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 םאנופעסםשו־ סלאוס ױ םיט ?®נפעוןנצןן
כאלסיםאר אוו םינסינעםי אץ רער

 װאך די איז וײדסאן װ״ם־ירעזירענט
«pu| נעקוםען איז ער יארק. גױ אין 

ײע־ נאואסען זיך אפיס דז׳אענעראל
 מיט ח*ט ער װאס שאנםערענווען, רי

 נאיטי־ איז טיאוקסאנוםעקט׳מורענ,
 די נאנייען װ#ען םינסינעטי, און סאר

pure i אין אגריסעגטס n אינדוםטריע 
.troop יענע פון

■vopi*pp רי זווױסען אגרימננטס די
 DinutwpDuvo די און ױניאגס מר
 י**ײ סינסינעטי פין און נאיסיםאר סון
ira וײרםאן נרוחןר און אויסנעחן, נײם 
 *ו אנריסננסס די או־נײט רער נײ «יז

 פריריוײ א אױא מעניױ, אױנ מנײען,
 די וו*ט ז״דםאן ברורער אופן. מן

poops ,ואס או האפנוננען opn איחם

 חאפען, סיר און דורנצוםיחרען, נעייננען
 רעאייזױט וועיען |p»ut*n זײנ׳ו אז

זוערען.
dp ,אפאואװארטען אצזא, בצייבט 

 זיר װעט op לאנע א פאו װאס זעוזן, און
ענםװיקיען. דארט

 זידידי עפענט װאך נעקסטע
 פאו־עסנו אץ חױז ױניטי

^ ר א ■ •
).1 ו••• n• (יילוס

 אסטיאר גרויםען on פון פינרער חנרע
 תשוציא טיס אפטריםעס. נוטע ויינןן
אױפ* pm* צאנג ניט איו »דל*ר

B m p j i________________________

o םיט tpovttv געטיפטען n נאריחםטען 
 וז*ט זי און *װ1װינ*נרא זיננער *•ערא

פוראר. ;רוסעו א נעמאנט
 װעט פיאגא דער אויף נסגלײםומ די

 »«<*זזםץ, ײדי0 מים פון װעחנן נעשפיצט
 נ*ס«:ס ׳סוין טעםבערס אונזערע איז כע
םריחער. פון

rt*;* װ*ס לינסםצער, די פון ציסט די 
 mupop, חנר אין נעםען אנטײצ מעצען

odpvii. נ*ן־. *והומען װעצען עם
זונט*נ, און שבת טענ, *וױי די פאר

 בלויז פרייז, fswsoo א רעכענען מען װעט
 װ*ס כדי םענ, נײדע םאר דאצער םינף

 *ו פאמינמן זיד tp>*t טיטנצידער םעחר
 אנ־ פאר א םארנרײננען און ארויםשאחרען

 נא־ זיר װעצען װ*ס די און טענ. נענעםע
 יר די װ*ס נעצענענחײט, דער טיט גו*ען
 IP3*n ניט געװים װעצען זײ, ניט ני*ן
 װ*ם tv חאפעז, מיר און חרטה. הײן

 חןר טיט ייך ײעצען םיטגצידער טעהרער
כאנו*ען. געצענענהייט

 אייננע• ח*ט po*o*P הויז יוניטי די
 אצע םון נסארדס iroipytpy די צאדןן

 רקי* נױ אין צאקאצם אינטערנײעאנאצ
 און עפענונג דער *ו פארםרעטער סיקען «ו
os רעצע• פיצן •רויםסוםען געמים וועצען 

 דער זיין ייייד ד*רטמו וועט ןפ גא*יעס.
 אונזער פון דעפארטםענט עדױקיימאנאצ

 פון צ*רער די אױך און אינטעדנייססנאצ
o םענםעים. ױניטי אונזערע n נע- װעט 

 טוג- ױם דער *ו בייטראגען סך v וויס
*וזאטענפונםט. on פון דיגקייט

רעדזמיםטריײ װענען אינפארמ**יע
 באקר טעז ivp פאתרען, *ו װי און טאנם

 ,6 רום םטריט, ט׳נ21 װעסט 16 אי| <אן
פון Bvo'tv ס8נו*נ אצע אין אױך און
ייגיין. דער

 אינטערניײפאנאצ דער פיז םיטנצידער
 םרוײ זײערע תדז׳פיםטרירען וויצען װאס

p| זאצען סינדער, און dp דאס טאז. נצייר 
פרי־ װאס 1טא *ו נויטיג באזונדערס איז

ron

װ הר אי ט א  עןה
הינטער דעד אױןש געקוקט

ט ? פעקעדדש דיעזען פון די

m׳A:
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ך ל ע י פ ר ע ט ם ע ש ט

ם ט ע ר א ג י ס
 n פון בלענד גלײכע א זײנען

 כוער־ אראםאפזישע פײנםפוע
 אײנעע םון בעסטע און קישע

 מא־ אמעריקאנער פעמדעדעגע
 אין *וזאמעעעשטעלט גאק.

 ארױסצורבענגען ערך תכטיגען
n יעדען פזן קוואליבױם פײנע 
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 אצע tic *רבייטער
 פאראײ- צענד?ר,

 די און אייף, ניגט
 זײן װעט װעצט
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נאסטאן אין סםרײק סלאוקםאכער דער
נעענדגט אפיציעל

 הערען צו םרעהען געוויס װעט עס
 אינטערנע• אונזער םוז מימגיצידער אאע

 םארצויגענער דער אז ױניאן,
 אין ױניאן יןיצאוקמאכער דער םון סטרײק
געװארען. געסעטעלט ענדליך איז באסטאז
 גע־ חאט באסטאז אין סטרײק דער אט
 חאט ער און חד^ים אכט איבער דויערט
 גע• געשיכטע,* גאנצע א זיך הינטער
 קלא• גאנץ א אין דערצעח^ט װאס ׳טיכטע

 איז באסטאן אין אזױ װי ^פראה רער
 אסא• א) געווען צוריק חחעים אכט מיט

̂אוק םון סיאײעזאן  מאנופעקט^ורעדס, ק
 אג- ?א^עסטױוען א געהאט האט כע5װע

 ױניאן. הלאוסםאכער דער מיט רימענט
צא■״ די רוען מאל, אײן םיס  מגפת ״איע̂ן
 לאנד, איבער׳א בושעװען גענומען וואט
 װיסען גע^אזט אסאסיאיישאן יענע האט
 װעט מעז אז ױניאז, ^אוהמאכער דער

 בא־ די און האנדיצען ניט איהר מיט מעהר
 *יבע־ברײ ארויסגעשיקט חאבען *עבאטים

 יעדער אז ארבײטער, ״זײערע״ צו זו^אך
̂ען װײטער װעט באאעבאס  בא-״ םארהאנד

 חאט דאם ארבײטער." זײנע מיט זונדער
 אויםגע- זאצען ארבײטער די אז נעםײגט,

 מאנופעקט־ די כאט^ ױניאן, זײער בעז
 זיײ אױםגעהאלטען װײטער האבען עורער

אסאסיאײשאן. ער
 באסטאן ״םון סלאוקמאכער די האבען

 יױ .די א׳צןי! אן םיט ״אא״ געענטפערט
 סטרײק געגעראיל א גערופעז האט ניאן
 די םאראאזען האבעז מאן אײן װי אאע איז

, ♦טעפער.
םארביסע־ א געװעז איז סטרײס דער

 אנגעװענדעט האבען באלעבאטים די ינער
 ױניאז״. די ״צוברעכען צו מיטיצען ע5א

 ניט אוםן בשום אבער דאס האבען זײ
 םון ױניאן ^אוקמאכער די טאן. געקאנט

 אינ• אונזער םון היאוי דער םיט באסטאז,
 אלע צוייהגע^אגעז האט טערנעשאנאצ,

 םאר׳- די װאס אנגריםען אוז אטאקעס
̂טנ׳טע  גע- געפאכט האבען עבאטים5בא עק

ױנהט געװעז איז סוןי דער און איהר, גען

איגהאלט־פארצי״כנים
26 נוםער ,גערעכטיגקײט״

d - ײ«ז. יי ג• זייט pvo .ד v 'is n.
 דרעס מנר איו ב««רד דזעױנם םח םיםיגג

םאקאװ. .P מ. - איגדוסםרינ. װײסם אוו
 אינםערגע׳פפנ«< אונזער יוו ענעים A זײט

רעאארטער. סטעזי א - ■חנמ. דעד איז
ד«§»רט־ עדמקײמוגפי םוז 11נ*םי» .4 זײט

 םון נפארד מזעמוםיװ פוז םיםיננ םענס.
שעחנחאלץ. י. — יוני«. װײםםםפמר ד*ר

 חנר םוז נ*ארד דזשוינם ■ח סיםמג .5 זײט
 מײ לאנגער. ל. — ױני». קי*וקם*מר
נײבאוער. א. — ייסײױגג. לאדעיפיער

 פראמו. «רנ«נמ#ןיי*נס אוו טרײד .6 זײט
j’w פוז אינםטאלײמווו n© מר איו נוופרד 

 w>r — אינדוסםריע. דמנם im וױיםם
ערמםער דער םוו

 װי לעװיז. ז. - יעםפיאזי. מפווי די .7 זיימ
r — (געדיבם). *י0* n. .חעלאער
נפםידבימי. רעדאקטפר׳ס םח .8 זױט
יא• V - רעפפרמו. יח רעםירםעז ס. זײמ

נאווסקי.
 V* נאװאמנם אסעריקע םארװ«ם .10 זייט

(נעדינם). םרעפס of זעצדי!. א. — יאי•
נראס. נפתלי -

 סלאוק• חנר 1אי רעסארם• .נ«« די ». זײט
מי*ו. סאמי . טייז. 5 - י מ צ ק? י .םינ  י

אד<*ר. י. — (אםיאעריי). ח*י
ט ײ no ia רי ט. ז r:n u ap  ro*i ד » א ר. »  ד

אי. »ח •עחניײ׳אח ייתאו נ ״ אנג וז. — י  צ
דוכאײסקי. נ. דר. - «ו»י. r« « ’ײ

 נע׳• חאנען נאצעבאטיפ די ווי פארסערט
 *ו tPotnvD זיו חאבען זיי :חשבונ׳ט
 רpזײ לאז?ן נאנץ און ױניאן די *וברענעז

 אויסנעצאזען און אסאסיאײשאן, איינען
 *ר איז אםאסיאײשאן זייער tv ,Tt האט

 די פון ױניאן די און ipiviipt ומ?טערט8׳
 •piipj t'v און פארנצינען אח ארבייטער

m װי שטארהער, נ*ך t'ז י  נע־ dp א
Pit,] איידער ip t נערופען איו סטרייק 

נ»ואר*ז•
 אפי*י?צ םטרױש דער שוין 1אי אי«ט

:dJ pdpdp. מאכופעסט־ די יסון אסס׳ן די 
 איו סטיייק דער *ונר*י*ן, א־ז מורערס

א״נצעצנע די מיט נעװארען נעסעטץצט

 שארצאוען חאנען װאס םאנופעהטשװער,
•I'ddv די

,1*00*3 פין טעצעגראםע v איו *ט
 נעראצpBדז׳ ד?ר •)סנײד*ר אנ. נרוד*ר פון

 ױני*ן, הצ*וקמ*נער דער פוז ט?נערזשער
 םיחרער חויפט רער נעװען איו וו*צכ*ר

 v t'v PDגראpצpט די סטרייה. רעם פון
 סר v נ*ר חצטpר*pד n *נ*ר הורצע,

 *po די באסט*ן. אין שצ*וסמאנער די פין
:פ*לנט וױ זיד צעזט צעגראמע
 *pi*>p די פון סטרייה גענעראצ ״דער

 נעענ־ *פיציעצ tאי נ*פט*ז אין מץנער
 דער סיט מאנופעסטשורער, *צ? דינס.

«אויןי (י*לום ״ » 19,(

וױיסס אץ כארו פון.חשאינט אינססאליישאו
אינדוססױע -דרפס אוז

י ■׳ \
װע חאלפערין .trn פרעױדענט וױים

מענעדזשער נעראל
 חשע■ אלם ערוועחלט אײנשטיםיג רט

באארד. חש. פון

d 8 *װענט, סיטננאך p iױני, טען
 דזש. נײם *ן8אינסט*צײ׳ נעװען איו

ד. דרעס און װייסט דער 1אי ב**רד  אי
 טר 1אי אינסט*ציי«*ן דער דוםטריע.

 צוציב פארשפעטיגטער, א אביסעצ װען
 איז װאס אוםרעגעצמעסיגקײטען, אײנינע

 רי. פון מאנכע אין םארנעקומען צעצטענס
אינרוםטריע. דער אין צ*קאצס

 נע־ 1אי אינסט*צײש*ן די איידצר
 דזט*ינט נייעם דעם פון נעװארען מאנט

 אצטער דער אפריהעו וז*ט כ**רד,
 אר־ זיין םארענדינט ב**רד דזש*ינט

 *ו איב?רנעבציבען איהס איז dp גײס.
 זאכען, װיכטינע פ*ך א םארענדינען

pdPpii צעננע־ א ארויםנערוםע! ח*נען 
 מײ דעם ה*ט ד*ס און דיסהוסי? רע

 נאכט דער אין os»e< ביו פארצוינ?ן טיננ
אריין,
 צערע־ אינסט*צײ׳פ*ן *פיציעצע די
 .־ppd ער1אונ דורכנעפיחרט ח*ט מ*ניע

*p נאראוי. אב. ׳טורער1טרצ  dp שויןי 
ה*ט ד*ס װען *װענט א*ן ש*עט נעװען

Tt ה*ט מען און *ננעפאננען dp נעמוזט 
שאחי. אוז סורץ מאגעז

pPDרpד נײ ה*ט י1בארא טארpר PJ* 
 ר?דע. pאנצינt א נעחאצטען צענענחייט

 אפי• די פראװ^ נצנוטען ח*ט רp רpאײד
sיsלs ח*ט אינסט*צײש*ן pפריח רpר 

 נא• ת*ט is ר*דע. הורצע א נצחאצטען
 שמערצציכע די פון pאייניג ריחרט

 שס^ייכע די פון איינינע פונחס*ן,
 זײן «ו אויף ניט impn װאס ״אישום״

 op^ און װײסט די פון ױני*נס די אין
 א נעםינען *ו נעזוכט און.ה*ט םאבער

 ד*ס iPivit פון ?רסצעחרוננ פאסענמ
 jpjpii רעדם י1נ*ר* ברודער .Tt נעמט

 פרא:ר?סי• םpד פון אידעאצען חויכע די
jpn װיױט און קצאס ארבײטער פון טייצ 
 ניט אין אינטערנעש*נאצ אינזער tv *ן,
 .1P?vptv יענע נענען ״|t כיט' ח*ן און

n np״Dt בער* *t נרױס?ר תר אויןי 
 V ה*ט dp וואס פאראנטװארטציכשייט

אתא־ רpארבײט נרויסער א פון םיהרער
),0 ז״ש אויף («לוס

 דעלענאטען אונזערק
 קאנװענשאן נײפ טעטינ
ל. אװ פ. א. וער פון

 •po* דער פון ש*נװענש*ן טע41 די
 Tt ה*ט <״נ*ר *וי פערערייש*ן ויסאן

 דער אין מ*גט*ג רענװער אין נעעפענט
 תר ניי פ״ערצינח״ט. נרויס סיט פריח

 *וגיי• גריידגרויער רpד ח*ט ערעפענוננ
 נ*ס• צpױopD יתדרענט פיחר^ טער

 *װאציע. נרויםע V ג*ר כאקוםעז •ערס,
 אױפ• איו רעדע צרעפענונגס נ*מוערס'

נאנייסטערוננ. סיט נעװארען נענומען
 tpitvipr* ניײר t'v l*p;piit*p די

 אונ• פון p*יvנpצpד די ארנ״ט. דער *ו
 דער אויף פארנעסט אינטערנ״ש*נאצ זער

 אוד *רט, epivnytyit* tv ק*נװצנש*ן
iiw oyoi’t•* tpi” t |yo*jy>n sisi•* 

tin וױכטינ* איז dpo’o*p. ר?דד?נס• 
 אין tn*ttP) open*• איו שצצזיננער

p npi׳»*tptpn yo «פיר*?ר on -ר*
 אפוינטצט t*v צ*;נצר צואי נייטם־ט*;.

m *iipi דצר אץ tpipii pd’d*p ת*־* 
m איז yoyo סאוצ נ׳זייש*׳.  oyornv 

ip׳a*p תר 1אי װ*רעו jp ii po און צ*סאצ 
 נ*ו< ריpo מיס און נאדיס, רײט*ד1פ?ח
?ו אין iv־t*v>yj אוױנטעט איו  po׳o*p ו

o>P3״? ױגי*ן ײענען
)ק*םיט? די וױנטינ t׳v נאזונתרס

sיv פר?דדלנט רyצבyװ איז }}'n1אי ר 
 וו*ט ק*מיםל ptn .(n*npi א»ױנטעט

 די tyjytt פצ?נ?ר אױסארבייטען ןyד*רס
 און ארנ״טס־ט*ג on םון פארלירצוננ
Diynnynj יננ?ר1¥שצ opii |'ר אsר p־* 

 ח*ט רp װ*ס צרםאחרוננ רyד ריט ריט*,
» ר¥י אין *mpjpPp1״ ,oניצציר *חר t.|״

v (אלוס ia • .to ויי (

 דער «ו מוטגדדער די צו
!יוניאן קלאוקמאכער

 וונ׳ם י»?ן»לס די וון סימגלידער די
 ■tt« דענקען, װעלכע ב»»דה ד««וינט

 »ײדזעזג»ס נימעס זײן 1צ ועחיג זיעען
 1מ»נע i« געבעטען וײנען ׳גי»ז1י דעד וון

»מ®. מס ן»י ןזויױן״יסאנס
 «ען1»»ענ ועלעז1 ולימײ׳»»:ס6 יי *

 «יו עס ״דזי*ולײ »ען2 דעם ניז העיען
?ןלצן די »ז נעסעד, »:ער

•ריחער. װ»ש װעדען •ויסגעס»נ»
ב»»דד, ינט1ד«« וון נאמען »ין

, ,י ג ו ע נ נ ײ מעג. .wn ן

דרעס און וױיםט ױ פון הרז ימיםי הי זױ עפענט פױיטאג דעם
פענסילוױדא פון כערג בלױע ױ אץ מאכער

*• •

א עתוארםעם װערם עס — יארק. גױ פון הינסטלער באריחטטע מיט אװעגט שכת קאנצערט קלאםישער א
קאמיםעס. שיקען נאארדם iTDtpytpy—עולם. גרזיםער

o n ,םרײט*נ yol7 on| ,ױני Diyoy 
Tt או; פון חומ ױניטי דיytרp און װײסט 

 די אויף פ*וק, Don*o אין דרעסמאכער
 נ*ר ניט •?נסיצװײניא. פון ב?רנ בצוי?

 ■ר*נט£*צ*ר v איםצני? יוניסי רי איו
n פצ*ץ, n t*t רpנאנצער ר t'v vs is i 

 איו ד*ס באצויבצרענד. און פראנסםוצ
 אין tnipipi yoDinpo די פון אײנ?ר

vpnpov. אין on .װײט גיט נענצנד 
i פון n ױניטי t ,p’lyo’v״tyi *אײ־ ד 

 פין tyripo װ¥יכע םאצצן, װאםער נינע
 .ippipi* ipdip צ*נד tyvivi איב?ר׳ן

i n װ?צוזר, םיט פוצ איו נסנ?נד נאנמר 
 איו בצוטעז ,'oppt*? ,onpt* טייכ?ז,
 אויוי tiy נן אמת׳צו *ן נסרטנסר, סרובט

m .פון און ײעצס iPD'iyi o r*  on 
 וואפײ• ip״t פ*רברייננ?ן פונמן װ*ס די

o פ*ר 1חוי ױגיטי לי אין ש*ן n פריח 
in« וו*ר• v ד*צ*ר 18 בצויו פון p 

 נױ אין צ*לאצס piptitv פון םיטנליד
 נײ ג/ןדןרפם ח*ם *דשי-פרוי, ם*ז יאר^

ipsvdov T t י ניט* »tP*PPiv ז* V3*
i

tyi*o כ*טש פ*הרט צ*נ;, אויוי v ivd 
o איחר צייט, קורמר n שוין oyi3*i 

.iy»yp אויף פארבצײנ^ ווצצ?ז *צײן
 *הין פ*רם פארטי yocnp די *צז*,

«ר opji פרײם*נ, on *רויס  פאר־ *די
 רייצר*וד. צ*?*װ»נא חנר םיט נ*כם,

 mtwotp iPin*o tpo ד*רף טרײן *וס
in טונס״, t*oi*n,די םיט v םים i n 
ip t' 00 װעסם פון pd23. איז D1V10D* 
 V צוצם אױפ׳ן ווארטען שוין װעם בורג

נושסיר. ביז סריין, <svsaס
oy וועט p i* to iiv| ניי פון* 'v P i 

ipo’vu וצם? ipiyo און •tP’i i, לי און 
dpii yt«i נשװיס .u p i’tio* oo3pn j«t 
ooynvD ,ניט v ip i*o dpii d*i  tv 

iiv .ױניטי ipאון צ־דער ױניטי די טים ׳׳ 
• םרצהציכקייט. ױגיסי די

 np יtpe 1״n« ײןW 1 ניט פאלפ?צט
sow 9 אתיםםארער onv .t*ro an 

opit ip r’tv שוין םצן t״t י 1אי  יוניסי י
w ir.n n איז tpomu m תם דייניע 

•יי vo* פיינ®־ v ײס1*ונ« ןײן שוין ותט

”Si jnvPpi tpt *ו t itwpDpip i n•
1 jyi*nדי און ב*אװס חשוינט י ptpp* 

 א'נט?רנײש*נאצ p?v פון י1ג*א קוטיװ
 פון p>v opes און י*רל, נױ א»ן צ*קאצם

t” ח*ג*ן op’v v im  oinpwp. די 
tpevti* tn*o tpppn op'vvippn 

on סיס׳ן  oPip .פרייםאג »npoenvD dp 
oyir op tv ,Tt איױ p’pvtppn v t” t 

ip* פון *פיס דוש?נ?ושצ פזן o j ’V ip m i 
גייש*נאצ.

IPD’n אין װעט *װ?נט שנת j o n 
 V IPiPtt IP3P1PJ אױדיט*רױם״ ״ױנימי

pלsv'owר o ip* j*p. אין o ip* j*p וחד 
Tt iy< די נאםייציגסן njptP*o •קינסם 

i n  : i n 1?ב*ריחמם o׳ipTvr Pn 
on*e ,ניטלצ i i n״ppor ip אויפץ 
u פון הימצצ n i תשוציא סיס *ועדא 
y>iv,*, די ipd 3*o פון p* ipd’iu  o n• 
 poon*iv3 די ,ippiv דושייס*נ 1סי*

ip*Pvti *jpvrt poo'ovovn ס*פ אזן 
,jpnptv t*«t opn o*i:*i• i n  .nn 

pp'yoip iponv.( ^ גסוױס optt װ*ם

Ur, 4kIA -
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a װאך די 9J R דעניש. .opga 1 «ון

V• - # • . *

®רייטאג,

m רער אױ אינםעונעשאנאל אונזער פון ענינים m i
 -sm   Z= . -1י1<*»1מז»> r.M»B M 11B —— ^ י ""■' "־ * ~־
i n גלענאענדער ospoPpopo ן» 

 יינדוםטריע pi8>P m אין םכםוך דעם
pe נױ *P18, חאט v |p b h p 3d m i8 סך 

 ג«ג• חנר אין ה*םעכט*רעז עדיםאריעיע
tie v* מר o n >נ#זונדערם יייז י»נר rat 
p אידישער חד o n e. כסעט >«p אידי־ 

 עדיטא־ נעדרוקט האנ?ע *ײםוננען pש
d>p *i װענען op i לע,8 םעםעלעמזגנם.׳ 

 געלױבט זעתר האבען אויםנאהםע, אהן
op i ױניאן דער צװישעז אױםנלייך tiat 
ip i 11 *םאסיאיישאן םאנופעקם׳טורערםM 
 פיין. און נוט א»נעהן געהאגט װאלם אלץ

 האבצן שרײבער די tic מאננע אבער...
 גרוים pe םסתטא עדיטאריערס יענע אין

 ײאם ,pp3>pi8 ארײנגעהאקט החלתבות,•
 מיר ניטא. נאר איז סעטעלטעלט דעם אין

 תא־ עדיט^ריעד׳ערייבעד יעגע »ז ווײהען,
p*p o םיט גען n געמײנט. ניט שלעכטם 

 קיין ניט זיכער זיינען זיי ניכג נעווים אס1
 װאינ־ ראריבער און ױניאן, דער pe פײנט
 די חאנען װאו ,ppbo זיך םיר דערעז

 ז»• די אט נענומען עדיטאריעצ־׳עו״בער
 םעטעל־ op.־ אין ײאס שטצ<ען1צ צו כען

ניטאי? ד#*ר איז מענט
p*i80*ip i לטשל, p i־׳>w**־pe ip 3 

 און םעחי גיט אונטער אונז רוזש ״טאנ״
p*038״■ »װי װײניגער, ניט p n e i סטענ־ 

ip האט וואו רארד״. i פון םחגר ip** 
p*ieo> 1אי גענוםעז אזצצכעט o n םע־ 

? טעלטענט
 ip װי )<p*i80*ip דער איז אט
:נעהם און *טטעהט

 פרױען־ חןר אין אגריםענט .דער
אינחםטריע. קלײדער

 צודים בײדע װאס אנריטענט, ,דער
i n  j ie אינדוםטריע דאםעדקלײדער 

 םרידליכען פ אויוי דערנרײכט האבען
 ערשרעחענד־ די פון אײנע איז אוםז,
 ער׳טײגיגנען ערםוטינענדסטע או; סטע
ip אויוי i 083 אידי׳»ער. o n אגרי־ 

 י-״--'.זן»טי׳*ע יעג״ 1אפי< tp>pe מענט
 םעטעלםענט, םטרייק «םון עצעטענטען

 און חורפ־יפרײער אונזערע ניב׳ןן 'װאם
 נעלענענחיים די זינעד־םאנגדםרעגער

 דערםאר טומעצ. ביםעל א אנצוםאכען
 עט־ *גריםענט דער *נטהאאם אבער
 סאנםטרוסםיװ װירקליך איז וואס װאם,

t באזיס דעם לענט וואם אוז it םרידען 
 «*tn װילען טיר אינדוםטריע. דער אין

 דער־ איז װאם *נריםענט, דער אז פעז,
 בליינען זאיו צײטװײלינ, נאר װײ<

פערמאנענט.
 אנ׳■ דעם םון ערםוטעענדםטע דאס
 צדדים ניידע װאם ראם, איז ריםענט
 טרויערינע די פוז נעלערענט זזאבצן

 ®מער־סלײדער דער איז נע׳פעהענישען
י גצמאבט האבען זיי און אינדוסטריע,  ו

 פ םארטיידען צו בדי זזנחות, נױטינע
ײ .1Q8P רואיגיחננדען און צאננצן  ז
 «יד חאביז זיי אז באװיזען, דאבען

 או) מלחטח דער םון אױסגעניכטעדט
 חאבען זיי און טלחםה־ט׳צאד,׳ חןם פון
 ווירק־ דער קוסען צו אויסנעצערענט «יר

אוינען. די אין גלייך <יכקײט
j הנחות הױפם ,די it צדדים בײדע 

ײ: םאלנענדע זײנען פאברי־ די צוו
 לאזען צו נ;*כנעגעבען |7ןאב קאנטען

 די pe נעניסען װײטער ארבייםער די
ײ וואם םארנעםערוננען,  חאבען'נע־ ז

 םלחםת דער םוז צײט דער אין װאונען
 םערצינ און םיער א *רביים, מאך — .

 דעם און ױאך ארבײטם ׳פטמדינע
n״m .םון ארבײםער, די םטענדארד 

װינטי־ די געםאכט האבען זייט, זײער
 םטענ־ פ^אדױזציאכם א tie הנחח גע

זיי װערטער: אנדערע אין דארד.
 א ליפערען 1צ אייגנעעטיםט ראבעז

 באטרע־ דער אין ארבײט מאט געװיםע
 איסן, אן אויןי עטוגמן, צאחצ םענדער

 ״an נצםיגען ותלען ים צח בײדצ װאס
נערעכם(צ).

 באדממננעז נעװעהגליכע ״אונטער
 נאכץ 8 נעװען אגרימענם דער מאלם

 גיט לט8ײ איז עמײנוגג נאטיראיכע
”t נעםאחןרט P נאך ח<ן.8קאסצנט םך 

 נע־ כט8נעמ ניט דאך זײנען לעםען8
צנדערונ־ פונדאםענטאלע קײנע װאחזן

 די צװי׳שען רחעלטניםקז8ם די איז גען
 ארבײטער. איז־וײפרע באצעבאטים

 אוםמםענ־ איצםינע די אוכנמר אבער
 םלחםח־פרא־ פון אימד־גאגג שון דעז

 איז פרידעכם־פראחקציע, 8 «ו דמצין
 מר נחיםער זעוזר םון גריםצנם8 דער

 אינ־ די ײעז *ײס, 8 אי? דײטעג
 *J8J חני אויף טעטיגקײם דוסטריעלע
 נע־ וחגרם «ח צוריסען איו צער.ווצלט

 םריט אח מרים יעדעז אױן• מםערט
 םצד ם£סיוםטי»'יט8ק געװיםע צולינ

ײ זײנעםימ צי קפפיטפצ  ארבײטצר די נ
 דער מועת רבעסערמנען8פ זייערצ

 נצנצן רצפימױע די וחנן אס םיוזםח.
 אין דא נאויצנאנ מניאן סײ<ד דער

 אױא אגםװיקעלם זיך חאט םעריהא8
מ ז ,180VCBC גרױטע « י  8t8 י

סרידל

רעפפרטער. סטעף א פון
 פפר• געקאגט אױך זיך םאנריקאנטען

 די און סטױחמסאנס די סיט בינדעז
opoip פסעריקא ,ריינינעז״ צו tie 

״געםאחר״. ױניאניסטי׳צןר טרײד דער
פו האנען זײ ו1א י w>6 י v i די מערצן 

*רען״ tvpnvoa דעם ן1ם םציקעמפער
 און בענדלערס די ױי ׳צאפ״ ״אוצן איו
̂נם די  ניז נעבלינען זײנען נארד

 ניט דאס חפנען זײ אױב און איצט.
 ר׳פייגלױail חצנסט דאס 1אי נעטאן,

 טון נעלצרענט האנען זײ װ*ם דערפאר,
 מענער־שניידער די םון ערפאתרונ; דער

 נע־ ניט חאגען וחןלכע םאבריקאנטען,
̂נט  אמאל• די צוברעכען צו באװייזען ה

 11א זעקס tie י1?אמ 8 נאך גאםייטעד
 האבען װעיכע אוז , ױאכען צױאנצינ
 י1י1א נמעט םעטילען געמוזט םאקטי׳פ

 דאםען־ די באדינגוננען. זעינע די
װאר׳פ״נ״ חאבעז טים8<ענ8נ שלײדעד

 לױנט עס אז יםנערעכענט,1א אױד לױ
 tnneie אדער צעח) 8 ליב1צ ניט זיך

 1צ אוין tie רעמקציע פראצענםינער
 8 אין אינחסטריע די ארײנװארםען

 די רלירען8פ צו ריזיקירען pat כאאם
 לצײ- יארקער נױ דעם אין אױמרהפנם

מארל. דער
 זעהר דאס איז יעדענםאלם ״אבער

 8 א*| םעםעלמענט. פארנינפטינער 8
 ער־ נעחוצן און חיםטערילע פון צייט

 דעם איינער יעדער פארדינט שיםעתננ
 ער D8ii דערפטר, קרעדיט חעכםטען
סלאר״. זײז צו גפװייזט

 עדיטאריעל דער איז זעחט, יהר8 מי
 איז עם פנגעשריגען. זאכיױ נא̂ג בכלל
 האט שרײבער דער װאו נדער,1װא 8 נאר

 *■ראײלציאנס* מם חנרטאפט ערגעץ
 D8H םעםעלמענם, דעם איז םטענדארד״

p ער האט דעם צואיב ir נעםוזט אויך 
̂ז, ̂בען ״זײ 18 זאנ  צו אייננעשטימט ה

 חגר אין רבײט8 םאס נעװיסע 8 ליםערעז
 1אי דאם שטונרען״. צאהצ באטרעםענדער

 אזעלכעם 1אי סעםעצמענט pat I טעות 8
 צדדים ניידע צױישען אוםאך דער גיטא.

 דער םון דרײ ,6 פון לאםיםיע 8 פט8י*
 אםאםיאײשאז, דער םון דריי pat ױניאן
 חדשים dppi נעלםטע די פאר װעט ױאט

 רגייםם8 די tie רעקארדם די 1כע11נטער1א
 שטו־ װעט tiat שעפער די אין דיעוננעז8ב

 י118 מי אױםזװכעפינען, נע8ל די דירען
 ארבייטער די tie פראתסטימיטעט ,די
״.tjuni םארגרעםערט קאן

 װעט סאטיםיע זעצבינער דער םאר
 i8ii די״םעלע, tnini םארגןבראכט יו1א

 <־80״ איז באשולדינט װערען ארבײטער
 הײסט, דאם תשאב״. די אן דזשערעז

 11בכי האלטען ארבײטעד דאזינע די 18
 נים פראמצירען אח רנײט8 די צוריק

 פרא־ דארםען ן1א קאנען זײ ײי םי< »י8
 נא־ ײ1 װאם ׳פכירװז די יט1< דוצירעז,

 די 18 דערםיז, ב<ױז יך1 חןדט עס תוםען.
 רבייטער8 די אױם«אסעז <8« םיסיע8ק
 ארבייט סאנ ״עהרליכען אן נעבען <ען8י

 עס נעהאצם״. אנשטענדינען אן י80
 18 נט,8דערמ ניט ערגעץ איז נער8 װערט

 ארבײס״, 080 8 באשטיסס װערט עס
D8ii ״<י- 1צ יב1םח ז1ייט1 רבײםער8 די 

םערע!״.
• * *

 סעםעל־ דער װאט נד,8מ׳פס1א דער
 1אי אינתסטריע oi8>P חזר אין סענט

 עס »י כדעם8נ גלײו רעז8נעוי דערגרײנט
 יגע•1רצ8ם דער t^tgiw געםעםעצם 1אי

 האס שנײדער, מענער די םון P'noo נער
 דיעלס,8עדים לע8 אין 18 נעױען, ױרם
 צכמד רעז81געי נעשריבען !יינעו װאם
 ,1P380P18PP די םמ סעטעצםענם חגם

 סעםעצ־ חנר tjnsn נט8חגרמ יו1א <8י
 1אי 08י שגיידער. מענער די tie סענט
 רעגעצמע־ סין 818 טיט רען8נעװ נעטאן

 רתצ־שרײ־8עדיט די מי opjie סיגליים,
 פ-8 לנמן8יי רעדאקציעס אצע וי tie נער

 on מענען יך1 |1א םיטיננ 8 נעהאצטען
 צױאמענ־ מ(ז8ח אצע *מעמערעדט...11צ

 נעםאכם םעטעצמענסס, בײדע נעפארט
 !עצבינען tie אח פאתצײכען פאחטײחמע

pioe רשיידענע8ם גע׳דחפנ׳ט ..̂ דרשמ
 אין ריע<8צדיט דעם שםייגער נצססיא

 נ•8 ארים11 אמ שעתן 1אי עם צײס״. ״די
 רער 18 גלייך, פיחצט נמן געשרינצז.

o שרײבער n  tie ר8נ ט8ײ ריעל8עדיט 
 1צ םראגליױערם נצהאט גיט צײס סײן

tininiער חאנם... פרישע א נאו •״ 
 ,018*ענסח טים נרעז, 8 םים נאו שרייבט

 עדיםאריעצ דעם איז אויספיר דער אמד
געצתנענער. סײן ניט 1אי

 ,די tie עריםאריעצ רער~ 1אי אט
o 5 *ייס״ n  J80in tieױני סעז: 

 אינ־ חןר פון n יגחיסער ״דער
טערגײעאגאל.

)8D8P P8 ,P, 18”100 8 108״
.orrwte צע8 אױי נעװאתען

 פאראענ- גיט דאך ארבייסם ״די
פארפצצגערט, נים ייכידזת די נ«רט,

in די  pe oon ־18פ גיט 18ימי

 ןײ יוניאן. לטאכער1קלא רn סיס סע;ט
t« נעװאצם נעז8ח n m נאשטי• די 

pm צװישען מוננען  ,,i ױניפז, תר 
נעזינערט. חפט אנרימענט ■דער װעיכע

 די פארצעגגערען <ט8נעײ הפבעו ”1
 פאר־ ר,811ארנײטם* דער tie שטונדעז
אתיספרי־ 11א װיימשמס די הלענערען

 אגעז1א*»ו רעכט יאס ייר ®ייי געז
 יױ די ארגייט. דער tie ארנייטער אן
 אנרי־ דעם יף1א נעשטאנען 1אי 18ני

 tetf**׳oeo8*8־opo83 יי pan מענט,
 א-pp*or> 8 8 איהם. כען8פנעכר8

!סעהו נישט און פיר
*i;vjb*i8 נישט t»38n ”1 בער8״

”t 8 גמז Pכאטש קאטוי. פענעם 
 געצענען 1א* ארבייטער נענעז קאטף

i גייסט דעס אין n  tie .כאטש צײט 
8צ גערייצט מע; האט !ײטע] אצע םיז 1 

 11א נס8ני1י נעגע; םארניכטוננ^אטוי
ארבײ־ די אױוי האבען זיי ימיאנתם.

 p*p 1;גצ1א11רױפנעצ8 נישטי סער
 נעטרינען נישט אויך ן1א לא?־איטם

 דאס םםר״?. אלנעמיינעם אן 1צ יי1
i 1פא איבערגעלאזען ײ1 האבען n 

 אסאסיאײ• oi»ne׳opyci38o ?לאדיננ
i 808 םיט טאז 1צ שאז, n1ם״טע8לנ. 

i  tie018 חאנעז ״HV1B8 ועתן, 1צ 
D8ii ױעט H08P on tie •no ip i t” i 

i n  puw מניאן itripjpo *i tie־" 
.i n
 von ip**t נעהאט האבען ױי ״איז .

*ovi jib nnp ראזינען I08P.*
 ־i׳*oppei380 «*18>P די לט811״
o in ל־8ײ נע!,1נעװא אסאסיאײשאן

o׳op»eu8D pi8>P די טעז im e נע־ 
 8 מעז1יםנענ1א |1א נאננעטאן *י1 װים

ip נענעז סאםף i מניאן. קלאוקטאכער 
 האבען נאסעם ער1שניי *1 װייל 1אבע

iP ם״רצארעז ” i tie !אםאסיאײשא
 i חאט נעײארען, לטען88ציש 1אי

 • »:80־pi8>P יי םיז אםאסיאיישאן
o ip iiip o 1י1ש o io  o n ״■ לאו1סא

tie יר חאט *1 יו•1 אונטערנענעבען! 
 יר n»»*8 *i יב1א 1א !אגען, נעטמט

 tie טײל t**p נישס 1אי מעלכע ניאן,
i n 8ײש1ע1סע אמערילאן| ii8 -ליי 

 npo>p, *1 מעט נעװאונען, האט באר,
ip טײל 8 נאר 1אי װעלכע . i tie .פ. א 

נעװינען. נעײיס לײבאמ אוי
tie נםערנענעבען1א יך1 האם וי 

«1בא p*iiv 18נגסל1י  tie אױפנעטםען 
o n איצ־ אנרימענט. אפנעבלאכענעם 
ip o 8 1אי *n m jm in*8 ip שםיקעל 

t .i*B8a* פיהלס ipo '113 o n כח 
i n  tie ,ױניאן po>pn חינ־ שטעחם 

ip o .איחם
 אינ־ *i חאט זינ עז1נלענצענ 8״

 op tie ,|PO>eriP3B8 טערניישאנאל
ip o i i:  8 in*e ooip ב1ט םזל tie 

POOOP1811 811813. 0א1
i זינ, in*e״ n  *n זינ i n  tie
• P388P pn לנאמײםצה808 iie i־ 

3 ie  ipj*n i n  t*e ijp s b o3״ ip o•א 
P3PP11 ,038*31* tP3” 1 *ne .3313P11

tpeopp 818 די o n  tie •iopp־8לעט 
i ריאט n  tie 33i8**ioe3 i n  ie e 

 צױ 1ציאליסטיש?80 8 אי| ײט31א
0B31P.־ ״~

p*i8o*ip i n> װיל o n  tpseo
pni3**e, אז i* ״טפלה״ op 08 ii ז3הא? 

0.1P11ODPPB138O 33*18>p *1 0883P3״
pi8>P *i tie o נ?ן8עשל388 חאט io  opt 

tie inmsppei38o 0380 זײ האסP3 
״.tP3P3iP0318 ״זיו

tp װאלט אי1חל iip i *lie ppeo op ! 
tp>*ii i*o 1פא י8ה 8 יו•1א 1אםיל ניט■ 

i.ip t d p i tP in3*o ־tpr*i>pn ,תאסוי 
 oi*ep3<8 האם אםײטעד״3״אמאל די ײאס
ie e איבצר o'*nn oppi ,1 צייסP38 

03P1}>OPO i n אין *P*TOD113*8 1P3P 
8*1 3*0 0811 ,818 IP11P3 38 זאל tP380־

iniroppei38o n n 1צ on tn*>nte
w ,oio

 jnppiee BP3ie ר8י ייי זאר די
K אין סײטצד83אמא? די ײאס דאס m 

MVPP11P1 8 IPOP31P38 IP331811PP3 
183181 חאט ,03PP8H 1®י שנירות

IP3P31P 038PP3 יי *יט ppei38o*pi8>P• 
oipuro יס1נא111 זאלען זיי ores!**

ײי " ״ tP338 081<180 |1א 3311718« י3י
 ppeo op 1אי ט״לװ״י [1א זצלכיגע.

 t'noe in 1אי חאס יאס pm ,ipup; «י8
i צאנע די oseepi ipipur סף 8  iee* 

3iP03*8 ipi tie ipnpori8e»838״> 
83 w׳tie oip**t 1*18 0*183111 |npoe
3*8 |p>pn o״mP33 יו*1א p*p שפימת 

3311P3P>P18B.
*8o*if on tie ip 3**ip  ip i 1P38

נאטש ,on o3**op3 o*iiP3 חאט יעל1
1*8 1*B0*18 IP I 1 גיטP3P331>P3 t**p.
0*1 13 180 tPO>81P3 IP3811*18 יטינ•

tpr’iieiasa opi, פאטש tap IPO ניט
IP381 18Bin אים 1צ ni3P0.״. * + +

08 tie 1אי «tie >p*i80*ip t י•1אי
ניי• jpipii 81 ייר8 ״.3P380>08״ שען
18 ,0e*3PP33P08t1P D03P0>0PD PI| 
«1*1 81 0380 in ׳*we a 1P3**1B ..ט׳דת׳ן״

dip) >p*iao*iP in 3 זיר»<e *ii» 
 םרייה ער1ש;ײ p» ״שיום

in, 38 יש?ן11צ שלוםP*i38o *i*
P3Po tie ivoױpל”n̂ און pip**i

100”1P0**318 n3PP 03813 חאטP3 
183 8 11*1*8 OP : 03P0>0PD 1P3'D3

tnanpi אויך שלום «n081*׳ *i  tpe■
ppo ׳tie ip i” 3B באלענאטים. זייערע

pi t*8 e• ■ ״אױפ i)r ipou’ip in
tP3*1 8 183 OriP tPOIP08380־•*> 

ips 3 חאט ויאס סלחמח**n צודים 
nnaie oo8PP3aa 83 םיט>i, 1אי m 

 םא״ pi8>P די tPnna שלים, צײייטער
8T**PP03*8 m  118 01P11CWPB13־

83> *)18*31* 01PP1*811 03P0183 0*T 
118 IP01PP3 318*3310<3״B01.״ DP
 p*p tpiw יט3 פאל tPi’i א*ז »**

 1*1ב< oi8, 183־P8> t"P ti» סםרײק
t» ״P38> P3P3*1PP338,1 8 ״P>*0D 

13113 «11 «1 lift 1'13B8 t* 8*״<e*i 
tP33in*P83 pnoeo.3 . ״pnen *i• 

n איז םלחםח tn«iiP3 o>popdp3 
 W IP01PP3 1>*B8 1*8 OP in»״ 183

3311P>Pir03*1P 1P3PB8 t».
8 38*0, 18 80* 1* 8**8V**31P03 

 OinW5PPD1380־P18>P *1 *80 <83 ״
P**100 on 01*1101!* 3*D” >B IP381 ־ 
1P3P0 *1 po 03PO>OPO OPI pe 

pp> *i 03ip>P3 tie-׳ in  tie ipi**3e 
0 18 ,P*P1 1*8׳P03P>r 8 1PDP3 

 1P3P* מ<חםח. pois 8 in**8 01ש<
100”P 83 1»י JP38n 33830*18 P*t*

11’V |P3**t tP038P*138B *1 0*3 18 ,tPI 
' poi*i*383i8־oi3 8 צז3נרל1צ 1צ פכח

1*8 18*31* *1 0*3 PM .18*31* Ptf*T8 
 *no i*i האלטען 1צ אימשכענ־ 03חײ

 pe *ii i*>o*o8ieo8Poie tie שסײף
in צייט iP 3” P .non>o in  pc

8*1, 8>313P3 ,8t 1צ 018שט |P3*t83 
iP33P3 p*t.. װאס 1צ tשtPin*e p 

mon>o ? האט o>popop3 ppeo ipo 
183 *P3 01P**BP3B8 1*8 CP 18BP3 

8 tn8'i 13*>1 שאסp 1P38P l*o Tim
in*n 01<ש on pe 18שם? •pole
tP3*n ״אידישען i ” io.״ 
180 8**0*0 038P83 1*8 0811 0P3

pi8>P in  p« o3pb>opo on •אינ 
ipiw  t*e p*ioon 1צ tpe**iJ83, װי 

81 1*1 0D8B OP 18 ,1* 8*3* צו ,tP381 
i האט אל38ײש3ט?ר  03ip>P3* ,לעקציע 

 אײ• oi>r ש<עכס?ר ipops 8 1ס׳אי 18
pou 8 i n .םלחטח״ op 1אפש 1אי • 

DP 1*1 0D8B 81 1P38 ,P181B P3” r 
 I8P םעטלםענם in ײז•1א יט3 <ח<יםץ

 ״■ tnpii IPCHP338 o*3 teie ־ ם1בש
1P03P>D03 ״PD>0P0 818 t האס tPD 

tP3«o ospopi o*iiP3 ד 138אית אחן א  ו
P3 >״OP*PPP.״
. 0*1 1*3 tP3P31T1P3*8 183 IP381

o>p*i8o*ip P in dp ttno םיר ,38
1POOPP3 180 tP18>1P3*8 1P38 18ײ•

\<
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ומפארפםענם עדמסײשאנאל פון נאםיצען
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 עדױ לאקמל פון קאנפערענ״ן דזשאינט
ערפאלג״ #ן — קאמיטעם קײשאנאל

 א■־ איז ױגי, טען9 דעם דאגערשטאג,
 קאג־ דזשאיגט די געװארען געחאלטען

 קא־ עדױקיײפאנאל לאחאיז די םון פערענץ
 צוזאמענחוגםט רער יארק. גױ אין טיטעס

 דעם אכטענדיג גיט ערפאלג, אן געװען איז
װעטער. חײםען

םאר־ אין װאס אררגונג, טאגעס דער
 עויױקײ׳טאגאי פון געװארען בארײטעט

 אינטערעס גרױס נייט א־ז דעפארטפיעגט,
 זיי״ פינקטען פילע געװארען, דיס^טירט

 גע־ ארױס^עבראכט דיסקוסיע דער אין נען
 פאו׳ן װערטםול זיין װערען װאס װארען,

דעפארטמעגט. עדױקײשאנאל
 די דאס געװאוען, באשלאסעז איז עס

 אין קומען זארען קאמיטעס ״נדױקײיפאגאר
 מעפר דער פױט נאריוומ גצהנטעד *

 טיטינגען יטאם צו געהן זאלען זײ *ערשיפ,
 וױרקען דארט און מיטיגגען ביזנעס וון

 גחד א מיטגיידעד די בײ ,*רױסצורופען
 םון טעטיגתייט דער צו איגטערעס סערען
 עס דעפארטכיעגט. עדױקײיטאנאל אונזער

 מיט־ די אז געװארען, באיטלאסען אויך איז
 יזא־ עדױקיישאנאל יאחאל די פון גלידער
 װאר אין אװעגטע; דרײ זיין ?איען םיטעם

 איג״ געבען און לאקאל זייער פון אפיס אין
 אוג־ װעגען מיטגלידער די צו םארמאציע

_______טעטיגקײט^ עדױקײיפאנאיו זער
געװא־ אנגענומען איז באשלוס א נאך

 צושטעלען זארען קאטיטעס די אז רען,
 די צו קאנשערענץ דעם םון באריכטען

 די כדי ראקאלס, זײערע םון עסזעיװטױועם
 עס װאס אלעס וױסען זאיזען עקזעהוטיװעס

 דעפארט־ עדױקײיפאנאל אין נעטאן װערט
םענט.
 צופרידען זעהר זייגען דעלעגאטען די
 דע״ עדױק״שאנאל םון פלאן מיט׳ן .געװען

װע־ אנגעםיהרט אױך זאא עס פארטמענט,
 איטאליעניש. און אידײט אין ?וו־סען רען י

 װעגען ספעציעל זײן װעלען קורסען דיזע
 פראגען עקאנאמי׳טע און ױניאגיזם טר״ד
 פראביע״ די װענען באזונדערם און וככלל,

 אינדוסטריע גארמענט לײריס דער אין םען
 קיא־ דיזע ױגיאן. אונזער פון פראגען און
אפיסעס די אין װערען געגעבען װע?ען סען

 צײט. פאםעגדער א אין ױניאגס די םון ־
 גרויס אױסגעדריקט האנען דע^עגאטען די

 פאמרעסערטער דער טיט , צוםרידעגהײ
 דע־ עדױקײ״טאנאל אונזער )ט. טעטיגקײט

גע־ צופרידען אויך זיינען זײ •ארטטענט.
 שאדשפרײטען דעם װעגען חערען צו װען
 ביל־ ארבײטער סון אידעע דער םון זץיי

 פױר װאס און לאנד, גאנצען איבער׳ן דונג
 פיאנערען די זײן פאר קרעדיט באקומען

 צײט זעילבער דער צו באװעגונג. דער םון
 די אז אײננעזעהן, דעלענאטען די האבען

 דע־ עדױחײשאנאל אונזער םון ארבײט
 װיר־ גרעסערע א האבען װעט יארטמענט

 מיט״ ױניאנס׳װערען לאהאל די װען קונג,
חעלםען.
געװא• בא^לאסעז אויך איז סוף צום

 קאמי״ עדױקײשאנאל לאקאל די אז רען,
 מיטינגען דעגולערע האבען זאלען טעס
 י דיס זאלען עדױקיײטאן פון םראגען װאו

̂ער דער װערען. קוטירט  ג• נערןסי
װא״ פנער א אין װערען אפנעהאלטען װעט
ארום. כען
n M ג

 דעם זונטאג, אומיינג צװײטער א
דזשון. טען26

 םיר װעלען #ױני טען26 דעם זונטאג,
 םיז אראנזשירט אוטיננ, צװײטען א האבען

 אר״ אונזער פון קאונסיל סטודענטען דעם
 ױניטי די םון און אוניװערזיטעט בײטער

 אױסםא״ מען װעט מאל דעם סענטערס.
 איז פלאץ דיזער אײלענד. סיטי אין רעז

 קאן דארט וױיל געװארעז אויסגעקליבען
 פארשײדענע י1אוי םארבדײנגעז מט םען

̂ז מעז אוםנים.•  םי• באדען, דארט זיך ק
 װאו דא אויך איז עס און ״ראועז׳/ ״שען

 םיטנעםען זיר אלע זאלען ״חײקען״. צו
 רויע פאר א מיט נעמט טאג. םאר׳ז עסען

באסען. צום אױוי •אםײטאס
 לעססיננטאן די נעמם :פארען צו וױ
 דער בײ בײט און טרײז סאבװײ עוועגיו

 ״הױנטס די סאר סטיישאן סטריט טער125
 ביז פארמ םריין דער מים טרײן. ■ױגט״

סטײשאן. פוינט הוינטס דעם

 א«• א״ו װעט סטײיפאן דעם אױןי
חערי סאטיטע: פאיגעגדע די װארטען
 דדאיןאװסקי, אגא ן9לאקאר* פאלאק,
 אנא ; 3 לאקאל גערבעה ס. ; 11 לאקאל

 טשאד, טיליע ;23 לאיזאל פײסאכאװיטש,
 גיל ראזע װאראגטס, ם. ;1(0 לאקאל

 אמ״ אגא ; 26 לאחאל םארבער, פעגי און
 לא• אלט״טולער, אנא און 62 לאקאל לין,
.41 קאל

 זײן װעט אוטיגג נעקסטער דער אלזא,
 ;ענויערעס דזשון. טען26 דעם זונטאג,

״גערעכטיגקײט״. נוטער געחסטען אין

אאטײלונג. דער אץ פיטשו׳ר נײע א
 ״נערעכטיגקײט״ נוטער נעפסטען אין
 פיטשור גײע א געםיגען לעעזו די װעלען

 זײן אויר װעט דאס אפטיילונג. דער אין
 גייעס, עםעס אבער ערױקײיצאן, װעגען

 מד איצט ביז איז װאס דאס װי אגדעױפ
אםטײלונג. דער אין געװארען דרוקט
 בא־ געװיס האבען לעזער אונזערע װי

 יעדע אםטיילונג דער אין װערט מערי.ט,
 אין נ״עסען פארשײדענע געגעבען װאך

 טעטיגקייט, עדױקײשאנאל אונזער באצוג
 אלעס סיט עולם דעם טאכען צו כאקאנט

 אר״ דער װעגען וױסען צו װערט איז װאס
דעפארטמענט. עדױהײ״פאגאל פון בײט
 לעצ- האבען לעזער אונזערע פון סך א

 קלאסען, אומערע אטענדעט םיואן טען
 איז, עס לעזער. ע ל » ט י נ אבער

 װארום אורזאכען, גוסע דא נאטיר^יך,
 אין סלאסען אונזערע ‘אטענדען אלע ניט

 די אין אדער ׳או;ױוערזיטעט ארבײטער
 דאך כלײבט םאקט דער סענטערס, ױניטי
 די אין װאס וױיסען, ניט אז אנער,

 װי־ םיר און געלעועגט. װערט קלאסען
 טיטגלידער די םאר אױך ?ײן נוצליך לען

 וױ־ םיר קלאסען. די אין ניט קומען װאס
 דאס אלעס םיט באקאנט מאכען זײ לען

 געלערעגט, װערט סלאסען די אין װאם
 אזױ עס מאכעז צו זוכען װעלען םיר און

 סאנען לײכט עס זאלען אלע אז אײנט*ו,
באגרײםען.

 אפ־ דער אין םיר װעלען װאו נעתסטע
 וועגען לעםאנס דרוהען אנםאגגען טײלונג

 דעד םון •ראבלעמען די און געשיכטע דער
 אמעריהא. אין באװעגונג ױניאן טרײד

 ארבײטער אלע פאר װיכטיג גאגץ איז עס
 אין לעבען מיר װיםען. צו זאכען די אט

 םיד װיכטיג, גאנץ איו עס און אמעריקא,
 אמעריקאנער די מיט באקאנט זײן זאלען

 דעם םיט און אינסטיטוציעס ארבײטער
גײס̂כ אמעריקאנעם

 םאר־ געװיסע באקומען קאנען צו כדי
 םיט באסאנט זײן מען דארף בעסערונגען,

 םארגאגגענהײט. דער פון געשיכטע דער
 #געװען םריהער איז עם ײאס וױסענדיג,

 ארבײם דער םיט אנגעהן בעסער מען קאן
 גע אין אױסבעסערונגען װײטעדע פאר

לעכען. זעלשאםטליכען
 ײע־י געדרוקט װעלען װאם לעסאגס די

 געםאכט װעילעז אפטײלונג, דער אין רען
̂אס ״אוטלײנס״ די םון ײערעז  לערער די ו
 קלא• אומערע פאר אויסנעארבײט חאכען

 ״אוטליינס״ די מיט װינטער. לעצטען םען
 סטודענ״ אונזערע באנוצט גוט זץ־ האבען

 אויך װעט דאס און קלאסעז די אין טען
 אונזערע אלע םאר מאטעריאל גוטער זײן

 נוצליך זײ םאר װעט דאס מיטגלידער.
װעגען. פילע אין זײן

 װעט דערבײ, שױן האלטען מיר אז ;
 דאס דערצעהילען, צו שאדעז גיט אםשר
 גאנץ אויר האבען ״אוטלײנס״ דיזע

 װאס םענשען די בײ אױסגענומען שטארפ
 אין בילדונג ארבײטער םיט אפ זיך גיבען

 ארגא־ אזעלכע פילע שטעדט. אנדערע
 און זײ נאר געשיסם האבען ניזאציעס

געלויבט. סך א גאר נאכדעם זײ האבען
 םיט װעט איחר אז ערװארטען, מעגען טיר *

זיין. צופרידען אויך דעם
םאכעז, אױפמערסזאם שוין װילען םיר

 םאר נוצען גרויסען פון זײז װעם עס אז
 *אופד געדרוקסע די זאלען וײ לעזער, די

 א אין קלײבען זײ אויסשנײדעז, לײנס״
 גוטען א האבען װעלעז זײ און םאלחנר

בוך״. ״ךעסחננס
 לע־ אנםאנגען צו ניט סארפעלם אלזא,

jpt וואס אפםײלונג, דיזער אין לעסאנס די 
 נעקסטען איז דרי^עו אנפאנגען •זיך װעלען
* ״געחנכטיגפײם״. גומער

 ודיפפ דער ןון כאארד עסזעסוטױו פון םיפיננ
וױיםטםאבער וער פװ נאארו עסז. פון טיםינג
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 דעם jib זי*וננ רעגולעוע עריעטע די
 1¥ױני נ׳אנער װייסט נ^ארד עסזעהוטיװ

 ייג־ געײייען *•נעתטלטעו איז 25 <*יוא<
 ,Jim, 1921 טעז7 דעם אווענט, סטא:

 םרײנדין םטריט. טע21 װעםט 16 אין
טישעול״די. א<ס טישאנאװיט׳ש
 רז׳ןןוינט *ום דעיענאטען םאר װאחאען

 ׳שװעם* די און אוישנענוםען, װעיט נאארר
 נודמאז, <ינ« טישאנאוױטיש, סי<יע טער
 שעגי און רונינישטײן דאוא דריירען, בעסי

ערװעחלט. װערען װייניטטײן
 רענױ און רולם דער פון רעו^רט רער
 און אויפנענוטען װערט קאםיטע ליייעאנם

:אנבענומע! װערען •ונקטען םאלנענדע די
 באארד עחזעסוטיװ פון טיטיגנעז די )1
 םאנטאג, יעדען װערען געהאלטען זאלען
אװענט. 7.30
 אנװעזענד זײן מעטבער יעדעד )2
 װע״ נערופעז װעט װעלכער קאא, ראיל בײם
 צוױי״ א און אוחר, 8 שוז עטער1■» ניט רען

 װאס די םיטינג. פון ׳שאיםעז נ״ם טער
 ײעיען סא? ראל דעם ענט^־ען ניט װעלען

אוװעזענדע. אאם װערען םאררעיענט
 ענט* גיט װעט מעטבער א אוינ )3
נשאיו״ צװיי יואה׳נײ ראיל דעם םערען  ̂נ
 ווע• פאררעכענט ער װעט מיטינגען, גענדע

 אױםנעיאיא• װעט און אפװעזענר אצס רען
 םײדעז באארד עסזעסוטיװ פון װערען םעז

 אננעגענען װעאען אורזאנען גענינענדע
אפװעזענהײם. זײן סאר װערען
 עקזעקוטיװ טו) מעםנערם עאף )4

 הװארום א צוזאםענשטעלען זאצען באארד
m *ו רעכט דאם האבען און t v\ םי• א 

 בא־ סײן ביזנעם. םאדחאנדלען און טיננ
 נעזעצייר, װערען אנערסענט זאצ -שצום
 גיט איז טיטינג םון ערעפענונג ניים אוינ

סװארום• j״p נעװ»ן
נא־ זאצ 1באאר עסזעקוטיװ דער )5

 האטי• סטענדיגנ סאצנענדע די jib ׳פטעהן
אר־ האםיטע, אפים או) פינאנץ טעם:

 1אי עדױסי״שאגאצ סאטיטע, נאניזאציאנס
 און מעםבערישי• סאםיטע, ענטערטיימענט

 רענוציײ און רואם און קאםיטע, נרױוענס
סאםיטע. שאגס
 באארד עהזעקוטיײ םון טשערמאן )6

װאבען. םיער אצע ײערען ערװעהלט ואצ
 אדער ערװעהצם קאמיטע, יעדע )7

 זאצען באארד, עסזעקוטױו jib אואינטעט
 און ט׳טערצ״ם א״נענע ז״ערע ערװעהצען

 פאראנט־ זיין זאצען ע#װעצר םעקרעטערע,
̂ער םון ארבײט דער סאר זוארטציך  שא־ ז

 חד א האבען זאצ קאםיטע יעדע טיטע.
פארחאנדצונגע;. די םון קארד•

 ןונק־ די באיטצאםע; װערט עס
 קאםי־ ינג ם״., םאר׳שידענע די פון ציעם
:םאלנט וױ זיין זאצען טעם

 פמרשידעגע די ט«ר ן
קאםיטעם. םםעגדינג

קאםיטע. אפים און פינאנץ
 ער* זאצ סאםיטע אפיס און פינאנץ א

 ײעצכע םעםבערם, 3 םון ווערען װעהצט
 8 מאצ אײן װינצעםטען אס סיטען זאצ

 רעכ־ די סיט טאג, באשטימטען א 1אי װאך
 אויםנאבע! נויטינע די גוטצוהײםעז טע
 הא־ אויד זאצ קאםיטע דיזע ױניאן. םון
 צו פראגען אויפצוגעטען רעכטע די בען

 אויך נויט, אי) טעטבערס ארויםומצםען
 זוענדען װאם ארגאניזאציאנען, אויטםייד

 אויך ןאצ קאםיטע דיזע ׳טםיצע. נאך זיך
 דעם םיט צוזאםען רעכט דאש האבען

 1אי אנצו׳טטעצען יוניאן םון םעסרעםער
קצוירסס. טיטינ^ די אוועסמיקען

קאםיטע. ארגאניזאציאגס
 באשטע־ סאמיםע, ארנאניז״שאן אן
 װיד עריועהצם זאצ מעםבערם, jib 5 הענד
jin. אי־ רזשוריסדיסשאן חאבעז זאצ זי 
 ארבייט ארנאניזאציאנס גאגצער דער נער
jib ארבײט איהר אנםיהרען אןן צאקאצ 

 ארנא• דער םיט צוזאםען נעםײנשאםםציר
 כאארד. דזשאיגט jib קאםיטע ניזיישאן

 איבער אױפזיכם jpat.n זאצ קאםיטע דיזע
 ארנא־ דעו םון םיטי^עז םעםמרם אצע

 אויפגאבע די זיין אוין זאצ עם גיזאציע.
 פאר• די דאם זעחן, צו קאםיטע דער פון

 נערופען װערען וואם םיטיננען שידעגע
 אטענ• נוט זאצען ארגאניזאציע דער םין

זוערען. דעט
 ענםערםײנטענט און עדױקײ׳טאנ&ל

קאםיטע.
 ענםערטײנרענט און ערױקיישאנאצ אן

 םעמבעדם,• 3 םיז באשםעהענד קאםיטע,
 זאצ סאםיטע די ײערען. ערוועהצם זאצ

 ביצ* גאנצער חנר איבער אויפזיכט חאבען
 קאטיםע דיזע יוכיאן. jib ארבײט דוננם

 אי* דזשוריםדיסשאן די חאבען אױן זאצ
 װעצען מאס ענםערטיינמענטם אצע בער

 עקזעקיט־װ צום ווערען םאראנשםאלטעט
גוטהייסומ. םאר נאאוו

קאםיטע. גריווענס און טעטבערשי■
 קאמיטע, נרױוענס אוז םעםבערשי■ א

 ער־ זאצ מעםבערט, 6 פון באשטעהענד
i זועחצט n n, םיטען ואצ ותצכע n r 

 ואל סאג חגו טאנ. געוויסןן 8 אין װאו
זײן זאצ op כדי פעםםנעשטצצםער, 8 ז״ו

פונקציאנען
םטע

 טעכד צו ארױסגענענעז װערט װאס נינעצ,
 נינ״ תײן •רייוען. רערוצירטע «ו נערס

 *pn ארויסגעגענען גיט זאצען צועצגע ו8צ
 8 אחן םעטנער װעצכען אירנענד צו רעז

 דעם פון נע׳חתט׳עט ארדער, געשריבענעם
 סאםי• דער פון סעקרעטער און טש^ומאן

pin אױפנעמען אויו זאצ האסיטע 
 שארקו• jppipp װאם צװיםטינסייט?[ אצע
jpp און מעמנער און םעמנער צװיש?ן 

 װאס םנסוכיס, pרpנו8 ײע<טע אירנענד
 צרבײטער, די jpr’iiv פארהוםען jpקאנ
 ר?ד פון גצשצוס דער שץועו. די אין

 גע• א«יצ |l. 8נמיצטיp זיין זאצ קאםיטע
 יװע־ נעמאנט אנער סאן נאשצוס איחר נען
jpi צו on נאאוד. עהזעקוטױו

קןזםיטע. רעגולײשאנס און רולס
 רעגוציישאנס און רוצס ■ערמאנענטע 8

 מעמכערם, jib 3 באשטעהענד סאמיטע,'
 זאצ סאטיטע די װערפן. חצטpרװp זאצ

 איר־ רעסאמענדירפן צו רעכט דאס האנען
 זי ײאס רענוציישאן אדער רוצ װעצכע געגד

 און ױאהצ דעם ם»ר נויטינ סאר געשינט
 פאר און ארנאניזאציאז דער פון טעןopב

פיהרוננען. איחרע
 עסזעהױ םpד פון מנערpמ רpדpי )9
 וױי• גיט אטענדען טוזען זאצ באארד טיװ

 pקאסיט םטענדי; אײן «ו כאטש װי ניגפר
באארד. עשזעסוטיװ דעם פון

*Pbd’18 Jpצpװ ײאם מעטבערם, )10
 איר- jib ם־טיננען pנדpאצגDנאנ צװײ צען

 זופצ־ צו חאטיטע, םטענדינג װעצכער נענד
 פונ׳ם נעווארפז פרײעהצט זיינען זײ נער

 אויסגעשצאסען זpצpװ נאארד, עקזעצוטיװ
 סיי• נאארד, פצזעסוטיװ דעם פון װפר?ן

 אננענע־ װעצפז אורזאכע) נענינענדע דפן
^wp»piiB8 זייז פאר tpרpװ נפן ״

dp די אויפנפנוםען נאכדעם װעדט 
i םעהרעטער 8 װענען פראנ? n  18B• יר 
 די דאס באשצאםען ווערט op און ניאן,

 *1P װעט װאם סאםיטע אפים און פינאגץ
pnזיך זאצ װערען, חצט jpjppbb גרינדציד 

o טיט n צושטאנד jib אויו )18 אפים 
 np״t ארײנברײננפן און pצי8ניז8ארנ

i װפנפן !?סאמענדאציעם n אין פראנפ 
וואכפן. *װײ podpp: די פון י1צוי18פ

 סט?גוינ< פארשיושנע 18B װאהצען
 ווערם באאח־ עסזעסוטיװ פונ׳ם סאמיטעם

1P j די און אױפנענומען n n  n :p^8t• 
סאםיט?ס. pjpi’tn8D די װעהצט׳אין

:קאמיטע אפים אץ פינאנץ
 jw צnנ8מ אזע1 ^אפירא, איידא

צי«אװ. םיגי
:קאםיםע אתאניזיײטאן

,1טיצע p'B8D טשאנאוויטש, סיצי
81דא אוז J80T1B טיני גודםא!, צינט תבינשםײן.

 ענטערטײנטענט אול עױוהיײטאנאל
:קאםיטע

 8אר1 און װייגשטײ! פ?ני סיננ, םעם
, תבינשטײן.

:סאםיטע גרױוענם און םעטכעױטיט
 אזע.1 אצטשוצער, אוז1 צעװיז, 81גא

םיננ. םעם און ציפאװ טיני מאנדעצ,
:קאםיטע רענולײשאנם און רולם

 י1מע און צnנ8ג 1אסת םיג?צ, אגו־חם
P'Jtpi.

 pp* שונ׳ם ן8מ1טש« 8 186 װאהצען
 םאנאט נעקסטען j׳i8fi באאח־ זפסוטיװ

 םיצי■ שװפסטער אוז נפגומען1פא ט1װ?
פתופהצם. ט1וו? טשאנאװיטש
i זיו האט חס״מיט n גזד םיטינכ 

• שצאסען.

ער אנ ט ס א ער ב צ ע ס־ז טונג  ציי
ץ םטױיר^ א

^pb די פון ipppt די pd צײטוגגען 
”jpj 18 באםטאז איז t1נא סםרייה אין וים 

 י»?גט1נ?פ on ײח״ איז טעט1אונ?מוא
i *ייםוננען. די n ?די אצז־״,1.ח 

 ,אדװערט״* in ,נצאונ״ די ,■אוסט״,
ipt |אי in װי האנ?ן .אם^יתאן״ bp 
”pip אתיםנ?נ?נעז איז t אויסנא- ^שטע 
jpa, זייטעז. 8 איז בצויז אכ?ר

jpr’t ipbpjd די ’iid און בייז נאגץ 
 םיי* ח. צס18טש האט נאײעז ip»<t איז
פצ?תנג:1? םאצג?נת די נעמאכט צאו•

 צײטוננען טענציכע די סון ipvpt ״די
t18״ jpjסםרייס אין 1?ויסנ?נאננ i n* 

 ייז1 א צאננם1סא tpחאב זיי װײצ פאד
iP אי« אנרימענם opi צויט און ” t ~םאו 

 די ײשאז.1בים1א צו איג^נענאנגעז צאנג
 ױסנ?נ?נעז18 גימ כאר איז ענםשיידונג

בא־ אונאסיצי?צ איז op■ 1נא <Jnװאpנ
i או Jnװאpג האנט n צו־ איז צאגנ1פא 

jp r tw n נpײארp,חייםט םאר,171 און ן 
op, גאטיײ פטו-״ש. אין אתיס זיי זײנ?ן 
ic ציך  a ip^ ip. אי ,1םײצא i n סטרייס 
 אינםערנע־ די אז אגן «צירpזpאונג איז

 גוט גיט חאנדצומ די וועם ױניאן שאנאצ
n״jpo״.

 נ?םאנט נים נאן*. tpoyn. ipppr די
"op .ojpoo תײן do באהאנם גצויז איז

w ײ»r

Wt

י«ױןןזד מ חןר וון כאארד חשאינם פון נדםיננ
^ סלאוסםאכער מ י

 נאצװ דזשאינט רעם סון טיסיננ 8
 ועס ײטא(,16 ען1ג?װא אונעחאצט«; איז

jpoll איסט 62 אין דז׳טיה pol06 .סט 
w n a ,אן.01טשע !ינטאװםסי 

ip i די• *װ ד1נא» די 1פי באױכט 
oipn oi8oppi גוטנע* און געלעזען1םא 

ip םיט הייסעז, i דעס פון אויסנאטע *pi 
 1דאצא JPBPJ 30,000 צו 1ײשא1קאטענ

ip צו i צוױיטען 8 אויף נײשאנאצ1אינטע 
 אד צאנען זאצצן זײ אום טגיידוש,1טא

 חױז on אױוי יישאנס1pאצט די פאננעז
 טא• עטציכע םים געקױפט האנען זײ װאס

P נאטען 'iw.
 פון דאס פיחצט, באארד תשאיגט י1
opi קאז 1םאנ 1אצא1 מיציאן p״j נpצט 
j קיין 1פא װערען ט1יח1נע ניט p ip i j8 

 צאק־ א אדער ייצ1סט 8 1אויסע צװעס,
ip געװען איז דאס װייצ אוט, i נאשצוס 
 י•1 ןpBשא צו אויפנענומען חאט jpo װען
jpt ,װי אזוי און, פאנד ip i דזשאינט 

 זײ איז י,1עזשו1ט קיין ניט האט נאאװ
18b ip i ה1ג?צ דיזע צייען צו אומטעכציר? 

 מיטיננ 8 ופעז1 צו נאשצאםען װערט עם
 זעחן צו באאײס עהזעהוטימ אצ? פון

 ען1װע נעשאשעז ניט J8P סומע די אויב
 צוזאטען ןpשטעצ װעצכע צאהאצס י1 פון
1 opi11בא» זשאינט.

צושריטטען
o די ip ’18b !8 איז — יוניא pipo- 
 דזשאינט opi ט1אטוצי1נ — גראם?

o םיט 11בא» p i א•1ט די סון אויסצאז 
 דעם און יע,1אינדוסט אונזער אין נעצס

 נעװארען געמאכט איז ײאס סעטצםענט
 *PPBU80 די און ױניאן 1אונזע צװיש?ז

אסאסיאײשאן. טשװערם
 װי• וױצ צושריפט, א אין ,9 צאקאצ

jpo װאס־זיי• אטאסאצען1■ די איז װאחם 
jp געשיסט נעז i8«pj צו opi ,איז צאתאצ 

 צװײ פון קייס א ען1נ?װא אױסנעצאזעז
 1יסטשאודזש1 זײנען װעצכע פינישערס,

 ptn - עז.1געװא opo’'Dor8Pi ניט אוז
p״o איז ?ז1ג?ײא נ?צע«ען איז on בא־ 
 די צו און ,jpo3 on משוז פון יבט1

נעװארען. יכטעט1בא ניט dp איז צאקאצם
ipd pippo  i n ט1ואי1אינםט װ?רט 

 די ניי אם1 צאהאצ דיז?ן וױס?ז צאזען צו
 ־pצpג װעדען םיטינ;?ן באארד דזשאינט

jpr מע• יםטריקט1 די פון דעוארטס די 
 פאר• זיי ײי אזױ איננאנצ?], נעתשערס

i 1םא סײםעס די צען1ה»נ n ײא״ in 8 
 װע־ צאהאצס י1 צו װאכען. צײײ די 1םא
 םאו״ װאם באשציסע געשיסט 1נא רען

 פון יכט?ן1בא ער1א נוטהייםוננ, לאנבעז
 טענציכע י1 אוז ,1כאראשטע וױבטינען א

jp זשערם1מ?נ? די םון טס1רעאא ip j 
 אפי• די איז 0H8PP1 אלם ײז1א בצויז

ip פון ■ראטאקאצען *יעל? i .יוניאן
an* םעקרעטער b ip ii אינ־ אויר 
 װאם 9 צאקאצ ביי ןpרענBאנצו ט1«טרואי

i באצונ אין באשצאסען האבען זײ n 
.o״p ץ1שװא

 ײיקם יפט,1צוש א אין ,1 צאפאצ
ט1אוסצופ זייער אויס היי ^  די װאס '

o שאו אװםקי׳ס1ם» .1 n  ” i 1?צ?צט 
 ט1אטאסאצי1« ניט האט באאװ דזשאינט

p םון אנװ?זענהייט י1 n פון טשפרמאז 
o האט ip וואו סיטינ;, ip?p ip דאם i n 

 •pi איז קאמסצענט 1זיי פון סעטצםענט
jn א אױף ניט ען1נעװא פאדטעט ’iBW* 

i אופן. שטעצענדען n צאננט1םא צאקאצ 
י אס1 ט1?ני1קא זאצען 1אםאהאצע1פ י

jpipn.
D ׳ irt ipd pippo  i n ט1ואי1אינסט 

i •1 דאם p iאנטהאצם?ן זאצ אטאקאצ 
i אז :קארעהשאן די n םון טשערםאן

o ביי נץװען איז שא■ אוים?י׳ס1םא n 
 ױני פון 11כאא דזשאינה on םון מיטיננ

3 dpiזײן 1איב?רנעגאננע איז אוז טעי׳ 
 אזוי ײי אוז אײנצ?צחײטען אצ? טיט קייס

 אפיס, ביים נעװארען צםnבאהאנ איז זי
 נעמאכם האט סיינבעת ברודער דאם און

 ■אסירם האט op װאם וננ1ערקצע פוצע א
 נא־ איז קײס די אזוי זוי איז שאי, איז

 האנדצוננ די דאס און ,jn8«PJ האנושצט
.1?1נ?װא jpd’Vipjdm איז אשים סיז

d ייייר ט1נראטוצי 1 לציזאל p i .דזש 
o מיט באאוד n א•1ט די םון אויסצאז 

i צײישעז געצם n 1 םיט ױניאן• i nא־ 
אסאסיאיישאן. טעקם'ײ

באריכם םענעתשער׳ם
 די דאס באריכט?ט פייגבערנ 1ברודע

i 11 צײי׳טעז בײט1א nאסא־ אט?סטיװ 
i איז ס'איישאן n אנ־ זיך האם ױניאז 
jp«8 האם jpo. נעפאננ?ז. rrp צו 
 אנ־ אצ? און קאםפצ״נטס, צו אטענײנז

םיזאן ppסצ on פיז dpo״p נעזאטעצםע
נ?שציכט?ט. כיסצעכװײז ײעיען

, m tia ?אס1 אויך יכםעם1בא ג1םײנב 
ip האט jpopj«B’i8 JPM80PB8 די 

jpn’v ײאס סטרייקם די סון סעטלכזענטט
i םיו נאו זיו n צייט i n  trt י*1אג

 ip און נ?װארען, אונעבראכע; איז מענט
pj j זײ פוז עטציכ? דאם נלייבט r r t* 

pooppj j שיזיכסעם n n ,די און װאו 
p j’i p*^ ותט i p אויפ־ *ײט אין אויד 
^ צו jnpi און נעם׳מ .po 

i n .......
חמ

spu ̂וינט רצר  מיטען, דט גאאור דזש
 ?אצס8< סייסטע jib יעיעגאטען יי ײיי<

 jib עפענוננ דצר צו אײנגעיאדען זײנען
 א זעחר און ,26 ?אל8י 1®י הייי״ ױניטי
 •pi 11נאא חשאמט וי פיז צאחצ קצ״נע

שטאדט, אין גצײנען װעצען צענאטען
in פרײ• זײן וזעט סיטיגג נעקסטעי

דזשון. jj«26 דעס ט*ג,
כארינט ױרעקטארם *װ ב«»רד

 ,8P דרעס ניטײס די פין שאס׳טע א
 סאנ־ א איז potb י״ער אז ט1מי1אינפא

 מא• 1דזשאנע דעם פון ער1מאנופע?טשו
 •ip ניט חשאנעײאיז 1װעינע ריאטש־,

 נ״ט1א שימעז צו ױניאן ipi jib צױנט
ip צו i די פיררע, טא;טער1אױנענדע 

 •ip זאצ ױניאן די אז פארצאננט קאגיטע
 נײט,1א שיקען זיי 1דזשאנע דיזען צױבען
 1טעה 1נײטע1א די jpbpj װעט op ווײצ

טאן. צו
 *t8 ,oip^pip 80 יזאמט11 1נמדע

 jib ipscpo 1געװעזענע 8 איז יאטשי1
povb i p i. װעצנע יאנג, און יאטשי18מ 

j״jp»pj jp j ם1טאנופעסטשורע -pn jib 
opo צו נאשצאסען 1נאנחע האנען און 

jpipu ,די• פון 1ארכ״טע די דזשאנ?דס 
 אפיס on ט1מי1אינפא חאנען ;א• • זען
 on סיט דזשאב^ס oip« potb י1 אז

 ?טלינ? *ו נייט1א ip״J JPPשי צו צװפש
 *pbp װעצען װ?צכע ,1א־בי'טע זייערע פון

ip»pr*380 ipb 1פא in  ,ppitp jpri
ojpo’i אן נעסײנט אחם1 חאט אפיס j 8 
 זאצ אדנייט שיין אז 1דושאבע jpri מיט
 pip״t jib dpקיינ iv jpiptj נצשישט ניט

איז op jpji יאצצן זיי אוינ 1בײטצ1א
BW80 JP1PU׳OpJ״l l  ini13 .OiP11t*' 

 די װי אזוי י8 וױיטער צישלערט מט8ז
in מעמבצרס  jib יס1ניס Bpri .זײ־ שא 

in טער,ינ1א ינע1יחע1פ די נען  iib פיר־ 
po 1אונזצ צויט איז יאננ, און יאטשי1מא 

 ע־• ניט מאתאטשי׳ן אמס1 איי אפמאר
ip 3 ײט31א שישען צו ט3צוי i tvיס1יט 

שאמיאני. זדעס
in צאנג1סא שאםיט?'ס D1PH צױ 

ריסנןוויזפן.
 בראס, וי1ט •ירסע in םיז קאמיט? א

 *,171P זיי זאצ אפיס ipi אז פארצאנגט
JP3 אין ?ו3נליי צו jp ri .■שא )in 

 1PP38) on jpoupjipoorm חאט אפיס
 אשוצדיגס3 זײנעז זיי ווייצ jpc'jpo סעט
 •”i8»iMP on פיו 01P30PO זיין איז

ש^ן).
צוריקגעוױזען. װערט םארלאנג דער

 מאר־ לואיס־ שא• דעם פון ?אמיטע «
 סױאן אנםאנג אז אינםארמירט #גאליס
 מא׳שין א אינסםאלירט פירמע זײער חאט
 ״טװיסט״ פון סטיטשינגס וועלכען אויף

 אמאמאמײ• אן ארן געװארען, געטאז אז
 געװא ארױפגענומען איז סטרײקער טעד
 אױןי ארבײטען צו יאאץ דעם י1אוי רען
 דיוען חאט ױניאן אוגזער מאשין. דעם
 דעם אױף אדבײטען צו ערלױבט מאן

 אמאלגא- דעם פיז צײט דער דורך ■אאץ
 די• ווען אכער, יעצט סטרײק. מײטעד

 דער״אפיס האט ענדע, צו איז סטרײמ זער
 צו צײט מאגאט א מאן דעם געגעבען

 אינסטרױ אויד איז ***, דעם םארלאזען
 imp באשעפטיגען צו ניט פירמע די אירט

 איינעם וױינאױ ■לאץ חנם אויף אנדערעז
 דיזעי מעמבערס. אןוסאל אונזערע פון

 ריכטינען דעם קריגען אויר מוז ארבײטער
וױידזשעס. םון ססײצ ױניאז
 אפיס דער אז פארלאנגט קאםיטע די

 מעפד א ורערען צו ערלויבען מאן דעם זאל
 אױןי בלײבעז און ױניאה אונזער םון בער
פלאץ. דעם

צוריקגעװיזעז, ווערט פארלאנג דער
 אריענעמען ניט קאן ױניאז אונזער וױיל
 קײז גיט זײנעז װעלכע מעםבערס פײנע

אונזער אין בעל״םאאכות ספעציעלע
 פאל־ די םאר לענט םײנבערג ברודער

 עלעקשאנס וועגעז רעסאמענהאציעס גענדע
אײדזשענטם: ביזנעס םאר

 װעחגן געמאכט זאלען איליקײשאנס
̂וג, םון  שבת, ביז דזשון, טען13 דעם מאנט

 זא״• אפליקײשאנס די דזשולײ. טען2 דעם
 שפעטער ניט לאתאלס די אין זײן לען
 זעהן צו דושולײ, טען5 דעם דינסטאג, װי

 אבדזשעת״ געוױםע דא איז עס אויב
 קאנדידא־ וועלכע אירגענו־ געגע; שאנס

 אפליקיײ ר־ לאקאלס. געוױסע םון טען
 סזנק־ צוב וועיען אומנעקזודט זאלעז שאנס

 שיעטער ניט באארי טrשאn פון חזטעד
 ר % פ דזשויײ, טען8 דצם םרײטאג, װי

באארד. דזשאינם דעם םון מיטיננ דעם
מי• װעט יזאםיטע עהזממינײשאז די

 טעז11 דעם דינסטאג, און מאנטאג טען
ולײ, טען12 איז  און אוהר, 6 אום ד̂ז

 וחד סארטיג קענעז ניט ויעלען זײ אויב
 אױןיי זיי װעלען טעג, צוױי די איז רעו

 דעד דושויי? טען13 דעם מיטײאר, מימען
 רע- זאל עקזאמינײשאנס די פון רעזולםאט
 באארד דזשאינמ צום ווערעז פארטעט
דזשוליי. טען16 דעם םרײמאנ,

 דינס• וי־ערען געחאלטעז וחנט עלעקשאן
 ‘*“v19 דעם דזשילײ םיםוואד, און טאג

״ חני אייךבא^ up —1־ ־ מ י

ן <w ojprppTP די «יו ײיןייײ*
jp טעט ip ji ן סיטיגג נאאױד יישאיגט צוס 

i i פר״טאג, n  .)VP22 opi״flp w r*> 
ivo ד אסט אין ארײן װעט סטעוי  סי
IP026 dpi, דישול״ טאג,

מםיטע. עקזעמינײשסז
״**(,opptpp רי ; vo’opp נא• זאל

»ic jnpo אװ נאא״י וי ג ז B18DPPT1, 
 יא• jpip׳ פון ipynpjpo יו| ט׳״ערטאן

 ויעס איז גאט״ייגען ז*ו װעט װאס שאל
M tw m און Djprtn• ip i און pjpo* 

ipvn ארד, .3 חשאינט פון
tppג ל8.י גײש̂א’0אpחאלטען jpipn 

 רער אילישאנטען, P״J יי פיי נאר
jpipn o זאל ipso 1יעצטיגע i’j ’OPtPP 
pלכpו8 איו ipp  p י1 װי oNtpp,•״;

jp שאן j’bpj opn po’opp נױטינ 1פא 
 פון oojprn״N י«נעס3 געװיסע דוטעז מ

1PD0 IPJ'OVP1 cpi,
קאטיטע. עקזעמיניישאן

א*3 זאל po’08P זאמי;ײשאןpp י1
jnpoy 20 פון D-1P30P0 •2 :jpnpi פון 

IPiP’ פיו יאסאל on 11נאא דזשאינט 
 dpi איז jpn״083 ייד װעלען װאס

ww vw. דאם;oop לאקאיס, 10 אדײן 
 זאל טאן אײן און ; jygupo 20 צהאטען

iPivn opopp>p ״? tvDtppjpp ip i 
jp’ פוז פאיײ ip װאס יאחאי T» opn 

 צויא־ ;עילעחשאן on 1אי נאטייליג^
20 jpo מpנשJp. .

 ט1עטאפילי יאלען ילעצעי פאלינג 6
jnpn די אין o pomipj״jpp ט1שטא פון 

 jpropj װעט po’opp שאןppלp די ־װאו
 איידזש^נטס ניזנעס י1 •אסענד. 1פא

 «יאיאיצ'אנ?צ, jpipn dpdppPp זאלעו
 לא• די psppn פאי ׳■enp:opo י1 לויט

ip»8 צאחײו סאלם i i סו( אױפחאלטוננ
 נאארה תשאינס on ן
3 n  Iאון ט1נוטערי זײן זאלעי אלאטס 

jp זאצע; :» i י1 ען1שאנטרארי צי פטאנס 
 סוז ביכלער י1 נאיאטם. י11פי ציילונג

 זארען ײאוטע יוומען ײאש oipnopo י1
)15 זייט אייױ (שצוס

 יוניאן דעם ®מ ערןאלג דער
סענטער. חעלטח

ימי. jpol6 opi ,p׳iw 1׳אח א טיט
rpo’8 י1 פיו איז >1920 j״P8J8r •לא 
 DO’IPPJ ^5 און 23 ,11,10,9,6,1 ?איס

1 jpipnpjאיסט 131 אץ חויז י PD17 
Miipj o,i3p• איו P3lpn סטויט, jip 3,8 

ep ,n ,jpi ז־ר חאט oipipBPJ 8 1פא 
oyjiyipo העלט op .1P0JPB חאט )*V 

«1יל3 י1 יז3 צייט טאנאט dppj נוטען  י
d 1פא ipinnyi א*נער,עדאנט איו pi 

ppnv. זי;ט און ipsopvvi jpoi d pi 
i י1 חאנען יאחר לעצט?ן פון p t Pjo’O 
 ױניאן opjpj״ip 8״f לא?אלס י1 פון

Php’ipo  ip b  ,ipo jpo  Dipn ;ענטא<1 או 
,jpppnv

oppt povpl h לויוי18פ אין  jid •טא 
DJP0018IP1 P8P’1P0 J'8 JVJ” t JP08J 

oppt ips’8 jyi«rpt o tjpo pipp •טוי 
 צאל זעלכע י1 אמם און טיטגל׳דער זענם

jpipnpi dPpu pppp  ivn't איp11נטאל 
1 .0JP0018BP1י DPO’tt'OPP י1 אין 

 אס1 נרויס, זוי8 איז oojyooi8«pi צוױי
 חעלט opi איצט ׳yni*;׳‘■׳ לא?אלס די

ipojpo צו i8B׳״tpipopi, צו אום JPJ8P 
1 jpupohי d׳po pP*׳;ju װאס jpotp נאף 

'ojpoo. און חילף ט^ציגיש? io  Pkd;p i 
j״rfp p׳dd;pooi8b p i P עסאפ• דועצען 

 j8B׳njp^Ktpp יחאל1סע jpipn 186 לירט
JIB JPIPO'V א ri8B1״P0P8183 0P;P1.

opn OP אויך jpipn ob'Ippj נייע *ppPp 
’jpP צי jpo8i8B» טרישפ m יטאטיזם! 

 אל• אין און אנ?הײטען.jpnipj ?1 און
opj״opn j אל?ס up o אײננ?• 1סאלי 

jnpn opnnrB, אס1 לױט povpP ט1װא
i אין n .וױס?;שאפט

01P11 0P 318"0 8 6'18 0איצP30•י 
d ip b p i ip lp 'VJ8i פון ipvjp; ip i אונ־ 

jib  ,tjtopjipo א?אונט?נטס די jib אונ״ 
ipt ,ניישאנאל 0 און א־נט̂־ i8 ip i i n 

jnpn צלױ1?י װעט  03^o;p b p i8B אין
ip i ״o” pro3Pipj.״

ר ע י פ ל ע ד א ל י פ גג ! 1 אפםײלו
פילאדעלפיא. אין שלעזינגער םרעי.
*P08 m פון ?אנװעגשאן ipi נאך

j8P’i פp̂ pריישpליינאר אװ ז o ir t בײ 
o אוני tn ’tyn opoisnip 1שלעויננע 

i 1אי iPBPyn צו p i ןואס ײט,31א ipt;i8 
 א«צושא■ ,JPO111P0J18 ovp’ האט ױניאן

jpb די ip«pr sppo, ויד חאפפו װעלנע 
navvy:ס jppp'nojB jpeupj פילא• אין 

n> .פיא
 איו ײאכעז ?טלינע לעצט? n 18פ

ipttt8 באארד דושױנט jpnpj פאמוםען 
pjbib i םיט n, ווי jPB8tnvB8 n ti די

,i8 iipp״J8rר,8ש?יל ״ P3?pn חאפען
jpopsn jpoupj ײ  פילא^ד אין אונז ג

ipon8 .jp• 8 נאו שװ?מלאו וױ פיא jp i 
r iip r t די :»?v זיינען ipotpyi to צום 

 8t* י1 »ז שויד י1 איז דאס t8 שלום,
po jb jp j לי ויינען אס1 ״.01*חשאנע 

 jpjpp װ?לכע ,omtroppBt;8o י?נינ?
”1PO 0380 ניט 318 |8 J8 ,JP1"?18B 
 t8 כלוסרשט, jpjtpt «t ,jpspp 8 זיי נײ
 lPipn און ■8ש on 1אוי גיבעז זײ
i זשאנ?רס״,1״ n איו, סװי t8 די Vi• 

e k jpo8tiy jpo*« ,3; שסי»פ?ן jpopיי 
 jP38i זיי װעיכע ,ipt^i ip■ די צו זײ

jpinp' i8B 80 און נעםיישט« enpi jpo* 
dppbij״iptl עס שלאוחס. ״ onpon8B 

i ייד״ n טופח. 1זײע ניט מיינט 1שאבע1ד 
i i  h״jpt, 81 די אט חצען8צ זײ ס8ײ* 

318 prt1ייטע, t״jpj די .poonpi'j 
rpaip ,p 8 איז ppשא« די j” Pp 8 1אוי 

 ...1אי ,jpipn ערשטיחם1 צים ,18םל טאפ
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ארביטױישאן.

 געיעזען קילאוקניאכער אונזערע האבען
 אדביטדיײ #װ באארד םון ענטיפיידוגג די

 אײג״ 8 פאר װ#ס ? טר״ד יןע• אין ׳פאן
קוכיעגט? דיזער זײ אױף סאכט ורוין  ̂ד
 אױשטערלזאם, אטאר ג*ך איהם <עזט
 גע״ איז ער װע*כען אין דיסט, דעם זעחט

 בא״ א •צאפען זץי װעט איהר און ׳אריבען
 אוןאומפאד• ױיפו סארט דעם װע;ען גריןי

 ערװארגען ין#ן סען װעלכע םייאי״שה״ט,
 אגטגעכעג צוױי דך באנעגענען־ עס װעז

 ?א״ און ארנײט פון איגטערעסען זעצטע
 יע״ מיט רךאד אײך װערט עס סיטאיל.

 לעי אז רעזט, איהר װ#ס שראזע ךער
 באטיהמ עגטיטײדונג דיזער שון פארסאסער

 פאררע״. ניט ז*רגפעייגיןײם אזא כייט זיד
 ארבײטסגכ״ די פון רעכטע די חייילה צען
 •ראפינמז, ס*ס פױער זייעו אױוי בער

 פאראגראוי דעם בײ״שפיער צום נעדט
 דער ארבייט. םון צוטיירוננ גרײכע װעגעז

 אנערהענט ט״פערראן אומפארטײאי^ער
 און ידטר׳דמער א איז ו־אס אז אפיאו

̂יכער  דורכפיהרען אבעד םרינציפ. סעגיט
 מורא, ער האט יעבען אין#פרינצים דיזען
 ױפיום חס יןאנען ארבײטסגעבער די וױי<

בוכ״שטזןב־ עס רעזט אט װערען. בדיות
• r>פון צוטי״!ונג דער פון סיסטעם ״די 

 אגגעװענדעט װעדט זי װען ארבײט
באטראכטענ־ ניט אויהױטער, װאך ׳שאר
 די אוגטעו ארבײטסזאם איז עס צי דיג

 םאר־ קאן אוסיפטענדעז, םארענדערטע
 פאמרעסערט אפטסאי! און גתסערען

oy ביז קאסטען פראדװוציאנס די טאתי 
̂יכע און אוםערטרעגיויכע צו  םױ <עכער

 דער װען צײט א אין װעה!). (אױ מען
 חױפעד דעם פון אפהעגגיג איז סאריןעט

כיא• (?) םארחױפער דעם פון ניט און
 וחד רעגו<ירוגגעז ״טטרענגע צו די כען
 אינ״ ארבײט, םון צוטײױנג גאײכער גען

 פיר־ געוױסע םאר אורמעגליד גאנצען
 צו וױרלןעז זײ אוז פראדוצירען, צו טעז

 ארבײט ביסעל דאס קאנצענטרירעז
 א איז טארחעט, אין זץי געשינט װאס

 זײ פיהרעז איז שעפער, צאח< יןיןײנער
 די, װי רעזולטאטעז, געגענזעצאיכע צו

 גאײכער םון םרינצים דער װעאכע צואיב
 אײגנעאר־ איז ארבײט םון צוטײאונג

געװארען״ דענט
 דער פאדבינדעט לעזט, איהר וױ

 פראגע די טיפערטאן אוםפארטײאי״טער
 ארבײט פון צוטײאונג פון סיסטעם דער פון

 צױ גרײכער דעד טיט סיסטעם) (סעיזישאז
 בא״ טײם סלעק אין ארבײט שון טײאוגג

 עס אז איבערצײגען צו אזוי זיך מיהענדיג
 ׳טאדען. ארבײטעד דעם ברענגען וועט
 ארביײ דער לאן גוצען « פאר װאס וױיא
 דער מיט זיך טײיען דאם ברענגען טער

 חס דעם שון װעט באש דער ײעז ארבײט ׳
 װע־ װעט עס און װערעז רואיגירט דשלום

ארבײט. אױס איז אױס רען
 ריכטער אוטפארטײאיישעד דער און
 איהר וױ ׳שטאגדפוגקט זײן אויס האלם
:װײטער עס לעזט

 דער װען צײטען, אזוינע אין .1״
̂ן הבית בעל  אר״ זיעע צו״פטעיעז ניט ק

 די ארבייט,-זאל מאס שולע די בײםער
 וױ גליץ־ אזוי װערעז צוטײקט ארבײט
 װעלכע ארכײטער, די צײי^עז מעגליר
 צו געאיכט און גסיקט םעחיג, זײנעז

 דורכ• דער אז אזױ. ארבײט די טאז
 זאל פארדינסטען זײערע שון ש;ינ\

נ זײן י ד ׳ ר ^ ן ױ ו ־ א ר א ש
נ״. י ט ם נ י נ

 מענשליכע די בלו&יגע, די אלזא,
 זײערע ארבײםער, די פון אעטערעסעז

 פא״ לפבען א אויף םארדינעז צו חגכטע
ױ גאכדעם צײם, סלעס איז כען ײ ו  חא־ ז
 ׳עאפ אין כחות זייערע אוחנסנעלײגט בעז
 א אז אוועחגעדוקט זײנעז צײם, ביזי אין

 אדבײםסגע־ די פארזיכערעז צו אום ךײם,
 •דאםיטעז. םיאפ אױןי רעכטע זײער כצר

 באס דער וועלכע אדבײםעוי םײל די נלויז
 יאסענד פאר געשינעז אוז אפקלײבעז וועט
 כאשעםסיגען. ער וועט באגריןי, זײן נייד
זאתען. גאט זאל איבעריגפ די םאר

 אומפארטײאײ דער אז םיר, שײנס עס
 זאגט םען וױ געוועזען איז טמערמאן שעד

 רי אאײן/ פאוסט דעד וױ ^אפסםאיכמר
 ציד אזױ גאר ניט דיגעז אלײן כתים בעאי

 ארױס- םארזיכערעז ױך קאגעז זיי םעריג.
 תדעד «ו ארב^טער דעם פון צױןדיגען

ארבײט. זײן םון װערסח םולעז דמם אײט
 כאשטר״םען גים דא איך אבער

 (\t ארגומעגםעז זײ זײנען עס סאלש וד
 אידעאיאגען, זײערע אדער באסעס די

 אינםעחד זייערמ אדם טייטשען וועאכע
ײ דבפז ארבײמער די אז סען,  •רא• ניט ז

 אוי• אםענע םים םפנש יעדער דאקשא!.
ױ זעחט נען  •ראתצירען ארנײםער די ו

 די עדות זאגעז דעם י1אוי גענונ. װי
ארבע• די וועלכע רײכטיםער

ניט באלאמעז יועימג איז גאמאפעז

 מאגופעק• יןיעגערע אדער אײנצערגע פאר
 מיטיען גענוג jnr חאנען זײ טיצורערס.

 אונ״ט סוטע נויטיגע ר' אױספרעסען וױ
 סיי כיזי אין סײ טראכות נער דיערע שון
 ירו״עח כאנע׳ס זײער װעיען און סרעק אין
צויזייגען. ניט

 די קאנען דאלןוכיענט דיזען לעזענדינ
 לןיײ ערװארםעז צו ניט יפמעז ארבײטער

 אץ אגט״פײדונגען אומפארטײאייטפ נע
 ארנײטסגעבער^ דיערע מיט *טטרײטען

 אונזערע בנמצא. דט זיעעז אזעיבע װײל
 ׳שםרײט־ אונזצרע פאד,ערונגען, גערעכטע

 דורך דט װעדען ענט״עידען סאנען פראגען
 לפנים פנים העמםע דורך גאד םארטיטילער

 װעט םארבאנד אונזער nypiwr וואס און
 מיר סאנען באדיננונגען בעסעדע אלץ זײן

אויסקעטפען.
.35 יאה. מעמבעד סלאוױן, ם.

הרוננ אן .9 לאקאל פון ערקלע
— רעדאקציע: נעעהרטע זעהר
̂ווק די פון איינער װ*וס דאס  מא־ קר

 אײנ־ פארנע׳עראנען האט נופעהטיעווערס
 ױניאן די איז קאםיםעס״ ״ישא■ צופיהרען

 ניט פאר׳טראג דעם האנען םארטרעטער
 מאנכע אז דעם, צו פירען ר^ן אנגענוםען,

 נלריבען, *ו אי״תאננען זאגען קרןיוחמאכער
טעס, ׳פאפ פון אידעע רי אז  ׳שאפ יזא̂ד

 עם — סטוארדם שא■ ^דער יואונסיים,
 רר ניט עם זא< רען װי אױם גיט מאבם

 נע־ באזונדערע נאר זײ;ען דאס — םען
ציי, זעיבען דעם אוז איין פאר םען רינ  —י
 אי־ נאר און אידעע, רעאה«י«ונערע « איז

 ארבײטער, די פון ׳פונאים אדער די<וטען
 פון אינטערעשו די אין ארבײטען װעיכע

י פאגאכ* אזעיכעס ה<«;ען באסעס, ו  פ̂ר
יירען.
 אנהענגער די אז אבער, איז אטת דער

 די דוקא זיינען אידעע דאז־נער דער םון
 ראדי־ און עחר<יכסטע אינטעיינענטטטע,

 אין סײ און ד«ו סיי ?ייט, ױ»יאז קאיםטע
D ׳פױן ?ענדער. אנדערע in ,א װאם א<ײן 

 םיםפאר׳פטאנען סאן געדאנק ראדיתאילער
 עיעםענ־ האנסערװאטיײע די און ווערען,

 לואנען באװענונכ ארבייטער דער אין טען
 מיספאר׳שטענריש דער םיט 1ב*נו*ע זיך
 דעם דיסקרעדיטירעז און פאר׳מיאוס׳ען >ד

 יםון אױנען די אין עיעדענט דאדי־ארען
 פאקט, אוים׳ז אנװייזענדיג מאסען, די

 זעל־ דער םאר ,קעםםען״ גאסעם די דאס
 גאװענט ראדיקאיוען, די װאט ז»ן־, בער
 צװי־ אונטערשײד דעם ערקלערען *ו אונז
 באסעם די זועיבע חאםיטעם, שא» די ׳שען

 װעלכע םאר קאסיטעם, שא■ די אוז וויאען
 עיעמענטען ראדיקאלע די ארבײטעז עס
 סיע־ םיר זײנען דעם חוץ װניאנס. די אין

 פראנע, דער איז פאראינטערעםירט ציעיל
 8 יאהאל הייםם דןוס לאקא?, אונזער װײל

 כאשאא• חאם אינטעדניישאנאל, דער פון
 שאפען צו צוריס מאנאט אײנינע מיט סען

 דער םון ילאקאלען די' צװישעז באווענומ א
 דורכפיהרוננ דער פאר באארד דזשױנם

 די אין קאג״טעס שאפ פון ■לא| רעט פון
 אנכ באארד. דזשוינט דער pc שעוער

 אויד אייגצינער, דער גים 9 לאסאל איז
 עהנליכעז אן אנגענומעז האט 1 לאקאל

 װעדעז, באטאנט דא םוז bv און נאשלום.
̂האלען דערסאנטע צװיי די אז  זײנען ל
 רא־ שם א האבעז איז נרעסטע די פוז

 רעװאלוציאנערען, זאנאר און דיקא׳לען
 דז׳שוינט חנר פון לאקאיען די צװי׳שען
באארד.
 נאר אין אז דערמאנען, אויך סעגעז םיר

̂קאלען פילע  אינטערגיישאנאל דער םון ל
 זײנען עס און נעדאנס דער ■אפולער איז

 רא־ די םצד םארזוכען נעײארען נעדאכם
 דורכצופיהרעז, עם עלעםענםען דייואלע

 װאם די םון געגנערשאםט די דאנק א נאר
 סאנ־ דעם פון נייעם, עפעם םאד ציטערעז

 ניט עם ויך חאט עלעמענם,. םערװאםױוען
א״ננענעבען.

 אין ניט םיר זײנעז זעה̂נ איחר װי
 םענען טױ אזן האמפאניע ׳גלעכטע סײז
 זא• נעננער אונזערע מאס זיבערדאז זײן
 נעליננען ניט די עס וועט ,t¥0 ניט <עז
 נאנצע די אז נלוימןן, עולם דעם מאכען צו

 באלעבאטים, די פון שסאסט באװענתנ־
 *רבייםער־ *לע זיך םוזען םאלגליך אח

̂■קעדעז. איהר םוז פרײגט
 פאתעםעז צו ■לאץ דער איו it ניט

 װעגען ס׳איז «ין. דעם םיט נאריכות זיו
 ליםעראטור, נאנצזן • םאראן פראנז דער
 געלע־ ערשטער חנר ניי װעלען םיר און

 װ*ם װארם. אונזער ««ונען אויך נענהייט
 »ז ערסלעיען, איז, איצט נאר ווילצן םיר
 םארנע• ימט האגען באסעס די װאס דאס

 v ס׳איז — נײעם סײז איז-נים שלאנעז
run םאחנרוננ חגאסציאנערע און אלטע 

 ןונרופען עס נמז טענ — נ»ספם די שון
 ,פאר־ דער מי — אםילו .סאוועמעז״

 זײער באצייכעכם איראניש חאם ײעיםם״
זייער tv »יז, אםת דער — םארשלאנ

 זייערע אימרי«נז«ז זאי «ס tv ,rv «ל»!
tnv grruvn צו »|5v ״t סים ארבייכמר twivt נים »ויר ױך םען«»חי

ttw .די ot’nv װי• מיר ױגיזז. דער פון 
̂נען ניט <ען  |j<׳ttt אױטסיידערם ק״ן ח
 אוג• און׳ אונז צוױשען ארײנסישען דד

 ךאקע• די פיז םיר חערען רנײטער,v זערע
 ו״נען«»םרי• םיר געריס, די און עצרערם

 אױס־ זיר ®יז זאיען ארנײטער די tv דען,
̂טיטעס, קיײבעז  ם<ורלע• זאיעז מעוכע ק

 ײעיען םיר און צד רנײטערםv דעם גען
 עואות, די נאז״טיגען צו בעסט דאם טאן

 *vs קיאוה אונזערע אונז. זײ פארזיכערעז
 ר*vפ זערנען מיט׳ן קומען כופעקטשורערם

 םיר• ראזעז די <v«מעו װי;ען ז״ יאננ.
 ארנייטער, אײגעגע זייערע ס*ט האנדלען

 די םיט אױםסומען שוין װעיען זײ און
 ה«• ,n^'ovt איפן... בעסטען אױפ׳ז

 נע• ריגטינ פארטרעטער ױניאן די בען
 צורימעװיזען האנען זײ װעז האנדעלט

 •tV נעבער. ארגייטם די פון א:נאט דעם
̂ולט עס צונעסעז  אײנפיחחנז נעהייםעז ײ

 דער איז װאם נארגעגיננ׳/ ״אינריװידועל
 ױגיאנס. די פון טויט דער און נענענזאץ

 איז ארנייטער די װען םאר, זיו יטטעלט
v צו צופרידען דין זאלען שא■ נעװיםען 

 אזא שאפעז הרעפטען, די אינער #רבײטעז
 1קיי װאם פר^ד^קשא;״, אװ ,פטעגדארד

 נאכהומען, קןונען גיט שאנ אגדער
 די ■רײזען, קליינע םאר ארנייטען אדער

 ביזנעם קיינעמם ם׳איז tv זאנען באסעם
 אי| טישעז ניט זיך ט*ר סיינער ניט.

 די און ״אויםאנאטיע״ די נאגדצנצצצן
3שא םון ארנ״טער די פון ,רעכט״

 סײ• חןר«רש*מ»ו םי« זײגצן םיר
w ױניאן ך tv טנ^ u  v b?v ת*ט v 

 tv זעחן, »י םרינט איחר ס׳איז און רענט
ר די פון ה>גדי*י<ו;<ן יי מ ״ נ  ז«רען וו

 מעגריױ. נ*ר rv װ*ם נןסט׳ו די דין
 זיד אפירו װייען ארנייטער די װאו ד*רט

 יודאן די מווי װײגיגער, טיט נאנוגענען
 חענערען דעס 1ם*דערע צו צװינגען «ײ

 הינייייטנעז, נעסעחנ די און סטעגדארד
 די »וו נעסעחנ די פ<ודערען עס וועינע

ארנייטער. םןורטגעשריטענע
 שריי• די ivsy; Pift אוינ״סען װארוס

 װיל. ער וױ ח»נײען «ו שאפ יעדען חייט
 אונטער •רנייטען אוטװיסענדע די װעלען

 אוו װיסענדע רי װי נאדינגונגען ערנערע
ovi אונטערמ־געװען װעט on פון קױם 
יוגיטן. דער

 ױניאן רי tv דעס, פאר ניט סיר!ײנען
o>v יואנטראל קיין חאבען גיט זאל נאנצע 

 V3• טיר נענענטייל, אין ׳עעיער, די אינער
 יעצט rv זי וױ ױניאן די tv חויפטצן,

vמvגr,עם חןרײײזען. ניט עס ק*ז ירט 
 ׳שעיער טויזענט 3 אינער פאראן ז״נען

 דער פון טײיען up* איבער צואװארפצ!
 הא- מען פאן װי חײנט יןורס, נױ יצטאדט

 זײ איידזשענטש גיזנעס פיל rtv נען
 נע־ חאס Dip און ? קאנטראלירען צו

 אונעזדע tie סך v 6װא ,on צו בראכט
ואפיר. אױפ׳ן בלײנען געוױנםען
מײנוננ, רn מיט דארום זײנען מיר

 םון קאםיטע v האבען װאלטען װען«יר אז
 װעטעם ׳שאי, tn*« איז ארנײטער עטליכע

יױ דער חעלפען צו זיין זאל עס אויפנאבע
tv’t דורכצופיnז v׳yo'Pvn  nn, װאל־
 און ױניאן שטארקערע « נעהאט to טען

 bv שעפער. די אין יואנדיציאנען נעסערע
 »רוטצורי;נ־ •סניציצ אוגזער זײן דטרף

)15 ויז״ט אוי (שלוס

וױיסס אין נארד דזעאינפ פון .אינססאלײשאן
אינדוסםריע דרעם און

mum־V> ־**Jet

)1 ז״ט [it (׳ילוס
 זיך ivp םיהרער אזא דאם און ניזאציע,

 זיך לאזען צו םארנינען אפט צו ניט
 שעהנע פון םלינלען די ־אויןי אװעיוטדאגעז
 ם־הרער ארבייטער ,דער םאנטאזיעם...

 פאגטאי אימער ניט קאז— ער זאנם —
 םיט טאן צו מערםטענם הא& ער זירען,

 פראבלעםעז, סיט גס,9«אס םון פראגען
 עם און װעחגן געלײזם ׳שוין טוזען װאס
 האנד־ צו פאלען אזױנע אין אויס קוסם

 די אונטער אמבעסםען סאז מען װי לען
 םון םיהדער די אומשטענדען. איצטינע
 — װייטער ער זאנט — ױניאז אונזער
 גיוזען ץ״ רעאחציאנער, ניט געװים דינען
p נראד, נעװיםען א ביז אבער, t פראיד 
 נרויםער רער םון יטובח מענשען, טישע

 ־,otjtnDn זיי װאם מיטגלידער׳פאםט
רען.״

 דע<ע• נ״ע יד ןצ אןד אפעלירט ער
 פיהרען צו באארד, דז׳טאינט םון נאטען

 און אײנינקײט םון גײסט ןיא ױניאן די
 או] נאםינײשאנם םאר זיך נעהםט ער

 דזש. גייעם on pc אםיםערם םאר װאחל
 דש־זעלנער אין באראנקענדינ כאארד,

 אלע די ױניאן, תר םון נאמען איז צײט,
 an פון נאארר דזשאינט פון באאמסע

ט׳ןרםין. םריהערדיגען
in■ אלם n  ,otn’tn פון ט׳שערמאז 

 ער־ ײיחנר װערם באארד דזשאינט
 .10 4לאי םיז בערלין, וז. נרוחור וועהלט

o ערשמער אלם tn ’tnro'M t װערט 
in ערװעחלט n a 66 לאקאל פון ריעזעל 

ם טער2 אלס און ^ ^י ם־י  װערט װײ
 מיילא־ םאלאדארע שװעסטער ערװעהלט

.89 לאתאל איטאליענישען פון סא,
w טשערמאן, נייער n nnna. 
 טשעו־ געווען אויו איז וועלכער בערלין,

 באארד דדצאיגט פרױמרדיגען םון םאן
n באנײססערםע א האלט n אײ ביים 

^ pc טשער דעם בערנעהסען רו  נא* ב
 םארשטעלעז אן םאננט ער און ראף,

 איינגעלאחמ זיינען װאם נעםט אײנינע
 איז ov אינםםאלייטאז. צום געװאחח

 ניט האן עו און ש«עם נאנץ אבער שױן
 רעדנער. איינינע צו ווארט דאס נעמן
 צום ליםט אויפ׳ן נעװ׳ןן זיינען וזאם

.i״tn. בד. בלויז באיווםס װארם דאם 
 װיים־פחד טער1 אונזזןר דנמאן, םארים
o tn ’t מר איז  ח»■ יאנאװםסי, ש. נר

ntoprtnםון ־ m נ^כטינקייט״, .
 rv עס װעמן אויוי דנםאז, ברוזתר

w צו גורל in נעםאלען an t in  i«t 
 אוים ח־יקט נאארה תשאינט on םון
 מאס נײטin «1 םיט צופי־י^חײט !ײן
in אויםנע־ שוין חאנו כאאח־ דזשאינט 
 iv — iv זאנט — און איצט ra טאן
 in אין tv האפנוננץן, voeva וײ האס

 תשאינם in װאט צוסונפט נאחעגסעו*
nvva נאר סאכען in  iv  .ivova* 
 און pivov ײי ינ,1פארבײנעהענ צעהצם

in וײיד וױ  rv  ov תשאינט iivva 
iv און ,moonrrpwtfp m אין
װמט ov דאס האםנוננ, »1 אױס יקט11

i צײם n ?וםען n  ttm חש*ינט 
 און וױיסט m ייז

ovn זיין rtv opatv

o יאנאװםסי נענ. ivi ווענען in.i'D 
 iv זאנט — opan iv טע.1נעפיח און
— ra tv צו v נעוױסען u־iv אין װעט 

in זײן אייביג נעזץלשאפט ער3מענשלי 
inn*c און טע.1געפיוז און iv צײנם 

 1פא *ריװילעניע נתיסע א ם׳איז tv אז,
 און עז,׳3אויםנע?לי זײ ען3הא װאם י,1

in י1 םון o in  iv .ivovo י1 ווענעז 
tva jvc,* סיהרער װאס פעהינלױים iv i 

t iv̂ צו י1כ צען ’c in״iv צו 03ם<י 
 און ,tva’Jpvao’iv האבען זײ װאם י,1

op’i i  iv מע־ י1 אז האפנוננ, י1 אויס 
 viv״t פון זײנען װאם פתיען, און נער

 ־1ם» צו זײ mviiva ערוועחלט לאהאלם
 װע• ,11אא3 חשאינם on אין םרעטען

iv?votppvrv T לען t אויוי vnvt in* 
iv r i י*1 ?ליר1װי װעלען און ?ייט,3חוי 

 צו iva’>pvao’iv די חאבעז װאס רי נען
 אאװ,3 תשאינט םון tvovavPn י1 זײן

 in םי[ 1ע1פיה י1 אך1 םײנם אס1 װאס
ױניאז•

iv jin  in אוים אייד דריקט on 
Tt vt invo in געואנ?, i'v  d>v tv 

iv זיי אאײנפלוםעז,3 לײבט לאזען נים i* 
 הא־ און ם״נוננ איינענע tv jvavn פען

dvi tva מוט viv” t אויםצר םיינוננען 
tvp'ii. יי*31א 1תםי אויך דארסען זיי 

 in םון tvoova און װאויל ׳ן1פא טען
אמאניזאציע.

ivn אויוי v i in נאף דינען ליםםע
 אלט1גע tvavn װעלמ איינינע, געװען
tn n, מי ivt” o r v, ̂נעראל  םע־ תש

in n a  ,t*ivv>vn w n va משוצױם 
ivrtivavo ,tvoavn פון *avvna*v 

 וואלינםקי, אסי■ ,oavooivan דענם
imivajna 66 לא?א< פין, m na אנ־ 

 און vpv> 89< «ת ivmvavo טאניני,
rv 1■א v נאר  dv ivav .nnav שױן 

rv אזיינ«ר 12 אחם  dv pm נע־ נאר 
tvavt vroa'n pni צו in  .tnavov 

ovn tvoivtro זמטשולזײנט ייך ,I  ivc 
pv iv r in  voavoin מן in ’ii rv 

tv««»nva»v צו .ovara
*in r i  rv  pu»>vn .m  im ia 

tnvrvt oJntnnv אלם pc ivtprtvavo 
oa*vrti באאײ oJnvinv rv  iv  pv

tnvva .איינשםיםינ dv עתועהלם איז 
v tnviiVJ יחנפםארם״,1 אוו ,פאארז־ 

 װאס לאפאי, tnv’ pc 1םי«לי אײן *ו
 חשאינט on pv םארטראטעז אין

aa’Dna in  pv ,nvva דו תאט avva* 
ja » ’b» iwta v iwatv Dan אתם 

v tvnva d vi rv  Dtiv pv ,װיכםינפר 
ivDavonvDa’v tv pv ivanvr v םײ

. 4טינ

,1S21 ,prn nmi7 דעם ■רײטאג,

ו דיי ש נ
ק ג « ס כ ע ר ע »1ג י

ימיעײיעבוו) •יי “̂עײעײיי

ד ^ ל נ ? י
(ואריועצונג).

iv חאט t pv 8’a■ it v״a va״n 
Dayn ,איהר געקושט גענוםען opipya pv 
pnv tva'iM. י1 אין 1איח

 וואט — 1טי umr pv 1םי ואג —
aayivr iy 1אי c״T ?iy דו — נעזאנט 

rv נײ אוינ סוזט, דו סוזט,  in ח״ליג 
ya'> iytaiv, דיר ניי אוינ jjn iyi'o rv 

>jyay און o״iya. א•־ דט 1י1«עי איו 
n  ra tytv< װyשװע צוזאג^און 1מי סט 

jyi. צו 1םי זאגסטו V ׳}looiyre
iy^« איך צו, 1י1 זאנ איך י¥ם, —

.oavtyao’iiv שוואך זי האם —
 שװא־yג אוז Davtyaw איחם חאט וי

yi,| וױיל iy 1פא ג3¥1שט אזוי אט1 חאט• 
 נע־ גיט iyav האט זי איחר. פון ראננט
 1'א האט זי ,vavtya האט זי װאם פיינט,

iy i םינוט tv ,osvioya װעט זי tyns
y>v n אױוי «•'<׳«  pv. •ya'a in 

tvavt y'oiv'a, װאס iy איהר פאר האט 
tyPvsya, חאבען in'M ניט •typviryaav

t"t D'a D y«'t װי n ...nnav y>v 
o*a Dyn װאם טאן ovn 't ...tytD vPtt 

T>iny jya''?a איז pn, זי װי rv, און 
t Dyn ya'a iy' 1 אויוי iאך »pv ,ty>'a 

iy ya>yit tic ,tyavt yanytrD'a n האט 
iva itrv tya»n ,omya אויוי iya v־'\ 

ivd ו 1אי צור״צט, אוםן* t'v n«'?p in 
in  tyaipyaw iva ױ צו 1אליי חשק» 

■tyavt VP* n  tnyt
t, חאט Tt ניט tvoP*n3"v eavpya 
:נעםסענט איהם האט און

1 tyr't iyn —אסםריםעס, י1 אם
-------oavtya האםט דו װאס .

nvaiya יט3 איהר האט in  Dtv̂ ya• 
.tya'iay

— o3׳ t i  ivc rvאון 3וױכטי יט 
 שוין חאט — tyont יט3 אסddcivi 1 מ

osuPvi nvaiya פון panya” 3 itrv״o
 Viwya pv Davtyatv* 1םי אד1 חאסט —

1 ,tn1 יט'צו tic myo tnyiי tyavt•
v —־, tyoynvc avn'a — האט 't 
oatpya. אויך

6. n חתונח v ,VP'OV v tyrya rv 
v rava״yavca, נייי in כלח pv חו̂י 

pc D'anp yo>nyvya vvPov n  ivc 
a״n .י1 צודים •ya rv  vaynnyovyo 

pn iyovioivc iyn■ ׳ פלוי^צװײ•ayo 
B on : tyr.יyםtyש^ײפ**dvi y»itr ŷ 

lyp'ovp, on  pv iya״ <•ypivo dpvo 
inyo .jvd האט nvaiya ניט *yaa” v 

iyaovi .tnv< זיו האט ivc tyo*vttya 
tyo'na v iva .מחותן t'v ,oayoriy 

nov tv a'nvaiya tynya ypvo iy׳iy 
ic״w iyi pv ,ia חאט iy א״ר ןיד *va 

on ivc oaviD ן31ש pv חאט I'M 
 איחם ״a ים1װא ,maair oavoya שיאס

. pv האט חויז oaypya nvaiya Tt גיט 
iyaovi •t'tivi האט v ;yô vttya שםי־ 

a n n  ?yp״*ivc ,iyavo*nainn D 
opvia םיט v tPov תוחדומיטיטו״ 

 nn v tvavotnvc גיט ovnjiya''p װאס
 iva ; tnn in טימיל v איז 1”«י איהם

pvorav nn  oavoya ovn tvo?ypivo, 
iy  tv װאם אויך װ״ש D׳iy pv ,oa''o 

opypvryaiv tiv opvv'ovvi ovn םיט׳ן 
*Diyirmn ' i  ovn iyaovi nyra av? 

oavtyao'nv. . ליװ־
o?vnya tyavn tivi tiv nvaiya 

a״?tyovtw tya'ivn |ya סיס vo in־ 
jyayan tynya rv טעז,  voP* ,i  Ufa 

t'האט D m'V ovnya Tt״«tyo tv ja 
 vayPva tyiyn* זיך tyo םוז ,natnn האט
” 'yaaiאוך •Tt ivc םים T האט ואד 

jaaPveya איהר •
 nn pv t'nvaiya ,,a Tt ovn איצט .

pypva'B in  tya'>pyaiyanv, װאם t'v 
n v 3 טאל tyaavayaavײ <«•c .piyaovi 
jya װיי, יי *ivo pv iyaovi ,nvaiya 

t pv ttnrt — tvo?yp״iy ''ic  iy ,צייט 
tyavn dvi pv 3 זײ ,ataya ovnyaײ *iya 

jyavPp pv Pypva'a ty>'ar tiv ,ty'nva 
c »ייי r in׳>.lyovyo o'atc yava iy 
ייי ראוי an גיד ײטײ י  oavayat'iv ,וי װאס ?ארטען־שאיל oyoa iyn*ia uvn 

p״tnytyaav D*a >voa, און tnvnya rv 
an  pv טיןי oana .oi'Dnyoa'vivc 

ty'nvaiya «a tyaayn Tar t'nyra ,t 
ח ז י®|יי ״  on'v tvavtiyoaiv איז יי

tyaya tiv ty^'anvanv divp iyavn 
Tt tyoya pv ^nvy nnav iva on'v

האנם. א tyvaronv tytv> itrs זאל iy אױזם גיי
rv  ay אױך in  tnvnya tyayaivc 

*ya ovn tup ovn ,mnar n  pv avtw 
nvpya tyaya׳o'a irana oyn n tv ,|y 

jyavoin, אן ;yo'iopv tv tntm Tiv't 
tiv מרמוװ׳עז, נײ Tt ovn ,irrn 

ovn ,pnr ittony in  oToryaa''v
ײיז, ״°’*12 « m ײ׳מ מ  ovn •w ״י מיסמ ומיס ovn jir י lp אי זיצט

לעװץ, .t *ון

tyavn — tvot’yp דױי וי iy;yo ל״נט
 ט»ראנט m'V pa — איתד tic ממויטסט

 omya tyavn זיי .Ptvn 1איח P® יייז
in v n וױ iyaovi t iv  .ia'p v w און 

n , m'V w oavtya tyavn tva>ypi«o,״ 
n, זיי oavtya tyavn צו *vii ,ty'nvaiya 
 oufpv) ovn "t pc iya,״v nny’ ים1
 זיי און ,iyDVc in'V p't ,nvePv t יט1ל

tyavn זיו T>ia''ic 'itv tvopvnya, 
oaynva 'itv. - ׳ '

lopv tv tyiyn P# oain•' ־־־  n 
tyavt m'V '* iyaovi »av>c — y° — 

pv מיר .tyo'Woav lyovyo tie ty>'ii 
v«> אימיצעד 1טי iyavia v tyaya»' צי v 

oyn ,iayDO*iya” a טיין t'v inyo oic 
lyovyo ניט iv״tyoipa איו איז oya

P3״ <VDaיט rv  iya v t” iv  inyo ' ' .oavn
i איי °v" 1אי —  to  tic tyivnyt — tvoaypivo tyavaiyoaiv oay>c — 

o tytv^vaiya'v״tyaya tvvava t בײם 
“ ovn ivc t tyovit ivc .lyovvo 

w n  ’itv םיי rtoPViVa ,ova וױינט 
tyo'aya סיט tv ,tvooyiaopy tv איר 

iO'nv oavpya ivt Tt e?vn״tyo. ־
-ovn tivi "V זיך a׳typviryaav o n y ''t tic י י ----—_ ייך,ר‘

tap t זיה נײ פיחל איך *“ v  tv 
tyavp ?yn TV ,vb' io pv yoia ,v p’t 

' ovn ivc ,tnvn yoonnir׳» i  tyw 
VTt pv jyp'Dnn tytio ovn t v  >vt 

an  ovi —® 1די ייד — 'itv 
 aiaya o״n איך — iyav? iyaovi פלענט

tyavt ' i  tyayn. ס׳ז״נען vapytv tvivc 
n 'ii אחן nvizv.? ז״ o״tv ,tya וײ 

*m j םוז vלעמyז׳ tv pv ם׳חיסט 
iy ״t tyr't ,oyay צו i pv VO'a חיים 

זײ. pc אויס Tt ט׳לאכט אין
ypavip* taiv ” 3 «t pen'o — 

tyrayo — האט *y33” iv tvopypivo
iy ovn ,tveivn .װײם 

n*yjjta חאט iv״: oinyaa
איז ״ראוז דיר, מיט אח מיר מים —

̂״טת׳ע ”t 11 ח .y'iyovP אז >v,ייסט tv 
 איך .lyovyo tic tnyaamv װיל י *
3 avtזאנ איד נעװים• אײױ יט iv ,iva 

 poovVva you v- יייז oayii ײ אױ?
 '־a v oivaryaav tyavn ייעלעז טיי 1אי
tv̂ יט<»לעס yn זיר כייר v tycvmvc 

 iva ty?yn סיי a'iv pv ,oyara לypשטי
Iwvp מז o'liya t ײעי \.nvP א םי v 

n 11 זייז םעחדגיט  tiv .ivw u  p'Pילסט 
iva איצט tya'inav• ט׳סאן vo niaovaa* 

.y'iyovP V PCin tya
i 3י1נל איך — ' i ,ניט ooyn n  tv 
tn P אהטיאר, ים1א n  m זאיסט il'c v 

'«i'iv  inp  ovn —  tvo iy a " i8 in v i

p iva avn t v  — .oiycoayya oyn״a*
tvt iv ניט םאר ו 'opv iv tv ,oiynya 

oyara v tnyn tiv y ra iy i pc pynv* .jvo
tvi rv  ovi —־ yvava •n ypvo 

 ya ava v ivoaypivo Tt ovn• — צוח
,nnov ס־ט י11 טאן

t אין — iv  anaa t v ניט itv' 
vpu to opnyvin nn'v avn ,Pivor 

tyayn די i״pa0 —״”pa'?my tiv o 
ovn זי n״ivp'o tv — ,oiyiya nyo גיט 

o tv ,riayopav tiv TPiny t” t׳p'ii 
I'nv* י1י1א a iy i׳ayay w Tt tiv ya 

p .]yaajinyi״v âyo i׳nyvava in  t 
ivp o ppi ט1סי  vt• סאן iv tyaani* ;י

tya, 3 איר ײאס '<nיט a .tvo׳tya” t 
.ya'Piny pv ya'iayorav aiay* tnvc

iv iyav — װאס >■ ovi iDociin 
tv p't tnyn iva i ' i  Tt >vt avn iva 
tie nvaiya m'V ovn — '< ya'iopv 

a dvi״ oayicya רי tiv .yavia yoiv 
— : octnoyya '11 'itv in'M ovn iy 
n חאסט opya i ' i  ,rin pn Tt ים,31נא
3 oacin n1 יס .oPya p'p tya'iivcי 

a tyaao tytio ya*a in  v iv  aya'iopv 
.o'a dvi oobivi n ,\vpvP

 איו װײ< iva ,oiya n *»a יט3 —
p • .no״Pvoa סײן pi tyaya tnava>

3 t vיט «»a'nn t — האט oavtya tn»i 
 ar tytio >yn•> איך — .avonpi םיט װי
y<| אױןי ya'a in.

ovn — riB'pp 'i  rv  dvi ov — 
in איוטעו j'laypipav ,oavtya ipiuvi 
— .avp t'o'o a'iay>pvnv tiv I'nvi 

ooiyi n aana ,n tiv ייד n  : t f  dvi 
tytio oayn אויוי ימז8ש !ya'a iy i 

itv ayay' ס׳קאן װי pv tnyac'iiv ovla 
 op'ar'o tiv eoya'o ! ivovyo שפילען

liyovyo אך1 ם׳דארוי tyny> ayay, 
nvaya iynnc iviyi tyavn tiv tyavp־ 

Tt loeiyi aa'ia 'itv .oavPvo oya 
 ש»י■ pv ranopv tv tyiyn, : av דאס
tvP יף1א ya'a in,״ avi m ױאים ya* 

.0”pa'i">p v iva tyn
tv ,lya't pa t v — איך !tyavp Pyn 

oavtya tivi ovn — סיט .niarpy
vk —! — חאט ovnya nvaiya 

a v iva11״ — •tyavt i* by1ײסט ,ovn 
avn t v נאמיט asp* ;v ivn ,tyayart 

oyn m i v in  typ iyn iyav .yan 
i ' i אױוי אתיפלאמז v typ'ar ya'a in 

p ir t i  ;yo Pvt tiv יא >yiyovn ,tytv 
if typ’ar iv tyaya in  tvo oyn tyPvi 

i סיט yPvi v tycivnvi* in מ׳װעט i״ 
ooPvt n  tv tiv ,tn'mvo'iv lyoiyn 

,oavpvo tyoana an  tyavn iP'cv 
3 art loayiiיט tiv tP” iio 'iiv tyavp

אםאל
חעללער.

t האג םאל םאנכעם v םוםה 
n בלום רויםען אין װעלט ג«»ע 
 !םרינקען זיר זעהן צו

 כאלד־ איך וױל אלעם קרינען
1נוו»ל םיט צי גוטען, םיט *י

!קען3פ»תי שנױל — ד«ן און ! . •%
 קלעחר״ » גיב איך «ז םאל, םאנכעם און
 םרעחר, v פאר פאמיטערם איו 1װע

 פארדארבען — ק3געד־א נ׳ם1פ ט1אוי«עשוידע װער
 שעהן גאר אױם »לעס םיר זעהט דאן
 , שטעחן תחיג זיך װעלם דיי כ׳לאז און
! I!שטארבען מנגערחײד. ניט װיל
 איךאריעז כעס&אלבין3ס*

 ;שפיעז פארניפטעם v — ער33כע יעדען פאר
̂ןס spin יייר כיז — מאנכעםםאל גרײם «

!םוים דער א« נים ז«ג«ר ש^קט םיך !
 • -% • ־־ ■׳־ ■

 שװאך ױך איך פיהל םאנכעםטאל און
 שםאך אץ ש«ד םיר שײנם «לעם

 ו גרײם איך ין3 ®נםלױפען — םאנכעםםאל
 פיע א קריג און שםױם, ts anp און
 שוױינ א מאך אץ פ»טש א כאפ און
!טױם טארץ אײנפאו ר ע ם י * און ! !

p1״ en  oyn iyaי  אפ ,jfivi י
,inup pv yoa'̂ ya yvava n in

idpv mvnav ypv tya'״t »י —
iv tvoipya 1 יי |ypvi you

t v — גיט, װייס mi זיי ivi” t מד  נ
tyo• איו iv ,iva o'mi ו י  mb׳ pa י

v ya'a iy i v iv #׳iva yany ,יאחי iv 
p;״iy אייס v pa tv  tv ,o'a iva 

nov׳iy אלטייי av IVP nv3*׳T  |yp 
17'tv ) |y?vi yr'ovovn ya*o .ח

 j,#' יר1» ואס וייסט1 ײיינ, yaya'*v םיין
pv t v  Pm׳pir avi avn p א»שר Tin 

iocav? .jyayaivc שוין זיך *yonvc 
typ, אזױ װי oyn'o דיר yvMU tyaya 

. ;.yp’i r  iv ivpvi
— tyaya tytio tvo oyn i*o — 

ovn געזאגט זי Pic ס׳ט ,mâ py
m זיי ,  tiv oavpya tyivn טיסער 

oavtya ovn iyaovi :
 tn*n iytaiv tv ,vno כ׳חאנ —

tyoya tiv ניי ויר oyn in'M גיט pyn* 
t« iyaya tynya )yi rv  iyn tiv .;ya 

P'lM iva Tt oava na'pp ,i, 1 איײ  tv
rv 1שוי סעו lyaypvoivc v,

,ovc'tilaav ovn• ivdpvpivo
— yo'iopv tv p't p ir oyn ,t —

jaay'psa'va iyaovi iyoPv iy האט i
p ivp o vi —3״ ?voaיט I tn'ova 

•oay ooaiy oavtya nvaiya ovn — 
|.yavPr

— O'a ,iyaovi iyoo'o rv  oanya 
oavtya tivi ovn — n• — ייד pyn זײן 

.yo'iopv tv
ooP'ii n  tyi'»o — ייד to  O'o 

*«•n »m m  nvaiya oyn — ty'oa 
a?vn ,oaaiy־a” PP — a'Dvar זיר ;o'iv 

.ya'a ' i  m v  to
ovn — y״a a'iv 3«pp איר — i 

aavpya tin.
njta oyn — i וױיסו —  iva ovn 

a ayay ovnya iv rn  nva״nya — oy 
”a איז pp ,ya'iopv tv iyn ױ  ים1א י

iyav T« — IVPVI yoaya 'i  p'ar pv 
Pyn יט3נאר ויך o׳'yc,| איו in  pyn יס) 

.tvepyn o'a pv tyiyor
3 to  a*io avi ,t”( —.יט ono n 

t 1םי v  •lycpyn נאר אר1 װיים n n 
D” ii t v  ; ya'a in  iit o'.nva P"n 

n ניט  |iv ,tv oa'in'o mi ,« ooip'o 'n 
 jycpvn tytio 1סי oayn n ייפט.11

1 iynya .o'a ?voa” P a rt —
— tnyt t'ir  typyn i'o  .o” iPv — 

»<m n op'ar — .oavtya tnn ovn 
iyn .pypva'a iv ” v ניס V tnaivp 

aavP p ir — צייט ovn — tynya 
•ava n  rv  lyapyn ,tvapypivo oavtya 

 vaoiv tvaytya inarya tie* צייט צע 1
ױ »יז ײלייג׳ ”tya'mya yp י ii ypv, װי 

tyaytya • opvii iy אױוי oypp'ar. — 
opyn, nvaiya.״

tyavn "t זיך .P'ar oiv tyoiaya 
ovn iyaovi iyoPv in נראר ’*ya v 

,oavPva tvr'ovovn t'tivi t'v tnyt 
nvaiya tyavt oov ovi oayPc iy  tw,!׳

•* .”a in  tvnva o'a rv  tivi pni 
tn  ioonyi — ,װי (יט tvnv ym'v 

Pipoio in y ' mi pv ,in'v pv tyayna 
o” anv o'aa in'v tw, חיינס jmva n־ 

ynpn in'v tiv nn 'v tyaaia ! ,װיפיל 
yapytv i'o  tyavn ,iooa” o װי Tiv ,M 

yan'a in װי tv ,oy ooip ח oaPvt 
t tnyt o'a o n

 in* װיל איד iyav *יז, nyt איך —
tw יט) tiv ! tva'ii איו T'V oya, 

i ,t v  ovi oavt ,יט) on oavoin יט) 
o'a inyo oPyc ay .in'v ivc, זאל זי 

! tnyniyi ovi
P'P* m 'v — איר ײעי *a” p an 

,in  i*a t * avt ovi .tyavt o'a Pvo 
oonyi n ייך האב איך  avn ,oinaivnya 

o'a o*i.
pm t» — אתיט) m  troavio

.pc
aavP ooyii n  tv ,ioca''o tiv —

¥ tyopvnp'iiv in 'v .tya*p
voa” P w in  Pyn t v  •V' —> יט) 

tytvPiyi• ױ ײיל איר  n p'o tyavn* י
ya'n טים חיים o׳rP'ovc p. םים yPv 

o״Pyn mna ya איד it v  |tv tycoyp 
.tytvPin o'a

n tw — ,םיינסט *a'iv oayn n tv 
1 tyin'c

tnn'CD'iv Pyn. איד —
viPn —, יאל nov t"t on.
iya* — איר itrv  o in  ,T'v oya 

ot” in»a •twin a* ,איהו־ t tv׳*tvp 
•tyavo TPP'Paoiv Tt
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נאםק־בימןל רעדאקםאױס פון
׳טטרא;•, v וױ װארגונג, א גינער

tvovviiao ואן*,1טיט om זעיוסטען 
 נןײרר דז׳וױנט *יטער ועו חאט ׳־וני
 דרעס-א־גדוסטרימ pit וױיסט וער מין

poptpv\pvn\ טסשלח זיין out *ג״ 
 ‘אײ נאארה דויסױגט ןןױסעמועהיטען

ס אפ׳ד חאט iy ,־עו  IV חאט (וטאן, ̂ד
 *Pint זעהר pit yt’iyn*io נא(*ע ןיין

mat סן טיט פארענדינט טעטיגתייט 
 זײן אלס נעסיחרט האט ער װעינען »קט,

 *’» גיט pit אויסווםיהרען, אליין פריבט
 נאארד. דז׳סזיס נייעס *וס עס נעריאזען

 »יז װאס אחט, אן ;עװען p» דאס אםת,
 *ivn otv ;יט זעחר זעהר, געװען איחם
 cv װי פרינט״נעפיהל, דער אבער *ען,

 איהם iac tytaocv) t׳a אױס, ועחט
 *oftvtJDWia vs’Dvtiyo װי דענע־,

>C” P3D.*
 מ׳ווט׳ן pa נאשטא(ען איז ora דער

pit ױניאךםיט״ אײנינע פאל׳משוט׳ען 
 חאנר־ וײער טיט חאנןן װעיבע גרירער,

 *ו ;עזונט (יט, imv כווװאוקטזיגינ ?וג;,
 זײ״ סון tvov( שעועעס רעם םאושמוצען

 אונטעמרא־ אױך דעדטיט אזן ױניאן ער
 *PV איחר pa קאטוי־שעהינקייט איהר נען

**ויסטענץ.
 *V( ארויסנענענען איז אורטייז דער
̂ומיטע, א סון װארען  אל־ דער װעינען ק

 או| װײסט דער אין כאארד דדשוינט טער
 אױסעײ ע«יעל ס• האט דרעס־אינדוםטריע

 גאנ• די ;רינמיך אונטערוובען *• וזעהיט
 אױס־ אננעדענענחייט, סקאנדאריעזע *ע

 דאן און װירקויד׳עורדיגע, די געסיגען
 ׳טטראח. געחעריגע די זיי סאר אוױסגענע;

op נא־ און נאמערחונכסװערט אנער אין 
 די םון מילדפייט די װאוגדערוננסװערט

 וזעכסטע די און ׳טטראשען ארויסנענענענע
 אױס דער םון אומוארטייאי׳טלייט

 ,אוים־ חאט וי קאםיטע. געװעחיטער
 אגוײ אן סיט .*רױסצוקוסען געמידען

 װעי װעגעז איע, נענען סארדאםונג גער
 אז ניטא, *װייטעיו סײן במעט איז עם נע
 םאר דער אי( גאטייליגט זין־ האבען ויי

 כא״ דעם pc סאושוו״טונג און םאםוננ
 װען דעם, םאר טאג « חענר־בילר סאנטען

 װאהלען די פארקומען נעזארט האנען .עס
 דעם פיז חאמיטע עקזעקוטיװ דער פוז

 חאם vc'otfp די לאטאה. ררעסמאכער
איםיועז, םאראורםיילען »ו נעחיט זיך

 דער נעווען נור איז עס ײעלכען װעגען •
 או:־ סאמע די און *וױיםע״ םינדעסטער

 גיט אויך זיינען *וױיסעלהאטט״׳שולדינע
 העכסטער דער סיט נעװארען נאשטראסט

 געקורט, זײ װאלט עס וױ ׳שםרעמסייט,
 זא־ םענ מען םעגליך. װי סילד, אזוי גור
 םרא־ ׳טםראםען ארױסנענעבענע די אז נען,
 התראח, א םון כאראטטער cm ניכער גען
בא־ װירקליכער א סון װי װארנוננ, א סון

••̂וטראסוגג. .
 ארױסנע־ די םיט אז )?לאר איו עס
 אונצוױיםעל־ די גענען ׳טטראםען נעבעגע

 נע־ נים טאמיטע די האט חאםט־׳שולדינע
 נא־ די פאד אונםענליך םאכען *ו םײנט

 •p«' וױדער װערען \vm *ו עטראםטע
 זײער אין סיטגלידער ניצליכע אס םיװע

 נעחאט דאם סאט*טע די װאלט ױניאן.
 ׳שורדינ־ די זי װאלט אויםצוםיהרען, כדעח

 זיי םוסיענדירען *ו א:׳טטאם נמפונעגע,
 טערםינען, נעוױסע םאר ױגיאן דעד םון

 נאנ־■ אין רעכט, םוקען םיט אח נעפאגם,
 אלט ױניאז, דער םון אויס׳סליסען זײ *ען

̂ןן. ײער צו פאדיעטער און ׳טוגאים ײני
 אין נעקאנט אורםייל אזא ם׳ם װאלם ד

 םענליכ״ די ויי פון אװעפנעהמען נאנמן
 אינדוםטריע, דער »*ן ארבייטען *ו קײט

 יר די װאו ׳טעפער, די איז ומנינסםענם
 האט דאס קאנטראי. איהר חאט ניאן

 חאט זי געטאז. נים קאםיטע די אבער .
 די »ז אננאטראכט, איז נעגומען נעוױם

 נעװארען נעפונען 4?ײגע וועלבע טײסםע,
 ניז נאד האבען ׳טולד̂י אונ*װײפעלהאפט

 <#•p א אלייז זיו איגענעבען נים איצט
 נע• אזן נרויסק״ט די איבער ח׳פבון רןן

 פארזיגדימן״ויר זייער פון ױאלדיגהיים
 מימעז זײ םוז פילע ױניאז. חןר

 נעפעיור״ אזױ גארניט א־ז עס א« אי׳ז, נאך
 פון *ייט דער אין חאבען «ײ ווען <ין־,

מעטאדען די ערהלערם וואחל־פאטאײן »

 זײעי אין זיי, דז׳פאנס. פעט׳ו ערע
 אונפארא;טװארטדנ״ און ;ײנטזיגיג?ײט

ט,  םארועטערי׳פ װי אײן, ניט זעחעז זיי
 איג* גאנצע די געגען איז תאנרמנג אזא

 *yp די געװיס האט דאפ טערגע־עאגאר.
 אױף אננאטראנט. אין נענוטען מיטע
 to נערעבעגט, דבער קאמיטע די האט
ע c ז־ינען װעלנע טענ־פען, ויז iv s ניט 

p|  טענ־ פארדארכע;•( פײן דט ,pusprv ״
pv,\ ע אטת װעדען נאלר נאו חענען 

 די זײנען דערפאר און ת׳אונות, גערי
 אזױ אױסגעפארען אלע נעגען עטראפען

 דעדזעײ פון סילד, פאוהעלטגיססעסיג
 נע־ אויס, זעחט עס ווי איז, מײנוגג נער
 אין נאארד, דז׳פוינט נאנצער דעו װען
 חארצער ניט און סיילדעכ ;יט חאט ער

 חאט נור ׳פטראםען, דאזינע די געטאבט
 אײנ• כמעט פאטיטע דער פון אורטײל דעס

 א־ינינע פון *ויסנאהצ דעד סים ׳פטיםינ,
נוט״געהײםע!. װאו.טס, נעצעחלטע

V
 טעטנןר איין איז מיטיננ דעס אויף

 ארױס• נאארד דז׳פױנט אלטען דעם פון
 פאד די פאר ױ׳פר מלמ אלץ געטואטען

 \p2Vi *ו נעזוכט האט ער אורטײלטע.
 כא־ פאליטישען א אורטייל גאנ«עז דעם

 זײער געזאנט חאט מענ׳פען, די ראפטער.
 רעם, אין נור ׳פולדינ זיינען פארט״ריגער,

 ■«־ סײנונגען, אנדערע חאנען זיי װאם
ױ םאציאלע, און ליטי׳פע  פיח־ אלטע די ו

 אינטערנע■ חןר און ױניאן דער פון רער
מיז איז חעגד־כיל דער יטאגאל.  Fja נ

 דעד אין *וט׳טעיעגיש. א אויםרײד,
 און גע׳ם׳טיט מענ׳טען די װערען אמת׳ען

 רער אירעען. זײערע םאד פאר׳מ׳פפם
 דא־ האט נאארד דז׳פוינט םון •רעזידענט

 *jh זיין אין נויטינ םאר נעהאלטען רום
ערסלערען, *ו אושטימונג דער פאר דע

 ניט ^לוטין איז םארטיידינוננ דיזע אז ,
 סיינע אום ניט זיך לטmחאנ דא אטת.

 דעליניעזע אדער כאציאלע וואליטישע,-
 ױ־ דער אין מייגוננס־פאר׳פידענחייטען.

 װעהען עם און נעװען אימער זייגען ניאן
 פאליטייטע םאר׳ןוידענע םון מענשען זייז
 יו־ די און איבערציינונגען, םאציאלע און

 נע־ ניט פײנמאל חאם אזעיכע, אלם ניאן,
 ארויסצזא״ נארעכטיגט םיר זיך חאלטען

 אגטיפא* אדעד םימיאטיען איוזרע מײוען
 *ד. יענעם געגען אדער דעם םאר טיען
 ניט האט ױניאן די to איז, םאפט דער

 אנטיפאטיען. אדער םימואטיען אזעלנע
 ■ראיאנאנדירען און האנען טענ יעדעו

 װיל, עד אידעען װעלכע ױניאן דער אין
 צום ;עטאן ניט װערט דאם װי לאנג, אזוי

 אונפארסייד* נױטיגעד דער po ׳טארען
 קרי״ םענ יעדער ארבײט. ױניאן ליכער

 דער םון כאאמטע הענסטע די טיקירען
 װאס האט ער אויכ אינטערנע׳שאנאל,

 האנדלוננען. זײעיע נעגץן אויסצחעצען
 פאר• זאף, איץ אבער איו ?ריטייאנען

 אונםערנרא־ שמת, װארפען און לוימדען
 ױניאן דער po עקדםטענץ סאטע די נען
 כא׳טול־ או^די זאר. אנדער «ן נאר איז

 זײע* םאר בא׳טטראפט גיט imtm דיכטע
 חאגדלוכנעז, זייערע פאר נור אידעען, רע

 פון געפיחל א מיט מעג׳פ, קייז װעלכע
 םאדאנטװארטליכ״ און עחרענחאפטינקייט

 ?יינהיאל זיך װאלט ױניאן, זײער *ו קײם
••ערלױבט. ניט

 די po איינער ענדינט״זיד דערטיט
 לעכענס• דער׳ אין קאייטלען העסליכסםע

 טיר אינםערנעשאנאל. דער סון נע׳פיכטע
 קאי־טעל דער איז דעדמיט אז האפזן,

 ק־ינ־ קיינםאי, אז ;געענדינט װירקלױ
 אועללעם פארפוטעז ניט טעחר װעט םאל
”I איז P ,אינ־ דער *ו נעהערם ײאם ױגיאן 

 ׳טםארק זיך װילט אונז טערנע׳שאנאל.
 ם P וזאבען פאר׳מ׳פום׳ע די או נלוינען,

 ;ע־ א«ן עס ׳פיעכט. אזוי נעםיינם גיט
 לייכםזיגי׳גע, פון חאנדלונג א םעחר ווען

 ב«ד |io וױ פענ׳שעז, ױננע אוננארעפענטע
 זאלען װעלכע םארברעכער, יואוסטזיגינע ,,

 סיט־ אונעהרלינע אזעלכע מים אבזיכטליד
 ברע• רmא באהערשען אדער וועלען לען
 םארשי־ בײ האנען םיר ױניאן. די נען

 םיוי ארײננעקוקם נעלענענוזייטען דענע
 םיט םענ׳טעז• דיזע סון אוינעז די איז

 זײ און אביםעל, נערעדם, זא;אר אייניגע
 אײנ״ em ;עניאכט נים אונז אויוי האנעז

 ױניאז־צושטע־ נאײאוסטזינינע po דרוק
 דאזיגע די אז דארוס, חאסען טױר חנד.

 ווארנומ א זיין נור ניט וועלען ן
די

F *
 װ׳ננינ• װעלען יפטראפע( דאויגו די או גור

נאשטראפ* רי po *אחל געוױסע א סטענט
pit יײ אז ;נאױנוגג וייעי *ו נרענןען 

 ייר rims ־יניע v־y״r א״ע טיט װןלןן
 XI וזאס דאס״ מאנען *ו גוט אנשטרענגען

 ײע־ ״עכ׳סעו ו סאדגדא:*,. דאנע;
ciiv לען j דאס נאטראנט, א-ן געחטען 
 געםײנט ניט אוסן נשום חאט ױגיאן די
 יד אחטיװע אלס אונטעגלױ זײ טאנען *ו

 אזוי דם *ופונפט. ר1דז פ»ר ל״ט ;יאן
 וואלט דאס װען געחאנדעיט, זי זואלט
 ,otppipto ױניאן די *יל. איחר נעמעז

 נא* נאשטואפטע איצט די pc פ־יע אז
 אייגעג־סאפטעז, :וטע זעחד טא:נע זיצען

 נלױ• ןײ װאס אין דאס, פאר ענטודאזם
 םלײסיג• pm א׳נערגענעגחייט פיל נען,
^ אדנ״ט. זײע־• אין ?ײט י  זיינעז לי
 אױםגעאײ• די גומע, די אט איצט ניז

 נעװא• :א־װענדט אײגעניעאפטען נעגטע
 )ח1חלומ פיפטע אויוי דיט, אײן po רעז,
 דירעס* «.־ם זייט אנדערער דער po און
 ױניאן רי ױגיאן. רער po שאדען טאן

 דארםען ׳טטראפען דאדנע די אז חאפט,
 ,jjiprii נוטע ד• חאנעו מאגנע אױןי
 אפשטעיען, איצט זיף דועילען די דאס

 אלץ, אינער ח׳טבדן אלײז זיך אונעבען
 װעלען ;געטאן איצט גיז חאנען זײ װאם

 ױי װאס שאדען, נדויסען דעס אײנזצחן
 זײערע טיט ױניאז זײער נעגראנע חא:ען

 אונ• אסט pa חענסט־איננארענענטע,
 װע־ ותיען און האנדל־ננען, פארצײהלינע

 טיטגלי• געטרייע אינעמעבענע, גוטע, דען
 זײ• סון בעםטעז *ום טיטװירפעו• און דער
ױניאו. ער

סריסערעדגעס. פאר װארט *
חעדשט װאס שמוזח, נרױסער דער אין

קלאופטא״ אונזערע *װיש«ן געװיס אי*ט
פון רעזולטאט נליפליכעז דעס אינעד נער
אינדוסטריע תראופ דער אין סכסוך דעם
פארמ־ גיט מערנעדטי• ;רויבע די טאד
״װא• א ואס־כלויז איז דערװייל אז סען,

װייט נאך איז װאס םעניטטילשטאנד״,
חאפען נאטירליר, פרידען. אמת׳ען פון
וױיטערע *אלע אז • וױנשען, אוז מיר

פרידליד, אזוי ענדיגען זיך זאלען סכסוגים
איצטמעד. דער װי אטת״םע;׳טל«ך, אזוי

אזױ טאפי ■•ועט דאם אז שװעדען, אבעד
־ערפאר pa ניט. יריני;ר קען דאס זײן,

אנ־ פדיסעועדנעס סאר ארנייט די לארף
jr.pt װי נאגיישטערוננ, דערזע?בער מימ
טען װען מאנאטען, עטלינע לעצטע די אין

מלחטה. אויזי נעריכט זיר האט **
 בזןשיאסען חאט באארד דז^ױגט דער

 זײן אין מייליאךדאיאר-ם*ונד א האכעז צו
 א איז װאס אלעמען, נאך אנעד #יןאסע

 דער האט אט V צײטען חײנטינע מימאז
 געתאסט אמאמאמייטער דער פון סטרײק

 די אמת, מיליאן. מיער וױ װענינער( ;יט
 אגםאנג אין אויך האט ״אטאמאטײטעד״

 מי• םיעד די *ון סומע, דיזע געהאט ניט
 גע־ סטרײק פון צײט דער אין זײ;ען לןיאן

̂עז  הא- װעיכע די םון סײ געװארען ׳עע
 ברי- מאנכע םון סײ און ;עאדבייט, בען

 ײעל• ארגאניזאציעס, ארבײטעד ״ערייכע
 אפיר דעם אויף אפנעדופען זיר האבען כע
ט װי אבער <;טא;גאמײטעד. דעי םון  װ̂א

ט אמאמאםײטעד די װען געװען,  גע־ װ̂א
 דךעעגעראי א אויסצוקעטפען האט

 בילויז ניט ייניע, נאנצעד דער אייף םסרײ?
 גאנין אין ניט אויר דאס און יארלן, נײ אין
 אםאיגא- די דאן װאי״ט װאו ׳יאדח נװ

 װעײ סומען, גרױםע די געגונזען מײטעד
 מעחר, םייל באטדאפען דאן װאיטען כע
 סטרײס דער סײ דערםאר, V מייציאן 4 וױ
 דער סײ און אסאמאמייטעד דער פון

̂יכער  אײ- אוגזעױ פין רעזורטאט פריד
 דיט :י׳עטאז א״ז האגעז סכסוך ;ענעם

פאיבאריך בעסער ײאס און פארבארײט,
< דער זיכערער איץ כעסעד, אילץ ׳טעט ז

**
 זעהר נעװען עם װאלם ארeרm אוז
 קלאוק־ די װען נעראדע, אי*ט, אז נױטינ,
 פיחלזן און נליפליר אזוי זיינעז טארער

 נאארד דזשוינט דער זאל נוט, אזױ זיר
 ,lift סאידאסלען, *ו באשלום א פאסען

 מי־ cm פאיה־ייפאכע; *ו טעכליד, א.-יכ
 הלאיז־ די מעהד װאס סאנד. ליאז־דאלאר

 א *ו פארבארײטעט זייז װעלעז סאבער
ic»p,* ווע־ דאם גײסטיג, און מאטעריעל 
 אויסזיכטען, די וײנען שװאכער pa נינער

פאםוי. א *ו הוטען אםאל זאל עס אז

 סרעזידעצט «לס גאםסערם, סעהועל
ל. אװ ס. א. דער םון

ptm לױט '^ ao דאם זאל ללאנמן 
 שםארקע א נאמפערם סעמועל ן1האני מאל

 אלם ײי^אויםוואחל זײז אגו א»אד*יע
 *’nmro *מעריהאן im פיז סרעזי^ט

 חײםט זײט, אײן פין לייבאר. אײ ׳שאז
 אר־ אטעדיסאנער איירישע די װעלען עט,

 ולייל איחם, געגען ׳טסארס זיין נײטער
cm pa פיז לויוי om ,יאחר om •נלוטיג 

 איוור pa א״רלאנד סאר יאןזר םטען
 םרײ• און אוגאפחענניגפיים סאר סאםוי
 p’P םיס גאמפערם סעטחנל חאט חײם,

 בױסע־ דאט סארדאםם ניט ווארם אײ;«יג
pm סיז im טאלדאטטינפ עמלי׳מר
pa .טץג אײרלאנד ........

 גים פערזעגליר
•1אייר־ טיט

 ענגלאגד, איטועריאליסטישער נלוטיגער
 פערערײ• רץר po פדעױד«;ט אלס אנער
 ?אנװעגשאן א־חר אױף ;ט:ח װעדנע שאן,

 א»ענו»«ן ׳.א:טרעאל ... יאחי לעוטען
 װעיט עס װעלנער «, רעזאלוצ־ע, א

 חאט רעוונליה, אײר״טע די אגערקענט
 סרא* װארט א טיט נאטש נעגיוזט ער

 • po אױיננוענונג די \ptpt טעסטירען
 אײ• פרייע אונאנחענניג די pa ענגלאגר

 pa װאס םיט װאריס רעוונליל• וי׳סע
}עננלאנד װי נעםער נעמיען

V
נערעכ• א סאה׳פטענריג pa טענח רי

 מוזען וועם :ארסערס ■ סעמועל pa טע,
 אױכ אנפלאגע, דאזיגע די אױף ענטפערען

 א װערןן. נעשטעלט גװ איהס Dim זי
 ;ערענטע, א;א own pa טעכח, צװייטע

 א״זעננאחנער. די פון זייט דער po טוטט
 א נאך קאנװענשאן, לעצסער דעד אױף

 נעװא־ א;;עגומען איז דענאטע, גרויסער
 סלאס־ דעם גונסטען *ו רעזאלוציע א רען

 געטאן פעדעוײשאן די חאט װאס ■לא;.
 נע־ װערעז זאל ילאן דער אז דעם, סאר

 גאד• >' פארוױרהלינוגנ זיין iv חענטער
 pt א סאר װאם־זשע נארניט. טיט ניט

 נא־ ־ }׳רעזאלוציעם פאסען *ו עם האט
 געהאט גארניט פײנער װאלט טירליך,

ptpt\ ,ער װען גאטפעו־ס׳ען n * ״;עםאלט. 
 דעש pa חאכדלען *ו סארזוך א באטש
 די ועזארוציע. געסאםטער דער סון נײסט
 יעו־ ער װייל נאטסערם, װאס איז, טענח

 רעזאלוצי-ע, די גענען נעװען איז וענליך
 נאנצע די pa נעטאן, נארניט ננױן האט

 נוכ• טויטער א :עבלינען א־ז רעזאלוציע
**׳וטאנ.

 אסאנענ־ אלטס *ײגע סומוז דאו אוו .
 דער 1אי סיהרער ראדיסאלע טעהר די טען,

 אז גלוינען, װעלכע נאװענונג, ארנײטער
 לאזט װעלכער גאטסעדם, איזיסעםועל עס
 טריט א נעחן באװענוג; ארבי־טעי די ניט

**םארװערטס.
 םון אורטײילען ק*עגען מיד וױ יױט

 סענייכ• די האבענדיג ניט וױיטענס, דער
 פ״ן ■<אץ אויפ׳ן מאר דאס זײן צו קײט
 ^ין קאכט עס װאו לןאנװענשאז, דער

 פא^יטיק׳/ ״ארבײטער מיט איצט ברויזט
 װעט קיאנגען איע די פון אז אונז, ̂עײנט

 און גארניט, מיט גארניט אויסיאזעז ?יד
 מאיל דאס אויך װעט גאמפערס סעטועל אז

 שװאבער גא;ץ & מיט אדער אייגיטטיטיג,
 װע״ אױסערװעהיס ׳איהם געגען אפאזיציע

 ם. א. דעד פון פועזידעגט דעי אלס י•*;{
 אונ־ אין װײיל דערפאר, נור און ל. אװ
 ניטא איז באײעגונג ארב'יטער גאנצער ?ער

 םארגיײ־ קאנען ױך זאי װעילכער אײגער,
 סעמ׳ו^ מיט איז, ניט וױפיר כאט״פ כען,

 זײנע איע אויזי אכטענדיג ניט גאססערס,
**חסרונות•
 דערמאנט װערט װאס איינציגער, דער

 סעמועי צו האגקורענט־קאנדידאט אילס
 דער לואיס, כ דזמאהן איז נאספערס,

 װאר• םײן ױנײטעד דער פון נדעזידענט
 זיף חאט װאס.אבער מיט ױניאז. קערס
 אױסגעצײ• ױניאן־פיהרער דאדגער דעד

 פעהעקײטען, באזונדערע װעיכ/ן > כענט
ע, אמאניואטאריעע,  שריםט׳עטע^ער̂י

 איהט זאג װאס ער, באזיצט אראטארישע,
 פון פרעזידענט פאסענדען א םאר מאכען

 באזיצט ער מעגיוין־י > כ אװ פ. א. דעד
 עו זײ• פון ניט וױיס חײנער אבער ךײ

 ארױסגע־ ג$רניט מיט איצט ביז זײ האט
 ברײ&ער א פון מעג׳פ דער איז ײיזען.

 איז גיט. עס װײס קײנער כיידוגג?
 כא״ םעסטען עטארקען א םון טענפ דער

 צײײפ־ מען מענ דעם װעגען 'i ראקטער
 זיך, דערמאנט מען װען באזונדערס יע\,
 האט פריזאן, אין געהן צו מורא אויס וױ
 םײנער דדשענעראיל דעם צודיקגערוםען עד

 איײן צוערשם חאט ער 'װעילכעז סטדייק,
 באשלאציען איז װעילכער אוז געארדערט,

 מײנער־קאנװענ׳עאז. דער *םון נעװארען
 ער חאם מאמעגט יענעם אין אז מעגיױ,
 םורא די אז האנמען, געקאנט ניט אנדעחש

 חויפט״ דער געװען ניט איז פדיזאן םאד
 דאן, חאט עד חאנדילו̂נ זײן םון מאטיװ

 או ערקי!ערט, ריכטיג, געדענקען מיר אויב
 ניט םאר און ניט העז ױניאן מײנערס די

 אמעריהא־ די געגען יןאמזי א אויפנעהמען
 אםע• אן כל מודם איז ער אז רעגירונג, נער

 אויב אכער, יאטריאט. האיאילער דיהאגער
 רעװאילױ םעדזר נאר נים דאד ער איז אזױ,

ױ חינזיכם, דעד אי! ציאנער,  סעםועי ו
י װעניגער, םיל םי^ נאר גאמיערס, ױי  ו
 פאל יענעם אין געראדע חאט גאמפעדס

 און חעצסם־דעװאיוציאנער, געחאנדעלט
 געגען אויםגעבראכט זעחר גצװען איז עד

 דעפ צוריקנערופען חאס ױאיס װאס דעפ,
סטרייח.

acnm^ סא־ וױרסליר ואל עם אױכ 
jm'o, »שארנעחםעז זאל לואים פר. א om 
 דעי זיכער װעם גאמאערס׳ען, po אםם

 אדנײ״ ךער pa פלינעל רעװאלווויאנערער
 געװינעז, נארנים גװ גיט נאויסגוננ טער
 1אי סארלי^. אס׳ןןר, נאד, סען ער מר

jn m »  p’P בא־ סענעז זאלען װאס 
יחודדענם־םאט&״י* יועדען-אלם טראבט

פױיטאנ,

ן רעפארמען רעעארמעןאו
יאנאװסקיס ס. פון

vh cy אז אטת, איט״באקאגטער אן
 פאר אויסדרוק אנדער אן באױז >דז בעז<ע

 ילע- דט דאס טויטע, דאס נאר װומסע;,
 ״גיט זיר אגטוױקע׳לט ניט, װאקסט נעדיגע,
 געזעיל׳פאפט אוגזער ניט, זיך עגדערט

 עד ױ וױ ל*:ג, אזוי ילעבען װעט און <עבט
 איחרע אין #סארטען איחרע אין דך דערט

 אײן אויף '1 בלײבט יןױם ®יחװגגען.
 ארײן טרעט #פארשטױגערט װערט ׳ארט
טױט. דער

אוג״ װעגען אמת אויך איז זעילבע דאס
 ילעבען, וײ וױ ̂אנג, אזױ ױניאנס. ןערע
 רעפארם-םעחינ, זײן זײ מוזען #זײ זײגען
 אום׳י גײע די צו צופאסעז קאנען זיך מוזען

 ניט עס די «קא: ילעבען. םון ^טענדען
 דעם פון טויט, פו; סימן א עס איז מעהד,

צופארונגס״פראצעס.
זעילבסטפאריטטענד• עס איז דערפאר

 קאן ױניאן דער פון םרײנד קײן אז ליך,
 גע־ א מיט זיך צוטראגען גיט טאר ׳גיט

 יױ דער אין רעפארמען צו יט;אח פון םיהי
 דורכ- די וױיצען װעיצכע #י1 צו און ׳ניאן

 איז װאס מענ׳פ, אזא ילעכען. אין םיהרען
 און רעםארם, יעדע געגען פײנדייך אזוי
 פאר• די צי טאז, טראכט א ניט גאר 5װי

 אדער גוט זײגען רעפארמען געשלאגענע
 גרעסטער דער אטת׳ן דער אין איז שצעכט,

 עס מעג ער כאטש ױניאן, דער פון שונא
 יד דער שטערט מענש אזא װיסען. ניט
 צױ זיר, אנטװיקאען צו װאקסען, צו ניאן

 יעבען. פון םאדערונגען די צו זיו נאסען
 םײנד אזא אבער ניט, אדער באװאוסטזיניג

 װערען באשואדיגט קאן רעפארטען פון
 יו־ איס ױ^אךכרעכער, איס רעכט םיט

ניאךמערדער,
אוגזע• אין מעגשען אזעאכע זײגעןדא

 פאר־ ניט. זײ קענען מיר ? א:סיױ; ת
 אין *יידען מיר אז ׳זיך דוכט אוגז קערט,

 גרויםער א םון ױניאגס אונזערע
 פאר• צו שױן גאר םון גערעכעניש

̂• רעםארמער, םון רעפארמער, ברעגטע  װע
 וױיט װי דעם, װעגען אזוי ניט טראכטען כע
 יױ די מאכען קאן רעפארם יענע ארער די

 קאמף־םע און לעבענס־ שטארהער, ניאן
 ענדערונג אן רעםארם, א וױיל נאד, היגער,

 ׳זײנען זײ זײ. געםעילט אליין זיך פאר
 נע־ זײנעז די רעפארם. ילשם תםארניעי

 אוט״ *ן ױגיאן. דער יאר ך ־*־;־*’:י וױס
 טױ עדײז גאר גרע:גט D i;rL<. נױטי;;

 װאס ענערגיע, די םצױעלינגט סעל,-נ>^ם,
 אויף םארװענדעט.װערען באדארפט זואלט

 צו פיהרט דאס און װיכטיגעם, עטװאס
ױניאן. דער םון אפשװאכונג דער

 חײנער זײ קומען גאמפערס סעכױ̂ע צו
 ױאגע די איז םיר, גמיבען דאדום, גיט.

 האט סעמועירגאמסערס צי עזא.: דערװײ?
 םאנכע אין זץ־ םארזינדיגט ניט אדער יע

 פארזאטעלטע רי אויב אבער הינזיכטעז,
 זינען אין האבען ניט װע?ען דע*ע;«טען

 עס אויב און, חריװדע, יענע אדעד די
̂ען  •עיזענ• רא<יע קיין שפייען ניט װע
 אנדערש גאר זײ ײעלעז חשבונות, •<יכע
 םון ■רעסטיזש דעם צוייב קענעז, נימ
 װײטערען איחר צוליכ ל אװ ם. א. דער

 זײער אויםויעה<ען װידער װי נעדײהען,
 ער גאמיעוס. סעטועל פרעזידענט איטען

 גערן זאל דאס חסרוגות, םיילע פייע, האט
 חסרונות אזעילכע אבער װערען. צוגעגעבע;

 סא<ז*י- אנייערע איע האבען געװים סוזעז
 פאד־ נוד רעכענט מען װעלכע דאטען,

 װע• האבען אבער דערםאר צוש־זאגען.
̂ות, גרויסע זײנע ניגע  םעהיגקייט זײן מע

 גרויסע זײן געוזער, ?יך םארשאפען צו
 די און •איוילאדיטעט, װאויי־פארדיגטע

 אפצורוםען זיך םעחיגקײט מעדקװירדיגע
 שטארסײט נויטיגער דער םיט איז שגעי
̂ע אויזי  ארבײטער דער אין פאסירונגען א

װעיט.

 ױט דערוױיל אכער גוטער, 8
®לאן. דדרכפיהרבארער

 לוים מאשיניסטעךיוניאן, ראדילאולע די
 םראגט צײטונגען, די איז באריכט דעם
 רעאתאגיויחנן צו ■לאז 8 םיט ארום זיד
 אינדוםםריאלים• דעם לויט םערערײמאן די

עז  זײ װאס דעם, אנשטאט «לא|; ט̂י
 םון פארבאגד א איצט איז סעיערײשאן

i זײ או זײ, וױלען קראפט״ױניאנס, f w* 
 אעדוסנד גרױסע אײן ווזנרען זא< יײ׳שאז

אינד*םטרי« »ן י^מר״ס־טאסג^

ר  אז גיט, *ווייסול p׳p איז עס ןנו
גס אוגי׳גיע 1אי יסילי  p’t 1טוזע ייג̂י

 אלי{, סאר מורא jpsifn װעלנע טענשען,
 ניסעל א איז ogii אלץ, סאר ני/ איז װאס

 דערפאד, מסננע איז. עס ווי אנדערש,
 ניםעל א גאטור דער פון זיינען װײל«ײ

 די או גלױגען, ז״ וױיל קאנםערװאטױו,
 זי װי געלענט, לאגג אזוי הא« oan ױניאן,

pa, װעט i 'ia וױיטער Mia ,לענען pa די 
 ענדערוננען סאי־נעשלאנעגע פאדש־דענע

 אנדערע ;שעדליך pa אינעריג ז״נען
 מדך אז ,amo חןנצן וײ וױיל דערפאר,

 זײע• ליידען jptpp איינפיחרונגען גייע די
 הוק; זיי אינטערעסען. אייגענע רע

 ..רעפארסער די אױף שנאח ט־ט רום
 וערזע- דורך און דורך a po רעפארםעז

שטאגוסװלט. ליכען
 האבען םיר »ז זיך, פארשטעחט עס

 אנ־ ?וזעלכע פ«י ז^גע; *ו װארט גןט פײן
גען גיט ס*נע) טיר װי טי־רעםארמער,  ̂ז

p״t ועפ*רמער, יענינע די פאר װארט נוט 
 דנען pa .אמאל װידער חאבען װעלכע

 אינטערעסען. וערזענליכע י״ערע בלויז
 עלע־ דאזיגער רm אז או, אנער נעטען םיר

 ועפאר״ פאר אדער נענען איז װאס מענט,
 אינטסרע־ סערועגלינע צולינ נלויז םען
 נאגץ א ױניאנס אונזערע pa Pa סען,

 ,IVDVua וױלען םיר אומנאדייטענדער.
 די סײ און חןםארטער די סײ נײדע, אז

 װאויל דאם נלויז םיינען אנטי״רעסארםער
pa נעסטע po טיט דאן, און ױניאן. דער 

pm באזייטיגוגנ po סערזענלינעז דעם 
 נא־ *ו נאו איכער אונז בלײבט עלעמענט,
 ניצלינסייט די װיכטינסייט, די טראבטען

po רעםארסען םארנעשלאנעגע די Mon, 
 סאו, זיי שלאגט עס װער ,D’ia גיט םאנט

 םױד •די זיינען װעלנע די, זײנען דאם *י
 די זײנען דאם *י ױניאן, חור pc רער

 דאס *י אדער םיטנלי^, רענסתנד־פ״ל
 אלס נאחאנט זײנעז װמלכע די, ץיינען

רעםארמער. סראסעםיאנאלע
’pa ״גערענ* נומערען סאר לעצטע די 

 נעװארען םארעפענטליכט זיינען טיגקייט״
 .9 לאפאל iia 1 לאקאל po ערהלערוננען

 זאכ־ זעחר ז״נעז וועלכע ערסלערוגגען, די
 װילען םיר װאם סאר pa אננעשרינען, ליך

 קאםסליםענט װאױל״םארדינטען א מאכען
 po גונסטעז *ו רײדען פארםאםעי, זײערע

 om געגען ױניאן. דער איז רעםארםעז
im ניט ?ײגער קאן tona מינדע־ דאס 

 אויף (,jooaioan נאר «nai too סטע.
 רער איז זײנען רעפארמען די װייט װי

 ציי־ tia נויטינ וױכטינ, צייט איצטיגער
טינ.

 J9 לאסאל סון ערקלערוננ דעד אין
 po םונקט א װענע; גערעדט ווערט לסשל,

 ,om מיט ױניאן. די ״דעמאקר^טיזיר/ן״
 סרייה״טס־סעגש יעדער. קאן נאםירליך,

a n; און סול עריןלערעז ויך a״aci ̂
 pa דעםאקראטיע מעהר װאם שטאנען.

^חר. פאר נעזינטער דאס ױניאן, דער

ivo אונזערע an w, װעלען םיר, גלויבען 
 מאשיגיבטעךױ דער פון דעלעכאטען די

 װעט• נאו װעד אבעד קדיגען, דנער ;יאן
 םון אויספיהרונג די םאר נעהן זיי םיט
 איינסאל נור pa op װער . סלאן דעם

 דער tie פאנװענשאן• דער אויף געװען
 צױ pa צונעזעהן האט |ia ל. אמ ס. א.

im *ייט םײםטע די וױ נעחערט,•  |io 
 "iao םיט םארניםעז װערט קאנװעגשאן

'»iarpnD’m^i pjm11־ ,tvianoדאם אס 
 *וױ־ ויך העגעז ארבייטער די אז םיינט,

pv\ ז שרייען, אײגע טײלעז,1* ניט ויך« 
 iv געהערט ארנײט טײל דער pa דעו
 דער פארהעהרט, וונהט *נדערע די pa ןיי,

 נאר האלמ «ם װייש װי סאדשםעחן, װעט
װערען זאל םעדערי־שאן די אז ,om סון
**סאננרעם״. *איגדאםטריעל א;

jia 1ט דערבײ, שוין האלםען םיר »ז
גיט םוד. א נאך ^יסזאגען שויז לאמיר

קאנװענשאן רm יף1א ’ita עם איז נור
a im  po. .11(.,ל אױ ם n’ia יוי1א tla*

pc עלענאטעז1 סילע סאנװעגשאגס, זערע
׳(־a איבערצײנטע נאנ*ז זײנען מעלכע

זשוריםמס־ די אך1 — ליםטעז,aדאםטרי
אמז, םיט ijo?a נאך זיינען אנען10שאן־

pa קישם א tic ײט ז״ן* pa ם׳שר tic
pc ■רעזירענם im םח ,1יאח •נאנצען

im אינטעמעשאנאל iv dim tm:ymao
יפ׳שאףדיס11זש אזעלכע אם סעםלען

םערהװיײיגערװײיזע, װעלכ^ בים,1סבם
איבערסעםלען... אײן אין חאלטען «1ם 1ע **

 tit ר״רעז iv ?ײנט אתם1 איז עס
 אינ* on אױוי מניאז א תאמאנחימן

 ניט 1אבע pa עס ■לאן. תסמ־יעלען
 י־1ם ירהלינען.111פא iv do לײכם אווי
um אױס־ םיל סיל, װע־ען גץטאן םוז

או־נײ י1 אװיטען
la w

 סיתלט, *טיטגליד1ױדא יעדער מעחו װאס
to װאס חאט עו iv ױ;יאן, זיין אין זאגון 
 איחו iv ער dvh *ונעגונדען mvo אס1

 סיח• iv evil invo דאס ;פיחלען זיו
 דאס po /itptv ן י י ז איו ov 1• יעו,

iv ovu mvo גאנוד די אויוי אדפואסען 
iv? או| פײט i po tvov 1(יא1י.

iy דעסאלראטיע mvo װאס יע, i pa 
 איז, viaio די 1*אנ .ivovb אלץ ױניאן,

 זיר דויקט vאטי1Pםאvד רי ױאס אין
 ,om דװו אז «יר, חנט אונ« און אױס,
 •IV iv?mi ניזנעס־אײוזש^טס די װאם

 mi ,ivivii אסױנטעט אנשטאט װוחלט
im( איצט ניז םאיו רא  iviiv ,םאל ovii

V)’i« w a r w o r n  im’« נאגץ i ’)vii 
.tV)’11V(

iv 1טי w^̂נײ iac«׳’•mpPPi V)Vi
iv שטעמננ ivhim ?לערט1ע ה״טען i iv 
v)vic. און ii ivtm vivt)ia״tv ,tvo 

ov װאס פיל, א1 איז tvo 1* זאגען לאן 
)iv i tvooii ״אסױנטסענט״סיסטעם״ pv 
)tV)V ױאלען די po זשוגטס.1ניזנ¥ם'איי 

 אן• זיך איבעױג ivo חאלטען 1מי אנער
ipppotm אױף om, ,ייל11 צלשטענס iv i 

 י1 נאשיאסען שױן ראט 11נאא ח׳פױגט
1 ovi tie »nn’0)” n m ’n•ואחל־סיס 

 om tvivn civil *װײטענס, און, טעס
c(1עני iv iv אוטילעל אן אין ת1ינ1נא lie 
 ,tvivt 1גא מילען 1םי סינפסלשםיין, ל.
im גוס אז v ,י1 אנוו עיעגט v rtv i 

iv i (א(ץ חאט רעפארם ’)vn סיט טאן 
im  pc ))n ’povipvom iv i די (יאן.1י 

 טיט movipvom חעכסט זיין קאן 1(יא1י
im אסױסםעס ti” a'DV)Po tie׳oo)VK 
pa סיט אטיש1אל11ני חעכסט זײן סאו זי 

pc man im .ביעעם״א״חשענטפ
*vioimo tic ■P)io ovi oov) im a 

 tic 11נאא תטױנט ovi א'| טערשאפט
iv i 9 לאלאל א).’(1י 1?מאכע1?לא pa 

”(tv 1 ־לאפאל t א(ץ) )vo’i i יא(ס.1י) 
fvivc tv)” t ov pm אין im •סלאופמא 

ivo לאסאלע!, 1(יא1י tvi” t V3ivn •םיל
pa vivW סיל p .אחל* ooip ,לױט אױס 

1 tv ,))nmpiv imי vo’i ii לאפאלסז 
bvn ,o’oim ovui’iPV) pivor iv iv ii 

ovi pa *vdvioivc v אהלv די iv” t tic 
pa navo o ’ir t i סון י1 »י זעלבע, די 

vtv imלvpלא פלעסטע vovo די  .tv 
vmvipvovi h  oivii tv’vvo)vtmvm 

.Doyiienvc pivor
tvo’ia tie־vimo’i  v ov pa i ’ia 

iv שיעט אךtia 1 טע(ח. i fa  t)ia 
1 tic Dcvtmvomcisc tic ■’*),isי 

 oin navo* רזשױגט ovi pa לאסאלען
v 0’ia ינע*.1שר׳1י

 own ov tv םאױמטעלעז, ויך 1לאםי
pa oin’cvimn 11באא תשױ(ט im

 פארטרע־ אפארציאנעלערpo ■1 פרינצי■
iiv’0 ויאס טערשאפט.  tvi tvi ovii* 

tvoip ? מאם אט: n  ivviv) iv i׳o)'ie 
 tic 1’ באשטאנען פא?טיש װאלט באארד

n*” iiv” א(נא• ױאס לאסאלען;י גחיסע 
 t” מאלטען לען,apלא ללײנע י1 טרעפט

pa tvnv) ivo’a אן ivi)vo” iv3Dia 
 tvovivD)*a viv״t tia מי(אריט¥ט,

 *Dia נלײנען onov( ם״סטע(ס לואלטען
o)’i ” oiao.

 װאלטען Ivלapלא ?ליי(ע vt’tvi י1
onvopa t” p onvi סחאט ניט) p’t iv 

ti om !,a tvoaioiac־B. .ב tVOPaii ” t 
tia mvo ma om im מעהר *V)ia 

 iviiv(װאלט אסtia •tviviiv 1( שװאכט
”(V יivo p^toia tv 1 בלויז (יט pp לא־- 
vpלtv, 1נא ivviv) im  ivc א•11' (יאז.1י 

?ian pa ov װי רים,  viv’» pa באחאנט, '
iv װי שטארס, אזןי 1(א פײם i שמאנ־ 

m’a pa mv))’i  ivdo.״ pyfiop •פלײ
 tvcvivo)'a ovDvn לאקאלען, שװאכע

 יי*1נא 1גא iv)vp ^מבאשיצט, בלײנ¥ן
pivlp VD’11) VV)V) ’1 IV3V1WVV DVD* 

1V3V0 יא|.1י)
pa ov ,אס1 מאמס tvo דאחי tv 

v)vmvciv mvt)ia tV)voim ovi יר 
 י1 נענען n)vo רי pc 1*אנ לייט, (יאן

i א־צטינע  tic oevtnvomoive’ לאפאי 
n av i d pibt i om pa tv•̂ שײנט ov, 

VMao ta האבסן »*t>a om tvovjiac 
(יאנחם.1י pc נית

 tia זאך, v נאך tvovnac tvnvn זיי
 ז,vלapלא V)m,B׳ivc יtv ,pa 1 אס1

”(tv װאם f סיי(יגט1פא oriB’t i om pa
navn, ,יט חלילוז, זײ(ען) p’p ׳C’M)ib 

a)1״ iv pי vim iv טיט ivc׳V)Vi’B 
voviVD)’a.] איז im שכל pa ,םחײב 

 V״(a חאבצז לאיןאלסן אלע 1באל »י אם1
pa ,tvovivora vtfpt n  pa סײן ניטא 

iv 1 לאקאל tv נלױנע!, i* גח(ט iv לא־ 
 tvcvn וײ װאם ,ovi מרך לײתן 9 סאל
ת׳פועט ovi אין פארטרעםער mvo (יס

navo, װי im לאקa1 ל ticבאטא(האל־ י 
oivp” o. י1 װאילםען tic tvoviVD)’v 

 באטאנחאל־םיי־ י1 און 01ײטא1אוע י1
tvnv) oivp װילהליך vovvtv))V)V)ow, 

 m) v ivc wvo* די װאלט לינס,1(”ס
ot’iim  pa ocvenvomoiac imvo

iv tf’ivia im  pa ivp” v 
om pa זעילבען pa ,ivivora ״■״ ,״, 

ta ,pm omvvpa יי• )iviaapia’P nil 
”| pan זאל ױדאן t ׳V7V tv pa ,ivpivvv 

ivivp IV?d« וי אױססיחוון puna נא״ 
ivd iu ’i, טא ivo װאס im  iviyn

ivoa״mvo >apv> ivc...........
iv i *ti ,iifv3 o ’itm )1נאטא

1VP 1 לאלאל
iv i  pa cv ■ ׳•M*not| iv 'biv׳t in 

pa ivcvivo'a *i tV)” t ױ mvimivv 
 ואף iv« ,vvvvtv)v)v)c)v יוישאלען

1V1VBVD im ,ana >ל»י tvavn »’i 
om סארטייל *vidivb ivivevi) v pc 
ivo«׳oov, מאריס iv i am om rm 

pp)״iv יאחאל vp’iiivw ia iv*)V) pa 
1 pa tvemvo’a *i iv)” t ,tvivuי 
at) ,vmvt n׳ii וvלapvי  pa vi” a im 

 ivivomi a pc duvivb i יאו »יי
BiDiva a’j 0’iiv) oovnvcviaivc* 

VC') im 1 אס1ו צולינ טי(.  Pa bv 
ivo ivsPvn ,ana' iv i יאל tvoiai •נא 

tv)’t טיט vivovi) v ל1*א .ootatt 
iv i אוטסארםייללינור ovi pc otV 

a t*a v’oaipvom tvovs ta ,pm bvpb 
vod mvt ,וארוי דאו זאך ive*a ivo 

 (אר ,oivp ואס (יס tv)’t pa חאנצן
t)ia pa .V’dvipvovi po co” i ovi 

”vipvom pc co• זיך, אנט1 ) iv i tv 
iv i pa v*o סיל מאלם (יאן1י osyntmaB 

irt i im  jvtt ,tmvuvi)׳navo o ױאלס 
v)c’div־,iota atv i ’ia tvivnv) d7vdb

” (VO’11 0א1 ’11 11V ’1 |V))C>1VB •לא
1 ov .9 |1M l  ,ivpvpיVלV) im v B• 

im’)0 פיחרט  pa ta ,tvivi נאאדל 
ijvo נלױז װאלטון ’Poive’ 1■א)VO’ii

w’w לןמילמז, ti im imv נאאװ
|V)’3’*a tv pa פאתואנחןלט זיר װאלט

1PVB*0)’1P, 1 י1י1א tVOPVII’ ׳VO” 10B*)
om * v i ^ײאלט iviivi 1,< ייvpvpv 

pa i ’t tvr’iiv tvt’tn iv b iv i voPvii 
i )” 16 ivooovn im׳pa cbvb י(*”א)

.0”P
pa CD *it tv ,iv ’p onvi pm ov 

 iveiVD יV«’>P ivtvo op |nvv| 1׳ װי
pa iv ״,v’camvcm* pa ״oivcyi״ i 

ov אי«ד em tv ivpipiv dd i ’t po ’d, 
*i  ivona |VMpDV)i«D civu oan 
t*a rm׳  cd .ivcivu mivu’PP mve 

 ta t*itv t*a ,evrcmPo ov can נאלה
ivola י ס.1וא13י1שו
*mv> vt’i  ecviov3)v ovn ivsv 

*ivomoiaB ,ivoimtvv) v pc «n 
”V0| 1’ שאסט it ,nav3 opiim pa 

 אי*ס ivp ovi ta ,ooslvi םארשלענער
”ta ,ivo ניט it ” t •tvivu oin’cv)3in 

iv iv i*)*’,■ לױט tvsPvn די vi’cv’a 
navs c)*nm pa eca^ivovioivc 

 V tmio pa t”•)׳a ,oin׳DV)3in װערט
im סיט סלאננ  tie v’vic’oo)vp im 

ivd)’m)”׳v)vb.> 1 םאלגליר IVPי Vi* 
tmvn cin’cv))” v iv ) oivcvi van

 v> im(«a iv•)* 1«*ו׳ןוטיממנ im טיט
(•VP imtvoip in*a •pm טעמיישאנאל

tvoivmv onai n װסנשאן. iv i ivo, 
tv אױח ovn ivr)jni)VP ivd vo ip im 
,tmvn 03vi3viivB• v)v ib  vt’tvi *i 

tia געװיס װעט oesvn tmvn otoipoh
V)VP t| ’11,1ליכ«1נרי( יל5 ליר,1י(1( o 

v עס i ,נאט׳ש טאן ivs’t ivp iv p ’P יט) 
inm >vt’t ta ,iv)»)ai ivsvn”> •דים 

iv ?וטירם iv ii םיטמ(סן י1 אױף סיי po 
 po ivov<3 די אויוי סיי און (יא(ס,1י די

o” p)’03viv), iv i״
|,V)V>rV)1VD oivn oivcvi V IV(

”pa >mpv> po ))it לדט װעלכע, o im 
”»pnvn cin’Cv ,9 לאקאל a ivp ,לייו) 

iv o ’a im  lie v’vio’cotv? h  >«i i* 
 pa ,|V)V)Vi dd 1(א חאט (יישאנאל

Bv r  po ))iin’C)” « *i pa ovi״OVP’• 
ivoi) tvoopv) pa om |v)vn .ovo

)»0”P)’D3V1V.״ * , .

ץ ל. י. ר ר פ ע ב ױי ץ ש אי אר  פ
ט ער מען װ ענו ױפנ ץ א  ; די א

ען. ט אפ ש ק ער װ ע י ג
 ((H’t א אױןי ,p’ii* װאך a טיט

tic די Piviiv) v r n ’ a vo)’ )” mimo* 
ia”*)(נאשלאסען pm שאססען,  tviaiiP 

om ivooarpiviiv) n  pa tvovti* ’. 
”|. pm o’oim 1שר״בע no ל. aiac 

im שרייבער t’3 ovn oan ,p’aiao 
1 0(’1”0iac DV’Kי po |V0V1V0)’M 

v)” t אלס מיסנלילעוי p’aiac a •אסי
VT’I ציעל ’M ’1 po ]V1M11V) 0)VP1V)M 

ooi’Ptvna אלס 1ארבײטע a ימיאן po 
Ta’1.׳V3” 10 HB

 v vrn»a ’1 tio”• ארויסנעבער י1
i טוננען  pm» ום גאר (יט זאך* ian*

 oianv) ivovs o*nv(װאלסע) די צעז.
iv3” io  n זיך זאלעו IV03M10M3 ם«ד 
 פאר |m)’D ניס זאלען pa ״קינסטלעו״

a •pt ,וױ אזױ מניאן ov די טחנן .oaiv• 
”v’ uaa .iyo טע״ 3ia |1קי(ססל, CD 

 וױ«ן iV3«ir אױײ׳פע n — סינסטל®־,
 וױ• »t .tm’oviliopv לאוען (ים זיך

p’t tvi םאראיי(ינט pa tnvor tia |אײ 
d is אלע םיט we” 3ia.* •א(שליםןנ
 t tmvn ,ivecarpivnv«(די tv ויו דיג
a סײל

M
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דאך דך באװאפענט אםעריסא װאם ®אר
 פאו פאװעגוגג גרױסער דער טואץ

 אײי לעצטעגס איז װאס אנטװאפנוננ,
 דער טואץ j אויסגעװאקסען ׳אטארה
 אוײ און יואננרעס אין אפאזיצ־ע גרויסעד

 שעחנע אלע טראץ און חאכנרעס, רעס סער
 פאליט־שענם, רי םון סאדפױעניננען

 נע• דאו לעצםצנם לאננועס דער חאט
 פחל׳יטעו דער סון אױסצונעפען שט־טט

 פיליאו רארבען א סדוב יאהד דעם יואםע
 גײװי די jypivomve w אויןי ראלאר

 שטעלט שטאאטען. פאראיינינטע די סון
 חאט פאוװאם :םראנע די א1אל דאף זיך
? נעטאן עם ער

 װיי• ־ivb געגנער די pc אמומעגטען די
 גרינד* נעװען זייגען פאװאפנונג טערער

 איז עם .איפעוצײגענד. זעחר און ליכע
 rv כאוואםנוננ tv געװארען. נאװיוען
 פזן ׳טטאנדפונסטען. אלע םון ׳טעדליך

on עסא״ נאציאנאלער סון שטאנווונקט 
 נא• איז נעװארען, נאװיזען איז נאסיע,

 פאר־ עם װאם דערטיט, שעילױ װאפנוננ
 י1אוי ׳פטייערען פון לאסט דעם נרעסערט

 דאס און באפעיקערונג אלגעמיינעו דער
 צוריקקעחר א צו חינדערנים חױפט די איז
פראםפעריםי. און »ראדוקציע נארמאלע «וו

 אינטערנא־ tic שטאנדפונלט דעם פון
 םראנע סיין נאו איז םרידען ציאנאלען

 שעדלױ, זעחר איז נאװאפנוננ די t» ניט
 שלענ• א ציינט אמעריקא מאס דעוםיט

 נאנ• לענדעו אנדערע םאר פיישפיעל טען
 נעענדינט ערשט האנעגדינ פאלנען.1צ

 די איז מלחםות״ ענדינעז צו טלחסח *די
 פארנוענען א פשוט נאװאפנוננ איצטינע

 *ו נאו קאן ױאם מענשוזייט, דער נענען
 סאטאםט־ נרױםער דער פון יוומעז ניט ןיך

 זיבען םיט נאפאלען זי איז װאס ואםע
צוריפ. יאהו

נאציאנא״ pc יטטאנדפונקט דעם פון
 םאר־ אציאנאלער אדער זיכערהײט, לעו

 tv פשוט נאװאםנוננ די איז טיידיגוננ,
 פאפטיש איצט האט אמעריקא אוטזין.

 דארןי זי װעלכע גענען ניט. ׳טונאים קיין
 שמא, לעצטער אונזער םארבארײטען. זיך

 און מאכטלאז איצט לינט דייטשלאנד,
 ׳טטאנדפונפט. םיליטערישען tie זױלענלאז

o n איחר כײ מען ח*ט פלאט jju ijjm v. 
 לופט־׳טיםען סרינם jim סוכמארינם די

״ םען וזאט  ארמײ איחר צונענומעז. איהד נ
 אוים־ און אנטװאפגען נעםוזט זי חאם

 דײט׳טלאנר אז אלזא, נעפאחר, די לײזען.
 װעלכער מיט אסעריפא, א״ננעמעז ואל
 געשראקען שםארק אזױ אונז האט מען
 פאר און םלחםח דער tie צייט דער אין

 םאר־ םארלויפינ ויענינסטענס איז איהר,
׳שװאונחגן.
 םיר באװא£;ען אלזא װ»םען גענען

פארט? ויר
 אוכ־ װי אנדערע סײן ניט איבער נליינען

 טלחטח דער אין עליים זעחן.נ«װעזענע
 נרעם־ צװיי די — יאפאן איז עננלאנד —
vo םים אנער אמעריקא. חוץ מענטע, ים 

 די דאך םיר ײנעןtv*v 1' 1אי ענגלאנד
 אין זיר האלטעז מיר פרײנד. נעםטע

 עננלענדער די 1« ליבע אין עריולןרען אייו
m סיט און ar אזעלכע אין םיר זיינען 

 וי האלטען מיר און באציחוננען נוטע
 אונזערע פון איינער tv אומשפערליך אזוי

 חנר נעוי, דז׳טאדזמ ■אטריאנתן, נרעםםע
 מיט האט טראסט, ׳טטאל פון פרעזידענט

 יא־ v בויען *ו אייננעװילינם pvn נרױס
 זיי* פון איינעם אין קרינס־׳טיף פוונעזער

 ער אסעריהא. איז יארדם ׳פיןי־נוי נ«
 פאקט דעם אויןי אננעװיזען זאנאר וזאט
 און פרײנדמאשט נחים םון םיםן v אלס

 פאראײניגטע די צוױ׳טעז לינשאפט
tvotfitop םיקאדא׳ם חןם סיט j i j ’tn

p ייעלפעז פאר m םיר באװאםענען 
 דער חאט פארװאם אדער םארט? יך1

 דא• טיליאז חונחנרטע נעשטימט האכנרעם
צװעס? v אחן נלאט נאװאםנונג פאר <אדס

ענט־ jv גענעמז חאם םראנען די אױוי
 לינען, xtm קעספער טלטער דער םער

 פארופייא!, רענירונגס אח מומסםײא
מיס־ ^פאליום.פון ראנערט סןנאסא'

• »יז

 אפרא* נייװי דעם װעגען דענאטע הור פון
 רע־ זיין אין סענאט. אין ניל פריאציאנס

 ראטע- םיעל 'itv נעבראכט ער חאט דע
 םיט ציםערן, און דאהימענטען ריאלען,
 גאנ* א אנםילען געקאנט װאלט מען װעלנע

 םו־ זיר דערינער װעלען םיר ניו. צעז
 די םח עטל'מ סיט יז1נל נאנוגענען זען

 ארױסגע־ חאם ער װאס tvop:n חויפט
נראכט.

 *ו אונטערנענומען זיר חאט ער װאם
 איז, נאװיזען חאט ער ײאם »יו נאװייזןן

tv א״צט װערט נאװאפנונג נאנצע די 
p, אנדער t״p *ולינ אויםנעפיחרט m 

 און ר*■לײטvרםv די גענעו צו ער׳טטענס,
 מ^גליכ?ייט די פאבריסאנםען אמוניציע

 יראפי• נעטװאלענע די װייטער מאכען *ו
 נעװארען נעוואוינט זיי־זײנען װאם טען,

 דער םון יאהרעז לעצטע די אין מאכען צו
 נאכ׳! יאהר עטלינע די• אין אי| סלחמח

 בדי צװייטענם, און, װאםענטטיל׳פםאנד,
tv אינטערנאציאנאלע ערע1אונ נענעז 

 םארוי־ צו װאשען מעכטיגען v באנ?ירען
 םרעט־ אץ אינוועםטטענטם זייערע כערען

לענדער. ׳!וװאנע און רע
 עדות דורכ׳ן ען1באװי ער האט כל קורם

 איז אםערימא tv עקםוערטעז, פון זאנען
 V פון געפאהר יעדע אויםער אבםאלוט
 נאחוי■* חאנעז דאם אנרעםיאן. םרעםדע

 נייװי אמערי?אנער חױכנע׳טטעלטע טעט
 די tv ער?לערט חאבען זײ אפיצערען.

 tvovti* פעםטוננען ברענ אסערי?אנער
 נענונ יאויטױו וײנען םובטארינס די טיט

 v nv אגםאל יערעז צורי?צושטויסען
םלאט. ם״נדליכעז

 דורד נאײייען יגי האט צוױיטענם,
tw עדות יאס t אמע־ ץתסיץוטץן, םון 

 tv אסערי?אנער, i״p גיט און רי?אנער
 םאר־ 1שוי האבען ׳פיפען ?רינס נרויסע די

אינםטרר םלוזטוז אלס װערט וייער לארען

 פון זײמן tmvaepp נרעםטע די םענט.
 מלחםות *ו^נפטיגע די tv םייגוננ, דער

 דורך לוםט, רער אין װערעז געםירט װעלען
 דורן־ װאםער, אונםער׳ן און לוםט־׳טיפען
 ׳שויז האט אטת נרויםען דעם םובסארינם.

vנערpעננלישע די ענט vדםירvאון ליטעם 
v r עם v ,סא?ט tv גיט ענגלאנר ppiiv

 *V3 שאר ענערניע און געלט גאנצע דאם
 v פון אנטװיטלוננ דער אויף װאשנוננ

 אויםגע־ איננאנצען האט זי לופט־םלאט.
 נדויסע די םון נויען דאם לעצטענם געבען

 קרײ• ?רינס שװערמ די און טסvדנJnד
 װאם דערםאר, נעטאן זי ה^ט דאם צערם.

 נוצ־ די באװיזען חאט מלחםה לעצטע די
 פרינם ׳טװערע גרויםע די tie ינ?ײט1לא

 די כםעט װאפען. מלחסח v אלם שיפען
 דער rv טלחםה דער פון צייט נאנצע
 האפענם די אין באהאלטען געװען פלאט

 נײע בויעז צו נעװען נױטיג rv עס און
 דעם באשיצען צו םובטארינם או; שיםען
פלאט.
האל• װאם םדינות, צוויי אײנציגע די

 1יראגראנ» נייײי ז״ערע אין יך1 ג*ך טען
 אטעריפא ײנען1 םריחער, און 1916 פון
 יא־ װאס אױםנאס, דער טיט יאואן, און
tva קרינם גרויםע רי טיט צוזאטען נויט 

 אמע־ זוערענד םובםארינס, אױך ׳טיפען
 איג■׳ םובכמורינם tie בויען דאם האט ריפא

 נעלט נאנצע ראפ און אפגע׳פטעלם נאנצען
 דא־ טיליןןן 40 אויוי אויםגענעבען װערט

 װאם ?רײצערם, און דרעדנאטם לערדיגע
 ptvtptn אין םארפויפעז מחעז װעט םען

 םארםינ װעלען ״t וױ דעם נאך גלײך
ווערען.

 ? װאם םאר :םראנע די l't םרענט
rv די און פלײט ארםאר די :תירמ דער 

* אינטערעםען. אטוניציע
 םון ׳נעשיכטע דער אין קייגםאל נאך

אינ־ די אט האבען כיונעם אםערי?אנעד

סרפפס פס
גראם. נפתלי םון

 אויג, אויןז אויג אײנעם םיט רעדםט דו :טרעפט עם
 נייג יעדען און ײארט, יעדעם אױם חערםט דו

 טוט, אץ םאבמ יענער װאם גײג, און קנײטש און
 בלוט. און נערװ יעדען םיט שארף כאםערקםטו

 — קול זײן װארם, זײן ניט ווערט טיטאטאי און
 שט*ל, וױ דורך איחם כליק גאנצער דײן ס׳שטעכט כאטש

 אריין טין* און גלײך איחם קוקםםו אדי
 שײן. א םיט אנטקעגען גלאנצט װאם אױג, אין
 און.יא״, «ן,אזױ״ םיט אויך ענטפערםט דו

 ווער, נאר, וױיסט ווער דערצו ;״נו״ און ״אחא״
 דערכײ, באקוםט געזיכט דײן מינע ם׳א

 געהער, דײן איו ווארט יעדען צו טױכ וױיל
 —אד«... דערםאנט שױן פריחער האב איר וױ
 דיר קעגען יעגער װי דאן, נאר זעחסט דו

 — פרײ און לײכט און אלץ קלענער את קלײן װןןרט
 פאפיר. פארביגען פון מענשעלע א

 *1אוי פינגער צוױי םיט גאכדעם חויבםטו איחם
 ;ארױןז זיר דלאניע דיץ אױף איחם שטעלסט און
 חויך, דער אין קנײלכעל, א וױ איחם, ווארפםט ח
 — אױך טאנצען איחם לאזט אץ איחם חאפקעםט ח

 ער ווערט אזוי — «לץ, דלאניע דײן אויף און
 :םעהר נאר .כליק. אח נערװ דיין פון שפילכעל א

 פרײ_ ווערסם ת און אוועק בלאז « איחם גיםם
 י דאך׳ניט, װײםט ער דיר, קעגען יענער נאר
 צענליט, זיך חאט בלום און נעתו דיין אץ װאס

ם׳נײ. אױף גחיס גאנצער זײן אין כאלד אױן* לעכם

:,׳C־

 ■VI שווצרס, אמלכע געטאכט מערעםזז
 יאװ• לעצטע די ײי פראפיטען, שװאלענע

 י1דר דא tvr't עס םלחטת. דער פוז רען
 וואם אטערי?א, אין ?אטיאניעם אזעלכע

 אטוצ־ און פלייט ארםאר םארנריצירען
 סטייטם ױנייטעד די !יינען: וײ ציע.
 אוו םטיל טידוויל האריארײשאז, סטיל

 נעטעלוזעם די און קאםפאני, ארד^נם
 אנ• יא זיינען עם ?אריאריישאן. םםיל
i די *נער אויר, ?אטיאניעס יעיע ' t 

 צװי• ה׳שוה צד דער דריי. הוי»ט די ;ען
 אלע װערעז זײ װאס דער, rv אלע ױי שען

 אינ• פינאנץ נרויסע די םיז ?אנםראלירט
סטריט. װאל איז טערמםען

אילוסטרירע! ײעלען ציםערעז ואר א
 •okp די װאס ■ראםיטען, אומנעה״ןרע די

 tic צײט דער אין נעםאכט האבען •אניעם
מלחםח. דער

 דעד פון •ראפיטעז דורכשניטלינע די
 ?ארפאוײ׳פאן סטיל םטײטס ױנייטעד

 אלם בא?אנט אלנעםיי] t'v זי זוי אחןר
 דרײ ער׳שםע די אין טדאםם, שםאל דער

 B3 נעװען יינען1 םלחטח, דער םאר יאהר
 דרײ די אין יעהרלױ• דאלעי םיליאן

 א׳הרע זיינען 1916—1918 םון יאהר
 דאלער םיליאן 2111גי געװען פראםיטען

 הא־ יאהר דריי ערשטע די אין יאהר. א
 פראצענט 6 נאטיאפען פראפיםען די בען

 דוייי לעצטע די אין פאפיטאל, איהר אויוי
פראצענט. 24 — יאהר

 ער׳שט rv פאמפאני םטיל םידוױל די
 און 1916 יאחר איז נלװארעז גענרינדעט

 נע־ וי האט יאחר דריי ?וםענדע די אין
 פרא־ א'| דאלער םיליאן 30 איבער םאבט
 אויף פראצעגט 30 איבער ארער םים,
קאפיטאל. איתר

 נעמאנט האט םטיל בעטעלהעם די
 צוױי די אין נעשעםטען. נרעםערע נאך

 םרידענס־ אין ,jib 1914—1912 יאוזר
 dpbv יעהרליך פארדיכט זי חאט יאהרען,

j 4 טעהר ib יאוד די איז דאלער• םיליאן 
 געמאנט וי חאט 1916—1918 ון6 רען

 פרא• יאלזןר טיליאז 29 *ו ?רוב יעהרליך
 די האם יאהר דרײ לע^טע די pv םיט.

 קאפיםאל איחר ®רגרעםערט טאםפאני
pvbd יא־ םיליאז 74 אויוי םיליאן 29 פון 
 איהרע האנען טראץ-דעם אבער לער.

 דרײ לעצטע די pv באטראפען אראפיטען
■ראצענט. 48 אריבער יאהר

tiv וא ijw ip ריכטינען צום םיר 
.BPJ1B

צוז*־ פאםפאניעם שםאל דריי די אט
 טראםט ?ופער טראםט, ■ולוולר טיט׳ן םען
tiv ארפאריי־ און טראסטם אנדערע אלע? 

 mi* און יראםיםירט האנען װאם שאנם,
j פראםיטירען ײײטער לען ib ,םלחטה jvp• 

 םיד נײשאנאל די לי^ י11נײ די טראליחמ
 אס1י לינם׳ אנתחנ אלע tiv לינ קױריטי
 אויפ׳ן ס1אײנפל שםארהען אזא האבען

 אין זינען pv האנץן וײ evil קאננחןם.
 פאר־ עם tiv יראפיםען םמכליך8י1זז

 אינטערעםען !ייערע pv tv זיך, שטעהט
 אזעלכע מיען אל1 רענירװג די tv לינט,

 שםאל, טעהר נעבחיבען »אס שיםען,
 ,5ניצי,1אם םעהר פלײטם, ארמאר טעהר
 די tie םעהר װאס װײל — פולװער מעהר

 וײע־ םאר פראפיטען טעהר אלץ שטאםען,
םאבריהאנטען. רע

 דרײ אין שיםען די ײעלען טאםער איז
 ארויםציי־ זיך אתם יאהר פיגױ אין אדער

 ניט אױך ויך יי1 װעלען ,1מצלא אלם נען
הארמן. צום שםארת :עמען

 — מעלה א ײן1 נאך 'מט1 עם אדרנח, ,
1 »t1ננ«1באשטעל נײע האבעז דאן יעל«ז 
שיפען. נייע י1י1א

 1צ קראנק ניט t'v עולם דער ניש?שה,
ו באצאהלען.

pv. א 1צ םיהרעז דאם ותט טאםער 
 my זיין יך1א דאם עט11 םלוזטח, נײער

 תד* םך א עועם האבען ׳■זײ אוםנל'?.
V לעצטער חןר 1צ לעגם

ו

 העקענסעק סון וױינשםיץ שייע
 מיט אגרימענט אן מאכט

װניאן. דער
העקענםעק, jib װײגשטײן, םירםע די

r װעלכע חש״ גײ v 1ני די גאפאנט »ט 
 “םכסח תםעםjw 1 ?םאמר,1פלא יארפער

 ?לאויד דער tie באארד דזשאינט םים׳ז
 גע־ האט יאחר, לעצםעז ײגיאן םאכער
 jib קארםס די איז טרייעלם 1* בראבט

 נעסײנס שבת לעצטען האט העהענםעק,
jv 134 םים אגריםענט ,m ip.

,איננמרניישא־ װיי^ נײםען ברודער
 סםייט, חש. נױ פאר ארנאנײמןר גאל
 דער םאר נעםײנם אגרימעגם דעם האט

 דער rv מלמר1 שא<, דיתר װניאז.
 דין יעצט ױעם תש^ 1ני אין נרפסטער

 1נטער'1א mvr מניאז םאלשםענדינער א
ן קאנסואל  ײי םעהר פאר װניאן. ער1 »

 .<יי חנר גןװפן avr ער1די איו יאהר א
 פלאײ־ ״געשטרױכמלםע״ אלצ jib מיןלמ״
 שםערמ׳ אנלערע tiv יארק ניג ®יו םאכיר
■pifjp די וױ אינטפרגײשאגאל, די

t» זיך >p t גחר u
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ױניאן ר בט קלאוקמא אץדער רעפארם״ ״נײע די־פױיטאג,
 אס11 לאהאלם די jib ״איאריטעט א

 »ז נאארד ינט1ש1ד דעם צהאטען שטעלעז
 יארפ, נױ איז ייגיאז ?מאכער1קלא ךע־

 אײד־ ״ביעעם די tv געשטיםט, האנען
 ױייטער זאלען ױניאן דער םאר ןשענטם״
 •yii ניט tiv םאלק, פוז װערעז ערױעחלט

 ״ד^אינט .דעם jib ״אפױגטעט״ ע;ר
r דאם װי יאאיד״, v ■ איצט 1ני 

 באארד ינט1דוש דער נעװארען. נעטאן
 ,1יאחלע1 טאכען 1* באשלאםען נלײך ראט
r דעם ט*ט און v 1םיי נעענדינט. ואך די 

 הא• ניט דאריבער קאן שרייבען א-צטינער
 נע־ אדער מאהלען םאר ס1אײנפל קיין בען
 זא־ 1צ כדאי אבער rv עם ױאהלען, נען
 אנגעמןנענהייט, דער װענען ױארט א נען

 דער t'v רעפארם״ «נייער דער אם ױענען
 פאכ־ ױעלכער פאר יוניאן, הל»וקטאבער

 *,Bipptpv לאקאל די tie. מ־טנליתר כע
״נעקעמםט״. לעצטענם האבען »עס

 pv שענטם1אײד ביזנעס םאר װאהלען
r מניאז פטאכער1הרא דער v ניט p״I 
 פריהער שויז עס האט עניאן די זאך. ני־ע

 נערענפ איך יאהרען. פילע פאר נעהאט
 באארד דזשױנט דער װען צײט די נוט

 אייגנע־ tiv ײאהלען די אפנעשאפט ראט
 געדענפ איך tiv ״אפױנטכשנטס״, פיהרט

 rv דאס װאתם מאטיװען, די אױן־ ;אך
rv נעמארען. נעטאן  tvt t” v ,ויבער 

 1צ כדי נעמארען נעטאז ניט rv דאס
 יױ דער pv דעםאפראטיע די פארצעצעז

r דאם ניאן. v נעזיאחס, נעטאז ניכער 
 שאנד 1צ דעםאלט האכען מאהלען די װײל

 נע־ האבען דעםאהראטיע, די נעסאכט
 מ־ ויינע! עס פארם. א רערםון מוכט

 פײן אבער יסנעװעהלטע1א מאהלען, ױען
 vtv !נעװען ניט וײנען ר ע 5 ה ן ױ

 חד ויר האבען סיטנלידער צאהל קלײנע
 tv »הלען,11 די אין באטײליכט ראלט
rv'o דער &אר חרפח א געװען ט1פש 

ױניאז.
 pv DBirrtn״v ביזנעם פאר װאהלען

 א״ננמםיהרט איז מניאן פלאוקםאכער דער
 .האנסעדװאםא־ די tie נרארע געװארען

 ראדיסאלען איצטיגע די נאך-אײדער רען״,
 דאס דעם. *me ״tffccyp״ נעקוםעז ץײנען

 אנפאננ, גיים גלײך נעמארען נעטאן א־ז
 מאכט, א נעװארען rv ױניאן די ײען

 נענעראל היםטארישען דעם :אך באלר
 ביױ פאר װאהלען די .tic 1910 סטרײס

 נעװען דעםאלט 1וײנע אײדדטענטס נעס
 די מניאן. דער pv פאםירתנ ײיכםינע א

 אינטע־ דעם מייט ויך האבען םיטנלידער
 די־ ”t tie צאהל נרױםע א איז רעסירט

 פאנדידא־ די פאר שטימען געקי-עז גען
r צײט יענער pv tiv טען, v פיינעם pv 
 tv אײננעפאלען, גיט 1»פיל ױניאן תר
אפשאפעז. ױאהלעז די דארף מען

 נעענדערט. לאגע די אבער זיך האט
 באפעם־ דך האט װניאן די םעהר װאס

 ארבייםער די זיעען מעהר אלז טינט,
יוי1א פארלאזען 1צ Tt נעמארען נענײנט

. פינקעלשטיץ. ל. םון

 יױ דער םח םיחרעד די אױוי אדער נאט,
 רײט׳/ ״איל זײן שוין װעט ״עס tv ני»ן,

tגעועחן, טסתטא חאבען ״ tv ניד די» 
 גאנץ IV נ״ח געחט ױגיאן דער tic נעם״
 װיײ אמ אנגעפאנגצן חאנען זײ tiv גום,

 נא׳צעפפי• צו זיך אליין ojn םיט נינער
 םאסןן די כײ חלילח, חאס, פײכער נען.
 נא• צו זיד רענט דאס אוחגפנענוסעז ניט

rv א?עס 1אי טײלינען  dviv צו ש״ו 
 אפשר, טעגליך ױניאן. די פירװאלטען

tv ײ רעגט דאם װאלט מען װעז  ״t נ
 vo• די מאלטען איבערנעװאלד, צוגענוםעז

 שטױ און גאפען די אינער מארשירט סעז
 חאנען אנעד אזױ פראטעסטידט.• רעםדינ

 אױם• םױיװילינ אלייז רעכט דאס אט ןיי
r נאמנדערם tiv גענעכען. v געמען דאס 

 אײ־ ניזנעס פאר ױאחלען די pv םאי דער
 סאסען די צי ױניאן. דער פון שע;טס1

 כימעס די סיט געװארען ענטױשט דינען
 פריחער■ חאכען זיי ױאס איידזשענטם,

 דער״ ;עװען1אי עס צי דערװעחלט, אליין
 דאס איז, פאקט דער—סיבח, אנדער tv בײ
 אינטעדעסי״ אויסגעהערט דך האגען זיי
 יאחר v װאס אוז ױאחלען, די מים רען

 די געװארען פלענער »לז t'V װ״טער,
 נעפר חאנען מאם םיטנלידער, tie צאהל

 עס װער שטימען, נעחן צג נו־טינ פאד •נען
 עם נאטש ,avr pv פארטרעטען ״t זאר
rv חוןונען 1צ װיכטינ נא;ץ די פאר דאך 

 tv אײדער איידושענט ביונעם בעסערען א
ערגינרען.

pv עפעם. נאת פאם־רט האט דאן
rv װעז 'o דעם, 1צ דעתאננען שױן tv 

 דער־ נעפאנט האט אײדזשענט בחנעס א
 חונדערט פאר א סיט כלויז װערען װעהלם

 האט !,ארגאגחאצי ךי כאטש שטימען,
 חאט מיטנלידער, ענט1י1ט פציג1פ ארום
 ?אגדידאטען די םון םאנכער שוין

 נע־ א אנשלעפעז נעקאנט גאלאט זאים׳ן
 אם11 נרידער |iv שװעםטער צאחל װיםע
 דעםאלט pv שםימעז. איהם פאר זאלען

rv פראנע, די נעװען ניט מעחר שױן 
jib  uni פאגדידאטען יפענרע1ל די -BV11 
 אײחשענט•; נעם1בי בעסןרען א ־מאכען״

r פראנע די v ,נע־ חאט עס ױער נעותן 
 ־Vt ואם1 סענשען מעחר אנשלעפען קאנט

 א»ט1 עס jiv איחם. פאר שטימען לען
 די tv נעטראםען, מאל אײן ניט טאקע

 יעז1נצ !יינעו dvii םעהינםטע די בעםטע,
t'c’iv ,ינ•11אס ינען״1האבען,נעצ באלאט 

”JPt אדער שטיםען, ציגסטען t איז גאי 
 אלעס דאם jiv דורכנעםאלען. נאנצען

 װאחלען די tv דעם, 1צ נעבלאכם האט
 געױא־ ײנען1 אייחשענטס ביזנעם םאר
 UPtv פארם, v באמערהט, שוין ױי רען,

שפאם. טחיערמער א נצואנט, בעםער
tiv יםעז>11 איהר דארפט :אל 1דערצ 
jv tv ניט נאר איז עלעפשאן p״t בילי־ 

 V*■ ח*ט עלעפשאן יעדער ארטיהעל. נער
 טױ־ פאר שעהנע א ױניאן ךי נעהאסט

סך, א oovppj האם נעלט יאלאר. זענם

i ער s p . . . פײפעז
(שטיפערײ)

אתער י. פון

 יי אי גמה איד װאס םעשה׳לע, דאם
 איבערגע טיר האט דערצעהלען, איצט
 זיגגער, א זיננער. באדיהםטער א גיענען
”t פארדינען 1צ זיך פארנינט זואס v pv 
 האלב א אין שנײדער א הי פעהר גאבט

יאהר. •
r אט ן v םעשח׳לע: דאם

r דאם v אי) דינער א אבט נעװען
 דאן נאך האנ איך שבת. א פריה. דער

 נטנ* * םיט םחמת נעשלאפען. נעשם•.*!
 pv ריםײטעל א נעהאם ־pv האב פריהער

i םענשען טויזענם פינןי היפאדראם. 't* 
 מאל אכטצןגהן ;הערען נעפוםען מיך נען

 צװעלוי ;ארויםנערופעז טיך םען האט
געגעבען. םיר םעז האט לארבער־פראגצען

n ip, דאס r v וואתדער־ א געװען 
!ריסײםזןל שעלגער
, עיפר: ם1צ צ^םען לאסיר נאר
l האט פריח דער pv !יינער א אכט ’ t 

 pv פלאפ שטאר?ער v דערהערט צים1ל8
האטעל. טײן tie טיהר

t v דעו־ א יפנעכאפט1א «יד האנ 
:נעפרעגם jiv עדאקענער,

— r v  uni דאם t
 א דזרהערט איך האכ — !איך —

 אייערער איך, — שטיםע װילד־פחןםדע
 פאטריאם, א ,unrgnva א חםיד, א

!עםענט
jv אתנסעי אין בין י&נצרצנטפו11א 

T אמיפנצכאפם בע̂נ «ז t •p iv דעם 
 גע־ jiv שטעפ־שיך די םיט עלאוי־דאפ

טיר. די עפענט
 איז ראם אוינ :איף תאג נעטראכס

v גודני̂י v ju r a t v ,ימי םשמענ׳נר

 אדונ־ jiv pivp פאר׳ז אנכאפצן איהם איך
טרעפ. אלע tic טערשלײדערן

 נישט םאל צאײטען א ױיםען ער 5א־1
jib  typjnic’iv שלאף v װעלטבארימםען 

יגנער.1
tv האב טיר, די נעעםענט האב איך 

 יאר־ םאתעם א ייך ם»י דעחעהן׳ איך
 םיט פארםראכטעז, v בלאםעז, א שױן.
 אײנגענרא־ טיפע די אחם ריננען בלױע
 איז נאטיח האלטענדמ אױגען, בענע

 יםנעדריפט1א חאט פנים זײן נאר האנם.
ntv טרויער, םיל א»י ו/1רחמנ' םיל tv 
 איהם nvn j״p נצהאט כישט חאג איד

.1ארפע11א1אתנטערצ
 װיל עד מאם נעפרענט איהם האב איך

jiv נצצגטפ«רט, מיר האט «ר tv האט ער 
 אס11 זײד םױיפאלישע א אננעשריבען

t תשם v םאכען װעט iv נאנמר דער 
 ,אפריפא־ : tv ייך תפט אך1 די חןלם.1

 םא־ ליםט, tv jiv זאךערוכעם״, נישע
 אננערpv 11 בעטחאװעז שובערם, צארט,
פד שטמחןל די איהם נױ נעםעגט האבען
״ , ' צעזו
 — ? סיר tiB איהר װילט זשע װאם —•
 ,םחימר נײעם דעם געםרענט »יך האב

שט׳גרעז״ לישעז
 ■TVP די !אלם איחר tv ױיל, איך —

 נײ jvti’t ,t jiv אײנשטודירען פאזיציע
 םיר װעט דאס ריםייטעלם. אייערע

tiv ן י י  jiv נמד טר א פארשאםען א
נזןלד. םך א

jiv תם איבערנענעגעז מיר האט ער 
Been 1נאםע די םיט•
— rv ײ1פאםפא ערשטע א״ער דאס
געםרענם. איהם איך האב — ציע?

S il l  iidijlIHU ״. V : ̂י

־ .

־ . *

 יײ11 ;אנץ געײען זייגען שטיטען אגער
 IV9 שלענט עלע?שאן <ונ יעדען I ניג

jvsvo גרױםע oypuviva ; חאט מען 
 מאיעםטעט, ״ויין מעט אפשר נערענענט,

 כאלאט צום טאן לאז v <ױ פאלה״, דאס
 אננעשאגגען אנער חאט טען װען נאקס.

 װאס געװען ניט rv שטיסען, די צעחלען
rv צעחלען.,. צו  ev עמען אײנפאך; 
v ציפער. די פארעפענטלינען צו חרפח 

rv  dv נאקאנט נעװען שעחן ניט ושוט 
 פאר װאס מיט װעיט דער פאר מאנען 1צ
v דער״ זײנען עפ שטימען צאחל פלײנער 

 אײדזשענטס owt'3 די נעװארען װעהלט
vtv jib יוניא!. ;רױסער
 דעטאלט ױניאן דער pv האט מען

 דעבאטירט pv נערעדט סך א דעם װענען
tiv עס rv איידער געמארען, נפשלאסען 
 גע• נעסער שוין זאל װפחלען, עלנע1א

 א :נעטליך אוױגטסצנטט, װערען טאנט
 •vtpy זאל נאארד חשויגט jie קאםיטע
 ביזגעס מערעז ײילען װאס די טענירען

 ״t pc פעה׳נסטע די jim א״דזשענטס
 סיסטעם דער װערען. ינטעט18א זאלען
 דרײ טון סשך א פאר אנגעהאלטען האט

 •p ניט דעם jib חאט פײנער pv יאהר,
 מעםנער• די ניט און ימיאן די ניט ליטען,
 דערגיי גאך חאנען לאפפלס די שיפ•

 IV װאט דאלאר אר8 שעחנע א געשפארט
.av לאסט עלעהשאן

 צײט לעצטער דער pv אנ«ר ײנען1
 רעפארטער, נײע ;יאן1י דער pv ערשינען
 אפוינט* די pv חורזעחז חאגען מעלכע
 ״םאר־ v אײתשענטס ניזנעס pb רענטס

 דעםאלראטיע״ חיילינער רצר jib ננ1לעצ
pv י•11 פניטירען אננעשאננעז חאט מען 

 כיזנעם פאר װאהלען אײנצופיחרען דער
 חאנען רעפארמער די jiv אײחשענםס.

 ־nvii בפשלאסען חאט מניא] די נעױנט,
 אגנע־ ין1ש װערען אפליקײשאנם ;לען

 1אױפ׳ לױפען מילען «אס די, tiB נומען
 עט11 קירצליך און אטט חנם פאר באלאט

u^ pn •עלעחשאן
 ױניאן דער pv װאהלעז לוטענדע די
 װירקליד rv עס נמיס װי ,irrm וױזלען

 דע־ פאר פאלק נייס מילעז דער תן1נע
 אויוי חוב » ?ינט עס tiv םאלראםיע.

i מיטגלידער די n  jib ,הא־ אם11 מגיאן 
 •nvii דיזע tv װאחלעז, פאר אגיטירט בען
 גײיסע א tv ערםאלנ, האנען זאלען לען

̂ולען טיטנלידער צאחל  אחלעז11 די pv ז
 װעט טאםער מארים נאט״ליגען. זיך

”tv ,tyt עס ױעט א»י, t׳«t ניט דאם it 
 געזתהנליך רעדען װעלכע רעפארמער, די

pv נאסען pc ,מאל דעם האבעז ,פאלק״ 
v װעט דאם נעםאבט. ת1טע tv ,tyt'ni 

 א״גע־ ײער1 אין נאר נערעדט האבען זײ
נאםען.׳ נעם

 ױניאן דער pv װאהלען tv װיבאלד
 דיז עס אל11ט נעטאכט, יא שױן װערען

ארTt bdvb 6 עס וױ אהלען,11 ריכטינע

vtv די ואלען אמאנייאציע. גרױםער 
 נאטײ• ויר װאחלןן די pv vevo נרױסע

j די נעסטע, די אויסלליינען tiv לינען b* 
 I'B’iv זיין ײעלען װאס די pc חינםטע
 דער |1& אייחשעגט ניזנעם א כאלאט.

 װיב• נאנץ א דורנצושיחרען חאט װניאן
 איחם א) זיף װענדט עס מיסיען שינע
 װערט av׳« v jm ך1סכס v ײי םך v נאר

pv rv אױסגענליכען,  vv |iv אינ• די 
 חאגען 1צ סיטגלידער די jib טערעסען

n v געםערע pv אלס סעגש׳ון פעחינערע 
איידזשענטס. ניונעם

 ײן1 נאקומען מידער האט אלל6 דאס
 זיך פאלל tic שטיטצ די אל1 1ט ירענט,

 סאיעסטעט pn >vt ו חערען «ן1לא
 tiv שטיטלאטטען div לומען םאיל, דאם

tvmr נייע די נײ ואי װארט. פרײען וײן 
 ארטע די איבער׳חור׳ז ניט Tt װאחיען

 ;יט פארס j״p טעחר עם Pvt האמעדיע...
jn נעװעז, אמאר rv עם װי זיין, vt די 

 •1P iv3Vopiv?p ענדע1טױ און יזענדע1ם
 ױער ארט,11 דיער ivivt pv שטימעו מען
 ער,8שע די pv איטרעטען6 זיי Pvt עס

ovu אפנענענען מעלען עס שטימע; טעהר 
 ועט1 שענער אלץ ,typnvn די pv ווערעז

ימיאן, קיאוקטאנער דער ־we p־t עס

Hm

 יױ די זיד עפענט פרײטאנ דעם
 דרעס און וױיסט ױ פון הױז ניטי

 פון כערג בלױע ױ אין מאכער
. פענסילוױיניא.

)Dll ■11 »"» 1(׳•

 נע־ נעמאכט rv פרײו ספעציעלער א
 פארץן ױאם מיטנלידער די אר6 ױארען
iv כלויז b ן הייסט, דאס טענ, צמיי די« 

 סארנאכט. דנטאנ ניו אװענט םרייטאנ
 דאלער. *ire כיױו רעכענעז די מעט מען
 אלע װאס רייזע סט1ל v א1אל rv דאם

םארנ־נעז. זיך קאנען
tiv ואנעז 1צ מיר האנען איצטער v 
 דער tie גאםזז pv פאדער, די 1צ מארט
קאםיטע. rm װניטי

 אין טרײז דער טיט אז קומט מען ױען
 די נײטע; דארוי מעז ivn סטראדםמת,

 נעםען סאננע ײילען בו׳טקיל, םאר טרײן
 כי•1י דער ביז צוסארען 1צ 1יטאמאנילע1א
.nn טי

pv נאמען tie ניטי1י דער rm •סאםי 
vo ניט דאס אלעמען 1צ מיר אפעלירען 
 װע• סם״שאן ניים בושקיל אין טאן. .1צ

 גרױסע די ים1ע יפ׳ן1א װארםען ין1ש לען
 אייך ײעלעו װאס נאסעס״, טאמאנילי1״א

 nn ײניטי די .rm «גיטי די צו נעמצן
 מיט אנרימענט אן נעמאכט האט קאמ־טע

 ז״ן 1צ נאסעס די tie אײנענטי׳מער די
 די ױען כשוקיי, אין םםיישאן נײם
 pc א״נענם־מער די p» ,1א מט1ק טריין

 דעט האבע: כאםעם״ ,אױטאמאכיל די
 tv pt'iv3 דער םיט געראכט קאנםראקט

 פאי זאיען pnv tv«ip װאם באזוכער אלע
 ניט וײ Tt לױנט ניט ײען ,”t מיט ר«)
iv דער iv b.אוים• נענעםען זיינען אלע ־ 

ארדעד. ojn פאלג«ז1צ

יע.—
? !יכגער v אליי) איהר ״וײט—
כיי!. —
?v;v־a שפילען איחר ?אנט —
גיי|. —
1 פידמל |1א—

— t w .גישט
— tw טשעלא ?

ניט. אױך —
קעסעל■ ציםנעל? מדאטײטער? —

6 ? PMBלייט ?
!ױאם איו ױיי־ם —
אינסטממענט? p'p אױף —
• y נײז• —
vtv iv טמנלױ ev t'v װי טא — b 
? tvsvt םמיפאל־שע ען3שרײ 1צ םענשען
דאו• זעהם איהר —
 w div tv נישט, דען איחר הייםם —

 מען דארף זאפען מזיפאלישן ען3שרײ
יער?1א םחיסאליש א חאבען
? יערן1א די טיט tn ט3שריי םען —

 ט1לא — הענט די םים דאך ם3שריי םעז
ut םיר jvem.

 װי־ איהי ?אנט ױי אנער אם̂ו —
jvo אייער אױב v rv  V'Y'tvaevp ,נממ 

rv  ,t jim נע־ יםנעשפילם1א נישט נאך 
 אינסטרר םחימולישען לײז tiB װאחןן
 jib נעמאחןן געמננען נישם pv מענט

p3״ f uort jײ v rv  typ'tw v־r* 
jv נעפיהרם, ii tv ט3שרײ ער ru  v JV 

jvt,, זיר ער מצט pjniv רער בײ viv’a, 
 jiv חאנם אין פידעל חןם נצםט ער אדער

 ער חערט דעםעלם אימר. ראס שפילם
 הארםאנירם. ev ײי ;פליננם דאס װי
v םך jib שטערן מחיפאלישע גתיסע די 

n״t חאמנן v פארפאםט צ*לד «כען 
ynPap'r® *piv .!אינסטוץםענםע pv 

 שפילצ!, נישט נישםז נאר ?אנט איחר
.tvu't כישט
v איד tv jov א»ט װער —. p גאי׳

p מעז כישט? b שפילעז? לענען דען 
pn tie jvo יןענען jim ? jv;rt פייפען 

? נישט טױג
? איהו טיינט װאס —
v י י פ m מ״ן, איו — 'b ן rv 

rv װיכטינ אזױ  |iv פוגלט vtv מםט? 
 שאר־ ין3 איך tv זיננען. אדער שפילען מי

 *vt ״אשר־סאנישע די םיט נעײאיע) טינ
יסנעפייפט.1א ױ איר 3הא מערוכעס״,

? יל1מ טיט׳ן אויסנעפ־יפם פשום —
יע. —
'טאר״1״תאמפא באריהטטער חנר און

 וי האנט מײן pc ארױםנענוטעז האט
 נעטנ־ען jiv ״oysnyiivt vr:־vp,icv״

P’tTO |” t JVB” BD’1V.
tw די ען3חא מעשח פשעת n t jpnv 

פײערלאך. מאדנע מים געפרענט נע
 אי• נעטאן avPp v א־הצ א־ך האפ

 חדער״,3 ״טםער דעשח פלײצע, ער׳ז3
jiv פען:1יסנער1א

 ט1לא װאונחןרפאר! נרױסאדטינ! —
 איינשטױ ejr ppn איך ;ער3אי םיר עם

 אייערע tv ינער,1 בין איך. pv דיחון,
 פאלד ײעלעז !אװעחפעם״ ,אםריפאנישע

tv ,ipPiava 'itv  ttnjni חןלט1 נ׳אנצע די 
”ipb עט11 bo’iv  *u : ננען,1צייט די אי 
.dip'Psib דאס אי ?ריםיהער, די אי

נליפליכןר.... v ptmv rv ער

העטם אר םי ער פ ױי אדו ע־ בר  ט
ס ער ט ע צו א ט ר צי ת ע מען. ר ■ױ

rm ראפען םיר  oun ,otvpvsנ•1א ־
 jvo jjtp דעפארטנמנט עדמפיישאנאל מר

tvoipvs רעדחױוםע 1צ םיפעםם jjrrna 
n v  fie םי״ די םעאםעת. כראתױיער 

 פאר tritm נענומעז אבער דארפען ?עטם
 טעהר. אדער tvtuta 10 jib .פארטים״

unto אײנצעלחייטען jvp on tvtjm מעז 
Tt דערױיםען pv אפיס jib עדיר אממד 

 van rs* אדער חנפארטםע̂נ פיישאנא?
utt* ,מניאן 32 1אי םען umpo,

״! 1* •:*ו %? «2
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לאגג ח. פון

‘\4

פיהרער. די פון באריכט דער |י'
רק נ־ו פאריאזעז חאבען םיר װען  ̂י

 1נײענ^ו«1#טןנך,י!41 דער צו דענוועו, (אך
 *”< *װ םעדעירײש/ון «םעריס«ן דער סון

 איבערנע־ זיר הינטער טיר חאכען ג*ר,
 «''|evp דעם אינער גע׳ןוורעך v <אזען

no צײטוננען, חױרסט די tv גאכןפערם 
 פון פרעוידענט דער זײן נים םעהר יאר
 לײבאר. אוו םעדעריישאן אםערימון דער

 דעיענאציע די — מיר, ה/ונען װענ אױםץ
 ‘HP אייעו־ און איגטערניייעאנא? דער םון

 ויך — רעדאקטאר רעםיאגדענכי׳ברודער
 איינ־ אינטערעסאנטע סך א דערװאוסט
 קאמפיין. דאזינען דעם װעגען צעיחייםען

 זיך אויםקומען נעוױס נאך םיר װעט עס
 די:עקסטע אין דעם א־נער אפצושםעלען

 זייגען עם או װײסט, דערװײ< גריף.
̂ען :נ^טבעס גרױםע דדײ נעםא

 האט״פינםא!, שון ערסילפרונג אן )1
 סאר־ י1א בראדערהוד דער םון ■רעזידענם
 ארנאגיזא־ גרעםטע צװייטע די •ענטערס,

 אװ םעדעריישאן אםעריסא; דער אין איאן
 דעילענאטען ״זיינע״ און ער tv יײנאר,
 ״גו־ װעיכען אירנענד פאר שטיםען וועיען
 נענען ילױםען װעט װאם סאנדידאט, טען״
גאם«ערם״. ״סעם
 די און דעלעגא*יע נמושיניסטען די )2

 ױניאנס אייזענבאן די סון דעלענאטען
 םיי־ די םון לואיס, tv ערק<ערט, האנ«|
 געגעז סאנדידאע ״נענוםםמר״ חנר נערס,

ir ק*ן נאמופרס׳ן, 't ער־ ניט שטיצע 
װארטען.

 נאכ־ יינען1 צייטוטנען הוירםט די )2
 שיהטנ/ור דער שון םיהרער די געלאםע!

 זאלען ״t tv לייצאר, ¥ײ פעדער״עאן
 דער םיט נאנוצען n't רוודיתאאען אלם

 אוגאניוא׳ א״ריעע װאס נעלענמגחייט,
 נאספערם׳ען נענען ארוים טרעטען ציאנען

 אויף אטאסע זזעםטינע v אי*ט טאנצן און
 שי־ דער םון םיחרער די ״,t און ;איחם

 חאבען ?ייבאר אװ םעדערײשאן קאנאר
טאן. 1» דאס אנטואנט ו*ך

 אויםגע• חאבען נאטנעס דויי jtJv די
 קרע־ געײארען אין עס און לוםם די ריסען

 נאםפערם׳ן איצם באקעמפט עם װער רער
אםת׳ען. דער אין
 נעגען tv ארוים, נעםציך ויך ויייוט עם .

 ידענט,1וױיטערער.ירע אלם נאםמרס׳ןן,
 עיע־ אפגעשטאנענע נאר רי אויף םרעטען
voivo,\ און פאליטישענם, ארבייטער די 

 די טיט *ונויםםי׳פעז ניט עס דארן• טען
 םאציא־ אין ראדיקאלען טיד װאם טענות,
 ארביײ אלטען חגם גענמן חאנען ליסםען

םיחרער. \טער
 t'v דעם אויף םיל אי׳פטעלען n’t נאר

 tv װיסען, דארםט איהר פריה. *ו נאך
 •אליטי־ די n’t חוינעו קאנווזננשאן v בײ
 און טא; אײן n’vt זעחר כװאליעס ׳עע

 עם טא;. צװייטען v נידערינ «הר1 סאלצן
Imp ניײל^ נאר tv ,|” t ־אר־קאיע די, 

 אנדערע און םא׳פיגיסטעז ױגיאנס, נרופע
u^vt אין נעוױכם !ייער ארײנײארםען 

 דאן אןן נאמפערס׳עז נענען װאגשאל דעם
 t'v האםשינםאן n’^ אי חײםען, <יעט

 דערםאר לאםיר ראדיסאל... v .געװארען
 אפילו עם מענ ■אליםיק, די צן1איכערלא

i” t .ײעלעו םיר אינטערעסאנט n't אום־ 
 iovp* ארער ׳פפיל דער ווען דעם, צו קערען

 n’t װעט װילט) איהר װי אן עס רופט(
אוינען... אלעמענם םאר אנפאננען

 די אין ױין װעט נריף דיוער װעז
 וזעט ,נערעכטינהייט״, דער םון סאלומם

 אפגעחאלםען האבען שוין קאנװענ׳פאן די
 שוין װעט איחר זיצונגען. nvH נאנצע א

 ערעפענומ םארט א פאר װאס ײיםען, דא;
 רע־ וועלכע ;נעהאט האט קאנווענ׳פאן די

 כאראקטער דעם ;נעחאלםען ם׳חאט דעס
 און אלוציעס1רע םארנע׳פלאנענע די סון

 אונ* םון אלוציעס1רע די n>«'' ייי צײישעז
 איתר דעלענאציע. אינטערנייעאואל זער

 פון דערװאוםט אלץ האבצ) אנער n’t זועם
 אינטיםע אייף און ■רעסע טענליכער דער

 שאד, v אפװארטען. ם״ען גאלייכטומען
 דעם אין t’v ,נערעכםיגלײט״ די וואם
צײטוננ... םענליכע הײן נים סאל

 דער־ דע״װײל n״v לאטיי םילא, גאר
 פון באריכט דער t’v עם װאס צעחלעז,

 פעדעריי־ אםעריפאן דער פון פיחחנר די
tvct חאײיאחרינע.* חןר צו לײבאר אװ 

 םאר־ אגער n״v ואנ n*•' קאנײענ׳*אז.
y אוים, *  tv מייםי* נים דא זיד סלייב 
 בריוי חןר חמויח. וינגעז אדער קיחגז,
 שיסאנא םון טרײז אוים׳ן נמריבען זוערם

nVJ .דורככע• ער׳פם וײנען םיר חןטמר 
 און ליכט וון װאו נעגענד, v םאהרען

 םלחםה, נעפיחרם האנען ,״•ריײרענען
 די אויוי מרםרײנעז• ואל וחנסען <וער

 םארװמסע שםיל די פעלחנר, בוייםע
 םיט דורך מנײדען םיר װעלמ •ריירים,

 פײכט־ םרישע v צולײגם אח ,ivn אונמר
 1׳*•ינעלט«י פײכםהיים די אמנר קייסן

pit זון ניאנקצ ivfTuner, וועלכע vv* 
»ן l די י « ’v r וז» n iu  v װיי־

tv נעטיט שריינערשער דער t’v ניט איצט 
עגינים... װעלט אין נוינלען זו ייר

 די »וז דעו_ג*ריכט איו װאס א,1)»י
1 פיהרער םעדערײשאן

 •יידז׳צעס 163 אנטהאלט באר׳כט דער
 םראגען צאהל vtv פונלט נאשפרענט און
 כאווע• ארנייטער דער טיט ׳פיינות אין

 נרעסערע v סרינען פראנען מאנכע ניגנ.
 נע• זיי װעגען װערט עס און כאלויכטוננ

 איבער און טאז פאזיםיװען v אין רערט
 ארוים־ |V נאר באלויכטוע וי איו טאנגע

 די דינעז אלע אבעד שיין. נעװארפענער
 דעם nw 1אי אױסנעװעהטאנטע קעגטיג

 נע• פיל נעוױם םיהרער די האבען יאהר
 ־”^v |1א זארגען און טראבטען צו האט
.”t איבער טען

 פאר א איבערנעבען n't װילט עס
 רעיארט. צום אייגלייטוגג דער םון שורות

ואגט: איינלײטונכ די װאס אט
 *vn ױניא! טרײד אםעריקאנער ״די
 אוטםאר־ אן דורכנעמאכט האט װענוננ

פאר׳ן n't םון יאהר גלײכליכען
 ׳פוגאים און שונאים ארבײטער לעבען,

 בא• אוט !יינען פראגרעם םענשליכען פון
דיטען. ארע פון םארעז

 «א«ען• די װײדזשעס, ענײדען ״רער
 ארנײטסלא• גרויםע די באװענוננ, שאפ״

 י1אוי פלע• tn»v ײנעז1 דאס — יגסײט1
 אונו, דער׳חרנ׳ענען יצו רוקעגס, אונזערע

םארניכטען. צו אומ נאנצען אין
 קאםוי אנרעםיװען iv צו רופען ״םיר

 אפװי־ אונז װילען ניעלכע נחוח, די םיט
ערד. דער םון שען

 נע״ דין ׳}וטענדינ tto נליק ״אונזער
צולונפם. דער צו װענדעט

אר״ םרייהייטס v אח ארםײ ,אוטער
 םריי• םאר ’^iv מעבטיגע v װי איז םײ

 םארװערטם געחן םיר םוזען חייט
 אונזער דערנרײנעז צו ^פארװערטס

 דאס מאכען שעחנער און רייכער אוז
לעבעז״. םענ?)ליכע
 זיײ דאס tv ואנעז, אודאי װעט איחר

 אבער םמען איהר ײעט םראזען, גלאט נען
 װי דעם nvt אורטייל, אייער צוריסציהען

 דעפ בלעטערען צו אנפאננען װעט איהר
 ־t״v i>vn םתען וועט איהר רעפארט.

 םעג־ טיט טאן צו דא חאט איהר tv זעוזן,
 אוים pרvשט !צחר n't חיטעו װעלבע ׳*ען,
 no v .|»tvip םיט n't ארוטװ^־םעו םון

״י װעיען רעפארט אין שטעלען «n גאר 
 םעחןף״• דער םון םיהרער די tv מיימנן,

ניט... דערואגעז און ניט דערריידען שא;
 TV צוריפ. אום n't קער n'v נאי־

לוינ n'H :אפנצמאכט n״v םיט האב ניט״... קריט־?'ר אןן ניט
 ־־iv אן פון פאוצ v איז n't שטצל געה
 ”3nvp n't יאנט 1טריי די װעז ײאלאט,

tv ריװעד י1«זיסיםי דעם םון אויסשלוס 
 wivP* װערען rnvn די 1אי קאפ דער און
 און טדאכטענישען :דערעv נאגץ פון טען

שטראטען...
 דער־ באריכם םון בלעטער ערשטע די

 צוישטאגד םינאנציעלען דעם פון צעהלעז
 נרוים. sirt פון און פעדערײשאן דעד םון

 פרענק םון רעפארט דער t'K דאם איהרען.
 אןpםעריv דער םון םע?רעטער םאריסאז,

P'v:v־p דער לײנאך. אװ םעדעריישאן j־ 
 נעהױבענער. ?יין ניט א־ז צושטאנד לער

̂־מעגען איצטינער דעי:אגצער  דער פון ם
 הונ• איבער rv נעלט אין םעדעריישאן

 געלט נאר דאלער. טויזענד 75 דער»און
 גע־ ניט ?ײנמאל פעדער״שאן די האט

 פאדשטעהט ט.ינ עם דארף ד און טvדו
 נע־ 1םע װאלט נעלט םעהר מיט tv זיה

 און ארבייט ארגאנידרוננס מער טאן ?אנט
 טעטיג־ אלגעמיינע איהר װערט אפט נאנץ
 נעלט. ווײניג צוליב ירטtליvרv■ הײט
 נרויסע פאנדען, ננטvלvנבv ײאס אבער

 םעדערײשאן, די רףvד םאנדען, שטענדינע
 ־nvv די פיהרערשאפם, די הייסט דאם

 םערערײשאן |vpnynv דער םון לטוננvײ
 ־vט האט ױ און חאבען. ניט ליינאר, אװ
 אװ םעדערײשאן אמערי?^ די ניט. קע

 שטאנדוזאפטען אײן נאר האט לײבאר
 אדער פאנד, םטרייפ חנר rv דאס פאנד.

 ײעלכע לאקאלס, די פאר פאנד דעםענס
 איבער אינטערגײשאנאל ?ײן ניט חאבען

n't אן אנגעשלאסען דער»ר וײנען און 
איהדידירעקט.

t’v ijmtwt«’nv אין יאהר לעצטען 
 טיליאן v פון סומע די םעדערײשאן דער
jv דאלער. טויוענד 36 איבער‘ און rv’* 

 יאהר דורכ׳ן איחר האט ארמיט ואציאנם
דאלער. 605 און טוחענד 279 אפנעפאםט

 םעחד דעד אין צאהל מיטנלידער די
 טוי־ 906 םיליאן, דרײ איצט rv ריישאן

 on tv חייםט, דאם £28 און זעגד
 לעצ־ מעםבערם. א»נעפאלען וײנען יאחר

)in האבעז יאחר n't פעדער״• רער אין 
 טוי־ 56 און םיליאן פיער געצעהלט שאן
 א1אל אח פארלוסט דער טיסנלידעמ מנד

 וועלט נארינט אין סיטנדדער. 148,472
”l דוקא גים םײגם דאס tv אנגעײיזען, p 

יוגיאנ^ די אין מיטנלידצר םון םoרלוvם

 רvBן-vארrוyנ אויסגעשלאסען דערײשאן
 גא* און נאשליסע אלטע אויסםאלנען ניט

n'>i'o יענע םון טיטגלידער די װערען 
DV'Wt'Jvnv צװישען אדײנגערעכצנט 

. לענע.vרויםגעפv די
 אנ״ איצט ויינען םעדעריישאן דער אן

 ױניאנס, אינטערנײשאנאל 110 נעשלאסען
 און לאקאלם 36,247 פארםאגען װעלכע

 איג־ ?יין גיט האנען ײעלבע ,oלvpלא 941
 צו רירע?ט 1נגע8ב«ול#און לסvשאנ”טערנ
 שטאדטישע חאגען לא?אלס די איחר.

 עלכע1א און קץרוץרשאפטען צענטראלע
 םעדעריי־ סטייט .973 דא איצט זײנען
 אינדוסטריעלע און 49 דא זײנען שאנס

£ דא איצט זיינען דעפארטמענטס
iv^ נרעסטע די 'v v pjv j דער אין 

lvpnyov לײבאר אװ פעדעריישאן t’v 
nvt און װארהערם םיין ױנײטעד די איצט 
 ער1אונ האריענטערם. די — צװײטע די

 םאר עלםטע. די t’v לvאינטערנײשאנ
 מא• די טוםען ענטערס,Bרvp די nvJ איחר,

 ריילװיי די ר־לײט,80 די דאן שיניסטען,
 די ארבײטער, עלעקטריק די קלוירקס,

 tvajyp'v די טימםטערם, די יינטערם,8
 בא־ ן8אייזע:ב לנעםײגע8 און לםעןvסיגנ

שעפטינטע.
)nv אנגט רעפארט טאריסאנ׳ם& n't אן 
 און סאונםיל tt’Btpytpy םון רעפארט דער
 דער װעלכע אינער םופגע! די זײגען אט

:אפ n’t שטעלם רעפארט
 אינ־ פון ?אנםערענץ ם«עציעלער דער

̂ vry) rv װאם ױגיאנם, סערגײשאנאל
 דער װעני;ן םענרואר אין נעװארען טען

נד.8ל אין ל»ע נעדרי?טער
 לע־ דעם און שכירות ^נײטער ײעגען

 tt’Bipstpy דער ל«ד. אין cdhp ב׳מס
 שיטאנד* טיט׳ן פלאר ארוים פומט ?אונםיל

pv טען tv םעדערײשאן, דער םון פונקט t* 
p װײדושעם tv רעדען, צו אויםחערען v i 

 לעבענס דעם לױט װערעןי נאשטיםט םען
 װי־ גיט און טענ׳שליך ניט t’v עס קאסט.
 אין באריכט. דער otvt ,nםטליvסענש

 פאר לטvגעה דעם אפשעצען אין שבירות,
p do” MV׳־ivp bev ניט טאר און גיט 

p i” t|געשטעלט נאר דארף עם נרענעץ. ״ 
י ר ן א p :דעם ביי םראנע אײ) ווערען

נ ׳ ײ ט ס ו ד ג י ס א א יס• או י
v n ס ל r »ן f in  w. nv ס«ו דארף 

tv (|W אין האמן 't א׳{ איגרוסט־יע 
 •u ציס נאו וראפיט, nvo גיט נעשטפען

פאלה. פון צען
nn:ttv3 v ארט I’M oeiuivfi חר 

 א׳ן לאגד 1»י ®ראנע אײזענגאחן די וארט
ir t נרונען סוייען אינער פרטנען קוםען 
די און ענטשיידוננעו לאורט :דטן און

 ױנ־אנס. וי צו קאורטס די pc בטציווונגען
 איד אינער סטייטעל נרויסער v דאן און

 ~iv דעי טיט נאציחוננען טערנטציאנאלע
 יעגדעי אנדערע יין נאװענונג נייטער

 א־גטער• ױניאן טרייד דעם פון םרטנע די
 אטע• tv* םון ?אננרעם דער נאציאנאל,

iv p p סאײעט־ לײבאר, אװ פעתרײשאן 
 נארשעוױזם. אויף vpvov iv pv רוסלטנד

 בא• דער n't ם^נעמט רוםלאנד װענען
 נאלשע־ •פון טען8ציט מיט נרײט ויבט

 אטע־ רי װאס פיחרער. װארט װיסטישע
ivP'n ו האט לײנאר אװ םעדערײשאן* 
 V3 t*׳v רוסיטנד סאװעט װעגען ואנען
׳ קאגט.

 הײ• צו ײידער נטריכט דער הומט דאן
̂ן. מישע  ײענען דארטען n't רעדט פראג

”iyv שטאר די ארנאניזירען 3iv דאס פון 
p 8 װענען נײ, ^ vp ענטװאפנוננ, פאר 

 און ױניאנם די אין עדױ?יישאן װענען
 ארניי• ײעגען סקולם, די אין עדױפ״שאן

 איטינראציע, װענען געזעצגענוננ, טער
 פריזא־ פאליטישע ײענען טראסטם, װענען
 און באנקען טיװעvער8אאp װעגען נערס,

 *VP v״(ovrv װעגען ױניאנס, קרעדיט
 װענען ם,tריvמיליט װעגען טיװען,vעדEא

”8t און םטרייפס נרויםע און קליינע t* 
 סטאםוס, פאליטישעז דעם מיט שייכות
 ^־נײטסלאדגפייט, װעגעו חוידנג, װענען
 ווענען פאורטס, רביטרײשאןv װענען

 גאנצע v ײענען און אחט״, ,?לעיטאז
v רײחע jppv b ,די עאם פאדעדוננען iv- 

 איה־ *ivb מאכען רףvד באװעגוננ נ״טער
אישוס. רע

 םע־ עם tv דאה םארשטעהט איחר און .
b אין ניט לען p p v p אינער ענטשײדוננען 

 און װיחגר און םכםונים חשורידיקשאן
 פאלי־ א'שע״”רטvאומו װענען װ״טער

 נאשטראפען און פריינד ,נטלוינען טיפ,
שוגאים״...

 אננעפי־ אח רעפארט דער בפיצור,
 און סואגעלאה און םראגען טיט סעװעט
 דכער, דיט פיל, ’ttv דא !ײנען ״t כאטש

tv װעלען טיר vcטיט װערען רטיג t”. 
 ײא־ צווײ אנחאלטען װעם קאנװענשאן די

 פאר צייט גלײבען געוױס nv( װעט כען.
אויך״ יאליטי?
!...פאליטיק v פאר װאם נאך

3דוכאװסקי .כ. דר. םון
ר ן נ ז ז ע נ

 -roam סארמ א פאר װאס - ארבײטער. פאר עקסערםײז םון נוצען די
. םענשע, אלע ניט װארום - םאגען״ דארף ארכײטער אן סימ
עקסערסײזעם.״ דיזעלב^ מימ כאנוצען זיך פען

 טיר האבען ארטימלען לעצטע די אין
 עסען, פון םראגען די אין ײי געזעהן

 ארביץ״ יעדער איז אטעמעז און טרינקען
 װי און הבית, בעל אײגעגער זױן מער
 באנױ ער קען קאסטען עהםטרא אהן אזוי
 םאר־ צו אויױ מיטלעז דרײ דיזע צעז

 געזונט. זײן אויםהאלטען און ^טארהען
 רײ־ םיר װילען ארטיקעי יעצטיגעז אין
 אױם־ אויוי מיטעי אײן נאר װעגעז דעז

lV מיטעיל א געזונט, דאס צוהאלטען h 
 אונגע־ אנװענדען ?ען ארבײטער יעדעד

 םאר־ ער װעניג וױ דעם אויוי אכטעט
 דײ ארבײט. עד שװער װי אדער דינט,

 — עקםערסײז :איז םיטעל זעס
איבונגען.

 דאס דענקען ארבייטער מעהרסטע די
 לײגיג־ םאר בלויז נויטינ איז עקסערסײז

 מענ״ פוסט־און־יאסניקעם, רײכע געהער,
 קאלטערז אין האנט א גיט טוען װאס ^ען

 זײער אויוי םארדינען צו אויף װאסער
 מאכעז אייך דארםעז עקםערסײז לעבעז.
 ענטװיה־ װילען װעילכע מענעען אזע^כע

 םוס־ שטארקע אויסערגעװעהנליכע יעז
 װעילכעד ארבײטער, אן אבער קולען,

 חאט שאפ אין טאנ גאנצען א שקילאפט
 און ארבײט דצר ב" עהסערטייז גענוג
חאבען. גיט מעהר דארף

מאדער״ דעד אין טעות. א איז דאס
 צו• אזױ איז אי־ױײט די װען צײט נער

 טוט יעדעד דאס צובדעהעלט און טײלט
 באנוצם ארבײט, אן םון טײל א בלויז
 םײל א בלויז געװעהניליך ארבייטער דער
 vvft װערענד און מוסהדלען. זײנע םוז

 וחך־ און עקסערסײז צוםיל שוין האבעז
 אנדע־ זײנע האבען אויסגעמאטערט, רען
 ואנ״ און איבונג נענוג ניט מוסשולעז רע
פארנאכלצסיגט. רעז

 פיזי^ע װארום םאחמטעחן צו אום
 םאי׳ן נויטיג איז (עקסערסייז) איבונגעז

 וײ1 םריחער טעז דארף קערפער גאנצעז
 ^בד די דאילע װיכטיגע א םאר װאס סעז

 די סעריער. אונזער איז שיייעז קויעז
 אונוער םון באוועגער ך זײנעז טוסקולען
 םיר װאאסען םוסקולעז די Jm# אעױיער.

נימ דצען, גאקאנס נים געחן, געקאנם גיט

 מישזמען די אחן זאך. װעלכע גענד
 רײדעה לאכען, געקענט ניט מיר ײאלטעז
 טיר װאיטע; פיוכקולען די אהן זינגעז.

 :ע- d״j עפענע מויל יאס געסענט ניט
 'ןשעצען של״.גע; ט״יגקען, עסען, קעגט

 אונ־ ייאלט מופהולען אח• אויגען. די
 טיד גןילאיען. געקענט ניט הארמ זער

 :*אר־ ניכ אטעמען, געקענט ניט װאלט*ז
 פון װערען פטור ניט און שפײז די דײען
 מום־ די אהן איםאל״מאטעריאל. דעם

 םיח־ זיך געקעגט ניט מיר װאלטען הילעז
 האלט װאס היץ די װײל װארעם, לען

 װערט וןעריער םון די^װארעמקײט אויזי
 מוס־ די דורך מוסקולען, די אין געשאםעז

 דער אחן װארט, אײן מיט ארבייט. קוי
 אונ• װאלט מוסקולצן די פון טעטינהײט

באװעגלאז. און טויט געװען קערפער זער
 או־גכאבע וױבטינע דיזע ערםילעז צו

 טוסקולען די םוזעז מערפעד אונזעד זיא
 טיע־ דיזע דורך טעטיג. זײן שטענדיג
 זיך םון טײר א זײ יכעז1םארבר טיגקײט

 גוט זײ מאכעז שאיעז דיזעו און אלײן
 קדי׳נען זײ װאס מאטעריאלען די םיט
 םאדברוי• םון ארבײט די שיײז. די םוז
ד א טאםט ארבײש טאן און שפײז כען  נ

 מוס• די װאס חי^נערגיצ מאס װיסע
 דורכצוםיהרען אויןי םארברויכען פולען
אױפגאבע. זײער

 װאם איז גדאד, געװיםען א צו ביז
̂ש ארב״יט, מוסהול א מעהר  עם מעהד ור

 פארברויינט שי״יז מעהד אלץ טעטיג. איז
 אנסװײןעל־ און שטארסער אלץ איז עס

 נע־ ווערט עם אויב עס. װערט טער
 ארער שװער, צו ארבײטען צו צװאוננעז

 לײדעם רוה, נויטיגע די אהן לאנג צו
 גים־ געוױסע םון אנזאמלונג אן םון עם

 חד דער און צעילען מוסיןול די אין טען
 *ון מוואר וחנרט עס דאס *י?, זולטאט
 געזתט. און שטארק אנשטאט פראנ^

 עס װען פאל דער אויך איז זעלבע דאס
 צד רוהם עם וועו גענוג. גים ארבײט

 נעוזםם פארגאכלעטינט, ווערט און פיל
ײז געגוג אוי^ גיט עס  אגמוױ־ ״שי

y קעלט i אוו שווארך װארם עס און נים
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שמועסען הורצע
 רעדאקטןןר דעם צוױשעז

ער ױ און ?ן עז » ו

 »יז ס?וי סאדערנצ די — לןארגפעאד. מ.
 יןחרען גיסעי חיביע א ׳•וין «יו סמעלצאן

ן עקזיסצעגץ״ יןא י ײי יי*#ינעי דער י  צ
 אוז, שילער, ^עכציג » ארום דא ד*ר» ןיינען

 לעח• סעמ ו־ולער » «יבער# אונז מען װי
 קרעען תינדער יי װאס ערניחונג, די דער.

 ורײע. » װןד• ױן זין וולען אין איז ,דןר#
 דןר* םאכען צו ני» זונ■ טען w ח״ס*, דאס

ר קיגדער די  ״איססוען׳/ װעלכע אירגעגד ון
 ק>נדצר די ענסזװיקלען *ו #ר«י« םען נןר

ײ ל«*ענדיג0ו ?ײן וןלען זײ *ז ןזוי, ו  י
 דער״ קעגען »לײן *ון דעגקען, זײער

 טעאריע. װעלנער אירגעגד «ו זיף ^ןגען
 «ײק- דעי אין יחר1#דורנגע װער# דאס «י

 יאחרען, אוין גי®. טיר וױיםען eyi ׳®יק
ז  בעסמע דאס געװען. ניט דאר* זײנען םיר ן

ײד י0® געװעו דארום װןל*  אריבער• ילײן י
 װאד א יט0ד וארברעגגען #חינ*ו0 וןחרען

 איחר װעט או»ן 0T0 אױןי און «וױי, דעד0
 לו.יגט op אויב אורט״לען, בעטטען »ס קענען

 איבער- קיגדער צוױי אײערע אײד ואר ?זך
 שוין איחר װע» ר»0ד ,ס^ול. דער אין זען0ל

 אייד װעט ס0ד ס0װ אריסגעטינען, קעגען אױך
̂סטען.  לטען0וו #חרט0ו איחר ער50 א״דער ק

 ״1ברי 0 דורר »וורעגען0 גערממען אײד טיר
 שדײמן לןענ# איחר נדיציעס.0ק די װעגען
 סקול, טאדערן אדרעס: לגעגדען08 דעם אויןי

 אײד װעמ מעז דזשוירזי. גױ ׳ן0סטעלמ
עגפאערען. געוױס
 טירליה0ג געראצען. ני» לײדער — x ג.

 טריחער לס0װ ®עםא זיגע0■ד די אויןי זוען
 גזד זיר מען לט0וו געשריבען, גיט קײגער

ר ®ון ס0ד טיט *וורידעג׳יפזעלען קאנם  ײי
 #וױסען איחר מוז» זינער בער0 »עשריבענע,0
Mf געשיל־ אוין :ען0ח קינסטלער טיישידענע 

« p ו זעלביגע די דער®  t נ־0ט ׳ע י ג 
 כער0 נימ, םאנכע סימפאטיע, גרויס םיט גע
 קינסםד זעחר 0 אויןי ן0געט עס חאבען לע0

 גט0;עז גיט קען נער0 ס0ד אופן. לערייפען
 און ע, י נ p w ז ד אײער װעגעז װערען

 עם »0ח איתר אז שר״בט, איחר װאס ס0י
 געווען לײן0 זײט איחר דער0 געזעויז׳ לײן0

 0 אויןי ד0ז ־די ניט טאכט ס0ד דבד, דעו:על
y$n .ד,0י איחר וױיסט עראזטע̂: בעסער 

 און ה0י א״ז זעחן קעגען מענשען *וױי »ו
 גיט *װיזטענס, רשזדען,0| איחר ועחן ר0ד
 W איבזגרגעבען ?ע:ען מחויבצו זײנען לע0

פיחלען. זײ װאס
 גע• געװיס ך0ד ט0ח איחר — ס» p ח ן ב

 «רי• 0 אין ציגקען ט. ®ון בריף דעם לײענט
 מיר און *;ערענטיג?״ט'/ נוטער חערדיגען

 אויןי ?ײט איתר דד»ס םיט א״ן, גיט זעחען
 חאט צינקין װאם ׳ס0ד טחדש מינדעסטע דאס

* םעחו גע׳פריבען.  :־0 עם »0ח צינקיז גי
 םיר ריש.0ליטער irpo ביסעל0 גע^רינען

 דורד געענטוערט בדין• צעקיג׳ס אויןי חאנען
 ענםאעד דעש אויד »0ח איחר שםועסעז. די

 איחר ײדט0איגנ ד0י און געלײענמ. געוױס
ז ארגומענמעז אוגזערע י  װײ לט0ײידערח י

 *יחר w /0אוי זעוזט עס זעלבע. דאס דער
̂שלאסיןן חאט  אוי• אץערען יעז0פאר*פז *ױ ב
 #גען0? *ו בען0ח :דערע0 ס0װ ׳לץ0 *ו ערען
 גע• אײער לעז0װידערח אײן אין לם0ח און

 «ו• די אין װערט איגטעליגענץ די דאס אר״,
 זיין ניט בער0 ן0? ס0ד אונטערדריקט. נס0ני

 ערציחוגגס• די מיוי זעחען ערשטענס, אםת.
 I װערט op װעלכע אויף נס,0«וני די *ון ארבײט

 וואל• םיח. קײן און געלד קײן ר«0גד»» ני®
 געגזגז געײצז ביטער nt0 :ס0ױני די ®ען

 זיכער ם0ד ד0ד m לםען0װ אינםעליגענץ,
 אינטעליגענץ אםת׳ע *וױיטענס, געםאז. ניט

 זיגצר, אלם אװיסקוםען, אימער םו? אין װעט
 דער וינסטעדגיס, און אוגװיסענחײם איבער

 טאקמו• קליגער, איז w:po אינםעליגענםער
 מי«אר גיפדאינטעליגענטער, דער ־יוי ליי״
 סםן, 0 עם איו ני®, ער ויג® זיגען. v םוז
 איז ער ®ז אינטעליגענ®, ניט איז ער ®ז

 ®ז איגטעליגצנ®, כלוםראט׳דיגער 0 נלויז
v ,*0ראדזק אויוגעכאיטע י0י 0 ם0י מײנ“ 
 אינטע• ®אר אוין איתם טאנען ®ראזען לע

ליגענ®.
IV ל0מ0 יוױדער װע® ייחר ײצז עיעם״ 
ײ* ^ערעכמיגקײ®״, דער «ו ארײבזנז  אזוי ז

 ®אר װעניגסםעגס — אוגו שרײג® און גי®׳
 און מעז0#ג §ולען אײער —־ רעדיקציע דער

 געחער®. איחר ־וועלכען *ו ל,0?0ל דעס *ייד
II?  ®I »|געםוז® מיר ל»ען0זו דאן !0 זײ 

 אײערע *ו חלען0« םקײ®0טעדקז1אוי מעחר
 זײנען לס0ק0ל אלע גי» דים0ײ •עגי̂י

 אםוו, ביסעל0 אםת« ויין קוז עם ®0װ ד•ייײ
 וחך אטת ני® ?יכער אי? ״מל0ל 1ז*י עז;1וי

־׳*- *ווײמען, 0 נןן
ד0לג0ם0 ע . םײט יקער י סטר

 צו® איבערגצגעבען בריןי אײער בעו0ח י’ם
 גרינד־ װעפ גןלזנגעגחײ® די בזמרד. דזאוינפ

. יןנםעדזוב® "ױ ן ו י ו י  בריןי אײעד אין ז
o סײ נ»געבען0 איתר יפזנחל®0י n םןן0ג 
 גע־ וואל■ ס0וי אײדז׳יעג®, ביזגעס י;ס 1יי

ן 4ײיכ»י י״עז ײוז ו  אײגענעם אײצר סײ י
י ה ײ מר לס0 ױי יו• גו

רייניי די •ײןר ייו עס מעסןן #ז0ז־ם0גי
ז ע״ױיכקיײ ו ר י יי

 pj0i דעס *ארדיג® גןװי® דעם דורד זוןל®
 און רײגן 0 זעחן װילען ס0װ לעמןן0# וון

 װעלכער אין ,״ועגו:;0#ב דבײטן״ד0 עחיליכע
 יער0 קלעגעיעז 0 וון נאטות יןויוטע0» די

נען.0ול ני® ולא-ן י®(0ס גרעסערען
נ ן s ב א ז . - י ,  י»״א0ח איחר )1י

 דעם גי« גען0ח ■עדזאנען גטע0דערס די ®עווו,
 זײ חןבעז. זײ מיזנ® איחר װעלנען #ײנ«לוס0

 •0דעמ דעד ערומיוגג. בי*ערעו ®ון עס װײסען
 *אלה׳ס *ום *ואטייולען זיד ן0ק ײןלנער #ג0;
 לץ0 גאד איו במײטעז,0י»װ און רי׳יקײיןן01'

 ג•0ל לאנגע, 0 געמען ס׳װע® און אױגעףאויןו,
 גי» מעחר װעט מם«לח ןײן r»s *ײ®׳ גע

 וער• דרײ יענע אוילו װעז דערואר, גילמען,
 גע• זײערע טיט Y0 ®»n איחר װעלנע #נןן0ז

 ׳י«ע- די פאר סעגד0או» װי זײן לעז0י #מען
 לע־ ע*ענ»ליכעז איז ואמעחםען זײ &0וו לען
 ■עײ וײ ;עגען געארײ אונזער װע® #גען

 דאס חעלפען. .װײגיג־װאש זעגליד
 ׳ן0;עם װעיט ײערעז, ן0געט קען עס ס0ײ

 ל0ז עולם גרױסער דער ז0 ׳כחות די לוים
 שאראצאנדיגער. ל״ן0 װערען לגעמײן0 אין

 אימ־ צו וױ מעצאדע, 0 איז ס0י אויד )2
 זײ איטען *ו װי אוגוױשעגדע, די גירען0י

 ו*»עח®,0& איחר אויגען. די א«ן זאטד
 איז דער:ע.0מ וײ( *ו יע0ט אין א•'? עס

 #אמת מיט ווײזען0ב ני® עס ן0ל, מען אויב
 אויס״ דעם מיט עש מען סאגט אידעען, נײע

 טערקישען 0 פון געברייד דעם מי® לײגען,
 מיר ?0 גלויבען, עולש דער זאל און #אידיא
װער. בי0 ני® זײנען
גע״ ®יאטעס® א״עי - ו, ן ס ע ר ■ 0

 :•0ג אין איז וערזאן, ל&0 *רויבער, דעם גען
 אז ויט, אוניש װײסט איחר אומגערעכט. צען
 *״®ו:• מעגליכע די אין שרייבער םייסמע די

 גור וױלען, זײ ש0װ ׳ס0י גיט שריעען גען
ב זײ, חײשם מען װאש מוזען, זײ וושט  *ווי
 בס.0דזש זײערע ל»ען0:ח0 ני® זײ קענען :יפג
 זײ» איחר װעלנען אוי^ שרײבער, ?עלבזןר דער

 גדערש0 גאנץ געװיש דואלט כעס, אין זוי0
 געשריבען גיט זיהער לט0וו און ;עשריבען

 װ?ן לז,0ח שון שוין איחם קריב® ש0ס,.וו0ד
 די און דער®.0געש נים עש לט0וו צײ»וגג די

 רע• דער וױיל ״נים אויד עס דער®0® צײמוגג
 גוטעס, אויןי טביז קנאוער 0T0 איז דעקטאר

 ■ובליקום, ליבע ש0ד לעזעה דער װ״ל נוה
 לאטקעש. חײסע m כען0? זעלכע0 ׳ילינג®
 ל»0וו צײטוגג אידעאלע אמת׳ע ן0 געװיס,
 בער0 זען.0געל10אר גי® קײנטאל זיד דער*י

 א״ער געלענ®. לא:; :יפ אייד יי לט0ײ ז0י
 דאן, גור ב&דענטיגט געװען לט0װ וראטעספ

 •0ז ?עלנע0 געדרו?® לטען0.װ ר י מ װען
 ״גערעכטיג־• דער אין *ר״בער חןם ®ון נען

 רpר ניט איז דפש װי ®ןןז בעו0 קײ®״.
 גע• גערינטעט איז ורפטעשט אי«ער און ל,0ו

 טור קענען ארײבעד, דעם שון ן0טערז די גען
שארעוענטליכען. ניט עס

 גיבען ערקלערונג די יגוט ניט — .p ם.
 מא;ו• אײער אוץי װערטער ר0® 0 אין טיר

#יל»:ג0ט א«יער לויט ׳ש?רייט
ײ אײעי מיט )1 — ן, u מ ד י ו i יל  ן
 צוגע־ אביסעל זיד איחר ט0ח punt שטער

 געדולד ביסעלע0 בען0ח ניט װארום אײלט.
 שיל אזוי אויןי ? סרן* ביז׳ן װארםען און

 וואלט מען װען ז0 וױשען, ך0ד איחר מעגט
 ׳יטיקעל0 אײן אין איבעמעבעז נט0גע? לזןס0
̂ך לטען0װ  גע• געשריבען ניט דרײ קײן ך
די ®ון באמרד דזשוינט דער )2 ;וען0װ
 שאראינטע• דירעקט געװען איז כער0וקט0?ל

 עקזע״ דער^שעגערטל און דעם; אין רעסירט
 #בלוי? ניט װ«םען לט0געװ ט0ח ארד0ב קוטיװ

 נור ריכטען,0ב *ו ט0ח ■רעזידענט דער ש0װ
 יעײ באארד. דזשוינט דער דעגקם ם0וו אויד
 יד00ב דזשױנט פונ׳ם םיטע0ק די איז שאר

 אײער ב. ע. ג. שון מיטעג *וש געקומען
 ח•0געש איז קאמיטע נצע0ג די ז0 גלויבען,

 איז ט״ם״, גוד בלויז חאבען *ו אוס ה#ן
 אד1 טיטע,0לן די באגרינדעט. ;ום ניט זעחר

 איז ש0וו טרײן, אין ר״זע ^שטוגדיגע5 0
 אגגעתו• איז פארגעכיגןן, גרויסער קײן גיט
 פו־יוז זונטאג און גאבמיטאג, שרײטא; מען

 שאר״ װידער צוריק׳ געשאחרען אזוין ךײ זײנען
 דאש אויב טר״ן. אין npw 25 ברעגגענדיג

 םעגט #ט״ם״ גוד 0״ שון גריןי0ב י1ייי ייי
 עס ?0 אױך, גען0.ז מיר ;בען0ד. עש איחר
 גיט איחר וואלמ טיולױ/0נ טערגיש.0מ 0 איז

 ,n *ו מיסטרויעז פארשלוכטען דעם געחאט
 חענסמען דעם שולזיזג זײט איחר װעםען צו

 אײג־ רגיט0ג אײך לט0װ אכטונ;, און נוטרוי
 בא״ אומגעלוםועוטע כען0ם צו לען0גע*

 איז עס דאס איז, בער0 *רח n אולדיגוכג.
 די ״קײטיקירעז״ «ו דע0מ דער אזן ריון0

 ס0לי0 אין ידענטעען0ש *ו זײ און ויחרער
 t0 מצוז/ 0 איז עס ז0 איחר מײגט ב״ז,
 װא״ )89 שטײן... 0 װארשען לם0ז איחר אויך
 וגעחאל״*0 איז ב. ע. ג. טון םיטינג דער רום
̂װ ®ען  גיט װאדום לואיס? סט. אין רען0ג
 שילע 0ד זײנען יט0ד אויד בראנזװיל? אין
 גערעכטע 0 זיך, דאכם שעיער. ן0מני גיט

 איחי t» באװײז, א עש איז ל0ד און םענת.
 ט0ח און ׳ן0ז־מ0ױגי שלענםער זעחר 0 זייט

 אײגיענער אייער ®ון באגר̂י ?לײנעם נץ0ג 0
 ליידיס ל0נ0אינטערנעש דער «יע,0ז1נ0רג0
 איג• די איו ס0װ ן.0ײני וקערס0װ רםענט0ג

 טילע טון גד0רב0ש 0 איז ס0ד ? ל0נ0פ7טערנ
 ס0װ אינדושטריען. שארשידענע א׳ין ױנזאגס

 פוויזעגדזג צעזעדליגע שאדשידעגע די מעחר
 אין און ̂גטעדט וארשידענע די אין יטער1רב0
 לס0 זין טיחלען אמדוסטויען ואחטידעגע די

 י?ער0שם ס0ד גשםח, איזן םים קערטעד איין
 ויך־ שטעלט גון, ל.0נ0אזנטערנעש ךו ייז
 יט0שט װײיתי §ן אירגענד אין ױניןן • ##ך

ײנפןר״ וr «ו געומד• ןז
9 1* ttti ,
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 »nf ןןון pvtw yj'®MJ די 19 יןײא>ןט0

•01 ?0 ו>»/ איחי ®pjyi ,p^iio 0 •ון
!0?ן0ל 010 10 ;ענו^ ו>» וױיט ®•ד איז  ל0ל

iy 1מיטנלי 0 לש0 גאטת •יחלען יד1 i in 
10אײ» עש 1אי רפאר01 מצפחח? ;דויסער

 1י00נ ii«iipiipi ח׳יענןראל ערw 1 ג,1ךו 0
 lit אײנעש וײט *ו וײט |1« לטעז0ח10 ל01

 ואר״ וױיטן עלנע10 איןו מיטיגגען ףײנע
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 גיגן• ;ד «ע,901גי0יג0 מעגטיגעד און שער
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 אי• י1 א>« D01 טnpa^pini,® 0 יגע1לע:ע
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iy 011 שיחלט יאחר, עקשtie 1 משף iעגעראל 
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0 Mm® ״0ל וױיטן ימע1 ן1« אײועם צו 

 נט,0גע»ו ניט איחר ט0ח דעם װעגען ?%לש.
Mi|li0 ישעלעim 20 ערט10ש i9iyi װאש j 
iyp, 11011 ץ״?י»יח,0?ל 0 *דעגט איחי און• 

 1נע0ח iyp מען 1א געלה ויל ױ1א שטעגדע
 נראדודל, אין מיטיג; 0 גוט M10 ■וגרןט

 אײער ואר מולימענט0? ער1אוג איצט און )4
 עם1 אין jm ;רױשען עם1 19 ן0190טול0גר
 חגי חגיוױיל וײס איחר סנסיד, :ער0וקמ0קל

i שאר געתאלטען חאט D011 עראטעמ ’M וליגט 
 ®ולעז געבעז ו9 £אוגע:יגען, וענטליד0ח ׳און

 חר’א 10£ ט££0יחיערא אודער צו ?רעדיט
0 iy;»rimpiy®0ח עד1”ל ׳ער1לײ #יגײט® 
 tie יג1ר»״לענ1א מעמגערשי!, גרויםע י1

 •H 01 »9ו;;אע0 גענו; נ»ט *וחיגען, איחר
 ׳מא1גו oiv בלא י0ג װעלכע, שירונג,0י זיגע

iy 1אי i געשינטן חןר אין ט0נל שעחגשטער 
 •01 מחען 1מי ל.0נ0רגעש0אינט דער וון
 ײגען1 טיר 10 יג,9*ד-חער0 נץ0; 01 גען

y®PMi00»iwנער0ושמ0מל אוטערע אין ®״# 
 אמת׳ןן 10 אױןי גערינט װך jpipn מיר
.1אי |י10 וס9 איז ;ען.0י90גראטול tit ל1סב
m שטיל, לעס0 i Mt0 001 ל»011 עס \r\pwpi 

 ײ•1 ארגײטעד י1 ׳בנאט:ות געװעחנלינשטע.
 ,1M נ»pipp,\ 01 טיר װעמען ,1אוג שאר גען

i; M10®וט0 י0; ׳ t0 דעטעגיש, אטת׳ע
1סי — 9 * ו ו 0 ג 0י ט ל p 0 4מ .
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 יס»ען310נ0 די יןי1א ג;ען1ל;£0ארו י1 געגען
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 :עז0ײ ישטען3ד0:0 סישן1י י1 :דיאס י0פ
 ױנען1#געא סארברעבעדיא אח ױגען,1גד»
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 »0ח >ע״9לו0נטײרעװ0״רן ױא-ט ד#ס לזציע.
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ווערען וועיעןמינעהאלםען

דזשון סען23 דעם mm דאנערשטאג
 בילױנג ״פארװערטס״ אץ ט«ח, דאת

jm לאנדאן אץ בראנר^ *dmp
 גאזוכען. םיםיגגען«ו דיזע גןןפ<ידערט8אוי זײט איחר
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nr Dm dim iw ׳אטיזרי) ז״ן  ivepe hn 
מן תריי *ir ת  Dm pyt tye mm 

irtpote םון iymyp ט׳נט׳נ. וײן זאר׳ון 
 Vi‘ «רית«ו שוין ח*ונען מיר *n #נ«ר,

pyt די פיחוט n״VMM סון צוטיילומ 
 i|» טײמן נלויו om חווצו, טרנייט
 ד«ר דט נ«רreyo, 8 ו״נען שעדו«ד
yyini*, <חער»«ד.

oimamy, צופיילט ivo ארביי• די 
 אדניי• שיזי׳«וע און טיג«8די אין טער
 ארנ״ט נײסטיגע טוען װאס די טעד,
ivrt א m ini 11א דעסה א נ«נ«ן טאג 

jvivsm נאװעגענריג ׳פויימון, אדער
fאזוי ?׳ורי׳נרט ײ׳וחנ riyn מעג• ווי 

vwim m לױ. m\ םיליינט טו«ן •nr 
 <ײ• מארף ויי׳ור in• סאייארנײט, פיל
 זײערע unnyn טידינקײט, פון דעט

 פון טאנטראו אזן שלאוי װערען טוסקויען
lyyiyno טאן. ניט גאו אדער

 אפילו ארנײט די ווערט *ויײטעגס,
 צזטיילפ, אזוי ארנײטעד פיזי׳אע די פון

 ארנײט שעדפ׳ןר זײןר jib טײל א ראם
 טוט טייי אנדער אן װ«ר«נד צופיי,

 די דאם 1אי רעזויטאט רפר נאונים.
 lyiyn צופיל אונייפפן װ«<נ« רוסקורען

 11WD10 יי װעדענד אױסנעטאטערט,
 ניט jib <ײדען ארנייט װעניג טיען װאס
ארנײט, יעגוג

אפערייטפי, אן נײשפיל צום נערט
 ניים אגמנוימן טאג נאנ«עז א זיצט «ד

 חענט. די מיט פליגק ארבייט און סאשין
 םוט־ופאוו א אױף ארנייס ער אוינ ׳אדןר

 םיט םיל אויך ער נאװענט — סאישיז
 ;אנמן א דצט ער ווײל אבער פיס. די

 די װענינ נאװמגט און אננענוינען טאג
 פלייצע און נרוסט זײן סון פוסחורען

 פפנאשװאנט. םוסחורען ריון װערען
 פליימ זיין דאס איז חנוולטאט חני

 jib םוסחולען די אויסנעסריפט. <תדט
ypn; װערט רוסען דאר און שװאן ױערןן 

 גרוטט• שװאמ די «ול*נ הױתעררינ.
me ניט vivo חנר סוסחויען

nm, װערט נחםט די onm פלאך 
 אויף גיס נפטט ער אײנגעדדיסם, אחד
h im אוז לונגען די חרר לוטט פרימע 
 Atfovnani מנמ ניט שריגס נױט ואט
 פון onm ל״ותט מדפעד נאנמי חד
err ביוט. םונ׳ם «ושטאנד ארעסעז

 נאוממן נױך פון מוסהולען די אויו
מז דאס ווענינ. יו1  אייא «ט«לי< זי

 תם װענינ זעחר סטיסולירס פיאץ 1א**
 פיחרט דאס און קי׳פסעס די און סאג׳נן

nr ,1א פאר׳פטאפונג אוטפארד״אונג| 
יןדאנקחיימן. סא»ן אלעײיי
 נרוסט• אינ׳ם אינדים די װערענד איז
 אפכע־ ירערזנן נויר אינ׳ם און יןאסטען
 וחד נמטינידים, *ױוחןניג פוז פװאכט

 פיס אין חענט ךי פון םוסלולען די ר«ז
 nr ספפיגפײס, זוםיי • פון אינע׳טװאכט
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יון
רוסמוי׳ון אי« no טעטינשייפ א טײנט
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איו דסײז11

 «פפ* פאפשרסטפ די און ׳ר
dim טעטיג טאכט װאפ r*

jmipoie t i װפיגפ im»n נעװעחנלץ־ 
 o״nmvm א דט איז פאמאניעפיגט

lyn די r ארנייט׳ונחו jjwpDie זײ m• 
א«רוח«ן> \vm «ױ מן

 ואס jvpitn \vvm טעחרסטע די
 1איי פון נלויז נא׳פטעחט עשמרפײז

 חױנען זיד, דרעח«ן ייה ניימז פאוט
 טא) אחןר לויסען, ופוױנס׳ון, ׳יומרן

n אירמגד w  אל׳נ װאס פאסוס־׳פטיה 1
 פאר׳פ איז גאנריף אזא טו«ן. אנדעחו

פארגען. ׳פעדלינע nr אסט פיחרט און
אפעריי־ דעס ני״פויל onr געחמט

 געאר• טאג גאנ«ען א חאט װעינער טאר
 און ״פוט־פאװ״׳מא׳פין, א אויף נײט

 lie טײל א אלס פיי נעחן איווס וזײסט
 די ארנײט. דער גאך עחםערסײז «ײן

 1פי סיד זײנען סיס «״נ« םון סוספולפן
 עהסערם״ז די אזן ארנייט טאג גאנ«ען א

 וי אויס טעחר גאך טאטערט נעתן פון
 רעזולטאט רער םוםפולען. פיס ׳פװאנע

 איחס ׳טװאנט עקסערסייז רי דאס איו
 סאנעז nr מטאדקער איחם אפנטאט או
 -13 »נ«טאט liner איחס נרײננט און
jinr, אזא סאו tvvno נױטיג <אר איז 

 און רױמן זײן פאד עססערסײז סארט א
 אויס״ און ניינען דאם נרוסט׳יןאסטען.

 טיוי, אטעמן דאס רױוען, דין נלײכפן
i דאס r m פין טײי אױנערטטע די 

 די פאר עקסערסייז עחנלינע אח ימרוןר
 אח נרזסט נאיומן, רוימן, פוז מוספויפן

 אר• אזא פאר פאס«רא די זײנןן נויד
 דימ װאס חודסאר איו דאס נייטעד,

 גאנ• א זיינען מוםחויען אױסנעחןנענםע
 אוכיםעטיג, װי כסעט נעװען טאג «ען

 אזינענ־ די און טמסיג װעניג זעחד אדער
 »לע• א זיי יס1 ןהסערסייז חןדטאגטע

מנטיג. יייז nr נ«נהײט
 טניימר א פאר וױדור, פאדימרט

 אמ• םיס רי מאג גאנ««ן א זי*ם װזזלנעד
סוססומן די גיט נאומגט און זיר טער

ג, נ ני די ע • ד ױי  ג
ג, נ שינג די ט ע ק  ס
ג און נ י ײי ד ד

 םאכען און פיל, jnyi איז פיפ, די פון
 זןחר סוסקותן פיס די סיט עקס׳נרס״ז

 א jyPwoie דיזע jvavi nr אופ ׳1וױנטי
ם«ם*ג> זיין nr »ל«ג«;ח*ים

 nr אונמענייר איז onyt איחר תי
 Kr't'o סארטען דיזערנע פאר׳פדײב«ן

 דער גלײך. \vvivo ארע פאו אינונגען
 nr 1אי עקסערסייז פון ירינ«יפ הױפט

 nr קערפער פון נױסקולען ארן נרייגגען
 .איי־ מיט ארנייטען ניט און טעטיגהײט

 אגדץון טיט און «ופיל סוסתורען ניגע
nr .אוי!י װעניג nr די פארענטפערען 

 עקסערםײז טארט א פאר װאס פראגע
ey געװיסען א פאר גױטיג איז lymya

מן jyo דארי•  פארט א פאר װאס װי
 ne y^yn טוט, nva iytn ארנ״ט

 in «ופיי ארנ״ט׳ט oy םוםסולען זייגע
ey ytfyn װאײס ומניג, «ו ארנײטפז 

BDy*yrv im mm r״eiyepy דער
iynyn ,װ״לנע טוםקולפן די ואס אזוי 

rv■ א חאנעו יאמז *ופיל ארנייםען i 
 די ײערענד אױס*ורוח«ן, ויד ײטnנyג

 nr װענ־; ארנייטען װעלנע טוםקולען
ארנייט. םעהר טאן יען

 טיר ןy>yn lyp^io iroDpyi אין
 t״oiyopy סארטען yn«o באמר״נ^

 נאדיגנוד yppyn אתט«ר )yiypmy און
jyi סזן nim גאנימן. ויי סיט זיך

 לסע■8 און םאכער על8סעט ׳סײמרס לײױס
3 לאסאל יוניאן, שנײוער ויישאו

:פלעצער םאצנענדע וי אין װערען אפ:¥האלטען וועלען מיטיננען נרעננדפ
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).6 ויי■ jit (ןלופ
>iy די פון ם׳ןחר װאט ױניאז תר אחם 

 נאדײ־ די jynyemve ya>yn »רנײטער,
 מ*ט PynryiD ל»דף. jyo»>p ״ן גט»;
 זייז <vr נפומטע אוגזער tv נױםיג, איז

tyeve K באװענוננ א ניט און באװענוננ 
 tv סיר, םתן ײאס פיחחנר. עטליכע פה
tvrp דזרד פארומרם כען jvrn i’v jv 

*vw n 1 פיחחנר ive nrייער IV’in 
 ארב״ט די םאבןז טיר jy>vt פלינט?

 jnvo פיחדזר די װײ< פ׳רטעם, םהעב םון
”t נעבעז גים P ארחור tv ותם׳פ און דעם 

 מיד nrrv ,iPPvn ניט jyo טאר אונייט
 שא■ יעדען אין מזננשעז ה*בען ,-*ען
 אױפ׳ז פארטםעחן jy>vt װעלכע נופא,

 ס׳איז װאם און נויטיג 1ס׳אי װאס װאו;?,
 nr ױניאן דער פון lyoynyvi-H די א<ן

*ייט> יעדעד
 זאגען *ו פיל פאראז איו נעזאגט, װי
ױ אזױ ענין.' דעם װע;ען  ערסלע־ אונזער ו

ױ לענענער אױך אזױ עױן איז װננ  םיר ו
 ענדינען. מיר םוזען נעולאנעװעט, האבעז

 דעם באטאנעז נעװאיט נאר האיעז סיר
 די װעלכע קאמיטעם, די פון אונטער׳טייר

 ?אםיטעס, אוךדי פאר שיאנען נאפעם
אניטירעז. םיר װעלכע סאר

iypm עם איחר װעט האפענטליך «v, 
 אנטוננ מיט נלײנען Tim אייך פיר דאנקען

 9 לאקאל פון עקזעהוטױוע די
 גארםענט לײדים אינטערנ.

אן. װארקערם ױני

ט װארום ען ני עג פ ע אן ע ענ ײג  א
ל ק נ א כ

 ״גערעכ־ דער םון רעדאלט«ר װערטער
״ טינהייט״.

 פאר פלא־ז עםיקעל v טיר ערלוינט
 פאר ׳טוין סיר ■רעסט oy װאס םראנע, א
זאל װארום נעםליך: צײט, לעמערע »

 v עפענעז ניט אינטערגײשאנאל אונזער
 *Vt לאפאלס אונזערע װעלכער אין נא;ק,

 און ? נעלדער זײעח( האלטען קאנען צען
ותלכע גײ םעמבערם, א״נצעלנע די אויך
cy אינער נאיינט v דאלעי, ■אי jyPvt
נאגפ. דער אין האלטען עם

 אויפ־ װאלט באגה אזא יטאםען ם־ט׳ן
 גוםע צװײ איך, גלוינ נעײארען, געטאז
 נעלדער אלע jyo^vn ער׳עטענם, זאכען,

 געײארען האנצענטרירט ױניאן דער פון
 דאם און צװײטענם, און «לאץ, איין אין
 צײט v 1אי דאס וױכטינםטע, דאם איז
 גע־ ניט יונ־אן אונזער ײאאט קארוז א םון

 פינאנסירען, םרעמדע צו אנסומען דארפט
 נאטיר־ געלט, ל״הען אונז זאצען װעלכע

 צו און פראצענט, גרויסען v םאר ליך,
 .םוען זײ אז nvJ הײסט צײט זעלנעו דעד

 tv נלויב, איד ארנייט. פילאנטראפישע
m זצל־ די צאחלען נקסאנט װאלט באנק 
 חניאזיטארס, איהרע צ־ו פראצענטעו נע

נאנפען. איבעריגע די װי אזוי
פרא־ v ׳טטעלען נעװים זיך װעט עס

נעםען באנפ די װעט ײאנען םון נע:
 די nr ■ושצצנטען די צאהלען צו נעלט

 ביד טוען נאנקץן אלע i אזיטארס8דע
 חןפאזיטעט םען װאס נעלט דאס טיט נעס
 די pe •ראםיטצן מאכצן זיי זײ. ניי

 געלט, ovn םיט טוען זײ ײאס ניזגעם
 טםעלמ זײ אוז פראצענטצן די זיי צאהלען

 םײן זיך. פאר פראפיט נענוג אפ נאך זיך
 אנשטאט נאר זעלבע, די אױך איז םיינוננ

 ניזנעס, םרעטדצ אין אינװעסטען זיי װאש
 קאאאעראטױוי! אין אינװעםטען םיר יאלען

טרײדס. אונזערע םון אונטערנעטוננען
 דרד דאם װעט איהר דאם האפענטליך,

JPP נאך כדי ״נערעבטינקייט׳/ דער אין 
 מײ• זייערע ארויסזאנען זאאען טעםבערס

 א־ך רבלײבvפ םראנע, דער איבער נוננעז
גױס, ברודערליכען ביט

קאפלאן, א>
J21 לאקאל םקםבער

נג טי ט ®מ מי נ אי ש ץ ח »
ר ע ז ד ער נ ק אר אכער י מ ק או קל

או ױגי
ו י ו י ■ V  ■ i f .  I

)6 זייט פון (טלום

im נעסטעמט n• םון פחנדדצנט ײני 
 אלס עתטען זאל ב^א״ד דזטאינט דעם

nypyv'ov ע?זעםיגײ״ די פון טישצרםאן
d׳*py>y און iv׳» w ’ovp iv. ־צאחל די 

 ,tmyn עלעהטעט זאלצן וואם אפיסצרם
 פײנ* ברוחנר נײ ויערצן רעפארטעט װעט

 א מאכען װצט ער ווי לv:v אזוי בערנ,
v'\:vi ײיפיל אונטערזוכונג V7Vi' cy\ 
טערםין. קוםענדען פאר׳ן l״t נויטיג

 פאר דאס נאריכטצט סלוצק• נרודער
 ״otn 7 ניז װאנצן פארנאננענע צמיי די

 נע׳טליכטעט אפים ״|t האט דז׳טזן, טען
 אויד נאדיבטעט צר קאספלײנטם. 3)30

 :סטרײש אין נעןזד טעפער 3 דאס
 טע30 איסט 38 קאשאװיץ, מאריס

 אױפנענעבען חאט םירמע ריזע סטריט.
 הא־ ױי ־ זומער. לעצטעז פון ענדע ניזנעם

v דעם צוריקנעעפענט יעצט 1בע r,» און 
 אר־ זײער סאכען צו ערװארטעט האבען
 דער ?צנדי׳פאנס. ניט־ױניאן אונטער נייט
םטרײט. אין איז שא«

 מע־ 1C9 װײג׳שטאס, און װיילשטיין
 פריהער איז םירמע דיזצ עװענױ. דיסאז

 ויעלכע >,vp אש װיינמםײן י> נעװעזעז
 יעצט חאבען זיי באנקראטירנ^ וזאט

 אױ־ דעם אונטער שא■ דעם אױפנעעםענט
 אננע■ תאבען איז נאםצז, בענדערםאנטען

 ענצד אזן ;םעגשצן טעט נייעם א שטעלט
 אר־ אלטצ די באשעפטינצז צו זיר זאגען

בייטער.
 צום איבערנעשיסט װערט קייש דיזע

 םאר• צו םײנבצרנ ברודצר צו און אפים
 נזצנד״ א וױינעטאל, מר, װייל האנדלען,

 בײ אנוועזענד איז םירמע, דער םון בער
םיטיננ. דירעקטארם אװ כאארד דער

 דאם אױף נאריכםןט סלוצקי ברודער
 שע־ נײצ 9 געסעםצלט האט אפיס זיי)

 סעשיױ דעפאזינמםד האבען װעלבע «ער,
 $4500.00 םון םוסע דער איז ריטים

 געשלא־ םיטימ חנר װעדט דעם מיט
. ן ע י ם

.nimyipye לאנגער, ל._______ ■

עו רונג טי װי  קלאוח״ די פת .ק
ר ע פ ע  אמאגלאמײ• די ®אר ש

ד ע ק ט ױי ט י ער.ס
װזיטערעקװיםירונגען

41.85------------- בדאס. מײנבערג
̂שםקי 2.75--------(באלאנס) זאבלאד

̂וק שידעליטי 24.25 -----------קל
112.05 — -----------קאפדן אבראחאם

47.00 -------------קריסטאל דײװיד
7.75-----------------סאד*לסקי

̂ס* לינמאן יא־ דזשאןע און בי (אד̂י
14.85------------------נ»ל)

31.50-----*------ שאטלאגד
37.42 --------- .9? קלאיק י. יייז ײ•

10.50-------(•רעסערם׳) װעסעל םײער
1.72----(ב*ל*גס) ק•. ?לאוק עקסאארט

10.20---------------בד*ס. מהעז
56.50 --------------ברידערס »ײס

0.00---*------------םאסס ח.
̂זזעז, דזשײקאב לעדזשער ,82 ל*ק*ל ק

347---------------— 1.81
2סס.------(איגדיװידואל) קר״לער ם.

pnifi .42.70-------------- בר*ס
׳ קומט). יטירונגען1קו (ײײמרע

ר ט8שי םלי שלי ם ױ א

̂אלאםביא  טהעע .
w צװעםאםשני o 

םחעע רלי .דדם

ט ע פ ר א ג מ נ י נ י ל ה
םאר נעקלינט טםpר«vס «לע

ט 8 נ ע ד א ס ר א י
חעבער און ם. io פיז ר»נס

rrrrvrn םרײע o םאנאנמז. זוםעי רי דזו־ד

ם פ ר א ט װ ם ני ױ ר ע « ר ע י ע אי׳ ם ל ס .« מ ע פ ר א !ק
* > ■ װעלעז םיר זיינען. ♦n צו״םאנד v nve װאס איו אויס ניט osvo tv % ־

נײ ווי קאריזםס אישרע tysvo אוז שםויב פון *ner יעחה ארויסמםעז

N. ״

»#*׳: W B I

זעחו װערמ שלײדער פרויעז ואר דעזײנערס
i פערלאעם פיעל

א n ל״נ r#  1W frn jf l w 
ו *ארדיענען w געלד

P yonruvt״jnvn yo אויס• שױן 
o irrtv i אוגמר nveye און n r

n tyrtnnyp* פי׳ול * .t i
סװש • איצט נעהטט

סיטמעלסקול
 םיםעם פרויעז, פאר ײגינג1דע אין
 קורם א קלײדער. קיגדערשע אוו
 כאל• א םײנם סקוחל םיפשעל יח

. האלם. גע־ ורויםע און •ײזי״ײז יײע
 נארמענם אוו םיצל lym*o רי

 קליירעד. פרױען םאר פיםינג און גריידיננ םייפי̂נ pyvy• ותיייגיג^
 on םים יאחד 60 אינקר צםאנלירט

Jאלcיy נרעםםיס
 רעזולט»טען. בעםטע םעטאדען. בעםםע סיססץסץן. נייע עז•7»ײ נײע

•tyovPp אנענד איו jv« אידימ• אין אונגארדיכט פריומט
tyuninya yeti•

דעטצנסםר״ט*! בוקצעם, םרײען א פאו פוסט פיפו ernpriye שרײגם,
אויסשינסטע. פוי׳נ און

םרײםאג. און םיםװאך סאנמאנ, :קלאםען אכענד ,

M ITC H ELL DESIGNING SCHOOL
>12-920 B R O A D W A Y  (C o r .  2 1 . t ) ,

E׳-M

N E W  Y O R K
_ Phone, 8tuyve*ant •SIS

notion Branch t 453 Washington Street, Dexter Bollding.

ם ע נ ו א רב ע ק ע ב
אפטישען און אפפאםעטייספ

100 Lonox Avtnuo 
696 Prospoct Av*., Bronx

216 East Broadway 
1709 Pitkin Ava. Brooklyn

m
|׳ן״ױ1 r

/ |W rJlpWr/ I V
\ A /'

ר ע ג ם נ י ר
 ראדיסאלער שטארקםםער אח גרעםטער דער

װעלמ. דער אױף ארדען ארבײטער אידישער

$1,500,000—םארמאגט
ר ע ד לי טג  82ססס^—מי
ם ע ש מ ענ 645 — כר

ע דןר m יי *bv •יע 
id 1װינםעע תן m h p p 

*nr ן ען יו קאםף. ••לים̂י

 דער איו ימג ארנײ»ער דער
 «י• דעד יין *ענמער קולםור
באװעגו^ ארבײמעי די*ער

ר ע ער ד ט ײ ב ג אר נ ר ױ ע ד מ ער א ציג ײנ ער א ש די אי  
ען, אן ארד ט א ה ס א ם װ ם א^נענע ױו א ט אני םאר ם  

ע • װ ױינ אטפטי ס ר קאנ ע ד ע לי טנ מי .

בלו 18 פון עלמער אין ארייעענוםען װערען םעםכערס
.יאחר 46

l M T’>> ייר שליםײ םילאציעד, פיח נים נאד וײ• אימר ווױנ
itrnpn V* yaa><yo«w נאו

T H E  W O RKM EN ’S CIR CLE
175 EAST BROADWAY, NEW YORK, N. T.

י¥_
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ו ע ד ר * ע כ א מ ק או ל ק ק ײ ר ט ץ ם  א
אן ט ם א ל ב ע צי פי ט. א ל ע ט ע ם ע ג

)1 זיי■ וון (#יוס
 אײנציד חצבען ««יר, » םון אױסנאהטע

ײז ip טיט געסעטעיט וו i ,נאױו און ױניאז 
T זיינען *רבײטער «ואהא קאײנע 8 O 

 עײ מיר און םטרייס, אין ם«רב<ינעז
 םאנוטעיזם* #אר די מיט אױך ווארטען

םעטיען. צו גינען אין ז»ורער
 סיאוס״ דער פון באאוד משוינט ״דער

 הארווינ• דעם אוים דריהט ױניאן םאנער
 נע־ האבע; װאס איעטען, צו ראנק סטען

 םטרייק, םון צייט 1אי ױניאן די וזאיפען
 נענעבען װערט דאנס םפעציעלער און.א

 נא• םעקרעטאר שיעויננער, *רעזידענט צו
d און ראוי p i עחזעחו־ דז׳טענעראל גאנצען 
אינטערנעיטאנאל דער ש־; באארד טיװ

 חיצוי פינאנציעלער און מאראיער דער םאר
ip גענעצע| חאנען זײ װאם i װעל־ ױגיאן״ 
 דעם דערגרײנען נעחאיפען־ אוני האט נעט
זיג.

סנײדער״. אכ.
 קומט באסםאן םון קלןווקטאנער וי .

 חא־ זיי !נראןוא ח*ר*ינער א װירהליר
 רעכט ז״ער םאר פט6נעיוע חעלדיש בען
 חאבען און ארבײטער ארנאניזירטע אצס

 וױ פארנינטען, !עיאזען גיט ױניאן זײער
 עס זיך חאט מאנופעקט׳צורערם זייערע

 סטרייס לאננען דעם טיט נעײאלט. אזוי
 אײ• זײער געסעמםט נאר ניט זיי ויאבען

ip אין חאבעז זײ לאטוי, נען i אמת׳עז 
»od»ppp סון קארוי דעם ip i 18 נאנצער* 

 אמע־ אץ ארנײטער׳טאפט נאניוירטער
ריהע.

 קלאוק״ גאסטאנער די גראטוצירעז מיר
דנ. דעם טיט מאנער

ע ר ע ז נ ן או ע ט א ג ע ל ע נ ד י ט ע  ט
ם ײ ו ב ו ס ז א ש נ ע ו ו נ א ר ס ן  ח

ו &. א. ל. או
).1 «״« 1« (י»יוס

 לאני דער פון טאנ ער׳פטמן on ניײו
 געװארען ארײנגעטראנען זיינען װעניטאן

 זײ• op'Pi>8»n צװיי רעזאלוציעם. סף א
 אוגזער פון געװארען אריינגענראכט נען

 דערװײלע, בלויז איז דאס * דעיענאציע.
T קוניען װעלען עס O.

 חד אונזער װאס רעזאלוציע, אײן איןי
 זיף חמ־ט ארייגנעבראכט האט צענאציע

 וועלבע סנפח, אינחשאנהשאן רn ײעגעז
in'אנצופ ארנייטמר די שטערט n זײערע 
pb spp איננאנצעז םארניכטעט און o n 

 די געזאלט האט ײעלכער געזעץ, לצעיטאז
 םון טיראניי די פון נאםר״ען ארנײטער

אויוי רטnפא רעזאאוציאן די קאורםם. די

אג, מ _ פריי

 ידטארלע א אנצןהויבען לאגװץגאאז ד«
■fW i.n iiu v ir i רוו t*rpj*rnj'M• 

 פאתרט זי <*נד. גאגצען אימר׳ן טנפת
 אוי םעתר״אאז *כמרײןאן די m אויה

 זא< און מיטינמז זא<«ראגז*פירען צ״נאר
 אױפ• זא( וועלנע ארויסנעמז(יטעראטור,

a n  m np איגדזמאגק• די וחנגצן עולם 
* אאנס•

 אויןי פאדעוט ^אלוציאן צוױיטע די
 זי י(ייבאד1א פעדערייישא! אסעריהאן די

 ארגאנ״זערם איחרע אינסטרואירען זאא
i חעצפעז *ו n אנצױ אינטערנ״׳עאנאי 

tnn’t אין קאטייין ארנאניזאציאגם דעם 
 נעפינעז עס װאו שםעדטלאר, קלענערע די

 װעדט עס װעלכע אין שאפס״, tvav״ זיד
 אונםער ניט נארםענטס ציידים נעמאבט

 ערװארטע;, ישאז סעז קאנדי׳פאנס. ױניאז
 אײג״ זאלען רעזאלוציעס צזױי די דאם

ײערעז• אננענודען ׳פטימיג

w נאמנות אךה ^m
w ר m □ ן ע ד ע ױ פ ז צ

ן—• ר או ^ ד ד ג ^ ל i ב y p ט ט ני כ א ^ ג כ ^ נ

י
׳ :י

* k

r A. A. .

2 ר 0 א 2 פ ט 0 נ ע ס

Iff

GERECHTlGKElT—(JUSTICE)
פיז ארנײםער

0םאראײ•
 די ייין יײה גיגם

 ויין וועט וועלט
! ן ו ו ן ײ א

 חחזסתי בצדקתי
ארוח. ואא

).6 (»מב,כ״?,
 גערעכ*יגױ «ײן אן

 ויד איד חסל* קיי■
זועל ייז »יק«8׳י

סילסזען. גיט איחר

מו8 אפיציעמןר װ י ױניאך װאירהערם כארםענם לײדיס אעםערגעשאנאל דער ו
r u o s  S  O B H T INew York, Fridty, June 24, 1921. .1021 4WH 24־טען DJH ,פרייטאנ

ע ז ע ױ נ א ר ג נ נ ו נ ע פ ן ת ן ו פ ע י ד ם י נ ז ױ ד ה
ז י פ א ס ע ר א ק פ י א פ

 אןן װײםט די םון חויז יתיטי די
 חײם זוםער •ראכטםולע די דרעםםאכער,

 בערג״ די,בלויע אין פארל, םארעסט איז
 נע־ םארםעי זיך האט ■ענסילװײניא, פןן

 יר טען17 רעם םרייטאנ, לעצטען עםענט
 in *ו געווען. ט1אנאנםי איז עם װי ני,

 נע־ 01רא אװענם עבת איז געיועגענחייט
 לאנ* 1נרויםארםינע א נעװארען נענען
 חונ־ צװ״ ים1א עולם, in און צערט
 עו־׳פטע די םרויען, און 1םענע תרט

 נוט זיך חאט זוםעס on ארויםםאהרער
o װענצן אבער אמוזירם. n .׳טפעטער

>oiw אס1 ען,1ווע נעזאנט ף1א1 נל 
 די נעזאגט, בעםער הויז״, ״ױניםי די

 מין אזא ויך אין חאט איםעכיע, ױניטי
 וואם אז ייץ,1 און 1*ױנע נאטירליכען

mpa טען מעחר וואם אהין, קוםט םען 
 ליב 1םעת אלץ פילאץ צום *ו זיו קוסט

 1טעה אלץ און ,op מען נאשוםט
om< זיין• ט1א1 זיך װילט v >וואס םא 
 ׳ן1םא ויך אנםוצעלט אהין סומם סען
r אלץ אוינ  p»o״po” pj,| פיז אי in 

inopipp’ivKo םון אי ,1נ«טו o n ױיד 
 ײנ•in 1 סון מיכליים, in םון סום,
 אין oipt tps וואט ׳ש״נקײם או לייט

 און יננס1ביל p>k י1 םון צים?רען, די
איםעני?. ױניטי in אויוי קאטעדז׳פ?ס

dp אזא ניםא איז v ita אויו״ in 
p•» ̂טpבאנײםם ניט זאל וואס װעילט

pn ,in| ואט ײז1א ט1סא םען pdbhp 
טי אויוי טאל ױני  lPD |p» אונדם׳/1נ די,

pd ײ|1א םאהרט ipip o n א'| מאל on 
 ויו 1םא onpnn םען און ,1םתווע ױגיטי

 ?יי־ poppii ^prtipDMP י1 פון ?״ט די
tpj או'סנ?בויט נ^מאק םי< אזוי םיט 

 טי׳̂ןpםםpםאי אזוי ipnper און נעווארען,
 ױניטי on טעייר, ינעם1נ on ום1א

1P11P0.
op 1 אז זיה סאחטט?הטPHP0 i n,

ip בילי^ס, די i זזאטעל, 1נוויםע in 
ipo'vdp TpiKnnw n, ביליאװ די 

 גרויס־ ־un ״,d»pp ״באוליננ די רוםם,
ipj'dio >די םיט טאנץ-זא pinJM ppm 

אבען?  ט,1א1 זיך ipj'opi. וואס וקם̂ו
 את 1םא ען1נ?ווא נעבויט ניט זײנען

o״in  .ipo ,חאט וואם איינענטימער 
on סון מיםען אין אױסנעבוים פלאץ 

 או נע׳חלום׳ט, נים אםילו האט װאלה א
omi װ?רט pdmk'pj; װאקיי׳פאן־ א 1סא 

 װא<ט |po |Pii !בײםער1א 1םא ■?אץ
 טpװ פלאץ in או זאנען, oP*sn איהם

̂ם  ,ױגיטי־ א אין װעחגן םאריװאנרע
 װאס ,1בײטע1א 1םא הײם א חויז״,
PJ3noiMD ip ט1א1 וועאען w| ?1זײ 
ipyiip, װאקײשאן iko 18 סוםע א pc 
iMPn װאיט װאך, א ip 0 זיך'iipi 

• אויםנעלאכט.
op נעווען. עכט1נע װאלט ip און

w m איז ט«רר עקזעקוטיװ אן פאר 
■22 לאקאל ױניאן, דרעסמאכער דער .
I

po23 o אנ?ר׳שטאנ,1 n,| ײ־ י1 מת* 
 וואחלען די םאד ipoip זיך, דדולם טוננ

o אין נאאח־ «»owtpp םאר»ן n i in 
.22 צאסאל ױניאן, מאנער

 אין לאתאל, ip«j א איז 22 ̂אלאל
on לאקאל IPU8P83 די ipsttsopii
 י1 פון געװארעו געםײ<ט8א ז״גען װאס

 ײP3n| 10 זײ P3ppn מיס װ״םטסאבער,
 ־8P אין לטקאל, איין 1אי באלאננט 1הע

 potnp י1 אלזא, ,ipo״t דאם .26 קאל
IPomp o 22 <אסאל אין װאהלען n  iko 

 י1 אה ,H883 עלזעסוטיװ רװעהיטען?
 נע־ ט1מגםיה3דוד ip3'i8i דינען װאהיע;
 װײם־ פון ט3אויםזי אונטער׳ן זוארען

 ipi ,tPO'ttpptpP Ppropo נט1עזיח1«
o«8׳Sip| םון po'D8P i8rppPp in װאם 

 PKipjpm םון ipikvj א£*ינטעט איז
11883 '»01PP»PP.
 J80(npj8i 18 חאלט עיעל׳טאן י1

dpi איז 9 פון טאנ, נאנצען i n יז3 יח1ם 
 אין ipo װעט שטיםען און )וו?נט81אוה 7

 in אין ארד83 ח׳פאינם םון אפיםעם *למ
o יון װײסט n i ון־טאון,81 יע.1אינדוםט 

 '!PP113 י|DP3813, 8 אין 1אי DPP181 1י8
,PMiunP י|8 |18

 נעמאכט אויך זײנ?ן אראנחשמענםס
m^'PJ ו* tpc'op ײײ אין* *P'P38 

 איםט 314 ,40 םסוצ •אכציל יין סקולם,
 ,Pipd p'p38 46• אין און טסױט םע20

226 o'loe po24 oopii.
n איז n  pii'dipptpp in אױסער־ 
i8>ip• Z װעחלם L tn n. ט8<83 אויס׳ן 
v 37 זײנען m יי און סאנדידאסעו , 

osnpj |p38n ip38&opii ויאט סון p p
. . |.P3”?P

די po Ppopp נאנמר «*n איז אם
j יאט83 אויפ׳ן

n דײװ אזיםאװ, סאול 'io  ,ippp3
npipo ,Jn8P םיני חפץ, Jpinspo נערמאן,
סרידםאן, ראוז םוײדסאן, םאלי דונ*װ,

מ ייייי ̂̂ג *אוא ײ • נאלחפםי ops גאצדב
סיז.

o םין i'Jim  ,vsp ,לי־ י1ח? לײפאװיםש 
 ינאװיטש,3רא .rn םאריל, nnpo ניאל,

'•1 ipoנ,1אט?נמ ip>iJ8D Jpi'opo, 
o>p' ,סי־ א1י1ם ?אוידא, לואיס ׳פװאת 
 OPD טימאן, קא«ר» סטאטען, םארים געל,

 װיי־ טערעזא װײסגלאם, 'ipn װײנפ?מ,
ipj, םים זעטליץ, ח׳טולױם װינימ, ראוז
8oinit.| ל•

 18ױני in םון ?אםיטע t8B׳pp?p די
 און װײט טײזט1אתוע װאחצען י1 האט

i 1אי ײט13 n נציכער3ט VDpiB. ־8ײ די 
 IPDiip3B'ii8 האבען זיר 1פא און אן צ?ן
 IPs און 18ױכי דעי י|8 אינטערעם •פיצ

ip3'i8i I8P IPs ,נתי־ 8׳ אז ?רײארטען 
to װאהצ?| י1 *ין זאצ שטיםען צאהצ B8־ 

ipapjpj צן•1ווע '
on פון !עזוצטאט n װצצצן װאהצען 

 נומער נעסםטען אין סאכען באקאנט 1סי
ײט״.pכטיגnp,נ

 ט8 וואט צוםאצ־זאך א 1נא in איז
3”1 inגצײאר^ איז טום on אייגענם 

1פא אפרוה־פצאץ m |,8'יג' א םון
in אר1 איז •■ראלעטאמצר.  PP80 פלאץ

 •P3"i רי 1פא טפעציעל געװארען געפויט
 ppmo וואלט יג1װצלכדל m נים װען און

i n חײם די נעװען ניט פײנסאל •לא׳ו 
 קינ־ די 1םא חײם די — ,1״טצ3אר פון

i n סאציאלצ פילע י1 צו סאלפ. פון 
jp ip p ip 3'M״P8| סלוזמח װעלט י1 װאס 

I סיט נעבראכט חאט 't. האן ipo 1אוי 
ipjpsnw 8 די'p ip p ip  ,םא־ יןb 8:'׳3

pi8■ oon.נצ־ האס םלוזםת די 1נא • ״ 
i א) סענלין/ טאפט n ״םארעסט »Pi8 

 סאכ נצהאט שס 8 חאט וואס חאטעצ״,
"pooc י1 םון אײנצם o kip8od' im ור 

ip s־ip p p m זאל 1לאנ אין i8D ipipii 
 •לאץ א הויז״, ,יוניטי 8 1י8 צלט1וואנ
 איז dp !בלומצרם ין8 1לא1םײ 180
 נלוטלאזצ א שמילע, א םארנעקוטען רא
 װײםט רי ,1נײטע1א די — עײאלוציצ,1

 יד ip״t 11י1 חאגצן ,1P380 ותה און
 זיײ םון זוםצתפלאץ on םאתוטצן ניאן
np רייפםםע י1 ים1ווא !נאצצבאםים 

i אין מאנופעפנדפ^רם n נאר לײדיס 
 או־טipnno |P38n 1 יע1וםט1אינ טענט

 1איצטע און װאפײ׳צאן ip״t אפט131םא
i איז n  dp פון װאפיישאן־פלאץ t״pip 

318”ipo, און ווײסט י1 םון opn סא־ 
•ips אלע פון און ipo” 3i8 אין i n ■ל״ 

 1אוי אלזא, יע.1אינרוםט טענט1נא מס
 *PP1P3'M PO'IU א ipsipp:i8D איז 8י

r ' j p i.
 B8P פון |P3'ip IPP181P3 די אט

)5 זײט אויןי (שלי׳ם

 אױפ־ מאכער, קלאוק
I מערקזאם

 טירמע דער *ון ארבײםער סלע
 םעדיסאן tn#»«»in, 105 דז׳סײקאב
 *ו אויסגזןפסדערט זײגען עװעגױ,

 דעספאג ׳א^ס־מיטינג, א *ו קוםען
 אניס אין דזעון, טען28 דעם אװענם,

 טע23 איסט 40 ב*ארד, דז^אינט פון
סלןר. דריםען אויט׳ן םם.,

א. *ירםע דער פון ארבײמער • די
 װע״ סט.« טע32 איסט 42 למוײ, ס.

 אין קומען *ו אויפכעואדערט רען
 מסנמאכ עס ױגיאן דער פון ספיס

 ניט װעלען זײ אויב דעריוריח. אין
 דאס וארלירען זײ װעלען קומען,

׳נא•. דעש אויף רעכט
v n. ,רוביז

דמויז^אן. ור&ט. מענעדזאזער

טױע mp אץ םכםוד ס סינסיי פה אױו
געםעטפלט נעטי

חאט |80T't םאוצ ענט1װײם־םרעזי
 אין spnaiBB ?ז38װ צײײ צ?צט? די

 IPS1PPJ18B 8 איז dp װאו םינס־נעםי,
 םאנוםעהטשו־ סצאול די צווישע םפסון־

in טא־ די ױניאן. ?צאוקםאכער די און 
oipiirspptu צוריפ גפייאלס האבען 

b"31m p*dv אוז |.P38t n n )8  m 
ni3־ip חאט זיידטאן s in נעהאט 
 *PPBU80־ 'i םיט לאנפצרפנצען !איעיג?
^ ש  קר צו נ?צוננען יהם8 יזop 8 און ט

ipo אױםגיײד, 18 צו זײ סיט b ל'*1י1פ
DJPO^PSPD TO איז )IP11811P3 S380P 

 אצםען. בײם סאהםיש פלײבט אלעט און
o אין r 'i  o n די טים אנו־ינממט

סיזאן. ipijpoip on נײט
 ניט p״iso i«p איז סינםינעטי אין

 ips״3i8 '1 TO8 ?|,18נעוי וםען1נ?
ip אין ײט318נע נים װי opos האפצן i 

?ipopp .צייט op איז IPHP3 Di8i• װאם 
 אסאל pi8' נױ ין8 דא האט מען

8« ,ipbiipi םטאיעתש״. 1גע8ספאנט 
on TO8 א'| מאנטאנ on ,n'io ip i 

po20| ,8 דזשון i'» |P38n18צ p1בײטע 
 יצע־ זײערע *1י*וי ipo"318 יסגעזעצט1צו
8 ,in'BP) OPTO'IOW on O'S , T O! 

 אויס* מצוננןן ניט יז8 בעצײבתים np?״
inn'Dip יײ ײאס P38n| .די נעוואלט 

jo חאט ױגיאן vn n יז8 נײן" מז « א  ײ
י־ײ ■ה ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 פון םיסנליזיער ך צו
̂כפר דער P'iS'נױ אין ױניאן הןלאוסם

 װאס לאקאלס, די פון מןצ־אריטעט *
 כאארד, דזשאינט דעם צוזאםען ׳מטעלען
̂ן  אײ• ביזגעס די 1» גע״פטימט, האב

 ערװעחלט |jr>^nip%v דער פאר דזמענטס
 מאכט באארד דזמאינט דער און װעחגן,

װאהלען. די סאר אראנדפםענטס ש(י\
̂וקאיוס די םון םיטנלידער די ,3 ,1 ל

 זיײ £2 און 48 ׳35 ,23 ,17 ,11 ,10 ,9
 אמט. דעם שאר לויפען צו בארעכטיגט נען
 אײגיגע פאראז דערבײ אבער זײנעז עס

i װילעז םיר װאס רולם r םאבען. באקאנט
 <ױ- קאנען אםט דעם םאר ערמטענס,

 םון מיטגיזידער זײנען װעאכע אזעלבע, ,פען
 יאחר. צװײ װי װעניגער ניט יוני*ז דער
 אין גוט^טעהענד זײן אויו דארפען זײ

. זײערלאקאל.
דענ• װ^ס םיטגלירער די צוױיטענס,

 פארנעהםען צו םעהיג זײנעז זײ אז קען,
 בא־ אוים׳• לויםען וױלעז און אמט דעם
 אםלײ אן אויסמאכען ̂פוין דארםען אאט,

 װערען װעלען אוליקײשאנס די קײשאן.
דז^ויײ. טען2 דעם ביז אגגענוםען

̂ון אפאיקײשאנם די  אױסניאכעז מען ק
 7 ביז םריה דער אין 9 םון טאג, יעדיען
 אוהר 12 ביז בלויז —־ שב\ז אװענט, אוחר

 אין אויסטאנען וײ מוז מעז מיטאגצײט.
 איסט 40 באארד, דזיפאינט םון אפיס

פלאר. טען4 אויפ׳ן סטריט, טע23
 םריהער- די פון םיטגלידער די זאאען

 *ו םיחאעז, װעלכע לאקאלס, דערמאנטע
 פאד־ ניט אמט, דעם םאר םעהיג זיינען זײ

 אויסצומא• געלעגענהײט די נאכלעסיגען
 נויטיגט יוניאן די אפליקײ^אז. \\g כעז
 קרעפ־ אינטעלעענטע נייע, אין אימער זיך

 םון מיטנאידער די צװישען אויב און טעז,
̂ו זײנען לאחאלס די ̂ואען טו אזעלכע, ד  ז
 װײזען און םר*נט צום ארויםקומען זײ

 בעס• און ‘װאויי פאר׳ן טאז סאנען ז״ װאס
 ארבײ• די פ:לר און מניאז דער םון טען
 ביד א פוז אטט דער שעפער. די אין טער

 און װיכטיגער זעהר א איז ענט6נעס־אײדמ
 עס פענינןעז םעהמערע און בעסערע װאם

 און בעסער אלץ װערען, ערװעחלט װעלען
 נאנצער דער פאר זײן עס װעט ״פעהנער

ױניאן. ק^ויןמאכעו

אינהאלט־םארצ״כנ־ש
26 נמער ,גערעכםיגקײט״
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 םירא־ דענײט. ד. מאקס - ײאזי די צ. ױיט
נײבאוער. א. — *•סײלונג דערטיער

 אין אינגיערנײ־שאנא? אוגזער סוז ענעים זייט
- רעם^רטער. סטעף א - «רעמ דער

 צו אײנלײםוננ נאטיצעז. עדימײישאנאר a !ײט
 נאװעגומ ארבײטער דער ns נע־שיכטע דער
 רער איו לעוױן. מאקס — אםעריתא איו

העיזער. דז״ט. — ױניאז ריפערמאכער
 הױו ױגיםי די no עפענוננ גראנריעזע .5 זייט

 ל. — )1 וײם פוז (•שיוס »*רק םארעסם איו
.באארד דזישאינם םון מיםינג םינקעל״צטײן.

 -־- אינדוסםריע דרעס אוו וױיסם דער אין
מאיואװ. .p ם.

ױניאן סרעסערס קראוה רי םוז רעסארם ס. !ייט
 סוו םיםיננ בראסלאו. דדפ. — ב» יאקאי

 י. — 83 לאחאל סו? באארד עחזעיזוםמו
— תבר זײו אױף םר«ר » שעחנהאלץ.

לעווענטאל. נײטעז *
«ווײ לעײיז. ז. ~ יעםסיאר כ״טוו• די ז. זײט w w• — י. גחום
יגעל. רעדאקםאר״ס םו .8 !ײט  ־ נאם̂י
יאנאװםסי. ש. — קאםיםעם יסא• ס. ?ײם
 — •אליםיק אםעריקאנער אוז אירלאנד .10 זײט

חעחפעיע. — (םעליעם•!) חוננער בוכװאלד. .3 *
 יץ8 ד«ר ייו איעם אוו איאם no .11 ז*ט

ם. — יוניאו קיאוקסאמר יאנדער
»1 עטײז.
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