 םיינע אויס»דרײמז *ייטומ אונוער איז
I vmאונזער iv נעפיחיען הערטליכע vvvi 

 iv און נרעסלאװ בדודער םפנערז׳פער,
 פוז קאםיטע אראנרז׳פםענט נאנצעד דער

 גוט־דורכנעפיהרטען' זייער םאר 36 לאסאל
 ער׳פטןן דעם לכנוד כאל און תאנמרט

 חער*ייכען ברידערליכען, םײן סאי.
 אייער םאר רעראחטאר, ח׳ אײך, iv דאנס

 ױם• אונזער אין אנטייל עםענטלינען
 אנ־ איע דאנק א אױך ליטט עס טוב.

y in אן נענוםען האבען װאם ■ערזאנען 
 און גריחןר אונזערע אםוזירען iv אנטײל,
םאמיייעס. זײערע

אנטוננ, מיט
שםערנבוך, ח׳טייק

.36 לאה. ,1531 נומ. לערזשער

 איױנט־ np«t עלעקשאנס
? טענטס

— :רעדאקםאר ײערטהער
 ארטיקעל זייז אין ׳.עױין נרוחןר
 ער״ איאינטסענטט״ אדער ,עלעס׳פאגם

 דער איז יאחר » יאהר tic דאם קימרט,
 «ד אײדזשענטם ניזנעם פאר מאםעריאל

 די־ ענײיר ביז ערנער ן1א ערנער װארען
צדטטימוננ דער סים ערעה׳שאנם די נען

is| נעװארען אפמשאפט לאשאיט אלע
 *יימפיחרט איי ■יאץ דשר אויוי און

 פון סיסטעס יע»טינער דער געװאחןן
 מאכזןו מיל לעוױן נר. אפא־נטטעגטס.

tvtrm o n ,׳יגעחשאנס יי אז אײנדחש 
 אימער, אױף געװארען אפנעיעאפט זיינען

 געשיכטע דער פון אמת דער װעחרענד
 און סעחר נישט געװפן איז עס אז איז,

 טיט עקספערימענט אן װי װענינער נישט
i n פאר׳פט׳וכמיס tv סנדלטא־ די אױנ 
o פין טען n זיץ װ׳דען סיסטעם נייעם 

 טי;עו1רענטפע װעיע ”t או ניטץ אזעינע
lyoivmvjv אױןי o n  iim”n סיסטעס 

 tyo7vnyt}v oy bvh אפאינטטוננטס פון
tyiyn, טואץ o n מאט פאשט oy ״פיט״ 
 yivoiniyii • פאר סיסטעס אוא נייפט

 ױניאן lyovopupp די »י אמאניואציע
 »i סאל סיסטעם אזא פאסט ניכער איז.

*oiypi'vii Bjyoigj1 ״ in v״ניל־ י 
שאונסיל.״ טר״דס דינגס
’bvv אשאחפט לאמיר jynyt. זײנשן 

in לעױיטאטשן די *  ,nyoyo אזױ אױוי 
 רענםפערםעט oy ואס פארנעסעלט םיעל

 ניס״ jyi’ovy’ oyi tvo?vmviy מייטער
 איאינט־ |io dvbo'o !עםאהראטייפען

1 0Biyo איז i n 1טײי bv’b נעםער 
 ט1עחזיסטי > פריהער ױי אמאגיוױט

*Bvy ניט inyo נאן־מניאז סיין iyoyp( 
 מגפח ״סארפאריישאן״ רי מירקליף איז
^’mvnyi jyBBiyio יוי1פעײ אין tie 
1 יאחר ”iiv yBvyi די

lycoiy iyrvj”B iy איז נײן i.
 יBiyuyiyc 1 נישט זיך חאט oy ינ1א

yivi, טײן איו oyi פון אױפשומען yiy’B 
 y3• ניט זיי האט מען און ovpbvp נייע

o ^יטענס p 'o n n חאנפן זיי ער1איי 
 דא נארניט זיך איז אייננעפונדעװפט, זיך

 איז ניט וועיכער םיט נאריחטען iv װאט
 אונפארטײאייעער iyiy* םארנפספמננ,

 א״נע* יןיין ניט האט oyn בץאנאנטער
tv3'l:ytiy■ oyi ח ^  קומפן no ,01אינ

oiv י11 סיסנמם אזא דאס שמס i n 
lyrov’B איז yriytr/ אױב oy אסת איז 

oyi האנען א״תשענטס גימעס מאננע 
 ניט «יך ס1א סליכמ iy״t נעטאן ניט

אייט אין ״נדפה׳ס״ די מיט אײנײיסעז
typ ,lyppyiy tie דאר v r  i n  iyoy* 

oyoo'D iyi*o פיהרשן אױך ty w in 
i n איידמתנט ניזנשס אעפאםשנדער 
 זײן lyj’onoynyo inyo נאך זאל

 ־iyo ניט איז iy oyi in;yin*e פליכט
 סאמ״ ■,,imyasyo די iv אנםמארטייך

o ליך n  iy oyn איינצעמעס lyooyo 
i אין n סה.1א

o א n  nn יאננ די אין װאם, iyi״ 
fyp 1 אח tioי *yi’ovy סיסטאם tnn’o 

y iv ,¥םױםעט נױראקראטי m  iv oy 
 jio yivoy’V’i’y די •y o״v זסלבסר

'iy » y o  jyii’opy |yiv.
oiv ,oyn ,ד .10 װאלט ביימפיעל  י

•yi« y tit oiyn iy |yi» oiytpi jm 
 דירפקט tvo'or iv אנשסאס oyi ייעקט
 oyn סענאטארען |1א קאננרעםיייט םאר
iy i די jib ’?ooyog סײט,1א די inyo ־• 

 tnyoyo y tvoyo typ זי ty טענדינ
oytrti ױײםט און iyn tyooyooy איו 

i איז ttrv’t iv אס«אסענרטטפן n •נא 
 .otypiyiiyp iniyoyivytyj איאנאיאר

jpnyoryo to ty t*y opvb i n יוי1א 
oon nytiiy פ»ר tnnyii yopyi'i 

tny’ iyc מינטינען ooy, די אםת 
tit onyonto .o .rti די AWivo yooyo 

n דאך אח iyoy אינױחנתם .oonyiny 
 tit onyopyo סאארד תשאינט די יס1א
 ryn לעמין סר. ױי ,tywyo yooyo די

oin חןרסאנט, iyn  oy tyn ,o n  ryio 
 tyo otyi yiyie vroo’ii y iyo’y ויך

iv lyo’y oy צו מאםען די roiy״tn. 
1 tyי o .rti, א!יוי דירעהט יןי1א «אסם 

n ארסיים tic די ovivs אײת׳מנםס 
 אזוי, װי מיה iyc oy״o y יויױ1װי איז

tyoytiv Tt iniyoip ¥ pnyi .io •איינ 
y iv iyn y pyo סיטיננ tvoyo iv oiy 

non in y״yo’itryo yomyi tyo חײםט 
 דירעקם tvoyu'iy תוױן, ,io אייד, סיי

ooiyrtT’y oyit'o 1 די אױף
 אין ארסייםען oyn ארסיעמר י1 נייז,

מז אװ ivtyr די  lyo’pjyo סאג אין ש
nn’iyo« סיס׳ן oyiro ,םיי איימעזןנט 

 סאמ«ליינטס, tvoyo סײס אפיס אין
in y פרענענדיג nvy tv iyo װי iyn iv*
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i m i  ,v$o ty ttJ  o p i

tyoytiv סיס i n  ]tt tvoipiy o n 
i שליין 1אי נאסט n  no pyoiyor •סי 

ooyiriyo, ♦0 איױ אי«i n  |WiPV 
.m v  iyo tny

m i*n  y( וױנט נײזער oo”i זיף 
ovv* אוסגע׳»טערט tit די ,yi*iyoiy 

any tit m לייױנע, iv t  yn n w in i 
oyn 01*11 i און n  ,?voivor any 

o n  rvnv twyioiyt חינמל נלוי׳וז tit 
 iv oyn* איחס אנשטאט און typ א׳סעלן

tv»ynyit*iy א ivviynp פעסטערען 
pniv tvnynr ovi tit , , .p n iv 

ivoiny iyno*iy |y tny ovy* r יפיט t 
nyviiy jit oynvi iyo**« ,ivoonyi y* 

?tviyio oyn nypyyir vr זיר m u 
 אין ליסטיגש״ט ivoiyp lyiavot y סיט

ony ooyi i n . . .
m די n o t «אױןי סאפט עעלאר1׳

i n װינט on m  ,t” iioiypiyii vviyi 
pyn« Tt 11 סיס **t1א ילד| itr״o in 

iy זיי n y i סייז lyom y אױפ׳ן *iyop 
oiyn iy *n *tty ,iyo עס iyo tvivn* 

. עיטען , . o*io tyo”n y o*o
pyo i*t o*i oy tut* איין orn o n 

yo*nyt iv| סיס׳ן )o*io |yo**n ,toiyp 
eonoyi oyn iv oyn, די tvtyn און *i 

yiyo*7oiyt*oytp מן  oivi• די אין נלו
jiy iyi די אין ony tvt*w די iyt**n.״

n iyoy״o*nyi inyo iy typ iyo 
y pyeivop *i .tyoony׳oiiytoo t 

jit inynw «לא n  ”0 iy i ty אר־ 
o״o'o iyi*iyni**y yoytoo ,ארעס 

iyc i*o*n t*y oyn׳oy?y ,iyoi*ii t 
n אין  fit m iyiiytiy ,lyoivop 

yo*m ,yo*«yi*piyop, איסער oviy 
yi*iiyo**no*ny • Tt ־ תסואח •”iiyiy 

oiyo איז t*o ,tvo’o די n vovyi״iy?t 
”tnytviony tvi יפ׳ן1א t ,ivoivop py 

t'oin om און yiwo ,oroovoiye 
o*o onytyo tio mv”n o*o oooiyn 
oono o n  tie tyoipyi t*y oyn , f t p־ 

.o**v ivuyp y iyo ,ony t*n*o tvivo 
oevo iy ׳פטעהען e in  *pyo «*t און 

yoiyop jib on**oyi *i ,iyo*t,? און 
o p*iyo*op ivpip׳yo*>**ie o, •סאלויס 
i*i« ivooiyo yivo* די yi*oo*toiy סא־ 

oooyip **t tyo iv oi*n tie jyim*o.״
ivnyioin yi*i**n *i די אין *pyiy 

p*io־y tvoyio nypoyi yiyoo*iiyo־** 
iyo*y i*ny?׳t ײייסען iv yyip |vi*oit 

 nv oyn ׳tvo**n yonyn ,yi*oo*P די
t tvoiyn**׳ y o*iy Tt jye**o סרייליך 

 tveiyii i*t tvuviyo כייס איז '?ייעי,
t** דורך ויך ivopiy in *  nyono 

yyip ״! .vvip ivopiy i n.״״
tvtyipity 1א] t'iyt o**iiynv o*i 

iiv yovn *i iy i tvi**t iyoi*n** סטיי־ 
oiyo סיז i ,pyoiyop״ oy tvi**t •אי 

ny ,u*B yriyoy n  tie tyo'loynyo 
 Tt tvoiyn **» oyn o*ip ,onp, יו1א זיי

oi*t די tvo*inyiiy jyoyn oypnyiyi 
n tvopyn iv* איז .• • ח״יחנז אויף i n 

ovvtyny **» n*iy *pyo Tt oyn oi*n 
m in i  unriyi t**t o*o ,ססנש oo**i 

 Tf*ionnyci**iy די 03n3 lit* חןסער
tn...

*«iyi*o t׳i n  Tt orn iy3**oo o 
iv*ionnyoi**iy איז y*no oyripo״ 

oyi iiy ,m טקרייען o**ii Tt oiyioiv 
iyo*y׳ivoivop j און y ty oinyoin 

...t p  iyi*nypi*t
i* אכער  o*i oivop ,i*bivp ,oyi 

oiyoytiyo ovy* tvi**t oyn ,typiyo 
i*i**iv*y ,yi 3** םח tvopinyo o n 

iV3**oo tie nyo, יןי1א oyoyn טיר oy 
•yiiy tvovopou yopmyi o*o t*K 

tV3*ir: ״o*oy,״ tv זיי Tt tviyt
T?o*oyi riyi, סיײיען

n m v  yiy t*y *n ,oiyny oi**n 
oy Tt tvsyn ,iny* jib tvoiyuy אח׳יד 

oiyoytivt, די »tvo t**n,די — ״ .ynlp
 vw» tyii**i3iyo ivoivop tio ליים״

vnip (ys*lo*oyi t*y o**v tn iw r vi 
yinp. yoivt n  tvi**t oyi ,jyoyior 

 tvii**i3iyo oyn ״ivoivop tic לייט״
*3 o**v i m o  ip**t tic on*o np•״ 

c*iy iyo׳tvoyi pivs t ייז אי״יועז yii־ 
oviv tvini im n**ioiiy ,iyoo *iyo 

. *ייז . . oiyn m  tw  tvov>y 
 און 1ליפסי ovy* t*y i׳iyo*v איז

tv3*ipynv t*y oyio .o*iyn ׳ײ• איז • 
 op*iiyio*^*n J*o1yoiiyt דאסט
e po m די זיינעז i*3 ys’ioy.» , 

jyi**t ooypivi3 y די װענט׳«ת יי iro 
or*iy»*iM איז v t*y .m m y iyoii 
o*o ,t**ip די ■to*i׳iv oniviwi iy׳o 

t jyn*iy tniyn*iro*n ,tyinyin3־* 
tn די .,זי.o**> vnip״ ivoivop no, 

Tlinynyi *n ,ocy*onft, אין o*ovi v־ 
nyoiy n ליכעז  .oywp 3** קייעז in 

pysvo, די tn fe'W nvii*v סייסס״. 
 tio ,oty ״t ®**op yiy •tnvrv איז

tn*o מ ייר עי  םים tvtno fv ז«ד, ייז
r s r ’OP in j| ■אין וליץ tvn*iy oviyty

joovngo pon ptsyi tym ** o n 
«iii ייי p*̂ מ y•« — דייװים גי o n i

ן י ל א ע נ ײ ס ג
י*י«נןן),1«1*ו1 (11 «ייד (•

שדאן.1?א e**n סץ

oyn 11 ••*ן אזוי «יד ty ,ivoiyniyi» 
w די lyijm nnryo «**» ניס syip 
iy iv w אין ,i*ip*iyn*3 פין v n** 

yo oiyn ,i**nyiy t**y tyonyi oyn 
i  oivpvi״*y — tn  t*y iv ty ,ivpi 

o**v פון y*nyi iyi — i*ip*iyii*a 
tnynyi tviyoyi אױוי oiyn i n,״

y evuyiony m*n i*ip oyn iy 
iv tyiiytyiiy oyn py o**nivipiyi 
yiy*t yi”t (it yi**y tyinynn 

ooyip y tyiyn nvpyo, אין ivsiyn 
,tvoiiyi 7**noiy oyn iy 

t lyiymv *i .*׳iyi ,ptnypn : tyi 
in  py ,ivm vnuvc iy3*nyoiyt 

yo iyopyi w iv in v o v n  iyui**׳ 
o**t iyosn i n  *i*iy P*oiyp, אין in 

oyrti ivoiyc iyoiy iyiyi*ivvip*nv 
nypo imo iyoiy in  tiy* אויוי m 

•o*8 yi*iiyop |yi**t yiy *i ,iypi*i 
o**i vnip. *1 pc in*ii׳׳ *iyop pc 

in  ”3 iy i Tt oi*cyi **t nn y ,iyo 
py ,iyo**'3iy iy3**oo i n  tnypn i*o 

,ivonys yimyop*op*i vo*iov iyi
on*v זיו iyoiy on׳,minyviy o 

o n  pc tv*yti oyi **3 oi*iycoypy 
ii*n אין tycyip on  ”3 py tvonn 

*oivc *i iny vvip tviiyiyc on  pc 
•in  iy tiy ,invno py cytuyi ,iyo 

iv pivo po o**Poyt*m tyiyn omyv 
,tniiyn tyiyn tiy ,pivo in n s  p*t 

one 1א| , . . o*io
iyoys tyoiyn yoivoynyc *i 

*yny3*y iy**t tyvytoiyc tyiyn 
in  tic iviyic tyivn oyiop ovivon 

o**v iyi*oi**n, װאמס *oiy *ny t*y oy 
iyo*t*o*i tiy i*nn אױי iyo*m in 

iyi**p oiyn iy i ,..o iy n  iyo**i3 
iy  tvi*'T333 on  tyiyipiyiys*y o*i 

py i*op ,jyo מיט tvo oiyn tn rrn 
tie vny i יוי1א n זיין n y  .minyviy 
iyoiy in יך1  oimyiyo די מיט iyt• 

iv *ii *ny ,!*iiyop *ii ,lyoiyn yo 
in  iyo tyi*i**oiyo tyiyn Tt oiyn 

•yio*iy t*y oy oyn ,o**oiy iyoyt*in 
: tyo tv tvoip

oiypyi o*i p in iv  oyn tyo — 
i*o jvoiyn o*i y .im*p ,tvoiyn 

nnvo tpi*oo*tpy oiypyi o*i איס y

I . tvuyjviiviMiy oiyn n  . . . Piyc*
״>mj*p יודאן׳/
yiyi p*p inyo iviyi iy r גוי i* 

ny iyi<j y ioc iyoiy • n  v n iv i 
a”* iyryt i n  py py ,ininyv גדי 

jiim «ױ ynyi i n  iv tnnyptvoiy 
piyyp nty ” t oyn cyn yiyi• m  in 

oi*onyoi*y׳ m  •♦ny in  aayi 
i P'oyoyia’i  lymynnya

— tyo oio ayn iyay ,o”i  ny 
iiniioiy ♦tty t*y yiyn 11 oyn ,ovy♦׳ 

tiy זיו יןען ... i |yi”noiv on fiy  iy i 
yjyia *i סאגס *.n v iv i (yoyi 

,a n  tyiyn m i  iv o*ay tvoyn yiy 
*oniy t » tyo otyi iyn*iay iyay 
> iyopyi tyoiyinyiyj o n  tviyt 

*lypti ,mir o'ypnyoy m  ev ~ 
oiyi — jyoiyo סיס iyiin i n  nyn 

po iyopyi׳*ty tysyn to — p*oiyp 
ovyi .oiyn iyoiy i n  ivaiynvi iy»a 
tv,*m py ,lyviyina tnynyi ” t tvi”t 

tyo opniyi myo pTy״, •n n  tyo 
,!י1ו/י typip inynany וליױ !יי , , *yn 

t iyi״ tyo”oiy ty tynyaiy m i t 
........,i*mi tnttyiyn oyn oy py,lyoivoivrti

iv oytpiyoany iv t t  invn yiy 
oniy tyr*v fiM ,mi” o 0'iyopyi oyi 
myo iyay ,oi'ninnatvoiy viyey 

oy oo”i  tyoyiy pa זיד i n  iyo iv 
* 09”w i iyoiy a lyiyinvyipinv 

 03ny»iy, «ײס in*y ,oyi *י3 —
ip  — ipyi״b «חיץ סיס אױ m 1א

typ iyn yty py o׳i — oo״pti iyo
,PI

y iyo oyn py ,oiyt tn  Vtn
yty py o*j ,pyi ,oiyn די |yi**n tvo

loyi *<3 ,iyn
oiv — iyoys oo**n m*y 3*10 ,iyn• 

po iyopyi neyair oiya׳,p*0iyp 
on*y oiyn — 1*03*1 t*y oyi t- 

— imo iyoiy m  *iiyiro ihtny 
iyo oyn py ,oo**rn ,oiyt י « ,n 

. . .׳ iyoyo 00**11 in*y 3אוי
iyn ,o*nyi — א*ד tviyt, ניי oyi ! 

t oiyn — ivoiyc iyoiy i n  i*t ov*n 
v nun ypnyoy*3׳ y tvi׳***it iy*ac 

t oyi **3 ,Tt tvmyi**y iv איו :p*p
lypivc yin*riya tia jyiwyo *ny *n 

*•10 py jiy i*mi tyoytiv tvoyi tviyp 
jyi, סיי t**o i»y ! ovi ״ ,t oyi **a

ו ע ד ד נ ע ל ע
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 םים׳ן'םארגעדלינם, נלייך
 — עיענד, דער אריץ, סיר «ו זיך ער עלייכם

 חיחער, א גרויער, א
 ^רינגליכער, א דורכ־רינגליכער, א

 װענם, איע r,*iy אויס יך1 ער שסריים
 כאלקעגם, די אוי,ז שםיבער, אלע אין

 ;שסאינזען די אין דילען, די אויף
 שטריק, א חאלז םיין ארוס סאתוארפם ער

 סעניגען, א שטעכיגען, א
װעתט... און
 סייער, א סץ יר1 ראטעװעם װאם איינער, וױ
 איילעגיש, איז אן זיך איך םו

 ן םיר *ום שםיקענדינ, זיך רויך פץ לויף, און
 שלאננ, א אין אױגענכלי?ליר זין פארםירס עלענד דער

 שלאנג, םיילעךלאנגע א
 סיעלקעסיגע, קלעסיגע, א
 ש**«ינע, א גליםשיגע, א

 צענויף, זיך קנוילט
 אק1 א אתיף זיך אויף *יחט

 סלימע... םיץ אױף ז*ך לייגט און
 אייעעןגויגענער, געכױגענער, א

 שמאדם׳ איכער׳ן םאג גאנומןן א זיך איך שלען
 כלײכען אן חויגם םערכ־סלאקער דער וחןן און

 — אריין, שםוג אין pm* זיך איך קעחר
 יא־. דעם אתנטער זיך po שלאנגיװארסם דעד

גאז א וױ אױן», «יך לייזט
־* שםיכער~~ אלע pa לו*ם די אן ער סילם "ידער און
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פארשטענדיגונג. א צו םדעח ױ
 אנוױיזען ניט נאד טען יזען דערוױיר

 יןאנ״ די װאס כיגױעות׳דיגעס, עטװאס אױף
 דער םון יזאטיטעס די צװיש^ םערענצען

 לויאויד די פון און ױניאן חראוקטאכער
 אויסגע־ האבען זאיען סאגוםעלוטשורעוס

 פיט איין אין דעסטװעגען, פון םיהרט.
 םיל. זעהר אױפגעטאן שױן זיי האבען

 די דוו־ו האבען, טאנופצקטשודעוס וי
 אנגעהויבען גאר ניט קאגפערעגצען,

 יטטאנד־ אוגזער פארשםצהן בעסעד
 שטאגדפונקט, ארב״טער׳ס דעם ױנחט,

 םי־ האבען םוניזטען פירע ;אר אין גאר
 ארנזער דאס צוגעבען, ;עטוזט זיי פון יע

אײנציג־ריכטיגע. די איז ׳טטעיונג
••י

n קלאויד די װעיכער ט*ט ט,קײרדגע 
 אװעקגעיווטערט האבען טאנופעקטיטודערס

 פאר מיטעל דעם איס םאדערונגעז, זײערע
 כא־ איז אינדוסטריע דער אין צרות אלע

 איבער־ ױיעד םארטװאונדען. דײטענד
 שיײ דעם געםוגען האבען זיי דאס צ״גוגג,

 אונזער פלאגט װאס אלעס, םאד סעי
 גאר צו ביז זץ־ האט יןראויראיגדוסטריע,

 דורך געטאן טרײסעי א גראד גרױסען א
 אונזערע םון איבצרצימוגגס־קראפט די

 גראדע און זיי, pc פייע םאר״טטעהעד.
 זעהען זיי, צװײטען איגטעיעענטסטע די

 מיט־ םארגעיטיאנענע זײערע ארע אז איין,
 וױכטיג־ און ריכטמקייט דער װענען לען,

 זי־ אזוי געװען זיעען זײ װעיכע םון ק״ט
 זיך האבען יןאנפעיענצען, די םאר כער

 אנאליז, גרינדליכען א גאך ארױסגעוױזען,
 וױ װעניגער, גיט און ניעהר ניט זײן צו

רפואות. באבסיןע
*

 די פון םארלאנג דעם למשל, נעמט,
 װיי־ די ׳טגײדעז צו מאנופעקטיטורערס

 נױ אין לויאולראיגדוסטריע די כדי דז׳טעס,
 מא״ די פון אויסדרורן דעם לויט זאי/ יארלו

 װערעז אװעקגעיטסעיט גופעלוטיטודעדם,
 מײנט, דאס קאנקורענץ־באזיס. א אױף

 זאי כיאנופעקט׳טורער גרױכער דער כדי אז
 קילאוקס םון פיײז אין לןאגלןווירען לןענען

 מױ .ביאנופעקטיטורער, קיײגעם דעם כייט
 ״טעפער גרויסע די אין ארכײטער די זעז

ביליגער. פאר ארבייטעז
. >יי

 אויף הױפט־גרונד, דער געװען איז דאס
 בא־ האבעז מאנוםעקטיטורע־ס די װעלכען

 רעדוידטאז א פאר פאדערונג זײער ךרט
 הױפט־• דער גאר ניט נײז, װײדז״עעס. אין

 גרונד. אײגציגער דער טאקי נאר גרונד,
 קע״ מאנוםעיזטיטורערם אונזערע װארים

 ניט (אויב טענה דער טיט קוטען ניט נעז
 ײעניג״ איז עפענטייכקײט, דעד םאד

 אלער־ װאו רום, קאטיטע דעם אין סטענס
 מינדעסטע די ניט האבען ביאפס

 ײ1צו איז קיאוקטאכעד דעד אז ׳טליטה)
 אין ארבייטער״ ״סקילד אגדערע אלע ׳עען

 באצאהלטער. בעסטען אם דער אמעריקא,
̂וען ׳רום קאםיטע דעם אין  דױײ זיך, צוױ
 אז ״אמת ניט פ״שוט איז דאס אז זיי, סען
 ניט ארבײט װאס קלאוקמאנער, דעד

 יאהר, דורכ׳ן װאכען דרייסיג » װי םעהר
 >דצט אפילו גענוג, קוים־קוים פארדינט

 לע״ צו אום וױידזיטעס, גרויסע די ביי
*בעז•

 קאמיטע״ דעם אץ קען אזױ ■וגקט
 אלעס חױת אז טענוז, די דלטען רום.גיט

 דעריבער געװען, װי ביליגער, איצט איז
 גע׳טנײ וױידזשעם ארבײטער די םוזען

 די נוט גאגץ וױיסעז זײ ײמרען. טען
 אויוי גיט לעבעז וײ לאנע. װירקליכע

 אונז, מיט גלײר נאר םארס, שטערען דעם
 א אין דוקא און מוטע^רד, אונזר י1אוי

 און יארק. אין;ױ איחרען, װיגק^ל מוױסעז
 דעם אנכעטרעםם װאס אז וױיסען, וײ

 פאד־ אלס סאנקוסער, אלס ^אױןמאכער,
 בראנד״טײ״ אזױ אלאס כמעט איז ברױכער,

 יןלײגינסײםעז, אײניגע אויג נעווען. וױ ״ער
 די אבער זײנען ביליגער, עטװאס וײנען

 נױטװענדעסטע סאטע די חוי§ט״זאכען,
 זעל״ דער אױף געבליבען יעבענס״מיםלעז,

 ז%א רענט םריחעד. װי יהדות״הויך, נער
 באהײצוגנ ן געפאלעז דט אופן בש(ס

 יו״י־ y»yvs ייי איז זײגען באל״ןטוגג און
 נאו איז םליייש גדמטיגען. נאך כעז
 דט נאר איז כרױט םײער, אוױ *לז

 זיײ לעבענס-טיטלען בסיצור, ניליגער.
 ניט פארברױכער אײגצעלנעם דעם טאד מן

 אלגעםײז ותרט דאס ■רײז. אין ־ ׳
מא־ די גים דאך חענען ,11
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גרונד, אײגציגער דער ארזא בלײבט
 נעמילױר.די אויבענאנגעגעבעגער, דער

 װערען מוזען טאנוםעקטיטורערס גדױסע
 איז גרונד דער אבער דפעדױג.״ורע:)לןא:ל
 אומבאיטטרײטבארע ריכטינע די דורך

 גאנ־ אין קאטיטע אוגזער םון ארגוכיעגטען
 ער״טטענס, געװארען. ולװערט8צו צען

 עס םאריפטאגען קאפיטע אונזער האט
 די ניט איז עס אז מאכעז, צו קלאר נאנץ

 לולײנער רער װאס װײדזיפעס, קרענערע
 ארבײטער, זײגע צאהלט טאנופעקטיפורער

 געפעוזרליכען אזא פאר איהם טאכען װאס
 ער אז טעיטה נאגצע די װײל לואגקורענט,

 קלענערע ארבײטער זײנע צאלט
 מאנױ גרויסער דער וױ וױידדטעס,

 אױסגע״ איז מיף, א איז פעלוטיפורער,
 זאל dv אױב אז צוױיטענס, טראכט.

 מאגױ קלײנע די אז אכית, וױרסליך זײן
 ארבײטער זײערע צאהןען פעקטיפורערס

 מא־ גרױסע די װי וױידדטעס, קרענערע
 םון ״פנײדעז דאס װעט נוםעקטיטורערס,

 דייאין ארבײטער די םון װיידזיטעס די
 װא־ העלםען. :ארניט םעקטאריס, גדויסע

 די םון ארבײטער די וױ ׳טנעל, אזוי רים
 ארונ־ װעלמן טאנופעקטיפורער גרויסע

 װעלען וױידדפעס, זײערע פון טערלאזעז
 טאגופעאט״טױ קלײנע די פון ארבײטער די

 יטנײדען לאזען זיך פראפארציאנעל רערס
 האלז־ישנײ־ די און װײדדטעס, זײערע םון

 פונקט אנגעהן װעט לואנקורענ״ן דענדע
 אײנםאכע אין םריהער. װי יטטארק, אזוי

דעם םון ארבײטער דער אױב :װערטער
 איצט, קריגט טאנוםעהטיטורער, גרױסען
 דער און — װאך די דאיאר 50 לםיטל,

 טאכוםעקט־ קלײנעם דעם םון ארבײטער
 װעגיגער, דאלאר 5 מי־ט סדיגט יטורער

 ײען פראפארציע, זעלבע די בלײבען װעט
 װעדעז. געיטניטען װעלעז וױידזיטעס די

 דאן װאך. די דאלאר 5 אױןי מיר זאגען
 גרויסער דער אין ארבײטער דער װעט

 ארבײטער דער און 45 קוייגען פעקטארי
 ארבײטעז װעט םעקטארי קלײנער דער אין

 די־ בלײבען װעט קאגקורענץ די .40 פאר
 טאנופעקט״ גרױסע אונזערע און זעלבע,
 די־ פאר ^טטעהן אלץ נאך װעלען יטורער
 די אװעקצױצטעלען וױ פראבלעמע, זעלבע
 א אױף יארס נױ אין אינדוסטריע קלאוק

 הילפ־ און ראטלאז אזוי קאנקורענ״דבאזיס,
פריהער. װי לאז,

 רעכט םולע י־אס אנבאטרעפט װאס
 װײסעז סעקען, צו טאנופעלוטיטורער פון
 קײנטאל עס קענען זײ אז טענס, ער זיי

 אר־ דער װי לאנכ אזוי אױספיהרען, גיט
 בי־ לעצטע דאס נאר האבען װעט בײטער

 צוױי״ און, דאגעגען; קעטפען צו כחות סעל
 ב״טום װעט דאס אז זײ, וױיסען טענס,

 םרעזידענט פראגע. די לײזען ניט אופן
 ער״פטצר זײן אין *טוין*  האט *טלעזיננער

 קאססערענץ ערשטער דער אויןי רעדצ
 האט ער פוגקט. דעם געטאכט סלאר גאנץ

 גא;ץ די טאנוםעקטיפורער די נעיטטעלט
זיך זיי האבעז װארום :פראנע פישוט׳ע

 סעקען צו רעכט זײער מיט באנוצט גיט
 לעצ־ די פון צײט דער איז ארבײטער אן
 אפ״ געחאט האבעז זײ װען טאגאטען, טע

 יױ דער מיט אגריטענט דעם געבראכען
 דעם? אין געישטערט ד♦ האט רעװ ? ניאן

 האבען זײ װײל געטאן, גיט עס האבעז זײ
 האנדלונג מין אזא מיט אז געװ^וסט,

•yp זײ ערגער. פיל מאכען זיך זײ סענען
 פאראודזאכען האנדלוגג אזא מיט נ?ז ן

 איז דאס װאס ״סטאפעדזשעס׳/ אפטע
 האל• צו װי איבעל, ערגערער פיל א נאך
 װעאכען םיז ארבײטער, אץ שא® אין טען
 הײנט, װערען. פטור געװאלט װאלטען זיי

 טע־ דאס זײ נוצט װאס טו א?ױ, אויב
טישPפרא אז סעקען, פון רעכט ארעטישע

*אױספיהרען? גיט עס זײ קענען
 װאס געהאט ניט האבען בתים בעלי ידי

 נאך קעגען *ון דעם, אױןי עגטפערען צו
 דעם. אױןי ענטםערעז גארניט איצט ביז

 פונתט דער איז דעבאטעז וױיטערע די תרך
 דאס אזױ נעװארען, .הלארעד פיא נאך

 סאג״ דער פון מאמפעקטשורער פילע
 דאזיגע די אז צוכעכעבע;, האבען קאמיטע

 אפילו װען װעט, ײאס אזא, איז פאדערונג
 פארבע״ ניט האד א אױוי גאכגעגעבעז,

לאגע. די סערעז
*

געװא־ געטאכט קאאר איז אאעס דאס
 וואדום םו פאנפערענצען. די דורך רען
 דעתרײכט גארניס נאך איצט ביז איז

םא־ אונזערע חייצם וואם «

 דך עגדיגט טערטין װעטעס רימענט,
eארוס? יאהר א איז עױטט

ה דאכט אוגז וױ | דעם אױוי איז זי
 , אױ־ די גאס, די :תירוץ אײן בלױז דא

 טא• די ניט לאזעז אוטשטעגדען, סערליבע
 בא־ פעסטען א צו לװטען גופעקטשורןרס

 שטאל- דער אז לטשל, לײענעז, זײ שלוס.־
 ארונטערגע־ אוקאז אן דורך האט טראסט
 אר• שטאל די פון וױידדשעס די שניטען
 פראגע: א זײ בײ זיך שטעלט בײטער,
 לײע־ ד♦ ? ניט טיר און יע, גערי װארום

 אפעך דער װעגען צײטוגגע; די אין גען
 קאלעטוט־ גאנץ די װערט באװעגוגג, ״שאפ

סיר זאלען װארום :הארצען אױפ׳ן נע
 טאנוםעלוטשר אנדערע וױ ערגער, דין

 בא״ צו אױס פארט פיהרען װעלכע רער,
? ױגיאך״טיראני״ דער פון דך פרײען

 ' לכתחילה האט זײןלװאס עס טוז דאס
 אפ־ טאנופעקטשורער אונזערע געטאכט
 ;ױניאן דער מיט אגרימענט דעם ברעכען

 לאזט װאס זײן, אױך עס טוז דאס און
 האנד־ צו מאנופעקטשורער אונזעיע ניט
 זיײ אין װאלטען זיי וױ אזױ, איצט אעז
 באדארפט אינטערעסען אײגענע ערע

 םאלען לאזען גאנצען אין און ;האנדלען
 בלײ־ און םאדערונגען אומבאגריגדעטע די

 יױ די אז פאדערונג, דער בײ נאר בען
 אז היל־ץי, גאנצע די געבען זײ טוז ניאן

 עהר־ א געבען זײ זאלען ארבײטער די
 איז ױניאן די װאס ארבײט, טאג ליכען

 כוחות איהרע אלע מיט בארײט װירקאיך
*טאן. צו

 נאך אופ; בשום אבער האבען מיר
 א נאך אז האפנונג, די פאראארען ניט

 און קאנפערענץ, א נאך און קאנפערעגץ
 טאנױ די דערצו. קוטען דאך װעט עס

 קאאוק די אז אײנזעוזן, ײעאען פעקטשורער
 אאגע, אנדער גאנץ א אין איז אינדוסטריע

 איר־ װי אדער שטאהא־אינדוסטריע, די װי
 װעאכער אין אינדוסטריע, אנדעדע גענד

 געװארען. געשגיטען זײנעז װײדזשעס די
 אז זײז, האאר זײ פאר דאך טוז זאך אײז

 דערװײא זײנען שטאהל־ארבײטער די
גע־ איז דערםאר אמאניזירט, װעניג גאגץ

א רי ײ װ ר ע  פון באלעבאס דער ד
 קאאולראינדוסט״ע דער אין אאנע. דער

 הונ־ םארט קלאוהטאכער די זײנען אבער
 מױ דכער ארגאניזירט. פראצענט דערט

 א דא איו עס אז וױסען, אויך זײ זען
 באװאוסט־ גראד דעם אי; חיאוק ישטיקעא

 און שטאהל־ארבײטער דעם פון זיניגקײט
קלאוקמאכער... דעם

♦
 אםיאו ענדערען, ניט זױ קענעז דאס

 און רײך אזוי געװען רואלטעז זײ װען
 װאס שטאהא־טראסט, דעד װי טעכטיג,

 האפען דערפאר און ניט. עס זײנען זײ
 טאגוםעקטשורער קאאוק די װעאען מיר,

 םון איז עס געשייט ניט וױ אײנזעהן,
 ביישפיא א דך נעחטען צו זייט זײער

 אינדוסט־ אן אינדוסטריען. אנדערע םון
גאײך. ניט איז אינדוסטריע אז צו ריע
 ניט איז ארבײטער אן צו ארבײטער אן

 אײן אין טעגאיך אפשר איז װאס גאײך.
 אונמענאיר נאגץ זיין זאא זײן קען פלאץ,

 טא־ אוגזערע װען »צא״ו. אנדער א; איז
 דער* צו אט קומען ײעאען נופעהטשורער

 אז מיר, גאויבעז איבערצײגונג, לעצטער
 אעצטע די װערעז באזײטיגט ײעט דעם ײט

 *צופרידענ־ פאאשטענדיגע א צו מניעה
 בײדע פאר פארשטענדיגונג שטעאענדע

צדדים.

 טסב1 אײגענעם זײער פארפאםקודיען
םאדלעצ״ נאך האבען באשאוס אויט׳ן .

 די פארהומען געזאאט דאגערשטא; טען
 באאמטע מקזעסוטיװ די םאר װאהאען

 נעוד װעאכע ,25 און 22 אאקאלס די פון
 מעטבער־ גדויסע די זיך אין ארײן מען
 אינתסט־ דרעם און ײײסט דער פון שיפ
 םאר־ ניט אבער זײנען װאהאען די ריע.

 גע?ומען.
*? װארום

 טעטבערשיפ גרויסע די אז וױאען, מיר
 פאר־ ריכטיג זאא אאסאאעז בײדע די פון

 םיר זיך. האנדעאט דא װאס װענעז שטעהן
 וױיסט טויזענדע צעהנדאמע די אז וױאעז,

 קײן ניט זיינעז ײעאכע דדעסםאכעד, און
 ?אעגאץ־ וױ װײסעז, און ®אאיטישענס,

 שע• די אין אא;ע זײער געװען װאאט עס
 אויף געהאט ניט װאאטען זײ װעז פער,
 דעד פון טאכט באשיצעגדע די זייט זײער

̂אען מניאז,  אאגע די אז פארשטעהן, ז
 אז ;ערגסטע זעהד א װירלאיך איצט איז

 זײעד אז נאהענט, )עהר איז געפאהר די *
 דעם בענעל ײאפע איינציגע זײער ױניאן,

 װע״* ארױסגעריסען נאגצען אין זאא יבאס
 ױניאן די אז הענד; זײערע פיז רעז
 און רוערעז, צושטעטערט גאנצען אין זאא
 זײער םיט קענען זײ גאד און זיי, דאס

 א מאבען האאט, א ריםען באשאוס פעסמען
 ױניאן־ברע־ שענדאיכעד דער אט צו סוף

 עאע־ געװיסען א פון מאקטיק כערישעד
 דער אונטער פאראדירמ ײעאכעד טענט,

 און ?אסוגיזם דעוואאוציע, טון מאסליע
 גרויסע באטת און שעהנע אזעאכע גאך

_ װערטעד. _ . ,
 אם־ tk קורצען אץ געשיכםע די

. װעלכע•
בא• עקזעקוםיװ די םאר װאהאען די
POO• I ױ ®ח *

 םריהער# װאכען עטליכע םיט םארמוטען
 אא• די פון מיטגאידער פיאע אבער האבען
 אפיס דעם אין סאאגע א געבראכט קאלס

 דעד אױט אז איגטערגעשאגאא, דער פון
 בא- איז דאס װי װאהל־יראצעדור,

 ניט עס װעט געװארען, שלאסען
 א כלויז נאר װאהלען, קײן זײ

 די םאר אז פאר, אײך שטעלט חוזק.
 די פאר באאטטע עקזעחוטיװ פון װאהאען

 פון באשטעהען װעאכע אאקאאס, בײדע
 טען האט פױטגאידער, טויזעגד דרײסיג

 מיטיגג־אאלואא, האײנעם איין באשטיטט
 פארזאמלען זיך העכסטענס קענען עס װאו

 דערצו און ;טעגשען הוגדערט פאר א
 באדארפט װאהלען די אט עס האבען נאך

 א פון אױף דעם אין װערען אױסגעפיהרט
שטונדען. פאד

 שבל עטװאס נאר מיט טעדש יעדער
 װאהאען סארט אזא אז עײגזעהן, ?אן

 שפאס. טרױעריגער א בלויז געװען װאלט
 טען װעז געװען, שױן װאלט עהרליכער םיא

 געאאזט װאהא־צערעטאניע די;אגצע װאלט
 האבען װאס לײט, עטליכע די און םאלען,

 כאאטטע, עקזעקוטיװ זייז צו אטביציע די
 װאאט דאס אפאינטעט. אלײן זיך װאלטען

 דיקטאטאר, מעשה זעהר טאחע געװען
עהר־ געװען עס װאלט הפחות לכל אבער

*יױ•
 באארד עקזעקוטיװ דזשענעראל דער

 גרינדאיד האט אינטערגײשאגאא דער םון
 און אנגאעגענהײט, דאזיגע די באטראכט

 בא־ די טארען אזוי אז באשלאסען, האט
 אז, װערען. געטאכט ניט אמטע־װאהלען

 מיטגאידער אלע מוזעז װאהלען, יא אױב
 צו מעגליכקײט די האבען ױניאן דער פון

 װעלען זײ צי װיאען. זײ װעטען װעהאען
 צי טעגאיכהײט, דער מיט באנוצען זיך

 אנטשײדען, צו זײ פאר איז דאס ניט,
 געגעבען זײ מוז מעגאיכהײט די אבער

★װערען.
 אנגע־ איז ענטשײדונג דאדגע די און

 נױ דעם פון אײנשטימיג געױאדען :וטען
 באארד עקזעחוטיװ דזשענעראל יאדקער

 דע• םון הײליגקײט דער צואיב אזוי ;יט
 אנד/ןר גאנ״ו א צוליב װי טאחראטיע,

 זיײ באאטטע אויסערװעהלטע די גרוגד.
 דער םון אויסדרוקס־טאכט די דאך נען

 םארהאנד״ צו אויס קוטט עס װעץ ױניאז•
 גע״ א איבער טאנופעהטשורער א טיט ל<ן

 קיאן עס און ניט עס טוט סכסיה װיסעז
 איהרע נאר ױגיאן, גאנצע די טאן גיט

 א מעהר װאס באאטטע. אויסעדוועזזאטע
 ראס ױגיאז, די רעםרעזענטירט באאטטער

 און אײנםאוס, און מאכט זײן איז גרעסער
 דער איהם פאר האט אפשײ טעהר ;*אס

 אײנער װײניגער װאס םארקערט, באפ.
 קלענער דאס ױגיאן, זײן רעפרעזענטירט

 דאס און אײנפאום, און טאכט זײן איז
 אויםמערקזאפר און רעםפעחט װ^יניגער

עס איהם באס דער װעט קײט
 וױכטיג?ײט העבםטער דער פון דארום איז

 אז ױגיאן, דער pc אינטערעסען די פאר
 וחד אויסערװעהלט זאלען באאטטע איהרע

 מיטגאידער. /אהא גכעסערע א אלץ פון רעז
 אייי׳ דאס באװאוסטזײז דעד שױן
 טויזענדע פון געװאדען ערװעהאט איז נעד
 און שטאר?, איהם טאכט טויזענדע אוץ

 זײז איז װירהוגגספואער און בעסער דאס
 דערםאר, אט ױניאן. דער םאר ארבײט

 גרויסער דער םון אינטערעסען די איז
 םו| עקזעקוטיװ דער האט טעטבערשיפ

 די אז באשלאסען, אינטערנײשאנאא דעד
 אד װערעז, *עמאכט אזוי טוזען װאהאען

 בײדע די םון מיטגלידער צאהל גרעסטע די
 אין באטײאיגען קאבעז זיך זאלען ױגיאנס

*זײ. .
 א געװארען באשטימט איז דעם צואיב
איז אויםנאנע װעטעס קאםיטע, ספעציעלע

 באלאט־ האאס, די םארזארגען צו <ן
 אז זעהן, אויך זאא ײעאכע איז באקסעם.

 זײן זאאען קאנדידאטען נאמינירטע די אי
 צום ;טענשען אנשטענדיגע עהראיכע
 ניט זאיען דיזע צװישען אז בײשפיא,

 געסקעבט, האבען װעאכע אזעאכע, זײן
 זײערע דורך זיד האבעז װעאכע אדער,

 אמת׳ע אלס מיטיננען, אויף ^זזאנדלונגעז
 ארויסגעװיזען, ױניאן דעד םון ^וגאים

 אזוי צוגעהן זאאען װאוזאען די אי אז און
מעגאיך.. וױ עהראיך,

at
 פארשטאגען אז אנפאנג פון איז י־ט

 אױסגעשלא־ גיט איז קײנער אז געװארען,
 עה־ אן אויף סאנדידאט א זייז צו פון ס<ן

 איבער־ זײנע צואיב באאטטעז זעקוטיװ
 טעג אײנער פרינציפען. איז צײגומעז

 דאם אנאדכיםט, אז קאםוגיסט, א זײן
 באאמ־ עקזעחוטיװ אלס איהם, ניט פסל׳ט

 געװעה איז באדינגונג אײנציגע די .מען
 םיט־ ױגיאז געםרײער א דין זאל ער אז

*# נל*ד.
 עאעידטאד די וױרקאיך האט אזױ און

 האנדי״ דער אויף געהאנדעאט. קאמיטע
 מעהרצאל, די געװען זײנען דא^ךל״הטע

 ;האסוניסטען אלס באקאנט זײנען װעלכע
 זײער ערקאערט האבען זײ באאד וױ אבער

זײ האבען ױניאן, *דער צו געטרײשאםט
עקזאמען. דעם זאגס, םען װי געפעסט, י»

שעהז אפנעלאפען האאם אאעס און
o r» געותו

m

w
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 אי*ט מוין נעקאנט װארטען יערוםיװעס
 «וס אדער נוטע! «ום ארבײט, ײערז טא;

 אנער ■אסירט ױניאן. דער סון ענטע;’ש
 סקאנ־ די איז װעיזכע נע׳שינטע, סין »ןא

 גע־ דער אין ׳טעודלינסטע די יאי־עזסטע,
 ארנייטער־ אידייעער אונזער טון ש־כטע

ייינא־וע;ו;נ.
 דך וױיזט װאהלען די פאר טעג פאר א

 םול חעגדביא, עגגלישער אן גאשען די ,־יאױ
 עקזעקוטיװ גאנצען דעם אױןי שטוץ מיט

 אײגי־ אינטערג״שאנאל. דער םון באאיד
 די| ײעיען הענדכיל דעם פון שירות גע

 בא- א אעזעד דעם געבען צו אום גענוג
 מיר געגגער סארט א םאר װאס טיט גריף,

טאן. צו דא האבען
 באאדד עקזעקוטױו דזאזענעראל ״רעי

 אלעס געטאן חאצ עײנע׳»אגאל6איג דעם פדן
 חענסט די ענדיג5;ע:ר%י מאנט, זיין אין

 H צוריקצוחאלטען םיטלען *•ויגדלערישע
 װינ• זײערע »ויסצו»יחרען -*דן מעצבעיס

n ׳»טארק זי װעיט #מ*ל מים שע! a r 
 ;עבען װז^ען דעמ*קר*טיע, װעגען

 די ®יחדען צו דאסרענט מעמבערס ^רע
 דעי יזניאז.. דער פרן א;.:עלע;ענחײטען

 דערערא״עז איז עקזעקוטױו דזזזענעראל
 ראדיקמלען קײן זאלזנן עס ?8 צויט, .אזיי
 אר• ברידער װערען... אויסעױועחלט ציצ

 אייד חאט איגטעיגעשאנאל די בײטעי!
 אויןי׳ געחטט קאמף. צום ארז-סטערוןען

ן באאסטע די וױיזם ׳ !קאםו״ דעם ו  דער ו
 ^יװיגדלערי• דאזיגע די אז א:אל,8אינטער:ע«

טסן׳/ ניט גוטעס קײן זײ װעט אי־נייט שע
*

 זיך װענדעט דבורים אזעלכע טיט אט
 צו ארבײטר די צו איםלעט דיזעד אט עס

 װעאכע קאנדידאטען, געװיסע פאר װאוטען
 איז איפלעט דער אגגעגעבען. דארט װערןגז

 פרא דעלעגאט שאפ ״די פון ארױסנעגעבען
 קײנער װעלכע װעגען קאטיטע׳/ ^גאגדע

 די און געהערט. גארניט איצט ביז האט
 גצנצען אין עס װאיט אינטערגיישאנאל

 דאס אז זײן, דאר האן עס איגנארירט.
 םון שפיאנען, םון אויפטו אן איז גאנצע

 באסעס, וי םון אעטעמעקויפט נפשות,
 אז ^רויפגעװיזען, זיך באלר אב<ו האט
 דער יף א קאנײדאטען די פון פיל^ גאר

 טפדײט.’ר1פ* העגדביא דעם האבעז ליסטע
 אנדערע צוגעגעבען, עה האבען אײניגע

 #באװײ<ע די אבער געיײקענט. עס האבן
 שמוץ״באעטעא דעם געטײאט האבען זײ אז

 און אומבאשטרײטבאר. געװען זײנען
 האבעז קאנוײדאטען אלע ייעהר, ;אך
 ערקאע• אן אונטערצוש-ײגעז ע;טז^,ט זיך

 אײנפארשטאנען ניט זײנען זײ אז רו;:,
 אינטערניײ אונזערע אויף שטוץ דעש מיט

באאטטע. .שאנאל
*

 די האט אוטשטעגדען דיזע אונטעד
 באשאאסען קאמיטע עלעקשאז ספעציעלע

 און װאהלען, די אפצואיעען דערוױיא אױף
 גרויסער דער םאר םראגע די שטעהט איצט

טאן צו זי האט װאס : מעטעברשיפ
 זא־ מענשען אײניגע אז דערלאזען, ױ גאז
 פא־ גאנצע גיםען בםרהםיא עפענטליך, אען

 אינטערנײ- דער אוױי שמוץ םיט מוניצעס
 ך7ג ערװעהאט זײ םון איז װעלכע שאנאל,
 ד/העכסטע פאקטיש איז װעאכע װארעז,
 מעמ־ די וױיס ױניאן? דער פון םאכט

 פראטעסטי־ ניט זאא זי אויב אז בערשיפ,
 גאנצען איר מיט שמוץ אט׳דעם כעגען רעז

 אט רעכט געבען דערטיט זי װעט צאח,
 װעאכער עלעמענט, געפעהראיכעז יענעם

 די וױ ׳זאך אנדער קײן גיט אױסעז איז
 פארשטעהט ? ױניאן דער פון צוברעבונכ

 האנ- דא אז מעמבערשים, נרויסע די עס
 כבוד פערזעגאיכען דעם אום ניט זיך זיעלט

 דער פניז מיטגאיד יענעם אדער דעם םון
 כבוד, דעם ײעגען נאר אינטערנײשאנאל,

 אינטער- גאנצער דער פון פרעסטיזש דעם
? נײעאנאל

*
 אינטערנײשאנאל דער וױיסט, איהד

 איײ םאר קעמםען טאג״טעגאיו אויס קוטט
 איחר װאו שעפער די איז אינטערעסען ערע

 אינטער- די עס האט איצט ביז ארבייט.
 ער־ גרעסטען דעם מיט געטאז נײשאנאל

 קא־ איצט אבער עס זי װעט װי :.‘פאי
 V באשייגענע א באשמוצטע, א טאז, •עו

 זיך שטעאען קאנען ניט באס דער דעז זועט
 דער םון םארטרעטער די געגען רעכט טיט

 גענוג, זײן ניט וועט ? אינטערנײשאנאא
 שמוצי• דעם םארהאאטעז זײ װעט ער װעז
 זאגט םען ,װאס זעהט נאט :הענדביא גען

 װעאכער סון ױניאז, די און אײה ײעגעז
 םאר• איהרע זײן צו פרעטענדירט איה•

 ײארט קײז מיט דעם אױןי האט טרעטער,
!געענםפערם ניט

* m
אטא״ אן ניט דארום איז הענדביל דער

 איגטערנײשא־ יענעם אדער דעם אױף קע
 יױ נאנצער דער אויף נאר באאטטען, נא

םארשװײגען. עס ײעט ױניאז די אויב
 אז זײן, קלאור אלעמען פאר דארום טוז עס

 דרעס דער אין מעםבערשיפ גאנצע די אויב
 גלייך ניט װעט אינדוסםריע וױיסט אןו
"P אנטשילאגאנגהײט גרעסטער דער טיט 

 װאס ■עסט, יענעם פון זיד אפטדײסילען
 ",1 צװישען ארײנגענאדיעם זיד האט
 בלײ־ נים אינטערגײשאנא^ דער פאר װעט
jg צזםרײם־ וױ אויסזחנ^ אנדער מײז•^

^ י ו ע מ כ ג ײ ק נ י מ

״הענד איױשע דיי פון װערען קען װאם
? ישראל ארץ ״אונזער״ . •

 דך באגוגענען «ו ארכ״טער אידישע די «.* ראטח םמקאלמרו׳ס נהום «
אראכער. די «ן חוגגער-לוינע] די מיט ,דערוױילע״

0 - -- * - ... . . . . . . .
. re םא^יאליסט. אלטען אן

 וער אין 1אי«י סיר האלטען «װאו
 1טא «רו אונז בלײנט װאס און װעלט^׳

}׳ישראר ארץ אין
 טעהר אלץ װערען פראגען אזעלכע

 צױניס״ דער א־ן געשטעלט שארפער און
̂שער  שכרות דער ;אך גופא. װעיטעל *ט

 דעקלא• ״באלמור באדיהטטער דער מיט
 די פון צוזאגעכצען די כייט און ראציע״

 דער ?ומט רעטא, סאן אין גרױסמעכטע
?אצעניאמער.

 צױניסטען די זאלען װאש טאקע
 אלנד זײער מיט חײם׳/ ״זײער מיט טאן

 צו איז עס שװער וױ אי, אי, נײלאנד^
 פיענער און ■רא^אמען מיט בױען!
 פא״ אויפ׳ן און נעשנדרט, וױ עס געהט

 די ערױסארטיג. גאר אויס עס זעוזט פיר
 מיט אלץ זיף טרײסמען צױגיסטען
 ״מאסעךאײנװאנדע־ ׳א י1אוי האפנונגען

 געשװאלענע אלץ כיאכען ױי רונג״.
 מא־ און ״חלוצים״ די װע;ען רעכנומען

 בילדער אגציהענדע אזעלכע אלץ לען
 שנעלערער אלץ אן מון גרונד דעם אױף
 ארץ םון יןאלאניזאציע גרצסערער און

ס ישראל. ע ב  אלץ זײגען דאס אבער א
 טאקע, מאכט מען און לוםנדשלעסער,

 רעכנונגען. שמענדריק׳ס זא;ען, טען מענ
 עס אידען וױםיעל געזאגט, מישטײנס
 די !ל1ישר? ארץ אין ארײן עס װאנדערן

 דאך זיף ציהען עםיגראנטעז־׳טטראמעז
אמעריקא. צו

 שװע־ פיעל אזוי זײטען אלע םון און
 װעג, אין שטײנעו םיעל אזוי ריגקײטען,

 אר״ דער װאס אט ! שונאים םיעל אזױ
 צױניסטײ םראוצויזישער דער םון נאן

 זשואיף״ פויפל ״לע םעדעראציע שער
 א אין שרײבט םאלס) אידישע (דאס

 יעצטיגער דער איבער לײט־ארטיסעל
פאלעסטינא: אין לאגע

 םיז אפ שליסליף י הענגט ״אלעס
 *חדען מיר אויב ארבײט. ר ע ז נ ו א

 ארײנצוברענגען מעכליכקײט די האבען
 טױ חוגדערט עטליכע פאלעסטינא אין

 װערען טאקע עס װעט אידע;, זענד
 עס האלט וױ אבער ל«גד... ר ע 1 נ ו א

 מיט און באלפור־דעקלאראציע דער מיט
 גיבען — רעטא סאן אין גוטזאגונג דער
 םעגליכהײטען^ אזעלכע דען אונז זײ

 זאגען, אונז םען קען טריט יעדען אױןי
 דאזיגע די שלעכט פארטײטשען מיר אז

 ״לאנד האבען װילט איהר צוזאגונגען.
 צופ געהערען װאס טײלען, די כאטש

 פריװאט קײן• צו ניט און ;וםא, שטאאט
 זײנען עס װארט, אבער אײגענטימער•

 פאלעח־ אין אראבער אויף פאראן דאף
 אױף בעלנים אויך זײנען װאס יטינע,
 נא• ״אידישע א פארלאנגט איהר דעם.

 איהר פײן, גא:ץ }'״הײם ציאנאלע
 ארבײט, אבער האבען, טאקע עס ?ענט

 באװא״ די פאר קאנאלען גראבט שאםט,
 האג־ bגרינדע פעלדער, די פון םערוגבען

 די אח, װ. ז. א. דעלס־האטפאגיעס,
 ציפרײ שטארק אזױ זײן װעלען אראבעיר

 װע־ גיט גאר װעלען זײ אז דערמיט, דען
 לאגד... שטיקלאף זײערע םאדקױפען לען
 און ישאפען װעלען פיר כיעהר װאם און

 דעם און אינדוסטריען די ענטװיקלען
 טעהר אלץ םאלעסטינא, אין האנדעל

 די דערפון... פראםיטירען טאקע װעלען
אראבןןר״״•

עוי• װאס ״ביאנדאט*״, דעם און*מכח
 פאלעסטמא, איבער געחראגען האט לאנד

 רוםט צײטונג, זעלבע די װײטער שרײבט
 די אױזי שמחח א ארויס ניט כלל עס

 די עס זײנען װאו גאסען. צױניסטישע
 מיר דיגען װאנען םון און גאראנטיעס

 אראבײ הײנטיגע די אז זיכער, אזוי עס
 א װערען טאקע װעט אאלעסטינא שע

> הײם״ אידישע ״נאציאנאלע
 עס האט צוריח צײט קורצער א מיט

 וועגען צױניסטען צװישען געקאכט זיף
 די פאלעסטינא. פון נארד־גרענעצען די

 פון געםאדערט אלץ האבען צװגיסטען
 געװיסע אםגעבעץ זאל זי אז םראנקרײף,

 געגעג- די ספעציעל סיריען, פון טײלען
ארױס שטראכיט oy פון חגן,

 ov ליםאני. טײך רyד און ירדן רyד
 .ly.yn צו קאמיש jy;ji^py: אםילו האס

 אױפנזד oyty האב^ די רyאײד גאף אז
 װצ־ גופא, ישראל ארץ אלט^ אין בױט

 און ״איכופילריאליסט^' שוין זײ
pריגyצו חשח ז yijyiyj,; װyלבy האבyז 

 אזױ גאר סירי^. צו באלאנגט שט^־יג
 צו ניט זאגטyצוג האט פראנקרײף וױ

 tyiyiyrtrg y^,צװ;יסט די זyרyשט
iv איז דארום בבײ רסyבוי און i oy- 

דאזיגע די jyajm שטיל yוױיל

 IPiyii טאהצ האט ריכטיג גאנץ און
 פרעזײ ציוגיםטישער ״חנר געזאגם דצם

אז ובעצםו, בכבודו װײצםא[ דד. חננמ,
גרענעצזנן

yryp| אר דך זאי^ טאכען״. עס; 
 אלץ ו9צושפדײט oy^grgp אידישע ױ

 אויפ- ypHO jy» זאר #צפון צום וױיטער
2')V\ ב די אין ן9פאנריחyרגyrגyנדעî 

 רyד אדױס ןyשטראט py רופוגען פון
און  דײ װאס און ן9טײכ yדyא;ד ירד̂ן

jyj װעט װאס^קראפט, אין רײף אזױ 
 די iy;yii אױסגלײכ^ שױן דך \vט
 פראד DVi nyojiM ly'vo פון ןyצyגyגר

 ^•oy?Ft פון און ״כיאגדאט״ ן9צױז״ש
״טאנדאט״. ןyנ;לישy oyi גא

 י1אױ רןyשט lyo^n; אזא װאס אט
lyg^DO î  ̂ oyT ^סא- נחום וױ היכי 

 אינ- אן אין oyi |y;Fii זאגם קאלאװ,
 רו[ר פון lyo^^go'o א טיט רוױוyט

 ^צױריף, ״yנטראלyצ Drit רy״אידיש
\3'vq\ דyצy1020 ׳טנער.(

 האלטען אוגז רײלען ן9םראנצױז ״די
 ארץ פון ןyצyגyגר yשnחיסטא די אין

, — ישראי׳ י ן ^  שבע. כאר ביז דן פון נ
o זיף ;y:yp םיד ^ y i  iy:fl כא״ גיט 

^ טיר און כנוגענעז, ד א  דארום פ
 אום \, v צ y נ y ר ג y ר y ט י י ו ו

 *א- inyom; א ענטװיקל^ ;y:yp צו
 םראנצױ״ די אינדוסטרי^, yישrסטyל

 אין אז אונז, רטyארזיכc ר^רונג ױטע
 דאס רא;עגצן, גארנישט זי האט פרינציפ

^yi| זיף זאיען ^ ז א  צושפרײ־ און ב
 אבער סיריצן. אין אויך רyװײט ארץ ט^
 ניט yרוױילyד דאף קאן מצן וד אזוי

^ אויף װיסען כ  דך oyn oy װאס זי
 פלענ^ yצױניסטיש yאל פון ןyאױסלאז

 ד4צװ< פאר פראג?רײך oy האלט דארום
roys דyל,רוױy .^אין און אפצואװארט 

 װעט לואלאניזאצי;נ אידישע די פאל
 גגלאנדy כלויז דאן turn דורבפאל^,

 םראגק״ װאס ו̂ןcרyר פראפיטיר^ אליין
 אפטו^• טאג צו הײנט שוין טyװ רײף

 איהר םון טײין דועלכ^ אימצגד ןyט
yn̂ איבער ״כיאנדאט״ D.; ,פאר־ עס גון 

 האב^ םראנצויו^ די אז זיף, הטyשט
imp םאמר צו ניט חשקyסyרyענג־ ן 

r.rn.\ איז חלק לאנד׳ס
 pii איז סאחאלאװ, ה׳ שליסט דארום,

^אױם די yרװײלyד ;y צױניס• די פון 
iyo צו yנטוױקלyז Eאלyאין סטינא 

 jyyy:r)i, — ביבלישע yאלט איהרע
 חנר .jynyt שױן כמנן װעט רyװײט און

 עס וױ וועט קבyױ יצחק אברהם, פון גאט
 פאלק זיין ןycלyארױסה nyo^r, איז

ישר;ול
 חױןײדיפלא״ גיעזאגט yטאק איז דאס
 שטאאטפ־ lyo^n: א פארט ראט״ש.

 חכ־־ און רyנyאינזש דצר וױ ניט סאן,
^r,ya:y אנד אוןyרy^ytt y בױעוס 
 יקטריyלy רyד מיט לופט־פאבריק^ פון
 ירדן םון שטראניצן די פון קראפט רyש

y^yn i* יארטוח, און ליטאגי v y די 
cרא:צױזyצוזאט ןyסיריאנ^• די כייט ן 

טטשלוז. די גאר ןyהאב
 נצ־yגע;רtא אזא םאר אפילו רyאב

 המיך׳ס שלמח אין וױ פאלעסטינא, רyט
 אונ• ;yagn אױף דאך כיען דארף צייט^,

:iv"nv רויסע; pאE,טאלy.דא און ז 
yנטםלyצױניסטיש דעד אונז קטyר 

 גױיסען םyד 1סאקאלאו שטאאטסטצז
"vi אז סוד, viv i איז ov שװע־ צחר1 א 

 ער, פײנט ,“WRpnysR די .pov רyר
ivs"f ריד אפנים שױן :jyiRry צו 

 ov װאס אןן ז,yסומ Vi'O'U די קלײב^
 מזרח״יענ־ די םון אידצן די לאנגםyאנכ

yi'cy; ^yi; י זיף דיyאזא אין צט 
 ניי אז לאג^ רyקאנאמישy רyrטדױער

oyn oyT^ ײייזון V3VP\ װינ• גאנץ ױי 
yoD’^ y.;הילש ציג

 סא־ ה. שױן רלאנ;טyד דערבײ און
 אידען רyריקאנyאט די גאב א קאלאװ
וועי־ yכטy״ די אט בבלל,

 אונשאצבא־ oyi״ גיט גאר ןvorv:*2 yכ
fyn װyדער פון רםה wrrgny-uyiw 
 דף דריסט רy וױ גײסט״, אידיש^ אין

אױס.
קא־ רyד : ov \v*2 זאגט וױ אה,

 יי« גראלזצז זײן נאר טדיף, איז זאק
 ״פארביזגע״ די jyv, איהד, זעהט כשי״/
 אײצח *שײןעז אטזנריתא פוץ אידצן װעטע״

 דצר *י\ צױדסם^ n צו דאלארס yרyזײ
 ; זײ צו זץ•* iŷ בוקט װעלט, רyאלט
 חנח א oygy ןyוױל די :אר יױ דyאב

*vovr<v:v2i'2 די צו זאנען tmo גרומם 
 ױי טצן איז .ראן ״אלט־נײלאגד/ םון

 אט לאטיליכ^גט^ y^yw טיט טבבד
עכ״ ״איס :שאקאלאװ׳ס ה׳ טל, לט וױ
vo אטעריהא־ (די זײ זײנצן ב״זנןנסלײט 

 פארשוחננדען צו גצװאהנט אידען) רyנ
 וועלכצ \,vorn yאזעלכ אױן• אלץ גצלד

y;2inn| גוט אײןy .דױױחננחנר׳ .
 r©# אז ער, ערהלצרם י^נםאלס,

 םינד גױםמע די גצםיגצן כיוזען זצלכסט
ױיצר םרווץ ,*םםיודעך, די בײ לען

>איי

U

 אזא מיט נויען «ו נאװײוען יוע;ט
!סאטעריאל דעאריסטימוען״

אױסגעהוננער• רי ניז דערװײלע, און
 װעיכע מזרח״ױענדער, די טון א־דען טע

 •אנראמען, טאר ׳»רעס ייז זיו *ויויםען
 דער״ עס װערען טראנען, אױגען די װאו

 נוי• די »יחרער *ױדסטי׳טע די לאנגען
 אין ״חיים״ m נויען צו טיליאנען טינע
 אונםער •ײעסטיגא אראני׳טער •דער
 דערוױירע, — חער׳עאשט, עמר״עער ועד

 איד־׳שע די דארםען סאחאיןוװ, ח׳ זא;ט
 ארייננע־ ׳טוין ה*נען װעיבע ארנ״טער,
 באננױ זיך ,“לאנד ״זײער איז װאגדערט

 • ד י י ו ו ע נ י י י P • גױט ;ע;ען
 נאר אנדער׳ש, ניט טאחע און !ם ע ׳ט «

 פאר איחר וױיסט װיידזישעס. סייינע
 יןאר.* די װייל •*טוט, גאנץ אח, ׳1 װאס

 ^היען j* ׳טטאנד אין ניט זיינען ;יםטען
 ו־אך יזיך ב׳וז סען ײיידז׳טעם. חעבערע
 א־ן לאנע אלגעטיינער דער מיט רעכענען

 װירען ״מיר ער. מײנט יאלעסטינא,
 ארא• די באיטאטירען ניט םאי הײן אויו•
 צוקינש־ דער ערקרערט ארבייטער״, נייטע
 יאנד״. ״אונזער פון פרעמיער טינער

 אידי׳טע די הענען הענד אראנייפע אחן
אויססומען. ניט ארץ קאלאניסטען

 טאקע איז דאם עם. אי< אזוי יא,
 דער גא׳פטעהט דעם אין אט און ריכטי;,

 נאציאנא־ ״אונזער אין נראף נרעסטער
 און צוזאג באלפור׳ם סיט “וזיים לער

 נאר ׳טװערד. (ענניאנד׳ס) גול׳ם דויפאן
 װײטער אונז טרייםט סאקאיאװ הערר
 העל־ סאר׳טירט אוז לוםטלפיעסער םיט
 י";ען סיר נריקען. *אפירענע אויוי דייט

 דער אױןי ער, זאנט האפענוגנען, גרויסע
 פא־ אין אינמסטריען פון ע;טוייקרו;נ

 םאר •׳,אץ זיין ײעט דאן און לעםטינא.
 פאראװע און נעלי־םיאכות טענניהעד,
 היינט ׳פוין ײערען װעיכע ארנײטער,

 באױינט ׳פיעכט ניט פארהעלםניםמעסיג
 מיאכות לעיי גוטע און י׳פראל, או״ז אין

 רוס״ש־ די צװי׳שען אוין דאך זיך נעפ־נען
אידען. *וילי׳פע
 אי־ קאץ די קומט װי אנער נוט,

 דא דאך זיך דרעהט סען בער׳ןװאםער?
 םאר׳טאר־ אדער נאצוינערטען א א׳ין ײי

 נעוד ׳עס מען װעט װאו קרײז. טענעם
 ענט־ דער פאר ם־טייען נויטיגע די ס»ן

 פאיעסטי־ אין אינדוםטריען פון וױקלוגנ
 ״מיטינע װערטער די אונטער און ? נע

 די ביוױז ניט מיר שארישטעהע; “טיטלען
 ׳טריםליד װעט טען װאם יואפיטארען,

 ערענדע די צװייטען קילײבען *ז האנען
 מזרח* די םון אידען ■אנראמױטע איז

 ארבײטם־קרעםטען, די אױך נאר יענדער,
 װעיכע מיאכות, נעלי אידי׳פע די אט

 מ*ט האנקורירעז םוזען דערוױירע װעלען
אראבער. די

 אײננעװאכ• די עם װעלען אזוי װי
 אויםהאיטען, ארנייטער אידי״ןע דערטע

 צו דעריענעז טאתע אמאי װעט מען ביז
 דרײען זיןי װעיען רעדער ד• װי זעהען,

 םון ׳שטרארען די נײ שאס־־קען די אין
 צו י״כם איז עם V ירח אויבערישטעז

1פי הראשט די איינ־שפארען :זאנען
 .נוי־ נענענד, א עיעחטריציםירען װאסער״

 א. סאלאניעם, אײנריכםען פאבריחען, ען
 מיט עס םען חען■ אזױ ײי אבער װ. «.
 צדקדד מיט נאר ניט אויפטאן ראל א

 זאנ־ נרא׳שענם, נעחריבענע ,ט*ט געלד
 םוז מען וואם ארבייטער, ריט אױך דערן

ז נאךער״שט ן ז ױ ט ו י ו מ י ו ו
 ״נאצ־א* דער אין גופא, ארט 1ס׳יאו
 א דאף איז עס, חײסט ,“היים נאלער
טרױ זאמדען, אהץ :וױסטענעם חאיבע

 םײנרליכע נאןי דערצו פעידער• קענע
 און בעדואינעז וױלדע קרהת, אראבער,

הײ׳פעדיהען.
 װאור ק״ן נאר דארום טאתע איז .עס

 ̂* ענטהוזיאםט״ אפילו װאס נ־ם, דער
 און םוטח דעם ישוין פארייחנן *־וניסטע•

 וומלצזנ נווים, אין פױנעיאך די נאך וואס
 די׳«ױר אויף ארוסנעםראנען האט גיען

באלפור׳ם״ נאך נאטפן ניםטי׳שע
4*ױו ־ ׳%
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און מענש עדעלען אן ®ץ אנדענקען צום
■ פױידדיטס-קעמסער

 דעם בײ״גאכט, יעפעט םרײטאג,
 אין געיןגטארנען איז ,iitfi אפריר, י׳;טען0

 א״גער זאיאטאראוי, היר דר. יארק גױ
 םר״ח״טס״יממפעד, עדעיסטע די םון

 םאר געשראגצן תכייד האט רארץ װעכיעס
 פאר״פיזראםטע און אונטערדרײזטע די

 געיטטאדבען r® ער ארבייטער־דאסען.
 האדץ א םון יאוזר, uH םון עיטער אין

 גערײ האט ער װעיכער םון חראניזה״ט,
יאהרען. םיעיע פאר טען

 אפ ניט ^•טאטט זאי״אטאראף ה. דר.
 םא• אריסטאיוראטי״טער רײכער, א םון

 טנײ• א געװען איז םאטער זיין כױריע.
 אדב״טער, ענטוױחעיטער אן אבער דעד,

 אין געװאױנט האט ער אידעאריסט. א
 גובעמיע, כערסאגער יעריסאװעטגראד,

 דער צו נאראנגט האט ער .רוסראנו/ אין
 (נרידער• ״בראטסטװא״ ארנאניזאציע

 האט גארדין יעיזב יװערכע ייכיוײטו,
געגרינדעט. דארט

 זאיאטא- די זיינען 1882 יאהר אין
 איו דאס אמעריקא. יזײן געיןוכיען ראװס
 אין פאגראטען עױטט/נ די נאך געװעז

 עחט״ די נאו באיד און דדום־רוסלאגד
 דוסראנד, אין באגרענצונגען אידען טע

 די געװארען ארױסגעגעבעז זיינען עס ווען
 אין געזעצען! אױסנאכיס צײטיױירינע

 בא• א אנגעהױבעז זיו האט צײט יענער
 אױסצואװאנ־ אידען די צוױיטעז װעגונ:
דוסיאנד. פון דערעז

 זאיא• ױגנער ךער האט אמעריקא אין
 דער יערנען. פרייסיג גענוביען זיך טאראוי
 דעם געראזען און געארבײט האט פאטער

יערנען. זון
״טא־ צו ארײז, רערנען ריט גיט אבער

 דער דך האט יזאריערע א זיך סאר סעז
 גאנץ אינעגעבען. זאיאטאדאוי ױננער
 אומגערעכ״ די דערפיהרט עד האס םרידו

 דער אין באגאנגען װערט װאס טעקייט,
 פרא״ די קעגען דועיט יזאפיטאריסטי״טער

 ׳איז ער און רייכטימער, איע םין דוצירער
 א נעװארען נד,vױג פריהער זײן אין נאר

 אוגטער• די טון םארקעטפער הײסער
 ארבײטער״ םאחטקיאפטע און דרײזטע
 אנארכיסט־ אן געװארען איז ער טאסען.

 ער חאט אידעאי דעם און קאסוניסט,
 נאנצען זיין טײער און דױידיג געהאיטען

 גע• האט ער װען צײט דער אין יעכען.
 האט מעדיצין, דאקטאר פאר זיך לערנט

 װײ סאציארע די ׳טטודירט פיעיז אויך עד
 בא- א געװארען א̂י ער און סמנ״שאפסען

 דעם םאד רעתער און יטרײבער ייעבטער
 קײן איז ער און אידעאי. אנארכיסטי״עען

 און שרײבען צו געװארען מיעד ניט מאי
 םון פיטר א םאר אידעאי דעם םאר רעדען
 האט ארבײט דיעזע אט יאהרען. םיערע

 דאס ליעבשאפט, גרויס םיט נעטאן עד
יעבען. גאנץ זײן געײען איז

 דא װען צוריין, דרײסיג יאהר א .מיט
 גרינדען גענומען זיך האבען יארין נױ אין
 איז טרײד״ױניאנס, אידיישע עחשטע די

 אײנער נעװען זאיאםאראןי ױנגער דער
 װעיכער, רעדנער, פײערדיגסטע די םון

 און ארבײטער אידישע די געװעקט האט
 ופץי1ין אין םאראײניגען זיו גערופען זײ

 אױך ער האט דאס בארעבאטים. די קענען
 געװען איז ער פעדער. דער מיט געטאז

 אנאר- עחפטע די אין םיטאדבײטעד א
 ער- ?ײנען װאס צײט׳עריםטען, כיסטישע

 און ״װארחײט״ דער אין פריהער ״פינען,
 אד ״םר״ער עחטטער דער אין נאכדעם
̂»ינעז איז װאס שטימע׳/ כײטער  אונ־ ער

 םאר^טאר־ דעם םון דעדאקציע דער טער
 יענע איז עדעישטאט. דוד «אעט בענעם

 םיע- געדוארען געדרומט דינען צײטונגע;
 זא־ ח. דר. םון ארטיקיען באיערענדע יע

 טדייד- און אנארכיזם איכער יאטאראוי
 נעדוםצז האט ער וועיכע איז ױגיאגיזם,

 און אײגיגיןײט, צו אדבײטער אידי״טע די
wv שלעבנז איז װאס איעס, קעגען חאמןי 
 װעיט. איצטיגער דער אין םארדאדבען און
 םון אױפבױאונג די געפרעדיגט האט עד
 געזעימאפט, א ;;עזעי׳פאםט פרייער א

 #םרײחײט אױו• באזירט ךײ\ זאי וואס
 אײן װאו בריחןרליכקײט״, איז נלײכחײט

 םון ווערעז אונטערדרילט נים זאי פיענש
צוױיםען. א

 דערמאהנעז צו װיכמינ דא איז עס
 וױ גאר געטאן, חאט ער וואס נאר ניט
 iv וואט ״איעס געטאן. עס האט ער אזױ
 באוחד ארכײטער דער םאר געטאן וזאט
 גע- האט עוי וואס דאס, זױ גום אזױ #נומ
 מױחד אנארכיסט^וקר דער םאר טאן
מרײבען, כױם׳ן צי רעחמ, טיט׳ן צי ממ,

 דעד םים נעטאז יימער ער האט —י
 גרעס״ מים׳ן איבערנעכענחײט, נדעסטער

 און הארץ, װארים זיץ םון פיאקער טען
 ?ײן סיט נממח. ייכםיגער זײז ®ח

 דעם םאר באגייסטעדוננ ^טענדיגער
מאי גרױסען  סטרכרידעד- אסוז אן ®ח אי

 אגדערע אייד ײ חי« מענמחײס, םיר
 אין נצמאאט טעטינ ?ײ און כטג^סטערט

גציתן תםיד אח זאיאסאראא וע דד.ארכײטצר דעד

פמקעליטטיץ, ל, פון

 יױי״ סין לײן ער ח«ש נערווײנונגען
 חוןוט ער וױ — אױסנעחארטען, ניט געס

 •Vi ער ה*ט *זױ נעדענחט, און נעסיחרט
 זײגע «ו גע§רעדיגט ער חאט אזױ רעדט,

טיטמענמען.
 תװא• l״t |ic יאהחנן עױמטע די א*ן

 jjfiw מו א*ז טעט־נקייט, ײייטנעלעל
 נטעמ«»«*<ונט״יא »; יואטראווןודט, א

 •אגראס ױדןײינער8• דער אנער ליסט.
 יז געראנט איהם אױוי האט יױ^ינע־ו אין

 געניטען האט עו און װירקיננ, נעװאירינע
 נאציאנאלץ די נע*וג אין סיינונג וייז

 נא־ אידיעער » געװאוען איו ער פלאגע.
ציאנאריסט.

 נקט18?ט*גל נײעם זײן האט ער אוןי
 גאנץ איז ער נאהאיטען. ניט קיינעם סון

 עשעננד דער א*ן ארױסנעטראטען מוטיג
 אין איגערצײגוננ נייער זיין טיט רינחייט

 גע־ סײער נוױם סיט און זין נאוויאנאיען
■אזיציע. נײע זיין שארט״דינען נוכלען

 דעי 1אי שארחערזי און פריינט ױינע
 דאס האנען נאװעגוננ אנארניםטי״ןער

 ,לעאקצי• » שאד נעהאיטען דעטאיט
 *וריקרועגם טריט » סאר ׳שריט, ««נערען״

 איחם אנער קארױ. סאןויארען דעם אין
 איהם האט עס ;חןר׳שראקען ניט עס האס
 זיינע װ»ט געטאז, װעח יטטארק נרױז

 געײאיט ניט האכען נענאםען און םר״נט
 ווענ״ נייעם דעם או¥ איהם מיט מיטנעחן

 <רא»א* דער אין םיטהעיפען איחס און
 ואט נאציאנאי־נעדאנק. דעם פאר נאנדא

געטאז. װעח זעחר זעהר, איחם האט
 נאציא־ *ום באקערומ נײעד זיין דװך

 מיט נארירונג אין נעקיכיעז ער איז נאייזם
 אנאנדער pe םיחזי דיט כיענ״־ען, אנדערע

 לא־ אנדערע פון מענ־שען טיט נאװענוננ,
 אנ־ פאייט״ש נעהאט האנען װאס נערען,
 דירעיוט און ׳וועיטאנ־שויאוננעז, דערע
 •pi אודאי זײ האבען אונדירעקט אדער
 װערען זאל ער איחם, אויוי װירקעז װאיט

 אנ־ אויך זאי ער ;זייערער ן ע * נ א נ אין
 pt: נעזינוננ, זייער-פאריטיישע נעהכיען

 געניט, •אליטי׳שען אוים׳ן זיי סיט נעהן
 אױפ׳ן אװעח זיי מיט איז ער װי ױנקם

 האבען אבעל, דאס נעביט. גאציאנאי־ען
 נעקאנט גיס אופן ניפום איהם גײ זיי

 פארבויב״ן ער איז ■אייטי׳פ פועי׳ן!
 םארביי־ איז ער פריהער. וױ דערזעינער

 חןווא־ און אנארכיסט דערזעיבינער בען
 ער אײדער נןײען ov איז ער וױ ױשיאנער

 ניר םאריז מיטחעםפער » נעװארען איז
 נעװען עס איז ער יווי ;נעדאניו ציאנײעז

 נאחענטער אין נעקוסעז איז ער איידער
 אנ• אדער ,P'V •ועיי די מיט בארירוננ

 ארנײ־ זועינע טוהער, נאזױאנאיע דערע
 אידײ דער pפ אויפיעבונג דער םאר נמן
 פון מינוט למווםער דער ביו ניײייין. ׳פער
 זײן מיט נעווען ׳פטאיץ ער איו יעבען זײן

 אנאר־ דער ;איבערשימוננ •אייטי׳פער
 טייער איתם ניי איז איחןאה כיסםיעער

 חינ• חןר איז יעבעו, נאנ*ע דאס נעײען
 גע־ ניט האר » אויף זיר ער האט זיכט

ניטען.
 איז נעביטען ניט אויר זיך חאט ער

זין. רעײאײוויאיערען

נעװע• נאשי^נארער אידייפער דער אין
 װעל• טוחער, אנדערע נאף ר* ז״נען ;ונג
vs און םאוויפריסטעז נעװען אטאר זײנען 

sm אין זײ געחן חיינט או( פריידענקער v 
ר״ו יןדויפ ״.•וליננען און  איעגיען, מיט ג
נ*ט. «ו דעם אץ גרוינען זײ *ו

 מיט •אסילט ניט יויינס<ור האט ראס
 פארנרימן איז ער זאיאטאלאו*. היר דר.

 ev איי ער וױ פריידײנקעל, דעלזערבינעל
 « געיײען איז ער װען פריהעל, געװען

 װא• וױיזט ראפ איגטערנאשיאנאריסט.
 וואט ער אינעלןו״גוננען •שטארהע סעדע

 ער נאראקטער פעסטען װ«וסער׳ן נעהאט,
ח נייע די ואס נאזעסעז, איז  אין סנינ

 פיעלע פאר געפונען זיך חאט ער װעיכער
 וױר־ די וואנען נעיואנט ניט חאט יאחדען

 נרונד־פרינצייען, זיינע נײטען אױןי יןוננ
 פון א״ננעלענט זיו ח*ט ער װעינע טיט
^טאר־ איז ער ױגענד. פריהסטער זיין  נ
 אין עד וױ פרײדײניוער, דערזעינינער נען
יאחרען. ױנגע זיינע איז נעװען עס

 איז נאןויאנאליזם זיין אין אפילו און
 אנדערע די װי אנדעדפ געווען אויר ער

 איז נא«י<<גאליזם זײן נאפיאנאריסטען.
 ברייטער, סף א pא ערעלער םר א געװען

מ רי pc װי  נאשיאנאײסט״ אנדערע א
ev ונר סיין איחם ביי נעװען גיט איז 
pc אפילו זעחט טען װאס מאוױגיזס דעס 
 פארסעספער ״פרייע״ די pc מאננע ניי

 זיי• אין א*« עד געדאנק. נא«יאנאלעז פוג׳ם
:v חעיפזן נעװען«ו טעטינ יאחרען רע«וטע 

 1אי פאליו, אידיטען פאר׳ן היים » ׳עאפען
 חארץ זיין ה<וט אנער *ייט דערזעיגער

 אוננערעכטיגיוײ״ די פאר געניוטעט אסת
 אנ• רי לענעז נאגאננלז װערען יו*ס טעז

 זײענדינ װעלט. דער פון פעיקער דעדע
 ער איז נאאיאנאליסט אידי׳פער חייסער א

 חייסער רערזעלנינער פארבליגען אבער
 «דא■ אינטערנאציאנאלען דעם פון פרײנד

 איז װעלט, נאנוועו דער איגער לעטאריאט
 די pc פריינד חײסער א פארבליגע! ער

 פעלקער אלע pc מאסען, יראלעםאר״שע
נאציאנען. ארע און

 נעזעיד אין װי •ערזענלינען, זיין pא
 ײא־ » נןװען ער איז לעבעז, ׳שאפטלינען

 חנר, אינערמנענענער א םריינד, רימער
 איהם האכען כאקאנטע זיינע אלע און

 זאלאטאראוי דד. אויוי נעחאט. ליעב אמת
 ׳שנאח »טראנעז נעקאנט ניט רןיינעל האט

מיט זיין ונט tpviהאס מען הארווען. אין
 םיט דענאטירעז איינ׳טםיסינ, ניט איחם
 קרי״ זיך האנען, סײכט איחם אנער איחם,

ניט. דאס — איחם מיט געז
 ליידענ׳שאסם־ א נעווען אױן־ איז ער
 pא ליטעראטור pc ייעבחאבער ליכער

 pא מיעזעז פיעל זעחר האט ער סונםט.
 נע׳שרימן, חאכען אנדערע וואס נעלערענט

מן זײן איז ער ײאם דעם, טראץ אנ  לזד נ
 מרײבעז• סיט אלייז פארנוםען מוחנן נעז
 קינםט־ א אליח נאטור פון נעוועז איז ער

 ■אעטיטע ר־יכע א פארטאנט האט לער,
 אלע טיעור • אהן נעהאט ליעב און נ׳שמח
 וױסענמאסםליכע pא ליטערארי׳מ זײנע

 אהז לעבען ניט קאן tre א וױ ׳עאפוננען.
לעבעז נעהאנט נים ער האט אזױ װאםער,

. . . ע ט נ י ל ע ג , ד ל ע פ ן י א ס ױ ר א ם ו ס
(*עליעפאז)

אדלער. י. פץ

im דט ׳•ריינפן, ניט«װ v  n איד• אויןי 
iranavj pm .s o n

■וג* ערמחלוננין, און ס«חנר,סשיסון ער
ח*טוועימן נענד

n אימר ■רטיתמז לי*יטטײ»« s t״«jfjjn 
ררממן. אויף און פראגען

 זיי ןר חאט ניחכש איד״סןר חןר סיט
 ran תאט און אינטעלעסירט נאזונדערס

 אידי• ר»ס חנרחױמן הןלפען «ו געזונט
w נאג׳ו םדרנוז. חענערע »*ו טעיטער 

 נעגד יד1 ער חאט גאררין י«שנ «ן טױט
 פאר׳ן דראנמן ריטעראל״שע tvoss טען

 ז״ pc אײנינע pa טעאטעל. איריטען
געװארען. גע׳»»ידט זיינען

אלזייט״ אן נעװען איז «ל קורץ,
 איז און םאמנט סף א סיט ,raw :ער

 ;•ic*e׳ ז״נע מיט נעװען פארנורען נסדר
 טע• ז״ן סון סיגוט לע«טער דער ניז גען,

 די חאט ט.*יט זײן סיט לענען. טינען
 ווײסען א נור ניט פאײאלען, דענטחיים

 אניטא• און יעועל א פרײהײטס־קעמפער,
 גערענט ,jnce׳ איז װאס איץ pc טאר,

 נעזעי׳עאשט־ א אױך ;אר )ר׳דינ8יד אזן
ליענעסזוירדינען עדעיען, און טוחעד לינען

.]VV3V9
1 *נדענקען לינטיגעז זײז עחלע

 אוגזער געגען אינתשוןנקשאן ו»
 »&ון אינטערנעש^ר
נײעםסארט

)1 ויי« וון (אלוס
 םירטע דער סוון פערדאנג דעם האט ער און

*וריהנןװיזען.
 אויפגעטראטען איז פירמע דער פאר

 :ע• זיר האט װאם דאיער זעלביגער דער
 ״פאר• «ו לענענם־זוערש p*i סאר מאכט

 לאיעל דער ױניאנם״. אידיטע די נינטען
 איטעז אן ע»«ם pc גיגול » דין מוז

 װי איהם *יחט עס pa סטדײידברענער,
 אר• טונקערער דיזער «ו מאננעט א «יט

 אסאל וױדער איז לאיער דער אט נ״ט.
 טענת דער מיט שארט אין אױשנעטראטעז

ען פון תנ  סאנטראש־ ״אינדױױדועלע די נ
 םאר די םיט האט פירמע די װאס גמן׳/

 םטריײד אלם ארנייטען וואט ארבײטער
*■.e׳ יענעם pa נרעכער

 אן לאיער׳ם דעם טאשע איז טענח די
 דואס שירמען די ״עדפינדוננ״. א״נענע

 כלומר׳טט מאכען סטרייח אין זײגען
 די מיט חאנטראקטעז״ ,אינדױױדועלע

 אר־ דער *ו קרינען די װאם סקעבם ואר
 דער אט פארלאננט נאכדעם און בײט,

 נעבעז איחם זאיעי הארטם ךי אז לאיער,
 די סארוועהרעז *ו איגדזטאגקטאנם,

 זאי«ז, עס נרי טא<, דעם ■יקעטעז יוגיאן
 ״אנרי׳ יענע װערען םארלעאט ניט חלילה,

סטרײידברעכער. די םיט מענטס״
 ראטענ• מאריצ און חייהוױט מארים

 האבען, ױניאן, דער פאר לאיערם די נערנ,
 iv געריכט פארפעחלט־אין ניט גאטירייד,
 אזא איז עם• לעכעריױ וױ נאװײזען,

 •ענע אז אננעװיזען האבען זײ טענח.
 ווערם. שײן ניט חאבען ״האנטראחטען״

 נעמאכם, איבערחוי«ט יוערען זײ אז און
 חאנעז זאי מאנופעקטטורער ד*ר כדי

 ריכטער אינדײזאנימואן. אן פארלאנגעזי
 ריכטינקײט די אײננעזעהן האט נזעשוואי

pc זאן־ חנר pa דעפ פירמע דער ה*ם 
נענעבעז. גיט אינדזשאנימאז

o r ניט, אבער טײנט tv אינ־ די 
 פאראיבעל. טויו איז ne;o דזטאנמטא!

 טזי זומן נאד יחןמ יאיער מלבמער דער
 1ד» איז דאס דינםער. אנדערע נײ
 * טאז ער זאל דעז װאס נזטעפט, זי<ן

... ? ■תםה *וליעב איד א גיט טיט וואס

;טײעחן מייז פעיד, j*a ארױס קום
 עס זױ זעח, נעליענטע. מײן ארױס, קום

בליחט עם וױ זעח, ;לאנקעם די נרינען
ov pa ovaiitr ev pa .יעבט

n זיך טראגט ov װי ה¥רםם,  pa־> 
 הערסם, שיאננ¥ זיסער טטילזןר a לושטען

 באת אימר pa ױם־סונ׳מ, נאטווי די װי
pa זיך *וניסט םחאל pa זיך י*ט’*ופל 

¥ ליעבעס״ליזװ• א
 jnv״e םײן מלד, pa ארױם קום

veovow P’o. סום pa דײן איין חיל 
 בא־ הלייד, ל״כט־ראזמווע a- pa נוןי

 נאלד־ניד דייז pa pnvee׳ דיין שראנץ
;ע־ ערטט pa מירםען מים קאו יאקטען
veavev .רױמנן

n״e םיין זעהםט, v, סיט וון די וױ 
o נעחסם פינגער van>aa איהחן n  ona 
מל jve’o נלויען  o>va*noiv זי איז חי

ovrrmo van>va nn*a חמ־ איבער 
n v, מייז )דו וױ ■ונשט o״n v, ויאזם* 

VP.■ סיין iVi'V דיינע jvpv> van>va רי
m  I'M DIM IVn'Pfi OV '11 ,ODflVt* 

 ני־ ovii יייו ליכם־פונסזז דדיננ■ לופט
ר מ n חװ־ » חדי v, דער נעדיצטער איז 

IWVTIVPJ10 ¥
סרימקײ^ םים ׳שנתשט •nv די און

 pvovpo onr אויי און ;נןבודט םים
a auvn מי טהוי, םדאי׳ח a םיאך׳ס a

pv: יסל נאעטיממז א אהן* jvr'iw די 
 pc נחת ivcvtr pa נראזען pa בויכיער

 םיר וועלען יפזומן1א pa טענק״ם. די
r וױנקפל■ ׳שטיל א n v פפלז א חינטער 

 אתנד pa ײטלד טוגקפלען a pa אחד־
 מרט׳וז דײן דאדס איך וועל נפחמען

pa n ׳שיאנקען i סיר. *ו ױטיליפן דיך 
pa דיץ אנלענען ioovii ■vp סײן י!י1א 

 חיום׳פן, םיר װפיען אזוי און טחםעל
o חמם׳פן n חיום נרויספן pc ■אײניג 

VOV'P.
o » a n זינדײנע יתיפן ivj'im אג״ 

פרמדפנס״שייפר. א סים *ינתז
vr. דאס 1חפרסט m  pc ivcn הר 

ov pa ¥vpiivp מיי־ א איחר ענטסערט* 
Ivon o אזוי pa דריםע, a טע, r  onn 
pc בוים אײז I"M po ,ivo”ii* oiv 

1”« p■ ,ivo”iw oiv rvo ײטלד out m״¥ ivo
ov דאס אז יס,1א זיד דאכט -nno 

מ מ די orw נעחמם רופען לי אג n. נ v 
dip, סײז o״sip jnv רױס» pa •גרי

o פיישײמ לאםיר pa מלד נעם n נרוײ 
ב.10פר'חייננס*'וס־ סען

n אויוי v  w  p■ 0'ir  m מן ת  ו
n םיר  tvo'naa tvonan pa jvvn רײג־ 

p״pa w orn  rwwia po o חיילי!־ די 
rmxm po שייט

בעת. יכע1ר, די pc אדונטפל זיך שאםטען
nv''o ! ,זפחסם ov ,דעם דארט 

מן1ח  טטעהם ער «י זעהםט נארנ¥ י
 זעהסט ¥ חינמל oiv opip pa נדיות םיס

n די ■ap p't סיט װיל ער װי m  pt,* 
כעז¥

nip, הוינען דפם אױןי װעלען מיר 
מ א  װעיען סיר iia ארויפשלעמערעז, .כ

 װעיעז o>von pa בט׳ןוטײנןן ■vp זײז
pt i נעחענטפר דין מיר n  tv, ער... «וי

oip, גרינע די vpnvoo 1אונ וועט 
pna .סיהרען pa סםעדטקע די אױב 
ovii •םיר און פנדינפן זיך invn פאר־ 

 דאם נפספר... נאך i«t ותט בלטנדמז,
 פאנםאזיע, די רײמר סאנם בלאנדדשפז

מר חױבס מ o י n ,ן נײסם  ווערט מ
הפלדימפר,

 דאײ םײערע. בפרנ, די ליןב איר
jvo װינטפן. די יװאוימן pa ויינ־ די 

invii ive אויו• אויםנפחספן אומ «*”t 
n באנליימן און סימפל nvt«a טליט 

tvuatvt n״t םים v... ״
dip, סיר ic'ia jvoipjM tnvii 

 ייעט mvno די pa סאתאנט. בארנ
 אויסנע*ע«רי'ט, p't טונשעלח״ט די pie׳

m  pa לאננןר p■ ptevr יועט בארג, 
 •עיז jnvtjia איבפר pa אתכאױמן,

invii יר» ivo'jiv ■יז פייערען, חיט« 
jv>n> nrnvt ,די װי םיר pt אינ־ נקחט 

ivo, בדי v ia  tvtvp iv וױדעי םארנען 
invjc'ia.״
 דזןם *ו אײנהערען •pt jvMm סיר

 ~ םים pa נטבם חד־ אנשוםימ״סת
^ •״ivo תסייח אמאיינסם כסנט

mvw.םיר
אדי

f■<־ -%••
S ׳>

W" -3 ,״0

-

■ר״#י

ר ע ר ד ע ם ױ ל ד א נ א י צ א נ ר ן ן ם נ י א

רמבינאוױט׳ט ס. ד,־ן

 •vos r;vii ועחר ivj'cw ovii איחר
 onvorisc ,nn vj רטדיהטלען ויהאנער

 I״t iv?#t vopvn (ivoo'jiovp די ןיר
 ־V’wrvoj'M דריט■! םיטין אי־נטטיםיג

 איי• iviiVJ אפילו pie׳ וײנען ov נטג
vovi■ i־ivJvt נינע n  pa iv>P'oia.

 *vti vovsvi v ivmvovuv זיר ראט
m דעם octipiv, pa,״

 ovi ¥ ויך ט1חvיP1V ovii םיט
iv עס o 'ii iv i 'ii ,nv 0'iv ooip 

v;־vjv'vvjivd? װארט :v ovbv ivnv 
 באלטע־ oiv e;'׳v»vroiv װינםינע ניט

c nm װים,  ivoipo'iv ivp iv tv׳p
■iv'0 איחם אהן

 י1 אם11 סאינ t'V אזוי״ iv'3 1:א
¥ pv ױעגען vovan נאנ«ע o n 1טי 
 זיר innvp ov tv ,ov«v רvד הערען

 י•ovi 11 צוייענ vbvi״v pa װעי־טען
אינטערנאציאנאר. טען

ivi אמת iv ,t'v ׳ איז עםiv i pie 
p׳p ,ונסע»שניש» •j'v iv o 'ii iv i tv 

pc ovv iv i rv lV)V'Vv:iyo נאל׳שס 
 pv ive'׳onvvo w)V) i״t װיזם,

pt ivo'opvh געיאגט ןבעסער: pi)iv.( 
0V1 ^V)V'W)1VD)'V IVD'11 iv i

oovo)vc iviv'd v d  ivi pv׳'ive בנין 
 iv ive ivivn 0VP'nve<׳v3 'i װ»ש

inv' iivvcic rv נפנויט pv ט סי  ס
 D)'i)nvo. אויסנעבויט, tmv on או;
'itv סיני, באמ נײם רביגו ne׳o װי און

iv׳ i onyos ^נאיטעװיסטי׳ט ivm'c 
 זיינען ov מעלכע אויױ mm? v)”i םיט

pv ,ecu pa |vop)ia 21 ev'ipv)0'iM 
rim ה״םט  '1 tv ,oiv)ii pv זיי זאל 

v» ,lvonv);v? זיד iv ivpio• 
Iv«io"v 'i 'ii ,0P)nv( איחר

V3 IV)V?C׳V1V)V) '1 '11V '11 ,IV3"1B* 
V3 V1V''1 0in'CV))V IV3V1 IV?־ 

iv)V'?vo טיאנט י1 אויוי pv iyi?ye 
in םלחמח¥ װעיט

rv)?v זוייט, װײט (*itv)iv I* pv 
jv)V)vp iv ײט11 ט,1א תרט i po׳*b־' 

1 po pv ”IVO1 י PC PV JVV3V1P' 
v onvor ,ivvc'i 3( ?ליינעV״pv n 

vivtv) oB'in i זי*ט רארט n? מיט 
t)״v .אדיוטאנטען I'c'iv טייט )'?IV 

CV1)VV) D''1B̂ V)D'1V0.'׳V01VP Ve 
|V))11)'3lVC IV3VP OVII ,IV)VCV?VD

n טיט vן ?■pc rv עיאכט pv ,i?vc 
rtVv) ivi ,nv,? ׳ ivii'O'i ovi o>vn 

VV) i* אויער ב״ם n  tv lV)'iv '1 pa 
ivr'cvi( ארט? pv יט) אלוים nvcv3*

?•iv
ov3'?),iv אינ• װיטען ריט׳ן איז 

ט¥ל(א«'א(אל.
rv)iv 1רוםיא( אין, IW't יי VP־ 

iv?v'»vo i n  pc ivi'dvo רעװאלר 
po ?void o n  pc oin)itV)3v >tv*v 

oo'?vo'MP i n1׳׳V3') pa ,o?vn ive 
 ivo tv ,ivi)V? V?v iv באס«חי«| ארױם

vn תינף זעחז זאי n  ivovo tv i'oi* 
rv o r  3'iv pv ,iv)rvi? ניט T?)vo 

in םען זאל vorw  ,iv3n3iv v?” in n 
*o'oivBn. '1 .n .i ,ve'׳OD'?v'v*D •ד־
י1 ״,Vr'0»'1DV<־»V'VVD. '1 ״,VL־”0
a i ״vsv״( n  .ov'»vi')v)iv)״iv)'v 

 םלחסח• די pv זיי «װי׳שען 1מי1אוגם«
t ovu i'« iv?viv(«(״ ivsvn ניט P'P 

iv«n)'3ivc*ivcv?vo םיט ,o?vn i n 
ram װייסען ויי אוך  nvt וואס ■i r 
ivo יך. טרוט)

 ovu גאתיט. dv ivctvi ”t און
oiv( זײ iv 1 מי o i r  onv) dvי iv•

b? יױ pv ui)jmv3 ivd״3 i t  Pivot 
D0'?VD'BVP ivi t'K׳'DV?P 1VC¥ 

tהאבעז ״ t tv o ir״(•voi'iv n v 
*V0 JVtlO ”t pv IVCTVI ”1 pv ,IVO 

V) i כעז n  .v'vi?viin n  ivom־ 
dv? in א־ז, יאגח v ' pv • n r  ivo tv 

VP v האנען m c n  ,v)'>'invc»v iv־ 
oo')io׳׳IVPjm "t ov P« ,vbh) ve 

o r סים׳ן T in  iV”t pc m oon or 
?invie'vi ייסט) ino'VJV די ivnvn 

 יחד V3i׳vii ,ivovo n)vo'ii)iv ,i סיז
vo ov)nvr p'V pv ip) ))למיו■ vo• 

 r')nnvpiV3'v vori'iiv.(יי מז
ivp ivo ,ivoo'jwvp i האבעז r

1 D3V13V) ,PVC”1 v ivwי V?V'VVD
pv (¥) iv’vi?*hp !וױנ• תםלטט־*

i י״ ימ n ײײיי v mia op)iovp o n
11 V3?vii ,ivimvo |V)V'?'o biviw'•'

pc tv? חטלם׳נז <ױמז כים איהם i r 
מ vtv pc dvv”? יי חי  ii' םדיגוו נ

dv?oii פיטי כלויז I ivimvo
vo פ״־ײסס ov >vt גים iv)vp נ׳ד 

? ^pa ,iv'?vo'v p n ,דייס׳סלסנד pa
pa 'o יסט101א n to  in  o r אײ 

tvovsw iv'?«o מניג׳פן: גײ >ots ,אונז 
mr ,T’S ®vp rjj־m. 1םי invp נים 
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 v?voiv( סיט ivt?)vo v?”invi נאך
o r  "t l't ooi?) o'nn יס) ivno iv.

” pv 1”v סייא, 3 11 'V ,V1VD1V IV)Vt
nvn iv”v ovu tvno o)vp d v? 

?)001 ,tV0iPV3 ?'1V11 T'v ?vt pv 
v oiv omo — ivsv oiv טונה pv 

pie* iv?vn i'o  ,mi iv oiv otv? װי 
ivrtiwvo t'v ov א?יין vivoiv 

**),O'POV
iv)i't ,i'?i'ov( די umpovo ים)כח 

 pv ,n»vin vtv •i'iv ?חבח rv גתייס
ivo האט o?v»ovorv) ,it י1 סיט 

oio)vp..״
itv iv *itv,' ווײטער ('•vov?• po 

ivnv) ot'iivr?v3 oiv vsv'? vr יט) 
ovP'iivr?v3 nvoiv . . ־ .

n n  pir ivov o?vn ov,״ iv 
*ive ?vi V3V'? vrovov?■ 'i  i'iv 
.in )'iir

i ניי ivoivnp) ovn ov ))v? וױ n
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niroo ivovcivov imvc v׳•iv V)'i 
i't o — ײפים un pv נײס r 1(?יי 

t'v iv i'? iv r 'ii ivt'iiss, 1אי o r 
•ov'iio)v V3'?inv nv'c o:vcvv) ovn 
o׳ '1 ivuov'inPviin wי •ivnv

pc Ti3)Vovn» o n  iv)"o i'o 
pv ”oiv■ ivr'oo')iovP in מיט׳ןד 

?dv, ,וױ נלייר *V?P 'itv i 't  ovn ov 
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• •IVO0')1OVP
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m ז ע ם ע ו ס ש
 רעדאקמאר חןם *וױשען

u לע«ער מ און ::

 \vm צדיש א איו — צארצנד♦* אױס צר יוחוגדארוי ג^נצראי אפ>לו#/
m גצפיהרט ניט ק״נסאי חאט ער 

vv'i טױדט, דנעחןן א אױ«י און ספיח דנצו*י א אױוי סאיראטעז n ̂טאנד םון טחוצר אױפ״  םאר״ א פאר טױדט צוס גצםיחרט נרידצר ו״ווחו חאנען אױפ
v&'w ואה׳

 ארנ^טער יינ^געגעגסטע אסת די
דער פון אװעח ׳וײנען פיחועד

•ארטי/ קאמוניסטי^ער
 האפטאן, אדאיו• צצטמין, קלארא

 ה^כען גראס אטא און וױמע ערנסט
 אין דט איז •יאץ וײער או אײנגעזעחן,

 פאוטי/ וןאמוניסטי^ער דײטמער דער
 איחר■ םון ארױסמטראטען דיגען וײ און

 פער• ט״פאד כא^עוױסטי״פער דער
כיסיעכוױי?. ׳צוױנדט

עו — ער.—i ד. אוג״ לויט ׳»יז טע:,ץ א״
 איז עס ןױיל געדענמע, קיין גיט םײגונ;, ׳ו;ר

גו^אטען. בישעל חיבשע » דאן זײט
 אומ־ די חאנען *יש דער פון מ«ד דעם אין

 £אלגליד געעגדערט. :#דײטעגד זיד שטן:דען
ײי יז^ער ^ון ענטוער דער קאן  1יײ גי* צ

י #מאל נעקסטעס מ^ל. *לע *אר גילטיג  1י
 ױ עועס £איגלוסטען ®ייד V* װעט עם *»ל

י ןזיט *ושיקען, ו ז  ןריחזגי פרעגט און גוט ן
 *•ײ עס בןדינגונגען. n װעגצן אויף אן,

v זעלבסט, וון זץ» שטעחם o  err ו חא:ען* 
 גע״ אוגז חאט איחר װןס ואד ג^רניט, יײך

, דעם״ װעגען ש-יבען
י װע* י1בײ אײער — וױאענבעמ. ח. *  א

 ועלבער דער «ו אבער ײעיען. עוענטלינט
 טענח׳ם, איחר חארוס םיך וױיפןן *ײם

f? מי ױ  וועגען דענקעז דוקא םוז לעװין ב
 ׳•טעחם ער אז *:דעויש, ניט קלאוקמאכער דעם
 אנטזױקלוגג וון שטווע ?עלבעי דער אוין״ נאך
 ד«ך איז אלײן דאס *ודי?. יאחד 8 טיט װי
 עולס oiv קוס» מען אז דעטאגאגיע׳ יגטיק א

 ;אנ• ;אד״א אי»ט איז עד אז ?^גענדיג, איחם
 ג*ד חאלט יע:ער און יע;ער :עת חכם, »ער

 איחר דע:?ט גולס. זןלנען דעם פ«ר איחם
 »ו ודעג רינטיגע מײן גיט איז דאס אז ׳גיט

 אז גיט, דען איתר װײסמ און V דעבאםירען
 קלאוקס•־ די גוט ןןזוי ^ןװין גרודער

 פרן ■סינאלאגיע די אויב און איחר, װ• ׳נ^ר
ו קלאוקסאנער דעס י  #ג• ג^נת * וױרקליך י

 אימי, װי ;וט׳ אווי וױסען, עס םוז דערע,
 געלעגענ־ םעחר געחאט אושר, חאט, ער װײל

 דעם חוץ $ ? קזןגען »ו ?י« איחר, װי חייטען,
ן ארײג*ולײגען רינםיג :ים עס איו י ײ י י  י

ן װערמער םויל נעםס ו  װזלכע גע^נק»ן,< י
 אגב•״ װאצ) ארויסגעזא;®. גארניט חאט יער

 דעג־ אלגעםײן, אין וראגע דער טרעוט
 «ון *ראגע תײן גיט איז דא אז מיר, קען

 ניט װערט דןםאקראטיע די ,1■רי:*י
 דועדען ביזנעס־אײדושענטס װען ׳שװ»?ט

 זוערמ דןםאקראםיע די m •ונק®, אואעטעט,
 ביזנעס־אײדזשעגםס װען געראטעװע®, ני®

 איז ןדא;ע די װערען. אוסערװעחל® זאלןן
 װעלכע ױ:יאן. דער ואר נעסער איז װאס נ^י

 געגע־ דעם אין •אסענד סעחר איז סעמאדע
 די איז ®כל אוגזער לוי® און ׳»אל ב»נעם

י 0 אי^ינטמעגטס סון מעטאדע א*»טיגע י  ו
 די אז זאגען, *ו ני® סיע® דאם כעסערע.
 ואלקאםען. ג*נ«ען אין שױן איז מעמאדע

 ■ םיסבדויכוגגען. קײן ?ײן גי» ם׳קאנען און
v ג״ן, o זיך.ןןדשטעלעז״ לןאגען w מאג״ אין I 

 ױגימז דער *ון *ויסערס די חאבען פעלע נ»
 אז או;ז, שײגס דאד ס»נט, ז״ער ־מיסברוינ®

 װעל״ די, װי בעםןךע, 9 ו»יס »«? םעפאמ די
 לעגגעדע א טאר גןװארעז געברויכ® »יז נע
«jdm אלס געװארען אויסגעווגען איז און « 

*עזזלזגרח**®*. זעחר זעחר,
 אונז ח»® ®אקע דאס א® — ײאאאר. .0

 4 םענש׳ א װאס עס, ®oip וױ געװאוגדער®,
 שריזבער, געװיסען 4 לײעג* װעלנעו־ לעזעמ
 דעס tn שױן זןל לאנג, יאחדען #זיך דאנ®
 טריי• דעם דערקענעז ני® אלײן שרײבען ®ר®

ײנס איז עס בער? t י i t דעד בײדן: די« 
 ׳דאס יןי1» סבין קנאסער 4 ג«ר איז לעזער דער
r םןן װאס n® י4 סייל״ ז  איז שרײנער דער י

ײ װ«ס שרײבצי״ יענ» ןון עלינם לי  חאבען;ן
סםיל. אײגענעם קײן ניט

.© jro* — .p ג»זאג®1* יײד חאבען טיר 
op אנער ®#רעועג«ליב»ן, *י v o ײיר ח#:זח 

o ױעז *ו;עזאג®, גי» r ®ייז גןךיעחז. ױע 
י מי*»ד• מ ״ v י o מ די נאד חאגען ״  עו

i v חןנען *<^*ןכ*לינ®, o®< »ו#ר נען1גע 
o לײעגעז i* נוי«יג r• עןד4* חא» »»חד וואס 

v ױן גע*יק®.1* ®עגס o ײד קןנצו« «pv• 
frv «1 ני« לױ n wײיד מ*עו םיר ךײ. יןי 

«t«i גאתי» םזגחר *i •איחר ני? »יטיקצז 
ספדזגועג»לינ®. יי ?.עחן װע®

שרײג® ייחר —■צסצרסאז. ,128 אאקאל
n יײעי יין rp «r^ באאםםיןז׳ אזיער «ו 

 איחס וװויגג® ניזנ»סא »ז איון, »אדלאז® יואס
v 1 ײילען ױניןן״, די סאךלאזען »ו o»ויפען 

 ••י, ויד ״יעל• נימעס. »»ר» ?ס ?אי װאס
®t ױנייו״ די 1••רלא?צ חא« מאםפעי ײיןד 

מי נמאזסצקי״ומר. » גצוײיצז און»ח  מג
t$ m*i  W יייי״ • •®•ל ם»ז19P ?1 עס 9

wn ו» ײ 1יי«י* ו ״ י • • ײ ײ י*י- «’« י .

װאיופ נאד איחם חאט זי װארוס
 י׳׳י-יון״גאאס- 9 געװען גןי איז מעגש אזא
 •1» ״,ג״י, אײער ס־ר חאגען דעיוןר 1טער

 וױל® עוענסליגמײט, ד»ד ןןן רי?;עחאלטען
 זןחן מדגאױס #:ער עס איחר

v נעטען o או;« ®^יינען 1« אליד m4‘m* r :r, 
 גע• חאט ןזעלנע ביז;?ס, א ןאי• עס איז ױאס

אליעד »ו גאמטען א״עי »װױ»עז
ױגי«ז•

 ז^ען -ײרער n נדי — אדאער. אי?•
 גדויסען 4 אין איc קומט עס זו#ש װיםעז•

 לויט ג#י:יט ד*דט אי:ײט מען mi און, *או,
 Vt איחד דןיומ ;י^ן,1י דן״ד רולס די

 יייעיע »ו ני*ן•1י דער »ן דירןקט ידעגדען
 pit |i» גען•1אונ»עדז עס ז״ זאלען נאאסטע,

 זײט איחר *ז יסגע»ינען,1א יאלען וײ סאל
v ז״גןןן געלענ®, o •װ^סען 14 זינעי

 ןןײנײ• יענע געגזה שריט גױסיגע ח סען1געג
v ®ער. o ו ׳•®אגד אין גי® זיעען אבער« 

n iprrptsw 11א אגגעלעגעגחײי, ג#ג»ע 
 פ»דע»עג• גיט בדיןי אייער ®יף קאנען דעדואר
®לינען•

 אד״ומימײו• די שאי — פלאטאװסקי. א•
 ער»1ו עס זױ ינטאר?, »ײטוגג, דער אין טע;טס

ד אייץ ״-יט זאיעז עס t» איגעחיט, ״י  י
 1וײ גיט רעדאקניע די ?אן אדװערסײזםענטס•

 14 דעס אנבאטרעשט ואס1 *רמיױ,11»אראגס
 שרײב*, איחד מעלכען חעגען װעיטײזםענט,

 אײעי נ*ד'עד. ג»נץ $ זײן 1» גז1א ער ^ײנ*
 סאקסי- דעס ן;גע:ען ?ןל םען אז ®ענ̂ו
oio, גי» ייז p*p ,רינ»יגע op גןי איז P ’P 

 ימיגען1: זיך ®pn'o גןןל® מיויל ניטא, *יער
 :/ארלא• י»»«ידק דעס tic נג1י»רינ»1א די פאד

 Vt זײגען ײצלכע םענשען, די ל#נד. זעגעס
popno «װ״ניגעד אדער סןחר ?ײ:»ן דעם, םי 

p r,®:® יעמ»אלש סעג׳יען• עחדלינע אלס 
 םאככז ײעלען זןלען »לנ»11 ®זעלנע, ®לס גיט

4 pnjn ̂ר גיזנעס  *®רגלײד א״ער ייד, *
 ד»ר® ױנפער.^ ניסעל • •pm מסלאנד םי•
 ?ײנעי ן1א ;על®, ipjpii *ראגע די ני® איז

® ח׳ינין• p»p ני® זיי ®ין־ »אדער®  ח®;• ^
םע»אדען. און ןריפיסןן א.*ס ויד דעל®

נאטי• ®רען®, op — האחען. בארנעט
 געחט ®ויס אן |ir יע»אי® • •י זעלפען• ג^ץ
pŝ 11*1 די נג1#*ײ דער po ®י«ין גיט pt, 

ppn װער® ?ד *p’trp;i,® ב?ר® v o יכ?ז1גל 
 i ל״חגז• ן1דזןר* זאל איםי»עד *? גי®,

p®o;**oni po®o !?®גיײד’ .יערען1 רעיאד 
 ®גבא»רע»® c®n י*רע»ענםלינ*,

 ואר בא»אחל® ?דיגען ג?* תעגען ת1»עג
o ®מליסײם, r דעי *ון ®מיסשיקען 

 ot®r»n®p »01; די [p;pi ,n^ocio ®רבײ®
v ?®®ער, געװיסען א tn באס o ,®ני 

o ־אז r עי?ן1י £*רע*עגמליג® ײיןי po דעד 
 סען ®ז ןארשמעחם, איחד «גער?נ»יגקײט״.

 tp»n®iir*®r דיר־גימ םיר״ני® ®זױ גי® ט»ר
 ג*מיט ןך איז ®ושד נןסען. םענשענס א
®v i נ®,7םגעד1א ni זאד 9י9 יב®,1גל איחר 

o יון ײעי?[ כ®1:טערז1א דאיייף r די איז 
 :®®םט?. איחרע אדן מני®[ דעי• ןון ®ר:ײ®

o®n it ®®י» אויב מני®[, ® דען איחד ח: 
 tp-*®p ,געי־ענםיגקײ®״ דער אין דעם. !®ר
 אום־ ?ל«רע ;®נץ װער?ן ןpבpרג«גpאי: :®ר

?̂  po ל»גע דער איגעד ip«p®t :®®®יי<םנ®
 ג»ערוונט1» דאי»?ן װעלנ® ®:דע̂ר טיײד,

11 ev®r®r®2 p,o,דען? ;ipnp «י 1« ני  מ
 בא׳ימעמיגט ®ועדשט סדזיען ?ײ ?:?:®לינקײ®,

ײזדעז.
 סיבןרגעלײ?:® ח«:ען םיר — ג. ם. ל.

•pipotMO יס1גי םי® געדינטע *וױי סײ?ר?
v ל״ד?ר ®נער 48זאסקײ o  ips®n »גע• ני
tp:n סײנטיגע ®ײן i r^ל װעלכן דז®? t:io 

 ®:*וגעחן bio סײך געבען «ו »ו^»יגען2
?ן,1גל םיד דלס. םי*  ®®ד 9 ®יז עש t® ינ

 גע״ ®יױסגעז®^®? די םיח. p® ®ײ® אייער
pp:®n| ײגען? »p® ,®:®p®s i ר® די® 

 ®י»ע די on® ךדית» *י»ר װי וױי?®, ®ון
 op ,psprt®nv:eio »ן ?®חר סיז געד«גקען,

 ipoipyjs® סײד איו op שװער װי ?יך, ויחל®
n ®וי^. ע• גי® ב?ס?ר גײן, #גר»ם יעדער t• 
נ1י ביר®, סין op«p ®גשרײב^ װיל®, ®יחי• י

■p?r, 7 י»שי *pn® בעס?ר יײד
w * m .ר, ®ייד ®»על» יעוױז®®

 װ®® גריף, ®ײער •®רעיצנמלינען םיי
 גלײד «ל»זננ1י םיי ?mi» ?ל1« ד?ד געחען

 בריו ניל® וו«ד קיסענמי יעי p® געק^זז
•pt ■pr ןר1ד.«ןגענזן( ®ן* Ii® ,«ir»o 

 געבליגזז ®לץ ®̂®n ®גגצלעגעגחײ• pm;רי
p̂® ®יחר אי«®. װ» *®רילאנ*עיםע, ®ז®

«®^on«n jev®op םען e®n ייד ®*ipoin
t iprt p® non• «t® ®•o«״ or tit םי־ 

ע  נאנצע די װײל מיצקויױחנ, יזני ®וז יי
•ער״ *זליג pp®t®b®jtn» »( נ#ו »י« ®חאע

̂אל# ®

K
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'י ■־* '

i*pi*9iyiyj,, iyi t<« tya.il y«.t,״• u« 
f* Hi i»i* iyi | 1« piiyi •i ••»* י׳•• 

• lyvnyiyo •1»»*> «»״? it nuy■ yiy
iyi flfi |lff fjrjfp *fff* iy»>,*•*, 1ײ•

t ,»jMf «j.M,,,״i *i ijfi*״n u  mu y״J 
ו iyi* ,nuyo יי •וי ן ii ir*ipi*i*» י1 ו

fy*yi1 •Iff• tyJ f »1,״ t  ffy |y i I<!יי י
y ffjtfji• m tyf pt#«1״*»rpi«i *i ,in 

11* iyi i*tr iyiyn om*iyi i-a1|י *li im 
*•* II? 11'OipO'l Iff 111 •(!•*H)f1 *yi 

iyiyn oyu<i רװו iyi *׳•m i, ו*יד יייןי 
i n« 191**10*9 וי 1• u ll•  i< ׳»l»ii*a 

oniyi ••* ן lyoiyiyi, ״*'*■> •י״1 וגןי 
t ,iy;nf9 **ivויו, וןו ןן91? ״ ■I im 

yi*yt! yi* in i*np ly'nia iyi •<« •yi 
,1|f*» 1•« ilyil'V in•• yj»yii ,/Ml ,נייןי 

 יױעי4י«in 9** ׳••Hi *i נןיד *n חןו-ן,
n|»« ••ן | |111*9*4 •1 1*9*9 >11• fy9ip* 
IW<• ,ןזן  1I9»4 •1» •y*| If ,ffltrt n 
11< 1«9|*ff "f *11 11« 11*1*11 *'l 14 ••י*'

9*1, !*« 1*11*9*1 *11 *,fly* 9*1 in  •y, 
1*9*9 *11» *| lyaiy yHyn y,,»*y •i if*

194, 1 •*i-iylff1 יו t*f 1|  ,)y'lyii1*״ 1H 
1W 4 "t *11,9y1|  t|9  | 1» ii'H*׳• 

9lyii|fl ty iyii ,ii*i« ייד •lynyi • in i |i 
1•*' t ifiiyi ,mnavn ym iyt**np״iyi 

fl«« *i1׳ yj*iiiv y׳ *yilyii ,yi'iy •וןו 
9*a*i|*ii* *i lyimy 1» iy4*iyli«j׳,iy4i 
«11 ffiyiil 9*4 •I'll D|1 •11 ,Ilf* •Iff 
9 lynyi ,iyiyn׳ttW  •in ,1**1 9*1 i 

vif» *i •y (yiiyn׳*lyjyi niiy9 yiyi די 
|9y« •y ,;*nyi yiy* iyi )•1« ני״גi?i

U195 •up,״״ * • ,
 yi f•»׳ ון*ער •*(f ׳«, — ,1ויא!נ>* נ,

i»  *  iyii״y iy :i*« v * |i iy i 11« ,*yi* 
i*« «*n i**i| וייוע *•ifpyi lyi/if* ym 

ay i|i*1y i| i  y )yolffl ׳«i• ,9ifff i״•f i  l 
•iy9 yo ilysfi •1 fit iy i*•« tyiiyi f*« iy« 
•11» 1»• iy i|*«y i iy :|n  i *9 y iiyn  ,iyv 
•yi i<« i i | i |« y i | i  y if iy i yin ,yysyl iy i

t iy ii*9׳|ff iy  .jit  ly i 'im i i 9*9 «*ו 
i9* 9yi ,iy9«9 i**t״i i f i  9 *i ,iy i9׳ *yi 

1y i* i ,••ye •9,»* 9׳9 חןi*«1| 99> •n 
>9i : ly f  i i | * i9f l | t  y if iy i ■ ry iif :ii t in

t iy  9ffl11•״ ,m l •it• ,t y ir r  yooyj y i 
1• oyoi'Myi,9iity j iyny4 f*« iy ײ *«•i 
•iy  ,*y««3* | *i tu  (yiy iy ׳«lynyi t 

u  yoviy •i yn iy i»**׳s i |  iy i )11 iy•  ״
,4H4yiifS iy«

iy 119 — !*ידפאת. .3» i* l9i iy y i| i 
t ,94fty4 no• ayi n נ*יוי, iy»״ y i״iy i 

9*1941 inyi ו י ״ו ז yiy**« in ו  lyim ײ ן , 
in ״.19019011  in•• 1« ,11• na« iy i• 

9v1ypi*i i* 1*y‘ iiyy*i« *nyi •iy<*1y4״oi 
i|׳«f'« iy  .oyo'o*? inv •1 iy:*« iylp 

o*p inv *i  jy4yi« iy4i׳ | 1i | i  i f i  •11 ,ey 
ny4׳lynyi yiiyn ,iyiivopyiii*o  ye ׳«y 

yn 1• n•• מ ן cyro*p inv ד• i l  •n ,iy• 
1**11* iy i 111 yyi, 9•׳v1ypi״iy s | ««n i 
p*9׳|p lyiyi lyiyi i« «•4 a*yn i« ey,׳

i lylft »i*yn*׳iiy«v1|i oyi iy«ii» i«) 
#י ״י  tv ,•y •B״n ,1**11• י n• מ

r  y«ii 9 on•* 9*9 am•• iff<« n i l•« 
f ,y9״m*« 9i 9»* *»9 דןו sn]״•g«vi|i

i*« in  .iyi ו י 19 י ו י ו • *y i r׳ m*b i•
9*9|p «1# •yn <1 : yv׳•pm iy:«? y9 

| »s••* iyti9 a*t •yn <t 1*1« ii»׳  ,iy i* i- 
ו in װעחיעז י ״י »ly^yn <oyi ז*י»i i

1»• iyiiV9pyni|9  •yi ••9. lyliim ••ך 
9*p iyi 111 iy9*i׳o*i*n ,y9, ׳«■HP m 

 yi׳c i*« i«״ •yn «y •׳ ,i״y9״,i• דוו
1iyooi« ylyi׳i*i i׳tyliiinii* 1» 8*3 i 

״ iy*y״ ■yn y»yi" 1*י iyt»׳* *yiy ,y׳»ayp bnv גןויעי •  a i»» b*ii ,iyi״
 Hi i»׳ iy ivi* r׳1o »וז lynyi iyiy•״

1• *3i״iyi ,iy9 י1סי yn sy 1* ,l"t ■yn• 
pn• iyi*n*4«׳*I iyi• j ײ ׳ B ’ B t p  inv, 

1*1 n ,tioiyvo ■«v iyi* 1 יעי »** יןס»i
a.• • •9 ס*נעו דוןס 9■ ׳ געויידער י
?oyi iyiyn

 סינארעט איינציגער דער איז
זאכען .אלע די אײך ניט װאם

 גוטען דעם און
 טון געשמאק
 און בױרלײ
 פיינע אגדערע

 אטעריקאנער
טאבאק

 ״מעם״ דער
 אדאמאט אוז
 טהײערען ®ון

 טערסישען
טאכאה

ױ -אה
 גוטען טוז מרישקײט

 װערט וואס טאכאק
 אדפגעהאלטען

 לפט־ א חרד
 פערתעלםען
•עשעחש.

צופריעדעז שטעלען .די
זוערען נאכמםאכט דט w כלענד חגר אח

9•  nt w p  mops r • ׳
C o .

- *

1921 P H ttn e

איױנט• ארער עלערןשאנס
? מענטס ,

,(0  ■••1 | 1I B11V) *
 עס װעז *רעי סערע, געװיסע »ץ ילע;
 כית נמי מיט׳ן םנסיר *יין ס*ר הורט

«n װ*ס חור *יז איידז׳סענט ביזנןם דער 
 נונוג איו ׳צייכטון, םנסור oyi ד»חי

;uivdi'i ^h ז״נע אױם^וסיײבען l i e 
 ה*נ איך װערטער אנדערע 1אי טרעטער.

 נ*כ• י■9מעמנער׳ די •ו •וםמיען געדנ
cm יוור די *ר6 ץניאנרײט דיענדיג װי 

 *ײט דער סאר האבענדיג יאחר, •עהן עט
 און *אםענד ז״ן w נ׳יטנעמאכט נע:ונ

 נעסטע די אויםצורי״בען נענוג ערײיך
 אינטערעםען זײנע טענ׳עען סעהינסטע »•;
o נ״ז, סערטרעטען. צו n ראםטען* 

 •*ױי־ ק״ן ניט אינטערעםירט רע״בער
 זעוון iv איז וױ< ער o*n איעס ט־קם.

 *מא־ ׳ןוטארקער און בעסער טרײד דעש
 םאנען. יענעז א קאנען ן*< ער נידרט,

 *זוי נעװעז ניט ז״נען ערעידטאגם וי אוי:
 מאנען מען דארןי זיין, דארוי עס װי וײן

 ניט סאי ק״ז י1אוי *נער ״קיינינג״ »
 *| זיר װענוןט עס אונטערברעננען.

 רעאסויא־ א סארטיידינען װ*ם די ןייך,
און בעסערע ברעננען »ו םיסםעם נערעז

װ*ס ד• ניט און ארדמונטען ׳טטארתערע
Biysnywpy i n  t* ,ivi*t אי״ ח*ס

 סיסטעם *•*יגטסענט די אז נור«״נט
ד טסוױ^טע וי וענראנט ניט חאט מ ן  ו

 פון ערװארטעט ח*ט סען װ*ס טאטען
אן אױזר. ם נלאםבערג, ח״

Z ל*ס. .3*990 A.'

גלאטשטיץ יעקב
 װאם מך, * *ון נאםען דער איז

אין אינגיכען דער׳טיינט

w״סולטו פארלאנ ■

FARLAC "Kt'LTDR"
.W Canal St., New York׳

2441 גרעסערסי טעיעפאז
 פרעס לעאנארד ױ

יארק נױ סט״ טע23 איסט 42^

pwp 9 לאקאל יזניאן, פינישערס
אױפמערקזאם.

_ םיטיננען סעהשאו רעגעלע_
װערען *סנעהאלטעז װעלען

םאי דןם»סען מיסוואו,
י האללם: פמלגענדע אין ' *

—:טאון דאון
עװענױ• צװײטע און סטריט ערשםע בילדיננ, פלארענס

—:הארלעם
םטריט• טע103 איסט 143 בילדינג, ר. א. _.נראנקס

י עװענױ. דריטע 3875 קאםיגא, ^לאנדאן .
, ׳־' —:ברענטש לײדיס

עװענױ. צװײטע 228 בילדינג, אפיס אין
* —:ברענטש בראנזוױלער

סעקטאן.. 229 לײםעאום, לייכאר אין םאי, טען19 שבת, םיטען װעט
 פיןרהאנדעלם םיטינגען דיזע כײ װעלען טרײד פון פראגען װיבטיגע

; פעהלען• ניט טאר אײך פון קײנער ױערען.

9 לאקאל נאארד עסזעסופיװ
םענעחשער. סאררת, אידדןו :
 ביכאעך ױניאן אז אויםמערהזאמהײט אײער צװזען װילען מיר ב. נ.
זיך. מיט ביכעל אײער האט םיטיגען. דיזע בײ װערען געסטעטיט װערען

!ממנמזדט ױ אױס נוצט
• זומער מארץ צו זיך מאכען סקוהלם די װען איצטער

4 ' * . * • - ׳׳ י
 דראםטיננ, םון םיסטעם ■ מאדערנעם דעם לערנען צו אייך נרײט טיי זיינעז

 גארמענטם, ט׳טילדרונס און טיסעם ליידים, םון סקעט׳טימ, אויך און דדייויננ
װינטער.• און פאל inijreip געלט םך א פארדינעז סאנעז זןלם »<הר

עקספערטען. פראקטישע פון אונטערריכט פרױואטער
דא װאם דעם, אין איבערצײגען אײך װעלען םיר און יערייבט ןדער הוםט

פארנעלואאנען. װערט
% ־

.6 ניז 2 םוז נאכםיטןנ שבת .9 ניז 7 פון אװענט *םען

m פעשאז מאדעח ױ m
H 701 רום סטױט, טע44 װועסט .

o אנטסענען n טעאטער. בעלאסהא .

ר ע ק ע נ
ישען0§8 און אפפאמעטױטט

218 Cut Broadwayl 
1709 Pitkin Atm, Brookl

dot קלאױנג אמאלגאמײטעד
אונטערנעטונג האאפעראטױוע א

= s

' פון געפיחרט י

יאוס נױ אין ארנײטער זלירער
ארגײטער! די פון דירעקט קויפט
או״ ״אפען דעם נאקעטפען וועלפט !ש

אמערהאוספ און סופס
 םון ארדער צו און פארטיגע

ײאארעש װאלענע כעסטע די

1 3 2  TO  IS O
 אפ שאשט פלאן קאאםעיאטױוער דער

פראםימען. און אויםגאכען ניט־נויטיגע

סיסםעם הלאדיננ אםאלגאםייפעו
ר צוױיטער נרסרוױי, 827 וין

זעחר וחןחןן סלײדמר פוױעו פאר ועזײנמרס
פערלאננם! פיעל

 פיעי אה יערנימ צו י״כס
ז פארויענע! צו נעלד
yonnun אויס־ שוין וואנען לײםע 
 יעצם און םעטאדע אוכזער כעלעיענט

געלר. םיקל ויי םערדיעינען
כורס א איצט נעהמט

טיטשלל־סקןל
 םיםעם פרויען, פאר דעזײגינג אין
 קורם א קלײדער. קינדערשע און
 נאל• א םייגט םקוחל םיטשעל אין

 נ<ר נרויסע און פאזישאן דינע
חאלט.

 כארםענם אװ סיוול םיטשעל רי
3»tn,«( נריידינג םיישיננ, *עטערן 

 קלײדער. םרויען םאר םיטיננ אין
o טיט יאחר 50 איבער צטאבלירט n 

עיםאלנ. נרעסטען

 רעזולטאטען. כעםםע טעםאדען. כעםטע סיסטעםען. ױיע אידעען. נײע
■IVOkPp *נעגר איו טאנ איריש. אין אונטערריכס *ריװ*ט

yeu .נעדיננוננען
i* טעלעם^נירט שרייבם, n 03 נהצענ^ םרייען א אר6 פוטטtfon*'19«־r

אוים?ינםטע. םוצע און .
םרײםאנ. און םיטװאך םאנטאג, :קלאםען אבעגד

1 DESIGNING SCHOOL
NEW י;

MITCH
912-920 BROADWAY (Cor. 21st),

jy _ Phono, Btayvcsunt 8383
Bo»lon Branch : 483 Washington Street, Dexter Building.

pt תארפעמם i
 רועלען מיר זײנעז. י

נײ װי קאריעפם יערע

קלינינג מארפעט
םאר נעקצ־נט הארסעטס אצע • יאיד א םענט 8

 העכער און ם. io םון ראגם
מאנאטעז. זוםער די דורף םטארעידזש פרײע «לנ אײערע ̂רױס ױט װ»רפט
 ז• צושטאגד א ם«ר װאם אי! אויס ניט םאכט עס

אי םאכעז אוז שםויב םוז שסור יערעז ארו׳יםנעטעז 1 ................................................PERFECT E • T r e D > o , i t  at®• “<י i*o«» st.. n. ..,’■1 יCARPET CLEANING GO . m 1Ma «״“׳״«  . i
1 -  ■■ II

אוװערפײזעו אונזערע פאםןאנײזפ
s .  . .. «  . W .  ... ■' > «  1 .1^ « * ■  —  . -  . . .  -  l i . y i V v  r . - a u l l ,  .  . - -  ■m . 4



■■;1

,m

' r

 די «ון אונטעוהאלטונג ױ
 א דדעסםאנער און וױיסט

ערפאלג. גרױסער
 פרן ריטדיעדעול־ הונדעלט פיגןי ו»רים

 דרעס און וױיסט דער אין ל#ח*יס די
 שבת יעצטעז געיזוניען ז״נען אינדוסטריע

 סענטער ױניטי וױיסטטאנעד אין אװעגט
 אגאנ• איז װ#ס אונטערהארטונג דער צו

 ״גערעבטעיז״ט׳/ דער אין געװען סירט
 א עדפאי:. גרױסעד א טדױס איז ר#ס

עױעײגוגג. דערפרייעגדע
פר^וגראם, טודחארי״עען דעש חוץ א

 אױן־ איז געװארען, אגאנטירט איז עס װי
 ביילדער סטערעאפט״טע געװארען נעוױזען

 פארק. פאררעסט אין הויז ױגיטי דער פון
 דער־ האט ניייטעש דז״שעגי שװעסמער

 ״וױוס׳/ און ביידער די עוים דעם יןלערט
 נא• עגטודאסט״ש איז בױד יעדעס אין

 יעגיגע, די פין ססעציעל געװארען, גריסט
 הױז יוניטי דער אין ;אך זײנען װעיכע

 פראכט־ די געזעדזן האבען און געװען ניט
ביאר. ערשטעז צום ראגדשאפטען םורע

 א סען^גענאפט האט יןאנצערט נאב׳ן
 דך האבען אנװעזענדע איע און טענצעל

אמוזירט. םיין

מײהענ פעםערן
און

 םטױקט געלערענט װערט
אינדיוױדול.

שטונדען. נאנט און בײטאג
 סיעציעל איז לערנען פון מעט*דע אונזער

 װאוי־ ױן ליין חאלפ״ל דער פאר צוגעיאסט
 און טיטילדרענס דזשוניאיס, םיםעס, חעגס.

גארמענטס. אינןאנטס
 א םאכט איהר אײדער אוגז זעהט

מיספױיק.
 דעזיײ טון קאלעחש ליעדיננ

מײקינג. םעטערן און ניננ
נילרמנ. ד־ז״נער יתעל8«ריו?

דירעקטאר. ראזענםעלד, י. פראפ.
 יארק. נױ סט., טע14 איםט 222

ן טע2 (צװישעז ו זןװע.) טע3 י
.6817 סטײװעסעכט :טעלע*$ן

HEW COURSES IN ENGLISH
at the

R A N D  S C H O O L
7 East 15th Street.

Elementary .................7.30—8.40
Miss Kruth

In term ediate ....................8.40—10
Miss Kruth

Interm.-Advanced . . . .  7.20—8.40 
Mr. Berenberg

Advanced ....................... 8.40—10
Mr. Berenberg

Every Monday, Wednesday 
and Thursday
* _ ' . H

New Classes Begin 'May 9th.

3 Months, $750; 1 Month, $3.00.

ט פ ױ מ

 םחעע סאױאמביא
ןוועסאםעני

IRNSSAUL
dcr n  town BRONX wash. HEianT» BROOKLYN

i n מנו עװ• סע
it? ^ri ספ 

•0 Km Minרד0׳א0י

וועסטעעסטקו 813 .fnf •ראספעיס גיער 00< tor. ח0סעלר 86M סחאזן

595 CD P&181 .A. .up ניהאלאס .do י.0ס אדסווארםח11 גסצa פואו: נילדיגנ כאנװײ

עוו. «יט?ץ 1730
 לטריט אזנארן ניער
ץ .7804 גיענםאר :םחאו

מאנטאגזונטאגשבת סײל גרױפדר א

VICTROLA — «00.
װעבענטליד ו$

םטארם 4 אונזערע אלע אין
 איינע איו שוסט ו נעצענענהייט דיזע ניט פארצירט

 אויס זיד הציינט און םטארס פיער אונזערע סון
 װיצט איוור ■רײז ײעצכעז *ו אוז מאדעצ װעאכעז

ד• חערעז הענט איהר נאר.

 m װקטראלא,
 פאטהע, גראפאנאלא,
מלמ מאדעונאלא,

 אורט״לט און וײט בײ זײט טאשינעז אנדערע און
 גע• זיעען איגסטממענטעך דיזע אלײז. זיד םאר

 צואאסעז צו קאליר אדער םיגי^ יעדען איז מאכט
̂עז מיר םוירנימעוד. אייער ייןעז אייד עס ײעי  צ̂ו
אבצאהיונגעז. יצײכטע זעהר פאר אהײם

80N0R*. — $100.
װעכענטליד $1

P A T H E — »100.
װעכענטליך .ן$

אוזאו

COLL iH BIA — »86
װעבענטליד ז$ ע________________ ר ע ד נ *1,250 כיז *25 פון םטײלס, א

 » מיט טערל#נגט, האגען מױזענדע װאס פיאנאס פלײער אמ פיאנאס פון סייל א
אינסטרומענט. א.טודקאלישען בעדצען צו יעדען טענדכקײט א גיט װאס פרײז

ט דא א  איחר ח
אױסערגעװעהנ־ אן

נעלענענהײט ליכע
 א קויפען צי טשענס א

 און קװאליםי פון פיאנא
 גרויםער « צו סוירװים
ו פײר .פאר שפארונג

עםע־ װאס פיאנאם, דיזע
פײג־ די ט*ר ויד סים צעו

 וואט אינםםרוםענטם סםע
 D3W9N 71 וועז זײנעז

 םײ ,-140 אין סײ ײארעז,
 1זײנע — שאנינעס איז

נע• רעדויירם םפע«יע<
מזמם, דער און װארקז,

 פערשויםט ווערעז זײ װאם
תס ם«וצ אין  סםארס נוי
גא־ דאפעאםע « זיי נים

־ דעם פון — ראנטי מי
נױמם. ס*וצ פו< איז קער
םענ־ מונעז צו אום און
 פוד יעדע כםןם םאר ציך

 4 תן4טעוט vt םיצימ
 װעאעז ■טח, אויוי 4נ4■י

ל־4לינעי די נענען םיר
נעדעגומעז. םטע

אפרײט נײע דיעזע

נײע ■ראבטפאלע ריעזעאנאי

פלײער־פיאנ*

נסיזצחמרוזמו־P א דאלאר 2 נמיז
oijhm יךעע »ה נמ־סנסיעס ת״נע איױ• פרדען מד n ת איו נךנ

אוחר * כיז זוגטאג און מנ כח אכענד ױןדען אסעז זײנען סטארם אונזע^
Z * 41 $' ? י
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̂י״ דעם פון עחן«ונג ױ *ז

כאזאר ראל יש
עװענץ פאדס אװ גאס y&34 אדנמױ, רעגיםענט סעד

מאי טען16 און טען15 טען.14 נעכט 3 און טעג 2
שכת iPDi4 dto מר

1M

אװענט שנת
*m

ײ גראנדמױער 8 מ
פ»רפ*ג אדיגער 4 ניז

 vv*"{ זײן *«ן11 «4נ on נײ
W1 m ידס׳ומ׳וװ׳וחגליגפ r r o• 

פ » אין מ ר אזאי ד  »*ד״פ*י ח
____________«ס1

״40 סושעז זונמ^
IIV1HI 1»

lit** b/|ib sM nrunrun

י . ג א פ נ ױ
NW«״ «ר1«.*ו»

מען און ק*;גערט סעיו פןרי
 שיגחןר װיממר אידי׳יפ פח

שמ« פח twain trig «ױף

אװענפ זזנטאג
M 1•» •  111

• גרױסער פי קאנומלרפ ג
ly מ*ם p y n *  »P4»p ran g

נאכט זונטאג
13 v i a  ns

iiAAAiA AaAAAalfaAaai mטאגץ כמלעטען נרױסער 
r«t tro «יעקסעי  vdmoik
ly פוז כאלעט p fo  Imo'BVv

מאי סוטען מאנפאג
jM«m» u

י4<4* פח׳ס  murcnmrvii

כײטאג מאגטאג
•VI 2 11 ״ 9

i r w w i  yooini

מאנםאגאװענט ־
חזנים איע pe קאנורערם

*p n r  to p

נאכט מאנפאג
•ארסאו ניז 11 •ה

טאנץ און קארניװאל
*ז34ז 9«ל פון רשױף4»ויספ און

ד ע ־ ז מ ו א י ם א ד ג א ר •
ו ארטיספען די

 העדשטאן מרדכי חזן
כאױסאװ פיאסטדא

פידעל־שפיעלער
טשערניאװסרד יוסןז

טשעליסט
 חגי נערעלע חזן
 ראטענבערג שמ״ד מוס.

אומאנםקי אלעקסאנדעד
. טענצער
 אנסאמכל באלעט

טעאםער ?ע*יטאל יח
גאלדענבורג סעטועל

לענעדיעװ
גאלדשטיץ זינא

ראזענשטײן סעטועל
ji חשײקאבסאן

לונױצקי םעני

:ארטיםטעז סינדער
הרעמער סעמי

פידעל־שפיעלער
ו־אפאםאדט חשעראם
פיאניסם

שדידער מיס
באלעט■ ־יאהריגע10

םענ«וערין
בדונאה אלנא ft r : '־ ..:ז'

)w| װעאען װאם אנדערע ר4נ 
ײערען) נסירט4« ׳פפעטער

פיסטשור מןאוױנג

ם בײ עלען כאזאר דע  ױעד פלארענם אנגעפאקט STR9D 26 דין יי
ע מיט עדענ שי  עס וועט מען און סחורות טאר

®־יײז האדכען פאר־ ®ארקױמען
o n  ne e r n jr w  .

&רעם כײ סציאוון גװםע

 טאורעי מעי
נאזימאװא אלא

n ט נױיפזך r נעדינ ®rm ואר מםיפעפ m ישראל
iwnmrw ir̂ סאר _______.............. . .. g אונםערחיאסונגען און — L26,♦ יעדען םאר םייןעמס יײנצעאנע אדער

D J / p i D סענט• 50 — כיזוגותר אממדחאאט

:®דעצער פאלגענדע איז ס*שוטעז גו םיסעסם
:טאנחעטען

• n• ײי  j i,ניאוזױ♦♦ »0י» 108 ״•״ 
גמדזױי, א»ס• 181 **י, סױויק ?י״ו׳מ

מדי ז ײיי מיי a» 81# #48*84 ל#ק#י י r 
. . ®■רי■. סית

• י ^ י י י י י ״ סידי■. yv8l מ. M 1# ל#ק#י ני#ן1#י ײ
m ••1יל i  ygrfi #8#®י בײ ױוי#ו 

י* «•!״
n#op«ii# «■#• »««ןװ. ון#ט» 07 ס»וד 

 ציוענױ. ני##1* 178 «י#י# גיק גייינ
מ• ײול U1 •■#י# •#ניגיסוי גוי

 »ע3 »ון עװ. סעמנד ד,$1® סױויק »דן70
jgiסמר

י #  עװ. סלקסגד 01 יעס»#ײז« י#«ױחד7מ
 *»ע25 ר#ן«4דעסמ װעגעמי״יעד סאיזערס

עײ״ סיע ױן ג»ס
גראנקס:

װילקינס 1887 סםאר. דופוולעדי פ»ויתס
' x y •

עװ. iosu«vtm 1887 •^לקס-שולן, «, *
.« n  atnrnp* »יי•8 מיני^• 1722 ס»#י 

 1#יתי 1184 מאןד, nyifrt»*o ר^אןומיג
עמ״

עיי, מ♦ לייייצס •וירס• מ ייענת* 1888 נוי
ס שײ״ י

:ברוקלץ
 עײ. מאנחעמען 182 י«am 860 ןי׳ס3שול

 עװ. גרעחעם 44 סםסי, דזפזולערי קסחן ל.
ײ קענםאר׳ס סןנווןאן 160 סטאר, גודס װ
עײ״

עװ. ריעד 36 י;9ס» ^יישג •י^עלמא׳ס ».

בראנזוױל-:
*

 עװ. ■ימקין 1829 סניאי. pis גינזבות׳ס
מין  ד3דוס» נ»ם**רד.ק¥ר. סמסי. דדאג סלו

ס  ק¥י. ןוו. ■יסקין סמ¥י, דישנ גןלדמדנ׳
►It*װיי.0ײ

K ’
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m וזאס אונײטעו אידישע ר זממו זױרקליכע ױ לעזט  \m־ 
י שטעלט  א פוז געוואוען אױםגעפונעז איז עס ןך קאמפאנ; לארילארו פ. ר נ

.איועו. אײטמסדימ אוז פראמ״נענטע פזן צחאמענגעשטעלט קאמ־טע
ום.)פובליר דעם צו

 צום אויסנאהם אן געמאכט האבען מיר אז שטאדמ, טײלען געוױסע איבער פארשפױ^ װערט װאס סלאנג דער
פאקטען. די טון געגענטײל דאס גראדע און ליגען געמײנ^ר א איז אנגעשטעלמע אידישע אונזערע געגען שלעכטען

 אוץ אונטערזוכונג, גענױע א געמאכט האט און פלענט אונזער באזוכט האט פארשטעהער אידישע פון ר,אטיטע א
אױםנעפונען. האבען זײ װאס דעם פון רעזולטאט דעם םארצוברײנגען אונז פרײדט עס

• Ij װ א ל י ו א אני ל פ ם א ס

 .*נדערע .פיעלע און העלטארס מוראדס, סון מאנופעקםשורערם
פרעזידענם.טאכאקס. און םעאחןן קלײנע םיגארעטס, םון נרענדם .קװאליטי

/
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קאמפאני,■ לארילארד פ.
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:העררען װערטהע

 םיעלע ענטזאגט חאט קאםפאניי אייער אײנדרוק־אז דעם מאכען צו באצװעקט װאם סארשפרײט זיך האט קלאנכ א
אידעז• זײנען זײ װאם דערפאו־ נאר וױ אורזאכע אנדער קײן םיר אנגעשטעלטע

ער־ אונז האט םען װאו ׳,אײ» עווענױ 1326 אין םעקטארי אייער באזוכם הײנט האבען אונטערצייכענטע, די םיר,
 שטערונגען װעלכע אירגענד געװאלטראחן האבען םיר װי )װעג אײגענעם אונזער אויף אונטעחוכונג אן םאכען צו לױבט

/ םענעדזשםענם. דער םון

 אונ־ אונזער און רעקארדם די עקזאטינירט האבען טיר אנגעשטעלטע, אײערע פון םיעלע םיט גערעדט האבען םיר
 רעפארט. פאלגענדען איבערנעבען צו אײך אונז פרײדט עם םלײסיגע. א און פאלקאטענע א נעווען איז טערזוכונג
י ״ י . , 'י . ’־ • ־ • - *

 איבער ארבײטער װעלכען אירגענד ענםזאגט איז עם װען האבען קאםפאני לארילארד פ. די אז באחויפטונג, די
 דער אין פאקט. אדער גרונד װעלבען אירגענד אהן אבסאלוט און םאלשקײט נעםיינע א איז רעליניאן אדער ראםע זײער

 זײ אידען. זײנען ארכײםער די פון פראצענט גדױםער א אז געפונען םיר האבען כאזוכט חאבען םיר ױעלכע םעקטארי
 ליגען געםײנעם דעם פארדאמם שםארק אלײן האבעז אלע און ארבײט זײער םיט צופרידען און פרעהליך געװען זײנען
 הא־ םיר וועלכע טיט צוױיטעך, נאכ׳ן ארבײטער אײן גענענטייל, אין םארװאם. א אהן נעװארען פארשפרײט איז װאם
 טען װאם העפליכקײט די נעלויבט שטארק חאבען און רעםפעקט העכםטען םיט׳ן גערעדט אלע זײ האבען נערעדט, בען

 עם װען האט פאראורטײל ראםען פון חיה װילדע די אז קלאנג דעם אפגעלײקענט פאלשטענדיג האבען זײ און זײ צײגט
פעקםארי. דיזער אין קאפ איהר אױפגעהויבען איז

 קײן אין זײנען ארבײטען ברידער גלױבענם אונזערע וועלכע אונטער אוםשטענדען ארבײטס די אז ערקלעהרען םיר
 אפ פאלשטענדיג לײקענען םיר און פעקטארי. חןר אין ארבײטער אנדערע די פון אוםשטענדען די וױ אנדערש ניט װענ

 עס אידען. זײנען זײ װאם דערםאר ארבײטער ענטזאגמ האם קאמםאני לארילארד ם. די אז כאהויפטוננ װעלכע אירגענד
פאקטען. ריכםיגע די געגען און ליגען געםיינער א איז

 םיר וױ אנדערש ם׳איז אז באוױיזען, צו פאקטען װעלכע אירנענד חאט װאס אײנעם יעדען בעםען םיר טעהר, נאך
 אברהם, כריוז ארדען פון גרענדטײםטער דארף, סעםועל םר• צו ענטזועדער צושיקען עם זײ זאלען אױםגעפונען, האבען
 םעק־ גרענד האלענדער, ל. מאקם םר. צו אדער םינאגאנ, אינםטיםושאנאל םון נאלדשטיין, ם. הערנערם ראבי צו אדער

אברחם. ברית ארדער אינדעםענדענם רעטערי

שי כבוד, כת
אונםעחױיכענט' ׳

I \

y :

דארח, סעטױעל
אכרהם. נרית ארדער םאםטער .גרעגד

גאלדשטיין, jo הױרבערט ראבײ
םינאנאנ. אינסםיםושאנאל םון רבי

ס ת א ר, ל. מ ע ד אנ ל א ה
ם סעסרעםער גרענד א. J א. אינדעפענדענ

אן מ ר ע ץ, ה טי ש רנ ע ב
זשורנאליםט.

מרגלװת, רמ״ז
ישורין. סהלת קאננרעניישאן םון רב
מענדעלסאן, האױ

ש װ. ■אלעסטינא• פון פלאנצערם םרוכט אטעריקאנער ז ן ד א ט א ל א ס
ראזען, צלאל רב

שער ןרשטאר םון רנ מןני האנגרעניישאן. רו

. קאמייהי,. לעאן
קאסיסע רןליעוי םונםראל פון טשארםאן

-

םטענדארד. חיברו «ן ■אבלישצר

ד, ב רי ג ע ר ח ע
■W פיב• «דח ■תצי די פח ־נטראטשוס •
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װנינאן װאירסערם נארםענט לידיס אינטהרנעשאנאל דןר ®װ ארנאו אפיציעלער
PBI0S 8 0KKT8New York, Friday, May 20, 1921. ,20 םאי טען  DJH ,פרײטאג

ו א ק א נ ענ ר ע פ אנ פ ק ר סי ע ■ ד  פוא
װ טי ק ע אן, ם ש איי סי א ס ען26 א א פ ם

נעסט. אנגעזעהענע פון געװארען אדרעםירט איז כאאדד חשוינט פון םיטינג לעצטער דער

 נייעס די נעשריבען האבעז מיר װען
 ד«ו אין לאגע דער װענען װאך, לעצטע
 די איז יארק, נױ פון אינדוםטריע גיאוק
 םאל, דעם װי שװערערע, א נעווען <וםם
שורות. די שריינען םיר בעת

 ײי נעםיחלט, זיך האט װאך לעצטע
 קרינערי־ םיט זיך םארציהט היםעל דעד
w ...םאנופעקטשורערס דער כםארעס 
 א םון צוריקנעצוינען געהאט זיך האט צד

 אײדער םריהער, טאנ א מיט קאנפערענ־ז
 צוזא• נעזאלט זיך האט קאנםערענץ דער

 די אז נעשיינט, האט עס און םענהוםעז,
 א ביי גיך אזױ שױן װעאען צדדים צװ״

 מאנר די טרעפען. ניט זיך ?אנשערענץ
 נע׳טענה׳ט, דעםאלט האבען םעקטיצורערם

 דער פון םארםרעםער די װיבאלד ראס
פון ארונטערלאזמז ניט גאר ײיאען ױניא;

 טו טרייד, אין םטענדערדם איצטינע די
 צוזאטעג־ װידער זיו װאם ניםא םעחר אין

 די ײארים קאגפמרענץ. א אויוי צוסוםצן
 שוין זיי 1װ״םע ױניאן דער םון םעטת

 די פאנםערענצען. םריהערדיגע די פון
 אוים* נאנץ פארגלינען איזא, איז, <אנע

נאשטימט.
 אניסעל לאנע די שוין איז חײנט

 *in■ האט נאנמיטאנ דינסטאג האארער.
 םיט נעטראפען ויר שלעזיננער זידענט

 םון ט׳צערסאן דער לוםטיג, לואים םר.
 ■רא־ דער םון גאארד עסזעסוטיװ דער

 אײנ־ זיד חאבען זיי און אםס׳ן םעסטױו
 זאלען צדדים נײדע דאם סארשטענדינם,

 שאנםצרענ׳ז, א אויף טרעפען װיחנר ןיך
 יעצטער א װערען געמאכט זאל עם װאו

םארשטענמיס א צו יןוםזנז צו פארזוך,

 האנפע• דער אופן. פרידלינעז א אױף
 אינער״ װערען אינעחאיטען װ«ט רענץ

מאי. טען26 דעם דאנער׳צטאנ, אנטאנ
עקזעיוו־ רזשעכעראל םון םיםיגג דער

 אינמעמע׳צא־ אונזער פון נאארד טיװ
 אין אפנעחאיטען איצם װערט ײאם נאל,
 װארום אורואכע, די איו ױאיס, םם.
 נעװא־ פארשינען איו חאנפערענ׳ז דער
מאי. סצן26 דעם םאר אזש רען

 גע• זיר האט שיעזינמר ■רעזידענט
 גיי״ דיענםטאנ לוסטינ מר. סיט טראםעז

 נעװען ארעס שיין איז דעכיאיט טאנ.
 דזישע־ פון מיטיננ דעם פאר אראנושירט

 חנם טאקע נאארד, עסזעיווטױו נעראל
 דערענא־ ארע זיינען סארנאכט זעלבינען

 דער פייםיננ. צום אפנעפאהרען טען
).12 ו״■ אויף («לוס

אזנזער פװ מיטינג פערםעל־יעהרליכער װיכטיגער א
rmמממונמו חשענעראל

רעיארמ* אינמערעםאנטען אן ®ארמערמיגט חאט באראף אב. סעקרעטער

־19 דעם םריה, דער אין דאנעד^טאג
 פערטער דער געעפענם זיך ה*ט מ»/ םען

 אונזער םון מיטינג םערטעל־יעהרליכער
 &י- דער ב#ארד. עקזעמוטיװ ד^ענעראל

 לואיס, סט. אין אפגעהאילטען װערט מינג
 •18 האטעל, קלארידז^ אין סםײט, טיזורי

סטריט. לאװ אזן טע
 םאר^«ע• א אביסעל איז םיטינג דער
 עצד מיט זײן געדארםט האט ער טיגטער.

 ערי געװיסע צוליב םריהער. װאכען ליכע
 ^אנםערענצען די ׳&טייגער א װי אײנניסע,

 אג־ און אםם׳ך ״■ראטעקטיװ דער מיט
 געמוזט םיטינג דעך ה^וט אורזאבען, דערע

װערען. אינעלעגם
 אין איגעהאלטעז װערט םיטיננ דער

 מאמענט, א איז מאמענט, ערנסטען גאנץ א
 ערנסטע םאר שטעדזט ױניאן אונזער ײעז

 בא״ צו האט מיםיגג דער און ^טרײםען,
םראגען. עמסטע גאנץ טראכטען

 םארםערטיגט האט באראף סעקרעטער
 איגמערעסאנטעז גאנ״ו א טיטיננ דעם צו

 װעיען םדאגעז אלע דיזע װאו רעפארט,
 דיםקוטירט נאנדעם װעיען איז עיירט׳3^!

 רע־ דעם איז מיטינג. דעם אויף ווערען
דער םון באריכם םולער א ד# איז יארט װאס ם^םעערארגאניזאציאנס־ארבייט

 אנגע• אינטערנע״צאנאל אונזער פון ווערט
 ארוםיגע די אין און יארק נױ אין פיהרט
יטטעט.

 די אינדזיפ^גק׳צאן־מגפח, די קוםט דאן
 לעצ־ דער פון קאורפדםארפ^לגונגען אלע
פראגעז♦ אזערכע נאך און ״צײט טער

 מײ דעם םון ארדענונג טאגעס אױם׳ן
 •אסירוגגען יעצטע די דין אױך װעט טינג
 יארק. גױ םון אינדוסטריע הלאוק דער אין

 םויען א געמנן װעט מיעזיווער ירעזידענט
 מיט קאנפערענצען איע די םון באריכט

____ )»14 זײפ >p«ו (שלוס_________

 אױ חח יוניפי די פאר רעחעיססריחמ ױ
גאננ פולסז אין פארפ פארעסס

שבת, קאנצערט גרויסער א — דזשון. מען17 פרי^טאג, זיך עפענט *לאץ דער
דזשון. טען18 דעם

 לאיןאלס אוגזעדע םון מיטגלידער די
 םארברײנגען װילען װאס יארק, נױ אין

 יױ ■ראכטפולער דער אין אן8װאקײ? זײער
 און װײסט אונזער םון אימעניע ניטי

 אונ״ געפאלגט האבען ױניאן, מאכער דרעס
 בא• מאסענװילז הומען זײ און ׳עצה זער

 דער פאר רעדזמיסטרירען, זיך צײטענס
 ארױספאחרען. אהין וױלען זײ װאס צ״ט

סךסיטגלידעך א הוםעז אן מ^ונטאג םוז

 אינחשאנס־ נײמס װעגען סארם אין ״חיריננ״ א
אינסערנעשאנאל אונזער סענען שאן

 לעצטע נעסעלדעט שוין האבעז םיר װי
ו י י  אונ״ חאט ,נערעכטיגסייט״ דער אין י
ח א צונעקראנעי, אינטערנעשאנאל ״וי  ח

 א סון אינדזשאנקשאנם נעװעהנליכע י
מ  א פון אינדזשאנסשאן «ז י«הי. {•

 אזש הלאױדפירמע » םון סארט, עם נ
®n ,ת חןר איז אחייא. טאלידא א טל  אנ

ט ױניאן אונזער ימרם כענ אציי  א אלס נ
א אלם ארנאניזאציע״ .קןונספידאםױוע
ל י י ו ס. * מ «ן י ען י ענ כ ע ר ם ני ו י ט ז  די טי

ז מ י י י  צו אויסעז איז װאם לאנד״, סיז ?
רנ י כטעז ״י  אײנ־ און ארדנונג איצםינע י

 ״באלשעוױזם״ אםעריקא *יז מ ה ם
 מאי ט«ן19 דעם דאנערשםא^ דעם

״ * T’’ ײי® מ ״ ע ח ם ײצנען .  א׳ן חן
”° י ר מי9ת *  סאסעװא. ריכםיגער םי

י ״ ד י י ר חאם « י מ מ י מ י אר םון פ ג
*רויקניממן

 זאי איגדזשאנה־שאז דערװ״לינער יענער
 דאס .וערםאנענט״, װערען נעמאכט נ*ם

 הילקוױם מאריס באשטענדינ. חייםט,
 אייפטרע־ 1װ«יע ראטענבערנ מאריס און
 דער ױניאן. אונזער פאר קאורם אין טען

 וואלטער איו סידכיע דער םאר לאיןר
 נעפיחרט האם װאם דער כיעריםה, נארדאן

 ימכען קייס״ *דענבורי באװאוםטן די
 ־9ל זעלבינער דער ױניאן. חעםערם דער
 .דוײעתס* די נעפיהרט אויך חאט יער

דאש-ניסטען דער יוענען קיים״ .םאשין
 אננזד וואף יעצטע שוין חאבען טירױנייז•
 ארױםנעװאסםעז אין חײס די אז וױזען,

 םאיי• אין םטרײש פלאוטסאמר דעם פון
 פרידלאנ־ סאחען, פירםע דער ימנען דא,
 או טעמ׳׳עט פירמו די םארסין. rm דער
 דעם אויסנענעבען זי חאט -טאליוא אין

ײזיען נצוואלט ואט

 אוייך און אדנייט, דער נאך צייט, מיטאג
 אײנצע?־ אױםנעפינען טאג, ריטען אין

 זײער אױוי שאחרען קאנען זײ ווען ווייטעז,
 -»אם ערשײנונג אן איז דאם װאין״שאן.

 צום איז דאס מאל. ערשטען צוס •אסידט
 קורען ריםגלידער די װאס טאל ערשטען

 איידער ויאבען פיער רעדזשיםטרירען זיך
 װאם די אוז אױף. זיך מאנט ויאץ דער

 ניט חרטח יויין געוױס װערעז דאס, טתן
 וע־ ז*ר פייהער יןומען װאס די ד,*ו.«ן,

 זײ־ םים זיכער זײן װעיען דזש־סטר־רען
אנאנ׳ מיט אלץ «יט און צימערען ערע » . י׳יי• ר פדיי• װערען נעעפענט װעט *לאץ ת
 *18 דעם ׳שסז, דזשון. טען17 דעם טאנ,
 שעח־ א ווערען נעגענען װעט דזשון, טען
 אונטערהאלטונג. אן מיט האנצערט נער
 ערש־ באסײלינען ויו וועלען קאנצערט אין
 'ארה, נױ פון האנצערטיםטען סיאסע טע

 איי• אחי?. סוםען םיעצ׳על ײעלעז וואם
 סיר ה*נען קאנצערטיסםעז די פוז נעם
 נא• דער איו דאם פארעסעגטליכען, שױן

 ניםסע. ניארים ׳טיייעו פידעי זגאוםטער
 אוז זיננער בארימטע אייד ז״ז ייעלעז קס

 יע* ווענעז אבער טאלענטעז, דראםאטישע
ש«עטער. נצ

 דער וואם זײן, *אתר דעם װעט נײעם א
 טאיוע איינמנ^חיחנער, חאבען וועט ויאץ

 די •לאץ. פוז גענרױ־ר פאר׳ז יעבערינע,
 אױך איצט חאאט הטסיטע חױז ױניםי

 איינענע חאנעז צו אונמרוזאנדיען ׳)וין
 םילד יוױפעז דארפען ניט זאל םען טי̂ו
 אז זיין זיכער זאל םען און jrioma פון
פריש. איז םילד די

»ת נאיד, זיו רעחשיסםרירט איזא,
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ץ װאחלען & לאסאל א
מאי ואנעחפסאנ«םמ

 דעם דאנערשטאג, אינעראנט^נ
 אין װאהיען די זיין װעיען ,,מא טען26

 .25 לאיואל יוניאז, װייםטמאכער דעד
 עקזעיווטיװ א; פאר זיינעז װאהרען די

 יאקאי פאר נעאםטע יאיזאר און נאארד
 יוא- װעיען װ״סטמאכער נלויז און ,25
 דארםען ררעסראנער די שטירען. נען
 דרעסמא־ דעם אין רעדזשיסטרירען זיך
 יואנען ייעיעז זיי איז צ2 לאקאר נער

 יא־ יענעם םון װאהיען די אין שטימען
 אפנעדאיםען קירצדיך װערען װאס יזאי,

ײערען.
 פאמןר װעאען 25 אןוח. אין װאחאען די

 יזאנען װעט מען און נאאאט א דורך מען
 טאנ, נאנצען דעם דאנעדשטאנ שט־פיען

 נדי שטאדט, פון טייאען פארשיידענע אין
 זיך זאא װייסטסאבער צאהא נדױםע די

 כדי װאחאען; די אין כאט״אינען ?אגצן
 איו צט שטימען. חומען קאנען ויייען יײ
 מיטנאידער די און נאראט״ ״סיקרעט א

 צו נעיענענח״ט פויע די האגען װעאען
 װע־■ װעאנע קאנדידאטען, םאר שטימען

 טאקע זאא נעםעיען. אמבעםטען זיי י*ן
 יר דער פון מעםבערס צאחא גרויםע די

 זאאען שטיניען און שטימעז, יווטען ניאז
 מענ־ סעחינסטע און בעםטע די םאר זײ

נאראט. ןןױס׳ן זיך נעםינען װאם שען,
 די אין קאנען מען װעט שטינ׳ען

:■יעצער םאינענדע
ױגיאן, דער פוז אסיס הוייט אין .1

סטדיט. טע21 ײעסט 1)1 אין
 דער פון אפיס דאון־טאון אין .2

סטריט. םפריננ 12« ױניאן,
 דער פון אפיס בראנזוױא אין .3
סטריט. םעיוטאן 22« יױאן,
 יר דער םין אםים ברוחאיז אין .4
עװענױ. נרעהעם 60 ניאן,
 יר דער פיז אפים חאריעם אין .5
סטריט. טע121 איםט 165 ניאז.
 יונזער םון אפיס נראגהט אין .6

ראוד. באםטאן 1258 ױניאן,
 קאנען מען װעט אפיסעס איע די אין
 פאר־ 7 ביז םריח, דער אין 9 סון שטיםען

נאכם.
 איז שטימעז קאנעז אייד ײעט מען

 •אבאיס דער אין םחויס. ■אביײו צװײ
 איםט 314 איז זיך נעםינט ײאם סמא,

 פח סחיא פאבאיח דער אוז םט. םע20
 צװיי די איז םטייט. םע24 וועסם 225

 5 פון שטיטעז קאנעז נמון ײעט סחואס
, פאמאכט. איהר 7 ניז נאכמיםאנ
 כיוזעז . שטימעז, נעהען ײאם אאע,

 ױניאן דעם זיך נײט האבען אימבאדיננט
 ניט חײנער װעט ביכעא א אחז ביכעא.
שטימען. קאנען

אמהאלט־פארןד^כױס
21 נומער ,גערעכםיגגקײט״

 — דעגי״ט. ד. סאחס — װאד די .2 זי*ט
m ן רעו^רם ו  •ון בוןוורד זהועחזמיװ ו

סאגד^ער. ס. — 22 ל*קאל
— מע:ם8דע»#י איגדעיעגדעגט דקר .8 ?ײט

. יאז.9חאב דדפויױס
ײ נילדוגג און וווי£קיןרונג די .4 ײט1 • 

םאניא — דער וון בײפ
D• .ערשמער רךר — קאחן s«:vo סי#׳ן 

«יי| וױיספ דער אין באארד דז*וינמ
חאלפעריז. דזיפ. — יינדוספריע דתס

 נןארד דזשוינ* וון םיםינג דער .5 ?ײט
ראנ• ל. — ײניאז קלאוקםאכעי דער *ון

װאיקעדס ווײפגודס דער אין — געף.
 v — גרעקיז. ס. — »2 ל*קיל ױגי*ן

.45 דאקמל 1»י םיאינג װיבפיגער
ײט ן *רײד .0 ז ו  ודאגען. «ר;א:י?צ*י«:ס י

חנ מ ױי  די ו#ר קװיפירוגגען ו
סאדײהער. סײמעזי

 י*י*ןר אין נאדעל־אדבײאער די .7 ?ײט
מז — ריקא אבע פריעמאז. עייז

ס *יז .8 זײם  ג»»יץ־בינעל. רעדא^ןי׳
ד םעתר ס. ?ײם ת ײ  ראגאמ. — י
 װאשיגגאאן אין אדםיניס*רא«יע די און ^ ײי^רבייפער די ײז ס«יײ? דזד .10זײט,

ב. — (ערמנחלונג) *וימ <אנ^ ח. —
 ג^ןוזםיז• ^

i ךײם t• י ז איגײו ױנ׳פ וון■י


