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irDPPoiigD i נעהערט וועינע n  jv 
o װעלנע pg אםס׳ו רערס n n  t’g 

tnuaigo v ’opgioigp יר דער סיט 
 ppougo■ אנדערע די טיט ניײר ניאן

tie o im ro דעם \<ױט אםס׳ן. דער 
opgioigp װי׳עען* i n און ױניאן m 

 מאנוםעסטיןוורער קלאוס יויין igo אסם׳ן
 «ו אױטםײד, ארבײט ארויםגענעז גיט

 *אלס װעיכער סאנ*םאנופעיוט*«ורער, א
 וױ DPrtT’U קיענערע ארנייטער זייגע

 *Pigip די אין ארנ״טער די קרינען עס
ongoppo דאר און חיױוראנד, אין Dgn 

 ago biv* ארנייט איר ארויםנעמבען וי
igppguoigp װעיכער ■עינסװיי, אין 

Dgn מ*ט ארבייטער זײנע א«נע»טרט 
 האט povo prtgi די ׳*יהן־ויהע.

 דער- נרעבט זי אז ;עײאוםט נאטיר^יך
i מיט האנטראקט איר םיט n. •ױ 

ipag ,tg’i זי Dgn געטאן עם 
i לויט מסתטא n טעאריע, נאחאנטער 

 א װי מער, ניט ראך איז אומאך אן אז
«א«יר. שטײועי

 גאנץ נענומען אבער Dgn יוגיאן די
 האט זי װען און אוס»ך, Din ערנסט

 1טראקטא1םאב־קא די אז דעװיאוםט. «ין
 ■עינסװיל, איז םאז ענד טײער םיוסע
 ריאויו־פירםע דער פאר ארב״ט םאכט

 *ago די און קא., לאגדםטאדהיר׳פהײםער
 ארבייטער זײערע צאלסן קאנטראקטארס

 װיידזעעם, ימיאן די װי ,ipi’ipii פיל
Dgn םאר פירםע דאזעע די םארהלאנט זי 

 האנט־ דעם ברעכען פאר רעםעריס, די
open םיט tg’ii’ i n. רעםערים די 
ipagn גע׳יםס׳ענט iv פון נונםםען ip i 
 םיט פירדע די באשטראפט און יװיאן

דאדאר. 200
Dgi דער פון טייל ערשטער דער איז 

 טרי• ױגיאן די .jpviip אי) גע׳פיכטע,
 םאנ־קאנםראקטארם די און אומםירט,

 ארבייט p’p םער jpmp סאן up טײעו
 צוױיטער ipi אן זיך םאנגט איצט גים.

 א דיננען םאב־חאנםראסטארם די טייל.
?ip’g, ,םיט הליימט, ױניאן די װי און 

i n פון פירםע פלאוק דער םוז חילח 
 איר נעקראגען Dgn ײעיכע סלױײאנד,
 רעםעריס, די םון יפטראו• פארד־נםע

 חוט קי־װיאנדער גאנצען דעם אן פלאנען
m iron, די ױניאן, די nroppoiigo* 

 א אין רעםןרים די און אםם׳ן רןרס
 פון האנען זיי קאנם*ירא*יע. ■׳)ווט׳עד

 לעבענס־מי• יייערע אװעהנענוגמז זײ
 וױ• דארום און אוטאך, זייער חרך םעצ

>tv זאל נעריכט דער או עחאטענם, י«ײ 
 און, ;אינדז׳פאנח׳פאן אן ארויםגעבען
 דעםע־ דאלאר טויזענט 12 *װייטעגס,

דז׳אןם.
 פאר־ ײאף די איז קלאנע דאזינע די

 איז רעינאלדם ריכטער פאר געקומען
םעינםוױל.

 ער׳פטענם ריכםער דאז־נער דער האט
 סאכ־ ײי װארט, אזא אז אויםנעפינען,
 קיין אין ניטא גאר איז סאנםראקטאר

 נאלד װי הײנט װערטערביך. לאיערשען
dp אױך דאר יוען ווארט, אוא ניטא איז 
 םאב־סאנטראס־ וױ יאך, יייא זײו ניט

 אז איז, דערפון ױ«א וועל דער טאר.
 זעלבסט׳פטענדינע זיינען םאן ענד םייעו

 םאנוםעתט׳פורערס סלאוס אומאיהעננינע
 א דורן־ נעבוגדעז זײן ניט סענען װעלכע

 מאנופעק־ קלאוס די צװי׳טעז סאנטראקם
קלױולאנד. םוז 1ױניא דער און נמוודערם

 אוים־ ריבטער דער האט *װײטענם,
ipjidpi, איז •עינםװיל ׳פטעטעל די אז 

 תאונ די וױ װײםער, אר׳איז ?םליכע םיט
ר וואו טי,  יד דער *וויטען אנרימענם ת

 גע• גקמאבט איז אםם׳ן דער און ניאן
 אין בפיתמ מטייט dp אםת, ווארען.

 מאנוםעתט׳פר פלאוין די או אנרימענט,
 אר■ ז״ער ארויםנפבע! ניט טארפן חזרס
 סלױר .איז סאב־קאנצזראקטארפ *ו בייט

 וו?ל* סליוולאנד״ ם ו ר א און <אנד,
n דיכ״ די ארבײגאנר זיי?רע נים *אל?ן 

r װײחשפפ, סממ e לויט אנעג־ 
m e m ,ניט ■?ינסװיל חזינאלרם 

 גאנזתן איז נאר סייײלאנד, ס ו ר א
 ד?ר חאט רפארpד קליײלאנד, אויםער

 װילDיגp• אין אנרינמנט סלױולאגדפר
 אין א,1אל דארם, נ*ט. גילםימײט קיין

^ סלאוק די tpjpo •?ינסװיל פ אגו  ט
«ו ארגײט זײ?ר ארזיםנ?נען ס׳ױרפרם

כארנעט

 דירט םעג ipo סאנ־םאנופעקטיאורערם.
ipdppd אױוי און ט״» אױףIPP fim

טאן, נארגיטם ױניאן די
 אויס• rtדז׳**ד w חאט דױטענס,

 חאנען װאס ,onpepi רי אז געפונק,
bjp'poi'pj ױני«ן דער פון נוגססען או( 

 pet,' אזױ נ«סהט רולס די לויט האכפן,
pip.) רי DipiivDppeneo — ליײ1 ראס 
 די איז p̂ולדיגrאםת איינאינע די נען.

ען tvs זי און ױגיאן, מל  סאנ• די ני
 Din פאו ראי. 2,600 קאנטראתטארס

pt'n, איר דורך חאנעז זײ װאם IPd^ pj. 
m ד?ם םון לאניק די e r n איז t״tp א 

 יד די דאו חאט םארטלאגט גלײנ^
 חיריןן־ לאנדסמאן, povb־pidpp די ניאן

 די זי איז ^«*pt ,.pp נדp חיינמר
pi’vi^  ‘ײאל onpcpn די יפוידיג?. '

 dip* ״|p ipapipiO’nD ניט דאר טען
 dbppi ניט װארטעז זײ ipv יירוננ,׳*

 א ?לאר^ ניט op איז װאס. איבער
פאר׳ןוטיין. דאף dp ipp רינד

 פאד־ ױגיאן די אױך האט di*p אין
 mifipאג אמח׳פר רער אז נעבראנט,

ipipi טרא?*1?א סאנ די יט1 איז איר 
 piD>p די אר1 •עעסװיל, פון p'רמD טיננ

povd נאחאלט װעלכ? ?יױויאנד, םון 
 oi’p*■ די »ן •לײצעס די חינט?ר ויך
 זיך, דאכט פאנטראלטארס. סאנ רpוױל

 אױם׳ן טטארח זיך ליינט װאס זאך, א
 Par dpi אויוי ניט ?ר3א ,r ׳פכל.

^MiD'iP■ פון דזשאדזט פון
 tpipp אי*ט, איז מעשח די װי איז,

 ללאול אל? פון סאנ*?א!טראקטארס אלע
dpdi’d ארי ד1טלױולא איזP3רמוםtp 

 IPinp ,P’vorp■ אין dppidi” pip?״
 יי־3אר זײ פאר ואלץן paipn ,dpdp'b׳

פו יייז ■יאטאק, א פאד טען dpdididp ו
 «*ל אסס׳ז ד?ר און ױניאן רער אװיעען

 ױניאז יי ז.pרpײ פאױפװ?כם יט1 דאך
spit טאן םוזען ^ ל  זיך האט זי װאס א

 DiinirDPPBiiDD די און פארפליכטעט,
 חארץ ip״r װאס םאן, ipipp זpלpװ

DDlPPI.
 1א פאנטראהט אזא jpp לאנג וױ נו,

 חכםח׳די* דער איז דערפאר i האלט^
m פון אורטייל נער e m  o n אין 

 אװאופפן1אוט« סטראשעט •עינםװיל
 יאר פאו לעאטע די אין איז װאם ארעם,

i פון נעװארען אויפגעטאן n *פלאופטא 
ד.1?לױולא אין יאן1ױ בער

 |.Pt ipdpiv מען װפט דאס נאר
m n>ו פאטלאס?ן ױגיאז די האט ״* 

 BPiiDD דאזינעז דעם ipipi איעיירען
 םיר .oa’ipi tpipapn א *ו אורטייל
 kpv אפי? tptn אין *י יט,1 אר1 ײײספן

nליװלאp די אויך לעו lזיף ספלי־פתיס ר 
 ומלפ זײ *י שותפיס, אלס tp»טײליג3

i לאזפז n אליין יוניאן tPBopp 1פא i n 
ip 1פא זאך, נוטער i 1סי ?ייט1הײלי 

סאנםראקט.

123 לאקאל טון מיטגלידער
iptiiD האט אפים *pi P’li* 

 אץ חיים, ipdPd ipiiid אין םופט
 n'appD .d’idd pd14 איסט 231
dpi פיז o n לאקאי tnpn אי«ט 

BniVOD |'א .D'DD Bn

 די ®ון טשערלײט
ױםער און םקדרט

f---r ׳
[יער•

sP

 1ל»זע *ו גי« אזיועגוןדער* זײ■ «יחר
עמז זיד קיע*ם  V יחז #רבײאען י

קןןײ• וו^ירקינג
 1 ײערע *W* יי ״ױ ®ייערלײ* די

 װאס אדבײטער #רוייױגענמן ;עבעמען
̂ד חאבען i *ו װאו ■לאץ קײן גי# ג f 

 דער «ון יס1א אין װיסען נײ»ען,
 מז מחי ״יי יײעי ייז יויב ױני#ן,
•הגײנתר. ניד זזאבען

 סקױרם קיאוק, באארד דזשױגמ
יתיאן• םאכער ריפער ווון

נמננעדזעעד. דזש. םײנבעת, י.

בעקער
̂םןםריסם פישען68 און אפס

LMM

 חעד «ו ױיח אץ באסטאו זוױך
חסלאנד. ען1״

pdmiipPpd piipiPdo, נױ• װ*למ 
 ipagn פירואים, «i״p אין יס1 ויר םיגט

jpoPenip v o א, פון pips , in ’ifl* 
ip m 3 פון o r e mפון אאוד i n 

:נאסטאן פון ױניאן 1?יאו?סאפ*
•I’oapipi* iddpdipi אזוס?י״1יא .r״

P״D .
 װעיען מאפעל pidPp ipiנאסטא ״לי
m<״ ipuin פון די ח*יפ*ן n אין dii* 

in *װײ )is oprn’Mi די ,11לא n o r 
 פון tpipii Dip"Brpi"3 ipPpii ייט31א

 זיײ װאס לאפאלס, אלע פון oipaapo אל*
IPDDPrPlID IPI |1 די אPIDDDD3 

pidPp ip פון אאײ3 דז׳ןואעט i און 
dimpb ״»dipp ,ו או& ױדאן» IPoPpn 

 לויט .1ײט?31א nipipmn pr’Dii די
*Diipi ipeiipiiD איז װאס פאשלוס, א

i n פון 11מיטי א אױף ipd26 on אױי 
ddu, 1נעי דאס װעט *pii oppaetpi

in אזוי pir>( װי ipipPi pi’D'ii pPe
ipPpii ארפייט.״1אױס זײן*

m .סניחןר

נאוױנע. * אץ »מאל
1 ■ J IgOPBin 1PD1PH

...,1 |pi»mדי אר ipripo אזוי Pאמ 
 ט״1װא נוט א dp*p ipitm זאגען *ו

Din די p’ppdipi חאוץ פון או ויד 
 אוי• ipo14 iio *D”pi’Danpi« in איו

ddu. סײן םיםנ?פילט, אייך חאנ איך 
ipa«>«* ,mpP ipiP”D ײס* ,ipaD 

 1»י DiniDD ip”D וױיל ,ipb’Ppi ipu׳•
 — ןי1םארװאו in און DroanDD דט

, . .IPDiniDD Dll א
1P”D פיל ’T’STdPU 1111DD1P PI’IP

ipwiipoiid, די אז iptpP מד די סון« 
D”proan״ po”ii| װי *tpyenv•* i 

 id TPiptiPi• םיר װאס .Ppnin ip«״
oiduip oepieea איר ’np די. ימיד 

o”pi’oanpi«טיט ״ .iPnpiDip
mt ips איד <pn |pa»i< יט1 גײן,
S־ ............ ............

ipmtpi:די דט ״ id״Brago ii, חד 
פיר פון nnurpP» איו ומלל׳נל י׳»,1

popoaepi 1ייס*31טיטא B1״ .npיט
>t hpdPp iPPet |pa’i״tPDDipi ip 

h ’P; דט ipPdii זאל tj’p ogi םיט 
t״, .inPD?p p'naaa pi

,U1D3M 1P1’D3’1D’1B D’D
T אײזנער. װ.
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אמזער בטזוכט

m עם m m רעסטאראן
JOBD אוךגוטע טע12 צוױשען עװענױ, סערןאנד 2

PDinoo ipiptpupi i איי דאש n’׳PDBP B־ipaPpn ,|BiDoon זיך תאט ip* 
tpaigu א a r טיר יארש. נױ אין a n  ipagn ו1 פלאץ« d סך oipipirwo 

ipooni i מזפא אהן איז דאם n און ingoon  ipodipt אויוי m סייד. איסט 
ppdotpi nptii* m « ,םאל*ייס*ן ipagn ט1גןפיח1אײ אויד םיר m •ריי

pa| אויסװאחל p in ’iru a  ]id
װ. .m m א־לא־הארט^ ל^נטשעס, ׳ש«ײמןן מילכינע

 fpoipva *ו 1א1 איז װאס אל*ס, ipnp אונ? ניי dipp 1אי :ט1װא איין מיט
ip םיס לױזtpiriDoon ippig, 3’ יוpoBpa 1 די אין iPp*i «b i n .אױסנאס 

ogi ?אל ipi« i ipopnei■ np»w פון i n אב־ און קװאליטעט כעסטער 
IPi”t bpPd o סה » mpt םיעט דאס און פריט. םאלוט n  nn v ipag 

ra׳prn» n p| אמ  אר־ די imd רעסםאראז א איז b*i װײל ,propo נ
i ),א 7 פון אפען איז ילאץ ipmid I *ראפיט פאר ניט — בײטער n פמח 
אד אנט.1ײ3 1 ביז:

כוטטער קאטיעראטיוועז אייגעכעם אונזער טון םיר געםען פלייטען אלע
סטאר.

in 1םי ’m eiD טעו\ כאנקעטען, אויד  אונםער• סחם און טמחות ריטע1לי
*'t tnps חאלטוננען.  pPp**pbd״pi| 1פא פאראן ppii* a n. 

IP111DPJ1PB11D P1VBD1PBDDP PIPP’D P1P"D DWIglDDi 11PD”31V.

לאשינסרןי׳ם
רעססאראן חאום

io ע21 װעסט ט. ס טרי ס
ipd”3i » paPpn tpwpo n פון וזייט ip”t חייס ipagn tptio וויי־ א*. 

a«n pdזאלען זײ 1װא ״ ipa’t ,זיי װאס אז זײן ipop איו *pi ,pn ,m a 
mt, און ipd’ipi ו אױך® Bn װאט dp זײ פאו־ איז r ’DgiDPP• און bid 

p,*ו אס1 a in  |pa”in n די ipop tpoip iPD”aiD 1אי

.do 9D12 װ. to רעםםאראן, לאשינםהים
און וױיםם דער ®ת כאארד חמאמט דער r« אפים דעם (לעבען

װניאן). םייקערס דרעס
 ,IPDU d pop 1* סל*ץ א או1 נים איז didiidodpi לאשעסלי׳ס אין

jppgorpi א םאר סאלווײט ipi’opo ,פוײיז igi אן אױך did װאו dp איז 
 np דארט יױיל ױניאן, dipp®״ bpti און מײסס די פון חײס po”n* די

jpo זיו אדבײטפר jpogm און ipagn די i* D”nipip)pi PDD0PUPD3
1’IgD Pl’D’U P1P”t tn ’DIPD־IP1D1D T ’TD P3 îPD 1אי tPI’DPI ױד

x״n in אין זיד יי3 װי spue חייםיש, אזוי
 מל־ די ^ipaeo Dowita ipo am ,ra>a a אויך ייז ל«ר»עפ?י גײ

ppgerpi ,Pino pa *ט*ן”סאל paJpn jprna ppdpb mpt i*o ר» 
ipo 1זי *.Doppga pip«D i

 ipan איהוי opn ^ngiDtaon לאשינסןין איז קוסט אונײטפד,
in r איחד און ipma די סיט אי ipbp טיס׳ן אי innci* זיץ t  dpw•

IPrD 1?”א איז Z •tPVIPD I”1P DP1PI”D* * • , i. I # * . ־ «■>*׳ 1• ,־׳' ’’ ׳, * b » I *• 4'• # * .',ס -i
נראתו יארס, ניו סט״ טעojm no *irrw• 21 דעם געדןנקם

tGERECHTiCKETT—(JUSTICE)
iPB”3ia סזן p>a 

m ip<, איײ1פא 
Di’i ,און אײו n 

DP11 D>pll ויין
I י י א p i  p

npi*a’ חחזקתי 
ארפוו. ולא

),0,1«״ ,11(«'
*ipipi 1••■ t*!•■ 
p*ויך 1אי ח*ל■ ״ 

 Ip״ ן או
»ול»זען. <•■ איחר

ימיאן וואירסערם מרטענס לײױס אינםקרבמשאנאל דער פון ארגאן אפעיעלער
r S i o i a o u r r •New York, Friday, Sept. 9, 1921. .1921 , .VoL III. No. 37םעפטעםכער טען9 פרײטאנ,

 םאכער װעס און ודיסם פיראדעלפיער
עקזיסםענ? דער פאר העלױש קעםפען

 װײם־פרעזידענט טער1 אף,1בא אב. ער1*טרעזשו4םעי — װאך. ערשטע די נלײך געםאבט סעטלםענטס 20 איכער
 1דע פון באארד דזשאינט דער — םטמיקער. גי אדרעםירען רייםבערג םענעדזשער און זיגםאן םארים

 קאמף גערעכטען זײער אין סטרײקער כראװע די העדפען *ו מיטגלידער ע1זײ רופט ױניאן סלאוקםאכער
כאלעכאטים. די נעגען

idb >gipipi i n״p װײטט י1 םון 
 שטײט p’BPngJ’B 1אי ipagooni און

D1P3”*P10’1D. י ”Pl"t 1PP י 1DD| 
tpoanpi i'ido DiPDD”iga ooapn 

iogp, זײ װעלכ*ן pl ipagnװgאויס* לט 
Pi”o,| |או n p ” t האכען באלעבאטים 
״ אויף פשוט  און .lPiiumupiD’Vig bp ז

1 apn dpיט tpopi י*31פא די *ײט פיל 
ipagn ” t tv ,ipnpt ippgt opoga pipo 

 liarn, 1אי mpD g oagopi וױר?לױ
r« ,m ipi”o דורך opn p” i6o k וײ 

i מאנט די ipana «ו נעלימשן n  tio 
”D יתיאן, p ri” g h װ״סט די פון

ipagDom TIM. די IPt” ii ipdpdd
IPDIPt’lD ’1 ] PD1PP1D0 egi opua 

 און וױיסט די ,16 לאסאל פח רnםיםגלי
ipagooni אין jpagn ,p’D>ng>’B זיך 

ogp• 1 איצט 't’Dאך *pupogn* ipiip 
 אי| שולטעו־ העלדיש ipdopp און קניפט

oan 1פא שולטש־,  ogi צו tpapp װי
ipripo P” io, ש י11 ניט אוןpלPDgןt 

1’ IPIgP P’lDDHl’D i n  110 1PB” 31g 
rigi tPD” H ” t .D'Dgap3ga pip” i on 

dii זײ, װיפיל n ,או־בייטע־ jpigp זיך 
ppidJ’d g 110 i*’ אױפ׳ן ןp1g^לgפ n 

ii ip’D״DD־tio ipiimppDiign זײ pu* 
’1 t’3 IPI’^PPIlg D’l JPBgll ’1 |P3

prppioign״ga pigPngn pin po D* 
D’l opn dp .{pagiapi |” t DP11 DPD 

is* און ,ipdpi 11לא  iy?ni DPDga p n 
110 |PD”» Pl’>gDg n  ig ,tnpii”g tpi

ipJpii agnspno pg ” tpddJpp זיך 
1 ipdיט ipippdid מעלען זײ און tin id 

igo pg iPD”3ig ’1 D’D ipags* שלוס

 שלעזינמןר פרעזידענם
אפת סזרצען א נעטם

1* ,ipu’tpjp D in’ino׳ד1 זײן 3לי 
inr*־iigDri, זיך האס p ir א זײט

np«p< צײט Di’D’iipi אין .nog |g 
ipag Dgn ip אלץ IPi’OPi Digppi D’l 

ig די o in  o” * pi’D'ii. אײן *i ’dpd
|g Dig• p’vgt’igng אוכזער pg קײס

g* די .,g i iioao g .pd” ii ך1סכס
D1PD7DPD g ,g l P”1DD g |PD1g1 

IPDIgl, 3 |1אg Dgn IP׳DlgPPl D’l t 
Jpio|׳ a” באטש זיך *igo p>”ii g igo 

i n  pg |pap) pnpagp ogi iptgp 
’*igo o”» ipnip g igo roga ; tg’ii 

nogp a n  png*־ipigo pg rg>a זיך 
g ,tpnnag סוסעל *pi ogi tnPDpaigo

I JMIt 
iig o n m n p i t” t pg חאט *pi 

gpn ?gt ip ,inpi pg vipi Dingo 
ingo זיך ipapng ,tpnag יסעל3א P”i 

Dgn ign poirpJ pg Jima pm o 
ingB |1g tPTg* DPPg DI10P1 ppgo IP 
g g l t’g DP uni ,DIPDPPP Digs I’g 

Dgn n היילועס־סלאץ  igo לײחמ po 
רוםאטיזם•

Dlgl T? DP11 TP tg IPOgn I’D 
*ip p»ii* ipau pg opn pg tppgip on 

g ipo פך tngtpi r e  ip  ’ii iPDiupi 
in זיד opu איז 1’אה ' i i בײם שטעלען 

ipmg tio in n גײיסעו־ P’vgt’igng, 
 שטודטט |ui orna op ipa>pii איז

 -i’dpd pg tPPPP סים ,logp םיט בסװ
 pg B’g inpt 1* tPDTgUIP TO JD•’״

pg w םים נימ^  ^nma p m o אונ־
4TH jnFI

ga H ipipii ig’ii’ i n  d’d ipnign* 
n  pg ipo” 3ig n  po tpuui’i שע־ 

.ipa
tg די *opn pg DO”ii iP’D?pig>'D 
ipago ׳Dt” iiga pigp n  dii |P”DtmgE 

po iPD”aig n אױך  Dgn ,opgo ipi
Pl” t IPBVt? PDl’t’lg llg  D’l Pl’l” g| 

1 P” 1DD I’g IPDing1 לײר D’Dי «-n g 
ipopp poi’t’i און n’t ipagn ” t 

i• אן עשלאס?ן11א p i .דאם 'וניאן 
»”01, 1PD” 31g •P*g tg |1”1 איD,

 “go ,PDi’t’igng D’l י1 אויך 1אםיל
o«״n  ogu ,dii ip ופעקטי«ורערם1טא 

tPD'lg lPl”t 1א| *DIP DDPD |Pl”t ” t 
 Ptg?iyi iv D’l•| אוסן כשום dp שלאםען

t p’lDoni’g ip אלע i pg ipo”aig״־ 
lp |pi1טשל tPDgיט *P'P |ptg>in i 

*DD”31g ’1 livga I’g ,D’1D*P’11V BIO 
pg ipiiumga או| 1שעסע די *ig p>g

po tPinii”iD0 נ ויgלiv ogi D’Dĝ p 
DD’toig t”t ,npapi ,opn tpa’nnpi.

).18 ז״■ אויף («לוס

m גאנג פהעז איז רזסלאנד סאוזפט אין הונגעתיגע הי פאו, ארכײט
t?’n n־*o”aig אין Ig’ii' iptiig 

pi’ipmn n  igo טאסעז op'iigD ■pg 
dtpu iig?on סלץ Di’t’igng ipopa 

t’g D”31g n  tg ,IPlgt |gp ipd pg 
ugi tp̂ שױן io pg. אלץ IgDPi Dipii 

iptiig po ״pD’ogp-DoJ’n,״ Dgn tg 
ipd ועלט <*pi n  tg pg iPDipi’ng îgr 

ipoipi’ng ip?gt ppuv o n  igo i n
.ipa’i Dgn

*piag dipii Dgn ii’D’D o n  •pig 
o האלטען n 1ערשטא1דא iPDBapii t’g 

pigjp i לייס1טש? אלע סון סאל, n  pg 
tnpu D”aigpiD’ig opn ,p’lDoni’g 

0 IPDD’Drga g8ל| *,DPPJgP ’1 Igo 
1111 1 ’1 po־1?ל® DI’IPD ,plgjp '1 I’g 

pig’ 1’1 D’111 po IPiPt? IPO’1 pg.
v נאשלןסען וײ o  tpJpii ii’D’D o n  po

PI, 1PD11 IPDDPP1 t’g tPagD Dlgpga*
D”pi’Dan.״

Mi ,ipopo paigo pg 1סי ,inpn 
dipii שױן igD ipa3gn i n  oagopi

ipau i ’o pg ppnv a n  igo D”aig 
g g i ליסט ,DPD'og tg’ip p>g «i po 

 tpipn DaKiapi• ואל נעלט ogi ױאו
g t’g Bg ליסט pO DPD’Og ppg po

, di’ipd משאעט p ^  i n  po •nga 
tg’ii’ ipago ipon pg :

40 .pig’ 1’1 ,D’IDD P023 DD’g 
86 DD Pd2 DD’g1’1 ״ 'J>1g 

1714 lip IgDU'DPPP. 00ל1(טא.(
99 pjpna ,.dd jpa’ppo.

219 iitigia ,.oo jgoppD>
76 D’D m » m  ,.dd npogiDigo’. 

108 plgll ,.DD ’IPDglDlgO. 
po DPD’Og ppg n  pg דזשאעט 

ipago o n i  pg dd” ii i n  po •nga
:ט1םאל »י יאן,1ױ

16 Pig’ll ,.DD PS21 ddpii.
29 DD l l’IOD. ;

2016 *1gn) 1’ipnp PD”HלBP.( 
1316 Dpigia ,ugi tgsoga.

).t”■ 18 אויןי («לום

 סםרא־ םאנופעסםשורערם עםנואױעױ נאנאז
לאס־אוס חשמפראל א םים יוניאן שען

11’DPPOgia np i’giaop tigiga, n 
 po $gv PD’iii g און •אםאסיאײשאן״

piD’iig ipagn opoga a in ip an i’g* 
*gia a’D”n  g tio u n n g e  g tnpoo 
*i n  i* Dprti” ii pg tg rpg in  dip

tg’ii’ B ipin’giaop iipn tgiga,״
Ig’H’ n  a’ig ogi ,pgnrgiDD g d«d 

dpu גיס *pn ,tpunngo ’i  tpoipagi 
”tpumgvpi t די לען t ipapitto” aig 

ga i* m g  DPit'a jpapaivo’ig m g*
.1PBPT tg’11’*D’l |P3”1D

ll* ngoog ipu'DPPTgp m’* -כאטש

i n  pg |g’iv  m  tpr ,אסאסיאיישאן 
ig* אלע סיט אןױ װי  DiniPB’i i ’g 
3”tpinip Dtnp n’t •ngi ,ipapiOD 

ga tpipiiooniio ,1922 DDii’ig pg* 
*lnpigo pip”f •pie opoga ’1 tP”Dr 

n’>oipi”g DP’iiga Dgi •tpi װיסיל 
opoga paigo *•rag tut oppaon 

.DDiPD’iig  igo ipagn
1’ 66 <gpg> po ip”o n go  tg’jv 

gnpaag jpagnלטpז tPiiiDgiga pi’i”g 
nga םיט  oi’g m  o n  po m ’o n

).t g’i”■ 16« (*נוס

 ti עפענעו סעפסמםנער לוםען םאנס̂א
סענסמרס ימיסי אינםערנעשאנאל אלע
 םאנטאנ דעם זיך עפענען סענטערט ױגיםי אינםעתעשאנאל «לע

 עס וױ םקולם, *אבליק אלע ױ אין סעסטעםכער, געטען דעם אװעגם,
עכטיגקײם״.1,נע ivn איז וואך לע*םע אנגעװחען געײען איו

 *ו סארסעלען ױס לאקאלם אונזערע סון םיטגליחןר n ואלען
 ױניאז די ױאם בילז־תג דער סון געניסען אימשרייכען^און יך1 קוםען

גיםלײ.
. מאנם!״ אח אז.װיםען געז־ענקם,

 די פוו םעפפלםענס דער
פײלארס ליידים יארס :ױ

 ippig’ 1י1 י1 פון נאלץבאטיס די
 Dotiapi ipagn ipavr ם1טיילא ליידיט

pg >to ,פארלאמט iPD”aig np” t tg 
 gia* 16 א ״כאטש״ ען1טצרלא1ארו זאלען

tio oipv די nii’ar 1ל1םא און tnpllpי 
n 48 אויוי ״כאםש״ צײט, ייטס31.א o r 

in 1 מאך א ipag01טיילא יס1ליי י
1 tio1י ’IPDV’g |Pl”t ippig א <”D
.tg’ii’ ipagDPigap ipi’Dapo i n  po 

po nun t'lysng ipov’g |P”or ”t 
ipagopigjp i n  po ngga oi’grn 

 gapJga* טיילזא־ס יס1ליי n און יאן11י
D1V ,DOIglPl IPDV’g jpagn B'D

&n  |io poa’rpi ip i pg ago iponp
i ”io, דל?ן1פארהא Di’g rn  t'D’D

tig ,ig’ii’ ipagnpig>p i n  pe ngga 
:oigtpi ogn ngga oi’grn  i n 
"1 inpi D’l DPU Dgi ,|PD*PDiprtl, 

po ipnpDngo n  ipr’ii* ,nip
1’ >’’1’0 D”6י0א3אל*3 61לא, pg

ngga Di'grn dpi po ip”Dngo. 
tpi”t עהאלטען1אי pi’i"g tngupi 

oira dpu אוסן tg’ii’ ’1 tg ; t”i D’l 
ipviinpoigp י1 ן m  po iP”origD 

 p'Dtngo iv ipapipi tP3gn 1’ ױגיאן
po iP”Dngo באלצנאטיס, ױ eg i tg 

*IgO ’1 .IPD’DriV D’l o n  iv DP11 
a dpu׳Ig’ii’ ’1 tg j t”i D’l toig Bits 
n’t ipagn B’Dgapaga n שטייער  po 

 tpagn ”t ,Dipaogpi pigor אפילו
oiv ipag •םוו go np”t ipi’ivpip’iiv* 

•IPiinn
 ארי n .11אלס׳ B”a Da”5a *לץ אלוא,

3”DD־ipiiui’iga טײ• יס1לײ י1 אין 
װי pi’3>pt’i ?ז3ליי31סא ipapr לאוש

ipov’g ra איז pg nioao i n  n’ig 
id nn״t’g i עסצטעלט! •pig tneupi 

ipa’Ji’io » .אוסן
*poigp ’i  •pig t’g ir jg ’ii’ m 

1 TUI IPDglDlgO IP11P1 tPVIPI’ •סאל
: r n ’ia n i  pi

 po tgoipro ,’pDUgpi'o. לואיס
ngga oi’grti ; אל1יש i n  ,npai”o

ipmpiPD Sgipipm; 1סDPיPל.ל•BP 
 tio iPDnPPDiprnpipo 1’ סאװיטש,

?”D’i 3 לאטאל יאן,11י 01סײלא ; n׳jt 
u’DPPDgia, po iprtipipo ,pan״ 

n  pg ngga Di’grn  po }grt’iin 
|.goair pg i?poigia poogpa

־ -------------------------------ם
אינהאלט־פארןױיכניס

«37 נומער *גערעכטיגקײט״

ד« כמוסם — יייד. יי •2 זײט 9ל «ון טעםבערס די *ו ןוארט ן
m  -» .it» .הע^לער *  לאמל ױגיאז׳ •ײגשערס דער ווין .8 זײט

ױיםדעםלע״ סאריןין. איזידאר — «9  אנ. — לאק»לס« בןןסט»געי די ■ון בעז
סגײדער. w ־ ו  A דןך עדױק״*¥ג*ל «ון .4 זײט

*1« דרעססיכעו קאסמום די •ארטםעגט.
בערנאדםסי איזידאר—מ? לאקאל ניאו

 קלןוקי• יי «ױ «לידערש»«מים די .5 זײט
ן ױניוז םאכער י ^ נײ י  אמס• — יוי

i טראכטענמגרג. סאנדער i 9 דוױינ® •ון &זיגקײ« •ע־ י»ר TWPסיני• װ
רי םי יי ל.9^ג

 ססול״ ח. — «יקווג«. •ון *לערלײ .6 זײט
— ז«8ױני דעזיינערם מר »ין [.9«
 ווא״ י« — ז. 1W80 זעקס למטע ך»nw< יויימו וײן — 60ה«ד9ד צינסאװ. ע.

טילעװםהי.  ,אינטערנזד■*־ מוגזער *ון עניגים .X ןײגן
ר סטע(י א — •רעסע. דער 1ײ ג»ל ח

 ומנונז ■רײזען די ײידער ■ארטער.
̂ ןויגקי?. ט• — געסעטעלם. *יץ־ביכעל.8ג רעדיתט^ר׳ם •ון .8

ן סנאנדאל » ו י י
ן **r .,זעלדין. חאנז

.10 זײם

̂נד. סקאנמלען סלאגדןןל » .0 זײט  ל
מ געחם זעלדין. א.— װ  דײז י

יערעלםוםער. ט« — ת»נדי(<עדיכ«). 1C. »4 — *רב״אער. די יון מורח
׳ ונוואמי. בוכ

.11 ו
— (סקימ). נילד יאש

TT ב« דד« — געזוגי. זײן *ו װי .11 זײם
רײזיז. אברחס

_____*םיעםעז• קוח» גאווםהי. l ןײמ |g ifר«ײ«מניס9ידײ — 18 און 14 ״ 
אדװמ/יייו״ .1 1וײ *ון שלוסען .18 זײמ
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י ך ד א ו ו דעניש. ה מפקס ®ון9

געםאר• a — ניל נעלםאן דער
 סיט roioo ׳סוין איז ועסקציע די

 ניים אװעקצורױנען אזוי װי פאאן ס נ*ו
רעבמ. םאובציבענע ג*ך זיינע פאאק

 (עפענטצינז״ט טסראראם םיא אן
 זאנען) אתצבע אין אוטנסקװעט »יז

opn ארני־רע- 1-פואצצנטינל100 דער 
 VD• װאשיננטאנער דעם אין סשציאנער

 און ארײגגעטדאנען נעצסאן סנוט נאט
 װאם ביא, א םענאט אין ^ורכנעפירט

 יארהוג־ ראס פארניכסען צו *אצוועשט
 *10P ,חאנעאט םון רעכט דערט-אים

 נירנער א סזן רענט דאם ח. ד. ■ום״,
 אים חסאט םעז פאמואס ןץיםען צז

otowio נערינ■ די פון םאינט די אוז 
 ענט• אן געכען צו ציים יעדער צו םען
 א אאם שטייט װאס רענט ואט ;םער

 און םרײוו״ט *ערזענאינער פון םיסנאא
 געא• חפפר-ארעםטען. נפגען זיכערהײם

 פע־ אויף נאױז זיך בסציט ניא םאנ׳ס
 םערע• Bin ניט און נערינםען חדסצע

 ברייננעז צו רענט דאם רינםער ראצען
a n זייז אונטער •ערזאן אננעחצסגטען 

 א םוז ״באדער״ דעם אן יוריםדיקציע
 אגגע- רער װאו רארט פארחער אאשסאצן
װאױנט. סלאנטער
ערםארע־ הײן זײן נישט דאווי מען

 זײ• oy װאס p'omoo צו ױויסט גער
 און ביא דעם אט פון צװעסען די גען

 אר״ננע• איז ער םאטױוען ומאנ# אוים
 נאכדעם סענסט. אין נעײארען טראנען

 אסנע־ איז קארפוס״ ״האבעסס דער ווי
 א שטערען יואן װאם נעמאחןן, שאפט

 נישט איז װעצכער רינטער, םעדעראלעז
 אין װעזזלער, ס״נע צו *צראנטװסוטאיד

 פעריאדען אין אדעו םטרײק א םון צײט
 צו אוםרועז״ ״ססציאצע אנדערע םון

 עט־ אדער יענער אדער דער אז נסםצאצן
 נענעג־ ארוטינע די סון סטרייהערס איבצ
 א»• נעריבם זײן אין סוםען ואצען דןן

 אאקאאצ די טיט ? ווזשבון דיז מבען
 זי- טאא סא¥ נישט םעז איז מריכטעז

i n. טס• ועצטען — זיין אטאא ס׳יואן 
jrp ריננמר א אז — זיך ם׳טרעםט אנ«ר 

 זיך םארוױלט געגעגד םטרײס א אין־
(mv *•אזחייטען גראד  Din אין אויד 

 איז פאא אזא אין םטרײקערם. «ו נאאונ
 פייפעז ם׳סאן רםואה. א ני< נמלםאנ׳ס

 אנדערע און ריכםער יאקאאקן דעם אױף
 דעם אויפםאדערעז ג(ײך און נאאסטץ

 גובעתיע״ דער ,אין סוםען *ו סםריישער
מעשום. זײנע פאו ענםפערען און

 באצד האט שאנסל עשזעשוםױו דער
 שםעשט ײאם נעםאר רי פארשטאנען

 אויםגע־ ה*ט און ביל דאזינעז דעם אין
טער ארנאניזירטע אילע פאד׳װט  ארב̂י

 ,«ו בירגער פרייחײטם־ליבעכדע אלע און
 דאזינער דער אז נוחות yלn אנווענדען

 םאר־ *ו און װערען פארװארפען זאא ביצ
 םון פארטײדימנג דמר םאר זיך אײנינעז
 איז װארנומ די און פרײהייט. אונזער

 «ו םרי צו נישט ם׳איז אייםינע. א
 זײן אםשר ויעט באצד און — חאנדצען

 הויז רעפרעזענטאנטען די שפעט. «ו
 אט דורנםירען אויד ניענציר נאנץ וועט
 םאר חפצרות םײגט װאס , נעזעץ רעם

 די אן רירט דאם װיםיצ אויף נעזעצציד
ארנײטעד.

 טונ ױם * דעי צײבאר איז אםיציעל
ד בו נ  דעם ארנ״ט״. װאס טאן דעם \

 םארשטער• א נעװען עם איז אבער יאר
 װאס טיציאנעז די לכבוד טונ ױס טער

 ארנייטען טוזען װאס ארנייטען, וויצען
 ״|p גי׳טט חאנען — און יעבען *ו כדי

 ניי צאנד עש אייז פה טענציכשייט.
ן חאט *װייטען דעם  טאנ יענעם אץ ד

 מא• «וו ,ov>V טאן צו רוף דער נעחען־ט
 וי נאיפעפטינען *ו אנשטרעננוגג א| כען

 קאטא• א םארחיםען און ארנייטסילאזע
סטראפע.
 סוצ א פארבציינען רוןי דער וועט

טדנר> ד«ר אין

םעקםיקאנערדי איז
? פאראיכער

נעפאר

רעדעם. דעי יײבאר
אײעש, אין געקוםען איז צײבארדעי

 עטציכע אין אפנעחאצםען ■אראדען םיט
 #לאט- דער פון רערעם םיט און שטעם
ביגע. סירנע דער אין פארם

 רעדמם צפ4 םיז צײם״סאטיײ וער
 ארב^אסצא־ די imw נאטירציד, איז,

 שוחד א אין צאמ די צאנה אין זיגסייט
 ארנײםער מיליאן זעשס אי«ט. שױן רע

 וי און כאשעפטינוננ, אן אױם נייעז
 נאך זיינען ײינטער םאר׳ן אויםזיכםען

 טױוענטער חונדערטער די װען ערמר.
 וועצען ארבייטער • טארם אייםװײצינע

 •w די ווען םעציער, די פארצאמן
 אפנעשטעצט וועצעז אינדוםטריען נמר

מ די ווען װערעז,  וױדל• װערען וועם מ
 פאלס םון צײדעז די און קריםישע א ציך

 סאב• cm אננעמעז פיציינט וועצעז
שאםאסטרא• כאאיאנאצעי א פון שטאב

■VD
 איא- דער גאו חאט אבער דערתייצ

 שײן דורכמפירט נישט שאננרקם טיגער
 די סארלייממושן «ו נעזזמ אימזינען

 א״ן קייז ;ארבײםםצאזע די פזן צאמ
 נינסטינ ז״ן ׳זאצ װאט נעזעץ אײגאיגעו־

 נישט אםיצו איז ארכייטער די פאר
 שײן ;1וױמרפגתאםיםק די םון ארוים

 נא■ נישם איו נעזעץ איינ*ינ«ר איין
 נישט איז זאך סיין און געוזארען םראנט
מן «װ נעוזארן) נץטאז שי  שאג- די נא

 ארנײטיד. די טון חמם םטיטוזויאנעת
 חרמפ־ זיינפן וייט אנחס־אר דאר פון

■W נימ׳ועז אנאאי »ן נעװאותן ■ירם
m די יייז איז אדגײטאר די m•

.1״אפיטאיייט׳נ יי טון סען

הא־ םאנגאטען אויצ אמעריסאנער די
מזמט. דערװייצ נען

 דעראייצען מעהםןסא פון ,נאריכטען
 ״אופרידענ- אז גײעס םרייצינע די אונז

 1שוי ז״גען אראנזשטענטס שטעצענדע
 אטעריקא- די אװישען מװארעז נעםאכט

 םעחםיסא״ רער איז סאםפאגים אױצ נער
 om טיט איינסצאננ אין רעגירוננ״ גער

 םון שאור״ט םופרים חוי װאס אורטייצ
 *וריס טענ אײנינע מיט האט מעשסיקא

 אויצ־ די פוז גונסטען *ו ארױסנעגעבען
שאםפאניס.

 םעטעי- דעם פון רעזואטאט א אצם
 אננעחױנען אמאצ װידער זיר חאט טענם

 םעציער, אויצ טאםפישא די י1אוי ארנײט
 געאך נישט רארט ט׳חאט װי נאכיעם

 און חדשים, דרײ פון סארצויןי אין נײט
 דארטע; װעט אצעם אז אױט שוסט עם

 נארמאצ• און רואינ צוניין
 אין נאשטײט חגחח אדער •שרח די1

 האט רענירוננ מעשםישאנער די װאס דעם
 טאלוסירען פון סיםטעם איר אויםנענעבעז

o n שאטפא• אםעריהאנער די םון אויצ 
 ארטיסעא דעם נאנרעניצט האט און ניס
 קאנםטיטואיע, םעחםיקאנער דער פון

 (איז רייכטיםער נאטור די ערסצערט װאס
 םאצהס-אײגע;* פאר אויצ) — פאא דעם
 כאאיען נישט זיו זאצ ער או אזױ טום,
 גע• 11חאב׳ זואס פעצדער, אויצ די אויוי

 אײ• שאמיאנים אטזןרישאנער צו חערט
 אננענר איז ארטישעצ דאזינער דער דער
געװארען. מעז

 די אז דערביי, אינטערעסאנט ס׳איז
 נמטאנם אציין האבען שאטפאגיט אויצ
 כטעם חאבען און מןסםיהא מיט שלום

 װא־ דער וואם ,1חיצ די איננארירט װי
 תאט דעפארטםענט סטײט שיגנםאנער

 אננמצענענ• דער אין נעכען נעװאלט זײ
 שטאטס■ װאשיננטאגער אונזערע חייט.
 נעבצינען אײנענטליר דא וײנען לײם
 אויםנעשפרא־ זײער טראץ נאז. א סיט

 האמפא• אויצ די זוו פרײנדשאםט כענער
 דע• ?טייט דער וואס דעם טראץ ניט,

 נעהאנדעצט מאצ אצע וזאט אארטמענט
 אזוי אנגעצענענחײטעז סעשסיקאנער אין
 די טון אנענטור אן נעווען װאאט ער װי

 סארפאנים די האבעז שאמפאגיט, אויצ
 אאיין, ענין em געםעטעאט אוז נענוםעז

 אפיאו שאז דעפארטםענט םטייט דער און
 *U דער פאר דאנס קײן םאדערען נישט
ארבײט. טער

 זיך שםעצם װאם םראנע, וי אבער
 די ותאאן פאאנענדע: די איו אװעס,

 סטענחדד חנם פון אועטיטען *ורייצטא
 זיד סאםפא^ איבעריגע די איז אייא

 ז חנחח דאזינןר חנר םיט באפרידיגען
 א פון געפאר די םאראינער שוין איז

 אױא די וועאען ? נמהסישא םיט םאחטח
 פואפאגאג• זייער אויפחערען סאננאטען

 מעק- םארנאפען צו קאגספיראציע און דע
םיאי־ טיט טעשםישא באויגע( צו םיהא,

נעםטע. דאם פאד האפען אאטיר ? טער ■ »
 דײטש- אין ארבײטער ארגאניזירםע

׳ רייען. פאדערשטע די p» לאגד
 ײוך צרצבעתער פח צרםארדוננ די

 קאי« רעאסציאנקראר דער פון אנענטעז
 די אויפמנרודצרט תאט דייטשאאנד איז

 און דייםשאאנד אין סאסצן אדכייםער
 rn די אז גקמאכט, סאאר זיי פאד חאם

 נע- סרינ אפץנצס ערקצערט האט אשציע
 ד«ר■ טו און רייםשעדדעפובליש דער נעז

 פארניטעו׳-' סעד א גאן זייז ווןט שאמוי
 אױ»■ ט»פ דעם טון טןג די א־ן ווי טער

שטאגד.
 תאט האט־אומ ענערנישע עבעדם׳ם

 פקםטראס*־ די אויף נעוױרקט תענם־נ
v w  jwsm אנוממצר אוז יתשמרט די 

מר פארנאייבט ov תייזעדיזם. פון א
------ דארט און גײערן, נאר

 כאוזן בייטפו־
«ן פ מ  יי2מק«םפ«ז צי פ

irw im  w jw»p«n די
.........T — יי nBT־J>»T«w טשעז

 ״מ, צו אי« יאדען פאד אצצימ ײ אין
 גיפ זיד ומא« ארבייגתר ניי״־ז די

סטרייש נןנעראא א פאו אפשנתאען

 פא׳נטפל פיר א״גסאא נדי טיטיג, אױנ
w רי נאזייטיטון צו n ױגהפרי• פ פח 

אױפשטאנו• יצען
מו איז אײן«אף ^•!*דויר• די i ױ

 frtjm דײטשאאגר פון ארנײטער טע
 מאסוו״ דײט׳מ די t» דוראאז׳מ, ני־צט

 אויפחױנען אטאא װידער זאאען כיסטען
 סי״אייפר טיאיאו 11 ר♦ זײערע

 פאוגאנהון ארגײטלי וײטש« די פון
ttn וױסצן נץצאוט האנען y iy\ י  «ײ י
 פאר פדאנט״ צופ דין ,צו גרײט זײנען

 רי רצפוגאי^ חנר פון פאיטײרינומ דעו
 חאנ«ן רינטונמן אצע פון סאצ־אאיסטען

 »ז פאחנװנ!, דער אױוי געאײניגט זיו
 אזן שטר<» חאנורען ואא רעדרונג די

 פאראנט• זײנצן װאפ די םיט ענןתי׳י
 אנט״־רעפונאיקאניש׳! די טאר װארטאיו

דעמאנסטראציעס״

ץ רענפ ״פאמיגפטיגע״ p גױ י n r
 די אויסטייט׳יטו פון פראניצם די

 א׳הד־ ומאכ׳וי צו הננט, ,םארגינפטינע״
 ,rv»ז אױט׳ן נארענטעט זיינען אארדס

 צו גצפירט יאד פאר אעצטט די פאד חאט
 טצגאגט צװישען געויכט-טואצטסען םיצע

 די האנטן וואו אטצטט אטגדאארד. אוז
 װאס אױסגטטײטיטט ענדאיו נערינםען

o יין יטן »י« חננט״ ,ריואניינא n •אא 
ir איז אענדאארדס די פון נער r| ,דאםחח

 *w דיװיושאן(חאנערטר אפעאײט די
 1 טוױ אוטנעפער ;צ׳פטש׳גט חאט ריכט)

 רצגט םיא א«ױ רצנעגצן נמנ אענדצארר א
 ריי• נראצגט io פארנצײנצן זאא א־ם אז

 װןרט איצטיגער דער אױט פראפיט נטי
 ן piגישט :אײף מערשט חױז. זײן םון

 תאט ער וואס נעצט om פון ■ראצענט
 חױז, דאס שאטט איט װאס ארייננעאײנט,

 איצטיגער דער םון פיאצענט צעז נאר
 ט פון ווטרט די און חויז״ יער פון װערט
ה איי וױיםט חױז, י  נאשטיסט ומרט י

ט וױפיא om פון טראגט חױז דאס וזנ

t e a m
 יאר פאו tmw< יי »ין וזי •ווי *רײן״

o ח א*ו w m i תן א ײ  צװײ מ
ט״גט געײען״ וױ פיא טזױ טאא דרײ אצן

t« et איו מיימו די פון וופר• וי אױד 
m . פארדאפעאטן a m .^  I 

ג און מ מ w וווינ in טו in- א׳נגדאארר
געװו פארררײפאנט און

פרא־ רײג«ס פראצעגט 10 פרימן דאווי
»ו  געחענערטער אמס טזוי חנר אױף ן

עסטײס. ריעא םון װ«רט
 ט יו׳טר׳דיג׳נו, גמר א jm fin דאוף

 קײן ס׳איז 1 אורטייא ״ױזאאײנא״ ימר
jm<n גיט urn w טין טיטנאידער די 

m חאנטז שאסיטע אײקװאוד חנר rm n 
 נאיױ ויי חאמן ויו m דאזי»ן om פון

 פאר־ צו פיצער גאװןתאר אויפטנפא^ט
i » רופען n r tn i פזן דצומ em *חעכ 
 װי נא׳אטיטען ואא װעאנער ,esny;טטען
אויסטד nun וזוײ ט no ווטרט די טזוי

jmim ojvam( אויוי צי imoi em פזן 
 tנאדע om אויוי צי פראפיטירי״-חהט,

גאר• די אויס װערט גארסייפר חןר פון
.eim דאאע
^ די אי טג ד אייטוויוד im פון םי  מ
^ וייא׳ון סיס׳ן  גאג־ דיער אז נטטיראיו;י

n גיין זאא װינטער אעצםען פון ארנײט 
 זאנ׳מ״ שויס דארןי טפן אנץו נױו׳מ, אין
to װאס ינ1וויי ומאטן «יי im’oo’w, 

 פאר־ וועט סיאער גאװצרנאו אױנ אפיאו
 חענסטען פון זיצ^נג סועציטאט » רופעז

 פון אינטערעםען די ױאו דארט ;ערינט.
 צוואטעג• אין חומען צשספאואטאטארס די

 *DW די סזן tvemvDi’o די סיט שטויס
 געווענאיד גפריכטצן די זײנען פאואטױטא

מ די פוו «ייט im אויוי ײ  און,שטײטן ד
 קא־ פון פארטרצטער אצס צ״ט יעתר צו

 אוים־ אוט׳אטפרנאימן em אויט פיטאא״
 ס׳ומט סישאזז. װאן רינטער םון דרזק
 אי״ סאטנסטז די ויין גישט אונן פאר

ר וועז נ׳ןראשוננ  געדינש חעכסטער ת
o די נאשטטטינען ותס n e ארזיסנעגע־ 

j ^ ’rom  ww פון,דיזאגײנא oim.״
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 ײ׳ד im״i װאו חיינטיגפ װיאען םיר

 ׳טוא• — טנין אוטאנגפגעטען זייער א נפן
im»״ מײנעז סיר דען. ^r mo ו» W1• 

ייגיטז.
 די טו טיר) וזייסען (ט♦ וױיסען טיר

 װיי־ אי« ארנײט אז ׳פאעכטע, ט איז צ״ם
 t» אוגתטיג, זייגצן ומחמר א«.יי גינ,

pmr im גרױס, זײ«ר איז װינטער פאר׳ן 
 ױײ צויזמפט דm פאר אױסזיכטטן די אז

 .װאס אמר אוסבאשטימטע, איידער נען,
 im»n nmo טיר חעאםמן, זיך טיר טאגטן
•impi^ וח»עז

nm טיר i״im ווטגטן im פון פראנע 
 זי׳ אק טיר חאגפן שואדען, די נאצאחאפז

tw צוױי : מז י מו די ז חנ מ  פון אינ
om סון 1איננמרעט< די און נאא om 

 טיר טיימז נאא om טיט איינצעאנעס.
 איינצעאנע די און נאגצצ א אאס יוכיאן די

 אייר סון אייגער im'« איר״ זײט
*ייא׳נן. דימ אעזט װאם

 די זײנטז מטפ, זײנפז צייטען ײ ווצן
 צייט׳נן you אין ״נוטפ״. אױך נאסצס

 מיספארשטענת׳סע וױינמ זייער דא איז
 אצןס נינןן די נאאץנאטיס. די םיט
 גױטװפגדיד די דיז «י« גאטידליו גאה
 און mwmp v אױף סטרייסס פאר שייט
מ די אױך איז אױטגאנצז די טיס י ל1 מ

JtoVW
מר,׳ ויו imm« צייטעז די װען א

 ׳»ד די *ין ארנײט וױיגינ ווערט עם און
 גיםטינ אזױ כאטץט די )mini דאן פץר,

 װאא־ וײ נאר זוכמד. m«פאימז די ווי
 ראן זיר דטכט זיי נייםען. וועאען ט«ן
m אצע n m  m rn תוטון om no אר״ 

 װאאטטן זײ ומן אז פיאןן וײ בײנמר.
 יוניאז im פיו jmm פטור נעשאגט נאר
 ג׳ד וײ וואממן אייטפ״ ױניאן י1 פון את

im אוי(י \avvn נאיקאינסנת וײ ווארען
 צייטען אזעאמ אין פא^איה 4ותאנ

 פארשםײן צו אז גיט נאסץט י1 פאנמן
 toe אזױנס. ײיליז 1ארנייטע n װאס
 *ן אן אויסיזומז ניט סאא איין קיין קאן

 סיסםאו*־ פיאע און םיספארשםענתיס,
iw« שטןנתיסען n ײי» אין «יד  ס»־

-1פא צו jump ויי nm לאן ערשט יױן
im m r,סםו־ייש א סון ope om ױמן v

 שאאוי, זיי׳ס■ סון יויס זיר יײ ט׳אומו
 אן סאמטן יון אומ׳נז n אויא ןפעלצן

 כאיס״ סים׳ן.רינטימן אאצם תן *ו
 סיז• t» iron ׳סױן י»ז בדיענט לאס

יייממד vnm מדיסײו״ in* זאא׳מ

 גוים• אױף איו צייטפן שאפגטע אין איף
 יר im אין 1נוטיטסײ« זיין «ו ומנלע

 נאד גמו םח צייטאן שאצבטט אין גיאן.
pnoni ireom א חאנען i 1אי me im* 
mm אין ווי yen ,נא־ די מייא צייטען 

1 e n y  fyn««אויוי נײ« אן im 
.in i’

om no tyom wi’N n  |y«m 
ifiyn ^ y i » y y i " N אאײן אײר 

j אך1 אי« n r v w t אין yen צייטצן
ארכײטער אן םאר שומו• איז זאגאו־

yoymo»ne| ר און יאאאי* צװאנצמ א  ס
אין נאו ס1נס ױניאן im אין *ואאפז

 IN זאסלען װאס י1 צייטצן• שלענטע
 נאגײמ שואחנז, סאגאססן און װאמן

teoim א f״tyoom iy .זיי סצאער 
או א טאײן זיר פאר סאנצן  ס׳איז װאס י

ijm די r lyoiu י1 טואגסן. צו eyo* 
ye אין חאאאטטסיג צאאפן צו איו זאך 
 נוט־ ypee iye איז ini ,(yew קאייגע צי

ס פיאס ןyo און שסײענד  די םיא אזױ ד
ױניאן. im פון ״אטסט״

 IViye *וניאנ׳ם im סאי חדפאר,
N *wo pm״jyumeiy א ם׳איי (אזינ  אן י

 יוגיאן) im און אײר *ווישממ אונט׳װ׳אײו
r ײאאט׳נן o און נעראנמו אײך jyoyoyi 

 װי שגצא אזױ שואדען י1 נאצאאצן צז
צאלער. you יno 1 זייט סענליך.

m. חעייער״ pyo.

 ווערט אדבײמ געסדײע גוטע,
מנערקענט

sipepeim  i r e
n •ארנײסעו no וױיסט סטאװין ̂NP

18 onoe yo2l eeyn, חאנטז uytmo
מי (מתמיידי ױחןר טירס M סי e n,) 
םנדומת, טסיסער װערםפו^מ םים  זיי
•ח •נערמגמג •לס pittwpi חחננח »יס nMIV ill# !10 H •ןסגןף

טו •רביים אימנתעגעמגער םיול^מר, • 
סוו די מדע מ r ®ח • ^ fרניי• די און ן• 

m m  no *m
♦•UrT חנם ססדלאזען ׳חאס ױ iivo 

 כדסארגײטסר n מיס דך נעזעגענסנדיג
n פון o ממ דם ױ חאט מיי n פי  w 

ח מס^סנד פון חונגסרינע  אין נענראנם י
t ®ח אס♦® r ^  u n ס אדדאל  •י

ארגייס וחוס ••ד ודד
 איגדזפסריע דסד סון •רנײטור רי װאס

vomi i n  int vnmד n m גע־י•• 
tw ײווו •ח •ארדעסטען, ו
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9 לאקאל ױניאן, פינישערם דער אין
r e ען1צ װיאען h אױפסערשזאטקײט 

1 noי o iy ru ’o צו n איװערטייזמענטם 
lie צאשאצ אונזער אין נאארד דזשאיגט 
 נאצונ אין ״,B״pi׳e3myi* im אין און
 ניט נאך חאנען װאס סאאנות נעאי די

 טאר־ ער1 ארנייט. im צו 11׳צ1סא׳ ןיין
lyoi'eyoe ,׳1עמע נאר ער1א סיןאן 

 ;אר םארצויפיג נאך איז עס װאס אס1
 קייז נעכראגט ניט חאט גיטא, סיזאן ליין

naio קצאוהמאכער. וי פון קיינעם 1פא 
 לי טאר אנער, מעמנערם אונזערע׳ פאר

 מיר לצאח. א נאר עס איז פידשערס,
 אטת שטארשםטען. אם דעם פון אײרע!

 אור־ פאדשילענע om שאר א1 זיינען עס
 כאראסטער דעם אין אינען װעאנע זאגען

 שוין איז עם װעצכע װעגען און )טר״י פון
 אכער נעװארען. נעזאנט אײגסאצ ניט
 פארט עס נאיינט ויין, ניט זאא זאך n ווי
 א פראנע די איז אונז םאר אז פאשס א

 איז ניט װעאכען פאר װי שװעלעלע״ סיא
im io אאגי־ און .1טרײ פון נרענט׳ש 

ײ אז זײן נעדארפט װאאט שעװױיזע  נ
 שטאר־ װערען עט1אננעװענ ןאאלן אונו

yiyp סיטאען om tvivi אג־ ערנעץ ווי 
 אין םיר זענען אנער א״דער דעדפװאו.

 גאנץ זענען םיטצען אונזערע אז אאנע, אזא
 כאנוצען זיך מוזען 1מי און נאנתנפצטע

 סאנען םיר װעאנע רםואות אמינע סיט
אומשטענדען. י1 אונטער אנװענדען

 אויםמערקזאם־ י1 טיר ציהען רערםאר
eep אױ׳פרווי דעם צו פינישערס י1 פון 

 אא־ אני־ערע פון אוז נארד משאינט סון
 װאל• טיר װײא חינזיכט, יזען1 אין לאאס

ye? נאױז־ נאייבען זאא עם אז װעאען ניט 
 i, איז אז ווײסען םיר פאפיה אויפ׳ן

 םיאע םען ארנייט שעפער צאא נרעםטע
 שעפער אייגינע אין פיאײכט און ״אנפז
 ארבײםער י1 צו און אװערטײס. אפיאו

ym pa עם אז זאנ<« 1םי װיאען שעפאר 
 צו ארויפנעםען זעחז צו פאיבט זייער איו
im װיפיא םיגישערם םיא אזוי ארכײס 
 צייט יזער1 אין גאר.סעגאיך. 1אי עם

 י1 ארויםצײנעז מעםבערם אוגזערע םוזען
 אונ־ סאאידאריטעט. pc טאס דעכסטע

 אאעס וזימיכט יזען1 אין טוט אפיס ןער
 עס אי« איידער אבער נאר קאן טען װאס
 אײדזשענט ביזנעס imp* נענונ. ניט

 דער צו ארויפנעמעז נעסט ז״ן טרייסט
 אי« עס װיפיא פיגישערם פיא אזוי ארנײט

 סיטאר־ אנער סוזט איר םענאיו. 1נא
 חיג־ דיזען אין ױניאן im סיט ב״טעז

 װעאכער אירנענד אין װי סער יעצט זינט
im w .אויפפא־ אויך דארפט 1אי צייט 

ײ אז סען  זיין נים זאאעז שאפ אין אײך נ
 ביכאער ױניאן אוזן ארבייטען װאם אזויגצ
imp אין. ניט װעסען סון שארטאאך אויןי 

 אװערטײם קיין או אי« ןאך חויפט י1 און
 אייער אויב װערען, נײט1נעא ניט 1טא

 באזעצט פארפוא אנסאצוט ניט איז שא■
טינישערס. סיט

 טאא אצע װי מער יעצט אויםפאםענדינ
 אין האכענדיג און חאס ױגיאן י1 אויף
 נע• נעזאנט א1 איז עס װאם אס1 «ינען

 אונזערע םון םאינטען י1 װעגען װארען
®oiyooi, געאינ־ אוגז װעט םיר ד״נקען 

 די, םון אאגע לי םאראײכטערען צו גען
lועאנy צו גיט פאאץ סײן 1נא נאד חאנעז 

im אװעק־ האנעז װעצען 1טי און ארב״ט 
 די אין פינישערם צאא נעװיםע א זעצען

* * *שעפער.
lyuie אעצ• האט בארד עהזעסוטיװ 

 רייע א אגנענוםעז און נאטראנט סצנס
 נעװי־ צן באצונ אין רעשאסענדיישאנס

ye נעם־ אאסאצ. אונזער פון שראנצן 
 װע״ נרינע. סאר פרײזעז י1 בנוגע :איו
yi| און םאשינעז נאטץנס אח גייסטיגג 

װעאמ ווענען פראנפן די װײטקה אזױ
 1םא ווינטיג myt וײנעז א1 זיו חניט

»iyuu ,אן ריהרעז זײ װײא אתאניזאציאן 
 א אין פינישערס די no ישאנס1סאכ י1

r .סד o  .iyoyr א וזאבען נאך ײעאען 
 אונ־ םיט זיך צוזאםענרעדעז סעגאיכלײט

n m באריכות מער ביסעא א םעםנערם 
n אונזעחז בײ om אינער o m םיטינ־ 

 װאס סײגומ די imyn ypeo און נען
myuw דײנסעז םעסבערט om iPiyu. 

א  אױןי ,imnip אין כאוח 1סי ווטאטן י
 ערקאע• עראוינפז, ותט פאאץ im וויסיא

tyiyn im װאס oy ה חאנרעאס זי
n yנרינזג ווענעז :גתנס oy א איז 

 צאקאצ, אונזער פאר סואנא׳ןם גרויםצ
מ צאא n וױיא א מ  או־ײן אונז צו קומפן ו
 פראפארציע im אויסזנר אנסאמט איז
 ארבייטנדםפרש• סון םאדערוננען די צו
1 liny1 איז װיכטינםםע אס iviyuי 

 iyoyr n. אין fyinp זיי וואס סי׳יימן
 םויג jynyi תצם ביז איז oy ײי אזוי
 yיטנינ די זיינטן טאײן נאססט n ניס.

 om פאר פרײז om נאיסםיס׳ט ײטאמ
tn  po iymno oyirn דאר םארשםייט 

to אייוי ייד פאראאזצנדיג no i r v  om 
1זיי oyu נאא<ננאסים די  װי זצאמ אס1

.jyooyr meeo א חיסעז אאNײ א יאזפז
תז אח  אוננמרזוכען נצנוםצן חאמן 1סי י

ז ת י י י י י  נרעססע זײ אין fytnp זײ וואס י
»yj” t ,ipoyo' N| פארװאונ־ סשוס 1םי

e iv i t פון סאנכע װייס ײי איייי נעייאיען 
 ןײי אז אםטםאא שרײען װאס נאסעם י1 י

 חאנען ״טשענם״, א גרינצם לעם גיבען
 ״.t עקספצאאטירען צו נצשעםט ניט זיר
 מא־ נאייך נאשצאסען דערשאר האכען מיר
 האנען 1טי און רעם. צו סטאפ א כעז

 אצע אין to נארי■ לזשאינט פון פאראסננט
 פרײז הײן זאא ארכייטען גרינע װאו םעצע

 אאם ױניאז דער פון װערעז אנערקענט ניט
אר געזעצאץ־  די םסייא. מיגימום דער װי:

 װערען נעהאאטען װעאען בסאעבסטיס
 און פרייזען. די םסר •פאראנטװארטאין־

 װערעז געצאאט װעט עם װאו םעאע אין
 באשטיין םיר װעצען סקייא דעם אונטער

 די װערען. קאצעקטעט זאא סײ כעק סז
 דורד װערען װעאען טשערלײםע שספ

 בארר דזש. דער פון אעטערם סיעציעאע
 דעם. אויוי אויםצויאסען אינסטרואירט

 פסרסנט־ װערען נעהאצטען ױעאען און
 דיזען םיז דורכפירונג דער םאר װארטאיך
 מו־ טשערא״טע די װעאעז אויר בסשאוס.

 «1סרוי ניט זאא היינער אז אויםפאסען זען
 אדער ביכעא ױניאן א אהז ארנייט דער צו
ױניאן. י-ער פון פערמיט ס

 פרסגע. צװײטע א צו יעצט קופעז מיר
 זעהר אמת מאשינען. ספעשעא די װעגצז

 ױניאן ס פאר פראנצעם שאמםאיצירטע ס
 איצטינע די אונטער םארענטסערען. צו

 סטאפען סז קאאר, איז עס אומשטענדעז.
 מיר זיינען מאשינען פון ענטװיקאוננ י1

 די אונטער נאייכםטע דאס און בכוח כיט
 אין נעװען פיאײכט װאאט אוסשטענדען

 ארײז קוםען םאשינען די װאו םאן־ דעם
 אר• טייא נעװיסע ס סװעס נעמט ov אוז

 פרא־ ארבייטסטאנ דער אויר זאא בײט
 אין װערען םארקאענערט פארציאנעא

 אויד טאסע װעט דאם איז שטונדצן.
 נעקםטע אונזערע םון איינע זייז דסרםען

 אויס־ קאן דעם אויוי אבער סאלערוננען.
 טיר אוז װארטען. צו ביםעא ס סומעז
 און קאן מען װאם אצעם טאז יעצט װיאען

 םיר האבעז שפעטער. אויף אפאײנעז ניט
 רואם, םאאנענדע די אנגענומען וערפאר
 י־זש. םון םאראסנגט האבעז מיר װעאכע
 בא־ קייז ערשטענס, דורכצושירען. בארד

 ער־ ניט װעט מסשין בייסטימ אדער טעז
 איז עם םײדעז ארבײטען, צו זײז אויכט

 1אי םיגישערם יסעט סוצער דער באזעצט
 װעאען םינישערס די ’• צווײטענם שאפ.
 ניט אז ארב״ט, װאן־ םואע ס האבען מוזען
 רריטענם: סרבײטען. ניט םאשיז די טאר
 ױנ• אונזער פיז מעםבערס םינישערם נאר
 י1אוי ארבײטצז צו זייז עראויבם זאצ יאן

 געזאנט, װי זײנעז, דאס מאשינען. יזע1
 1גא טיר װעאכע םיט מיטאען, םאראויםינע

 א האבעז װײכיגער אדער מער צװעקעז
 װאם שאפם יזע1 איבער קאנטראצ ױניאן
 סאשינען. םפעשעא אײננעםירם האבעו

 םסראאננ אונזער האט בארד דזשאינט דער
 דיזע to גצויבען מיר און נוטגעהײסען.

 איר איז סאעם 1טא װעט קערפערשסםט
 אבער װיאעז םיר דורכצוםירען. עס מסכט

to זאאעז שעפער רי איז םינישערם די 
 םיט• אונז זאאען װעצכע יעניגע, די זייז

 tynotw איז ארבייט iyt'i איז העצפעז
ניט אא1 עס to inyt ױניאז דער מיט

 פא- אוים׳ז באויז בסשאיםע קײן באייבעז
י פיר.

 פינישערס די דערטאנעז וועאצז טיר
to 14 םיטװאר omהא• םיר וועאען ־טען 

 Diotyii"DD אין םיטיננ גענערסא א כצן
 ראנערשטאג, עװ. צװײטע 140 ססזינא,

lyolB om, םפע־ ס האבען םיר װעאעז 
 םעם־ םרויען םאר םיטיננ מעטבער ציעצעז

i :בעיס  yt'i״m זעהר זײנצן םיטיננעו 
 דסרםעז װעאען םעםבערם די po װינסיג
to jnpt אאזט באזוכט. נוט זײן זאאסן זיי 

 םי־ י1 װעגעז ש*■ 1אי שכן אײפר װיסעו
 איז סײד םיט אים ברײננט און טינגעז

1 חאא. 1

םארקין, איזידאר
.9 אאססא מענעתשער

כאסםאנער.לאסאלס די פון לעכעו דעס אױס
סגײדער אנ. פון

 אפיס כארד דזשאיגט אין ענדערונגען
̂וילײ מאנ»ט דעם איז  מיר האבען דז
 באצ^^־ ניט אילע םאר עילעיןש#גס געהאט

 ביזנעס א םאר אויר װי בעאמטע, טע
 ניט די אנבאילאנגט װאם אײדזעענט.

 איל־ אילע כמעט זענען באאמטע כאצאילטע
 א באויז נעװארען. ערװײילט װידער טע

 דער איז ארײן זײנען נײע צאיל־ יןילײנע
 ^בער אנבאילאגגט װאס ב^רד. דז^איגט

 גע־ ערװײאט איז איידזשענט, ביזנעס דעם
 אײדז׳עענט ביזנעס אילס נײער. א װארעז
 ברודער געהאט םריהער דא מיר האבען

 ,24 ילאקאיל פון מעמבער א דאט^טײן,
 םאר אנגעהאילטען אמט דעם האט זועילכער

 איז עילעקשאנס דיזע בײ צייט. יאר 3
 ראיטער א. ברויער געװארען דערװײילט

 איו ראיטער ברודער צװעילף. יצאקאיל פון
 מנ־ דער םון מיטגיליד אהסיװער אילטער אן

 טערמי־ יגע1אײ ״געדינט״ האט ער יאן.
 דעם אין בארד. דז׳פאינט דער אין נעז

 יןילאוק די םון סטרײק גענעראיל ^עצטען
 םפע־ זיך ער האט באסטאן אין מאכער

 אקטיװי־ זײן מיט אויסגעצײכענט ציעיל
טעט.

 םארגעקוםעז איז ענדערונג אײז נאך
 דורןי־ םינאנס־דעפארטמענט. אוגזער איז

 סעסרעטער אונזער םון רעזיגנאציאן תער
^עװין. גענ.

 מעכד קײן ניט גראדע איז עוױן5 גענ.
ער םון בער  העכסט א איז ער ױניאן. או̂נ

 דזש. דער װען מעגש. אינטעליגענטער
 םעהיגען א אין גענויטיגט זיך האט באארד
 רע־ ילעװין גענאסע איז סעהרעטער םינאנס

 #אמט ייעם פאר געװארעז קאמענדירט
 צײט גאנצער דער םאר האט ער װעילכען

 יעצט אפגעהיט. איבערגעבעז און טרײ
 זימע צויליב באשילאסען ער האט אבער

 רעזיננירען. צו אינטערעסען, פרױואטע
 גאנץ א אין אםיס אונזער פאר^אזט ער

 :ליס אים װינשען מיר און צײט. ?ורצע
אונטערנעמונגעז. װײטערע זײנע אין

 אםיםערם די יעצט .זענען םא^גענדע
 ^אס. קור^אנד, ב. :בארד דזשאינט םון

73 J, טײטעאבאום, װיאיאם ;/פמגזידענט 
 שניידער, הערי סעהרעטער. J3 ̂אין.

 דירעס־ אײ בארד ט^ערמאן ,58 אאחאיל
 ט^ער־ ,56 5אהא5 גאדיס, סײמאז ן טארם

 אאח̂א םאוזען, י. סאמיטע. פינאנס מאן
טרעדפורער. ,24

* * *
 דױס ם»ר דרײװ

 א אן יעצט םירט בארד דדפאינט די
 םון אפצאילונג די םאר יןאספײן טעטיגעז

 ױניאן גוטע»טײענדע אײנםירען און דױס
 סעפטעםבער. טען15 דעם ביז הארי-ם,
 ביםעיל היבש א זענעז מעמבערם אונזערע

 גענוםען זיך האט דאס הינטערשטעיליג.
 אין זײנען םיילע םטרײין. ^עצטען םון

 םארדינט ניט האבען גע^טאנעז, סטרײק
 די װידער דױס. קײן געצאיצט ניט און

 געםוזט האבעז געארבײט יא האבען װאם
 פארדינס־ זײערע םון פראצענטען צאילען

 סטריי- די םון אויםהאיצטונג דער םאר טען
 דױם מיט צוזאמען פראצענטען און קערס,

 נאך בא*ד צאילען. צו ^װער צו געװעז איז
עק דער געהומעז איז פסח  האט עס און ̂ס
 צא־ װעגען זײן געהאנט ניט םראגע סײן

̂ם דער װען אבער, יעצט ̂וגגען.  עו
 די האט ארבײטען צוביס^אך אן םאנגט

 יעדער דאס בא״פאאסען בארד דזשאינט
 ניט גוט^טײענד ווערעז זאא מיטגיליד
סעפטעמבער. טען10 דעם װי שפעטער

םיזאן הײנמיגער דער
 קיין ניט איז באסטאן איז סעזאן דער

 םיטג^י• אונזערע םון םי^ע גאענצענדער.
 װא־ םו*ע סײז אויס ניט ארבײטען דער
 ת*אױן בעסערע די שעפער, אײניגע כען.

 הײנ- אםילו האבען באסטאז, םון שעפער
 װינטער דעם אנגעםאנגעץ זוםער טיגען
 שעפער, דא זענען עס םרי. גאר םעזאז

אר- אנגעהויבען נאך האט מען װע<כע אין

 שע• יענע אין װען און דזשון, אין בײטען
̂אוח די קאגען פער  גיט יעצט מאכער ק

 האבען װאכעז, םויצע יןיין יסארבײטען1א
 דערמיט, טרײסט שטיקעא א כאטשע זײ

 ארבײטען אנגעהויבען האבעז זײ װאס
 געװײנילי• דער צעפאר צײט ?אנגע א םיט
אן. זיך פאנגט סעזאן כער

 די איז עם, איז אבער אנדערש גאנץ
 צורימ ^אנג ניט האבען װעילכע שעפער

 שעפער, די אין ארבײטען. אנגעהויבען
 אויס־ נאך מוזעז הלאוקמאכער די װאו

 עס מאכט װאך, דער דורך טענ סטאםען
 ערגסטע דאם און שװער. גאנץ ילאגע זײער
 מיט זאגען צו שװער איז עס װאס איז,
 מיר ענדיגען. זיך װעט םעזאז דער װאם

בעסטע. דאס אויף האםען װעילען
װע״ װערען געזאגט דא דארף עטװאם

 נאך האבען װעאכע די ילעדיגגײער, די גען
 דזשאב קײן אינגאנצען סעזאז הײגטיגען

 אז מעילדעז צו אונז םרײט עם און ניט.
 יאר *עצטען װײניג. אזעילכע האבען מיר
 ילײדיג• די זײנען צײט זעלבער דער אין

 םך א געװעז טרײד אונזער איז גײענדע
צו באצוג אין דא, איז דעמאילט און מער,
הײנט. װי ערגער געװען ̂אגע י־י דעם, * * *

 שעפער בעטלער די
גרוי• א באװאוסט װי דא האבען מיר

 וריוצכע שעםער, קארפארײשאז צאל םע
 צײט שװערער דער מיט יעצט זיך ראנגלען

 געטראםען. דונער א װי ז״ האט װאם
 גע- זיך האבעז די װען שאםסעס, דיזע

 האםנונגען. מיט םול געװען זײנען עםענט,
 װאם פרעסער אדער קאאויוםאכער יעדער

 גע־ אזא צו פארטנער א געיעארעז איז
 ״נאלדעגע א געזעהען זיך םאר האט שעםט

 אנגעקװאלען ממש חאבען זיי צוחונםט״.
 ^באלע־ אלײן !ײנען זײ אז טראכטענדיג,

 װע־ זײ און באלד באלד, אז און באטים״
 אויטאםא- אײגענע זײערע אין םארעז לעז

בילם.
 גע- און שװערע די אנגעקומען איז
 זײנען חלוםות זײערע און צײט דריסטע
 בעטלער די װי אזוי געװארען. צורונען
 דזשא• די בײ רײע דער אין זײ שטײען

 םוכד םאר א אויס וױינען זײ ביז בערס
 זעהען צו רחמנות א פשוט איז עס *אף.

 זײעחנ באהאנדעלט. װערעז זײ אזוי װי
 אלם האבען זײ װאם דאאאר פאר אריטע

 דער נעמט אפגעשפארט, הלאוקמאכער
 אײנעם אז זײ רײצט ער אװעין. תשאבער

 סוט א אײנער מאכט אנדערען. דעם אויף
 איין אז איהם ער זאגט דאילאר, צען ״םאר

 םאר סוט זעלבען דעם מאכט אנדערער
 דזשא״ די האלטען אזוי און דאילאר. זיבען
 הויט די ארונטערשנײדעז אײן איז בערם

 דער נעבאך! באסעס ארימע די םון
 בא• די און רײכער, אלץ װערט דזשאבער

 אר• זײערע אלץ פארלײנגערעז סעלאך
 אזױ געהומען איז עס בײטס־שטונדען.

 אמא־ םיז רעדען אן הויבען זײ אז װײט,
 מוט דעם מעז נעמט װי אבער זיך, ניזירען

 דזשאבער דער װערט טאמער דערצו?
 אינגאנצען דאך מען איז דערםון געװאר

 רחמנות ביטערער א איז עם אםגעלואכט.
 געװעזענע אונזערע םארט זײ. אויף

 געראטען זײ װאאטען מיר ״ברידער״...
 ױנ־ דער איז אפליקײשאנם אויסמאכען צו

 די גזאגים, די םון ראטעװען ז<ף און יאז
 טא• שוין דאם האבען םילע דזשאבערם.

* * mאויך. געטאז קע
 רוםלאנד פ«ר דדלף שאםען װעלען םײר

 באסםאץ םרן קלאוהמאכער רי נאטש
 ברידער און שװעםטער זײערע וױ פוניןט

 א דורד יעצט לעבעץ שטעט אנדערע םון
 דער דאך האט צײט, שטיקעל שלעכםע

 ארבײטער רוסישע הונגערינע די םון אפיל
 וױ גלײד און אפיןלאנג. אײן געםונען

 דער- אונז האט חילױ םאר אפיל דער
 םיר אפנערוםען. זיך פױר האבעז גרײכט,
 װאס סאנםערענצען די בײגעװאנט האבען
 געװא־ גערוםעז צװעס דיזען םאד זײנען

 האבען האגפערענצען די נאך אבער רען.
 אר־ די טאז צו אליין באשלאםעז מיר

 איז מיםינג טשערמען שאם א בײט.
 נאך באלד און געײאחגז גערוםעז גלײך
 װעל• בײ מיטינג, בארד דזשאינט א דעם
 אויםצר געװארעז באשטימט איז עם כען

 ױניאן דער םון מיטגליד יעדען םאדערעז
 די- םאר ארבײט שטונדען צװײ געבען צו

 רוםען לאיןאלמן די צװעס. הײליגעז זען
 עס און םיטינגען םפעציעלע אײן יעצט

 גע־ װעט אלצס אז צװײםעל <זײ\ בלײבט
 הונ• דעם שטילען העלםען צו װעדען טאז
. רוסלאנד. אין גער

I
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דעפארםטמנט ל8נ8עדױסײש פון נ$טיצעו
 געגעבען װעלען װאס קורםען
 דײ אץ סעזאן קומענדען װערען

סענטערם. ױניטי
פרינציפען, געשיכטע, דער איבער .1

פין םעטאדעך און פר^בלעפען
 די אץ באװעגונג ארבײטער דער

שט«טען. פאראײניגטע
 סענ־ ױניטי די איז ארבייט אונזער

 אנגעפירס סעזאן קוסענדען װעט טערס
 צװע־ עטליבע פאר םריער, וױ װערען,

קען:
 פיטגצידער אוגזערע העצפען צו )1

 װעא־ אין ראגד, פון טפראך די צערנעז
 אין זיי אונטעריכטעז צו לעבען, זײ כעז

 הע־ סײ און עצעפענטארע סײ עגנריש,
כערע.

ווע־ אינפארםאציע זיי געבען צו
 זײ־ װעילכע גענענשטאנדען, אנדערע נען
 וױכ־ אדער אינטערעסאנט זײ פאר נען
 טערא־ ל סיװײזס, אריפמעטיק, וױ טיג,
װ. אז. א. פסיכאראגיע טוה

 נע־ א ענטװיקצען זײ העצםען צו ד)
 גײסט. געזונטעז א םאר קערפער ווגטען

 אעק־ זײז װעלעז צװעק דאזיגען דעם פאר
 היגיענע װעגען דיסקוסיעס און טשורס

 גימ־ דעם אין איבונגען םיזישע אויך װי
זאצ. נאסטיק

 אונזערע םון םיאע און אעצטענס,
 דאס םאר דאס ב*טראכטעז סיטגאידער

 װערען געהאאטען װעאען וויכטינסטע,
 דער און ױניאגיזם טרייד ײעגען קורסען

 קורסען אזעאכע באװעגונג. ארבײטער
 באטראכט ס׳װערט װײא געגענעז, װערען

 ארבײטער דער אז װיכטיג זייער םאו
 איענגע זײן םארשטייז כא יןודם ןאא

 נעזעצשאםט דער אין ■אאץ זיין און אאגע
 װי קאז, ער וױ װײט אזוי וױסען, און

 איגאני־ זיך האבען ארבײטער די אזוי
 װעא־ און םארגאמענרױיט דער אין וירט
 אננעװענדעט האבען זיי רעטאדעז כע
 אעבענס־ זייערע םארבעסערען צו נדי

גאדיננונגען.
 סעזאן נעיזסטען װעאען קורסען צוױי
 סענסערם ױניטי די אין װערען נעגעבען

 דער באװענונג. ארבײטער דער װעגען
 יזײטיננ דער אונטער זיין װעט צריעטער

 גע• דער װעגען װאאםסאן טערעזי פון
 אין באװעגונ ארבייטער דער שון שינטע

 װערען סאטראכט װעט עס אםערייוא.
 אינ״ םארשידענע די פון ענטװיהאונג די

 װאוסס דעם פיט פאראאעא דוסטריען
ptf גענוג ארבײטער־באװעגונג. דער 

 און קאאר װערען אפנעגעבען רועט צייט
 הינטער־ דעם מאכען צו פארי&טענראיך

 און עקאגאשישע סאציאאע, די פון ױנד
 פאר- זײנעז װעאכע כחות, עאגראפײטע
 מאס נעװיסער א צו ביז :טװארמאין

 אוג- םון כאראקטער איצםעען דעם פאר
 נע• ס׳װעט באװענוננ. ארבײטער זער

 םון באטראכטוגנ גענויע א װערען םאכט
 טדייד• םון געיטיכטע םאקטישער ן״ער

 צו הײגט ביז 1812 יאר פון ױניאניזם
טאנ

 ױ- טרײד איבער קורס צוױיםער א
 װע־ געגעבען װעט אמעריסע אין ניאניזם

 הײאס מיס םוז אײטוננ דער אונטער רען
 איבערזיכט אן איז באשטײז װעט און
 ענם״ דער םיז ״עטופען ערעט״׳ג די םון

 אינ- די און ױניאגיזם טרײד פון וױיזאונג
 האבען װאס באדינגונגען, רוסטריעאע

 װעאען עס װאוקס. זײן פאראורזאכט
 חאם־ םארשידענע די װערעז באטראכס

 אין ארגאניזאציעם ארבײטער פון םעז
 יארהונדערט, אעצטען םוז משך דעם

 ספע- נידעראאגעס. און |y:n זייעיע
 גע- װעט אויםשערחזאםסײט ציעאע

 און טאקטיהעז די צו ײערען מעגקט
 אר־ אםעריקאנער דער פון פריגציפען

̂שידענע די און באװעגונג גײטער  םאר
ענטװיהאונג. איר םון מטוםען

פראבלעםען. עקאנאםישע .2
 ױניטי אוגזערע םון סטודעגםעז די

 םעגאיכקײט א האבעז װעאען סענטערס
 די םון אייניגע םיט באקאנען צו זיך

 פראבאעטען עקאנאםישע וויכטיגסטע
 אר- די פון אעבען דאס אן רירען <ואס

 אײ- דער אונטער קורס א אין גײטער.
איאן. דע פאאאן םר» םון טוננ

חג״ םר. װעט קורם דאזיגעז דעם *ץ
 כאטראכ• גאאס דעם םים צוזאםען <יאן
 איג- םאדערנע די אנאאיזירעז און טעז

 סיםטעם פריגציפיעאע און דוסטריעאע
 שײכות ריכםיגען דעם מאכען סאאר און

 באדינגוג• אעבענס די םיט האט זי וואס
 צװישען מאסען. ארבײטער די םון נען
 שטודירם װעאעז װאס סראבאעםען ךי

 םאר• און באשאםוגג די זײן bim ווערעז
 זײ• און יהרות דער רײכטום, םוז סײאומ

Vi ,דעם םון ןננטשטעהוגנ די אורזאצען 
 אינמערנא״ האאס, ארבײעגר סאדערנעם
 ־ייור״• r׳ ♦—אעדוסנ חאנדעא *יןונאאער
-<*״ י י• א«;דיסםד*עלד און ?ױמנדומ

 האגט צו האבעז װעאען סטודענטען די
 אג• און באריכטעז רעגירונגס אעצטע די

̂וס דאסוטענטעז דערע  אזיןי T? באציען ױ
 דע־ טר. און פראברעטעז ׳פטודירטע די

 םארגאנדער־ זיר העאפען זײ װעט איאן
 מאטע־ דאסוטעגטאאען אזא אין קאײבען

 די ארויסקריגען דארטען פון און ריאא
איגפארמאציעס. געוױגשטע

לעבען. » מאבם םענש « אזוי וױ .3
 דער איבער קורס װיאבערט׳ס טר.
 װערען געגעבען װעט םראגע דאזינער

 צו צו זאגט און סענטערס ױניטי די אין
אינטעועסאנט. זײער זײן

 סעניטעז יעדעז םון אײגתונפט די
 פיר םון אײנעם םון געצויגעז װערט

 זײן אייגער קריגט אטאא קװאאמן.
 א םיט קװאאען עטאיכע פון אײגקונפט

 םארסער, דער בײ׳טייא, צום װי סאא,
 אײגעגעם זײן ראט אאנד, כאזיצט װאס

 א**;ענע זײן פארװאאטעט האפיטאא,
 אבער ארכײט. זײן אאײן טוט און םארם

 םאר־ יעדער יןריגט םאאען מערסטע אין
 די פון אײנעם פון פרגסה זײן דינער

האגט־ פון )1( קװאאען: םאאנענדע
 )3( יןאפ-ארכײט; םון )2( ארבײט;

 םון )4( אאנד*־ איבער אײגענטום םון
 פראדוסציאנס די םון אדער האפיטאא
םיטאען.
 אנגע- װעט קורס דאזיגען דעם אין
:װערען דײטעם
 םון ימדען פוז עגטשטײאוגג די א)

 דער ב) קויאאעז; א^נקוגםט די אט
 אייג• די םיז יעחון םון שטאנר איצטיגער

 דער פון באציאונג די נ) ;קונפט־קאאסען
 איינקונםט יעדען צו באװעגונג ארבײטער

 צוקונםט װאחמײנאיכע די ס און קאאס
קאאסען. דאזיגע די םון יעדען פון

םסיכאלאגיע. םראקםישע .4
 צאא גרויסע א האבען סעזאז אעצטען

 מיס באזוכם מיטגאידער אונזערע פון
 פסי־ פראקטישער איבער קורס דעניעאס
 צו- דערגאר האבעז םיאע int כאאאגיע
 סך א זײ האט לןורס דער אז געגעבען

 פע^זעגאיכעז דעם אין ארױסגעהאאםען
 דע־ ס-ס װעט סעזאן קוםענדען אעבען.
 דער איבער קורס איר םארטזעצען ניעאס

 הויפט- די פון אנװענדונג פראקטישער
 צו םסיכאאאגיע סאציאלער פון פונקטעז

 די םון פראבאעמען טאג־טעגאיכע די
 װאס פראגען די צװייטען ארבײטער.

 — זײן װעם ווערען באטראבם ײעאעז
 וױ אוז אזוינס ס׳איז װאס סירערשאפם,

 נוצען די װערען. רןואטיװירם ס׳לאז אזוי
 די פירערשאםט; פון מיסברױכעז און

 מײנד׳״, ״סאב אדער הטון־פסיכאלאגיע
 םארהי־ צו עס אזוי װי און ס׳איז װאס
 םענשעז פון באציאונג סאציאאע טעז;
 עלזא־ זײערע דורך בא^טיטט אזי װאס

 און םיזישע סידקײט, אאגע; נאסישער
 אײנ- אויוי אײנפאוס איר און נײסטיגע

םאאס. א אױף און צעאנע

ליטעראםור עקאגאםישע םאדערנע
אונמרערױטעמ. ארבײמער אין

 װאם קורסעז, װיכטיגע די צװישען
 סעזאן הוםענדעז װערען נעגעכען װעאעז

 ײעט אזנױוערדטעט ארבײטער דעם אין
 עקא• מאײקרנעד איבער מורס דער זײז

 אײ- דער אונטע• אימעראטור נאטישער
וױאבערט. מר. םון טונג

 האבען מיטגאידער אונזערע םון םיאע
 םאר־א־יארען האאםען עגאיכע באזוכט

 אינםערע- זײער נעפונען זײ האבען און
 דים- חאבען זײ באאערעגד. און סאנט

 צו בײמראנען װיכטיגע אזוינע הוטירט
 טארי׳ס װי איטעראטוד אדבײםער דער

 און רעקיט סאסײטי״ ״אינקװיזיטיװ
 נאציא״ פיז באדײטונג ״די בעכהאםער׳ס

 ארד- און ״כאאס תאוא׳ס גיאדען׳/ נאאע
 װאואם׳ס אינדוםטריע/ דעד אין נונג

 םון צוקונםט די און ״קאאםעראציע
 פונקט אייניגע נאך און אינדוסטריע״

• בימןר. וױכטיגע אזוינע
 װיאבערט םר. וועט סעזאן קוםענדען

 ביכער קגאיכע קורס זיח אין אויפנעםען
 װעאען װאס די םראגען. ענאיכע ײעגעז

 אינ• זײן וועאעז קורס וײן נאכפאאגען
 פראבאע- םאדערנע די װענעז םארטירט

 בא־ ארבײטעד מאדעתער דער םון מען
 די םיט באחאנעז זיך װעאען און װעגוננ

 אויםא״ 1פו אנשויאונגען איז מײנוננעז
 עהאגא• םון געביט wn אױוי ריטעטעז

םראגען• סאציאאע און סישע
 צו- רעדאקןניע: םץ אנםערקונג

 ניט װאך די חאם ■אאץ אין מאגנעא איב
ט געתאנט  װײםערא די ווערעז געדר̂ו

 וחנט עס אוטאײנס. די םון םארטזעצוגג
װאך. נעלןסמע ױערעז :עדתקט

so יוניאן, דרעםםאכער ימסםאם די
 ניט אפיאו א*ז אאקאא אונזער אין

 גרױסע באזונדערס •קײן פארגעקומען
 גע- ױמעז שעפער די װײא ■אסירוננעז,

 די האבען יעצט אבער םאר״שאאסען, װעז
 םען און געעפענט שוין זיך שעםער
 װעט עס און ארבײטען, אז ״שייז פאננט

בא• שטיקעא א געבען צו שאדען ניט
__ ריכט. * ♦ *

 ארויסגעשיחט װאך די האבען מיר
 בתים בעאי די צו אגריטענט נייעם א

 װעא- טרײד, סאכער דרעס ?ןאסטאם םון
 טען15 דעם װערעז באגײט דארױ כער

 אז ערװארטען, צו איז עס סעפטעמבער.
 דער צװישעז צוזאטענשטויס קײן צו

 אינ־ דער אין בתים בעאי די און ױניאן
 דעם צואיב קוטען ניט וועט דוסטריע

אגריטענט. גײעם
 האט טרײד אין װאס דעם טראץ

 אבער װערט סאעח, אאננע א אנגעהאאטעז
 די און סיזאן, אעבעדיגער א ערװארטעט

 מײטיגג דרעס קאסםאם אין בתים בעאי
 םאר- דער פון געאערענט האבזנז טרײד

 צו נים !יך אױנט עס אז גאנגענוזייט,
 בע־ איז עס אז ;ױניאז דער ריט שאאגען

 פרײנד־ אין ארבײטער די םיט וײן צו סער
 דעם אויםצוהאאטעז און באציאונגעז איכע

 אויב אינדוסטריע. דער אין םרידען
 דאך זיך װעט בתים בעאי געװיסע אבער

 םיט כחות אין זיו מעסטען צו פארװעאען
 צוגע־ גענוג ױניאן די איז יוניאז דער

 באדארןי עס וױ זײ באגעגעגען צו גרײט
 זײ אױב אז ויי, װײסען אגב זײן. צו

 יןע- דאן ױגיאז, דער טיט אן זיך םאגגען
 ארבײטער, בעסנת די פאראירען זײ גען

 םא- צו נויטיג אזוי דארפען זײ װעאכע
 דער װעז פיטינגס און מאדעאה די כען

 אזא ניט איז עס אז. זיר פאגגט סיזאן
םאכען. סען אײנער יעדער װאס ארבײט,
 װאס די »ז פארגעסעז, ניט מוז מען

 ר«ייז ניט זײנעז דרעסעס, ^באשטעאעז״
 ארום זיך םיט טראגען און ״קבצנים״

 סען װי אדער #משו;עת אויח אײםענס
 צו• און ״קרײנהס׳/ אגדערש, זײ רוםט

 איז ״קרײגסס״ רײכע די םרידעגשטעאען
 די װאו מיאא, קאײניגסײט. קײן ניט

 אאײן, םיטער״ דער״ איז הבית׳טע״ ״בעא
 אבער קאפ. דעם אאײז זיך זי פארדרײט

 איז אדבײטער די םון אײגער װאו דארמ
 סך * וױרטליו זיך םאדערט םיטער דער

 אנצוהאאטען געדואד און פעהיגהײטעז
״דזשאב*. דעם

 האבען צו גאיס דאם האם יוניאז די
 ״דרײ־ םעהיגסטע םאםע די םון סך א

 און פיטערס׳/ ,,דרײפער אדער םערס״
 םיגישער םעהיגסטע סאטע די םון אױך

 אונזערע אז זיכער, םיר זיינען דארום און
 אג־ האבען םורא זיך װעאען בתים בעאי

ױגיאן. דער םים צוהױבען
.* * *

 עקזעמזטױו אעצטעז אונזער נײ
 גערוא״ אױםגענוםען איז מיטיננ באארד

 ארגאניזיר־ האאב װעגען םראגע, די רען
 זיד זועט טעסבערס מאנכע שעפער. טע

 האאב א הייסט װאם :פראגע די שטעאען
 טא־ \ײ מיר וועאען ? שאפ ארגאניזירטער

w שאפ א איז דאס אז עוקאערעז, גצײך 
 tt אין חןפארטטענטס. צװײ םיט

 אײדים מענער, ארבײטען פארטמענט
 דעפארט־ צװײטעז דעם אין און טײאארס,

 גײדע םײקערס. Dim ארבײטען םענס
 אוז אײנע טאלןע םאכעז דעפארםמענםס

 זעא־ דעם און אייז פאר ארבײט דיועאבע
 האא- א שאפ דער איז דאד אוז באס, בעז
 סקעב א האאמור א און שאם װניאץ א בער

 ארכײ־ דעפארםמעגם אייז איז שאפ״
 װאד א שטונתנן 44 ארבײמער ךײ טען
 דעם אין וױידזשעם, גרעסעדע קריגעז איז

 זעאבע די םאר דעפארטמענטי, צוױיטען
 סאענערע ארבײטער די קריגען ארבייט,

א שטונדען 48 ארבײטען און װײדזשעס

 פארצושטעאען זיך אײכט איז עס װאך.
 די װי און פאר קוסט שאי אףא אין װאס

 צו ?וטט עם װען םיאען. אײטע ימיאן
 און ארביימער די צװישען שטרײט א

n□ ,אײן םיז ארבײטער די האבעז באס 
 פון ארבײםער די פאר מורא דעפארטםענט

 האט עס דעפארטסעגט. צווײטען דעם
 ווען אז געטדאפאן, םאא אײן גיט שוין
 אץ ארונטער זיינען ארבײטער טײא איין

 געבאײ טייל צװײטער דער איז סטרייק
 דעם געחאט האם װער און ארכײמעז בען

 דער אז זיך, םארשםײט עס בעגעםיט?
 נים ?אנעז טיר ארכײטער. די ניט באס,

 שעפעד ױניאן אזעאכע אזױ װי איינזען
עהדסטירען. תאנען

 געוחנן װאאם עס אז דײגיןען, םיר
 םאר או? 3 אא?אא פאר װיגשענסװערט

 אח זיך אדײנטיאכטען צו 90 אאקאא
 איז !םאא אאע פאר מאא אײן זאך דער
 א זײן דאס דארוי שאפ, ױניאן א דאס

 דעפארטםענטם, בײדע פאר שאם יתיאן
 אים מעז דארױ שאם, סקעב א דאס איז

 גאנצעז א אלס אמאניזירען צו טרײעז
 איז עס אז דײנתען, טױר שאפ. ױניאן

 לאקאלס, בײדש אז געײעז, צײט לאנג שױן
 זא־ טעםבערס, די סײ אםיסערס, די םײ
 טאר עס דעם. װענען טאן טראכם א לען

בלײבען. ניט ײײטעד אזוי
* * •

 צו װערמר פאד א זאגען וױלען מיר
 אויסער זײגעז וועלכע סעםבערס, אונזערע
• ארבײט.
 נאן• אן זיד פאנגט םתאן דער וױ אזוי
 גײז נימ אילײז קיעער זאל דעי, צײבאר

 נאד שעפער, איז ארבײס נאד נאכפחןנען
 םאר- זיך ױניאן אין הוםען אילע זאלען זײ

 קריגען ?ײ רתלען ערשטענס שרייבעז.
 צװיײ ארבײם. דער צו פאעצער בעסערע

 געשניםע! נים םרײזען די װעילעז טענס
 דער צו ילא״ן א זוכענדיג וױיל וועחנן.
 זיף בײ ארבײטמר דער ײערט ארבײט

 די נימ שויז חעחןן דאז ארץ אראפנעפאלעז
 יןריגען, זײ פלאץ א פאר װאס ארבײטער

 אנחנרש אבער ארבײט. האמגן זײ אבי
 חנר פון געשיסט ווערעז זײ וועז אירדאס,

 אלע אז םיד, ערװאדםען דארום װניאן.
 ארבײם דער צו פאעצער דארפען װעלבע
 ױניאן, דער פון אפיס אין יןוכיעז װעאעז

 לעקסינגמאז 725 אין זיך נעפינט װעאכער
עוועגיו.

 סי־ מעסבער א רופט ײניאן אונזער
 אין סעפטעםבער טען8 דעם פאר טינג

 איםט 62 סענטער, עדיױןײשאנאל הארלעם
 טרײד םון פראגען ײיכטיגע סט. טע106

 אויף װעחון. פארהאנדעלט דארט װעלעץ
 װעגען באריכט א ווערעז אפגעגעבעז װעט

 בתים. 'בעלי רי מיט פארהאנדלונגען די
 מעםבערס אצע אז װיכטינ זער איז עס

 אטענ״ מיטיננ דעם זאצען אויסגאטע אהן
דעז.

 מעם- די ערהצערען צו איבעריג איז עס
 זאצען זײ אז איז עס וױכטע װי בערס
D tr, טעטיג ווערעז םאצ, אצע װי מער 

 בא• אצעמען איז עם יוגיאץ. דער איז
 זשעדניקײט א םאר וואס מיט װאוסט

 ארויםמד זיך האבען בתים בעצי אצע
 ארנאניזא־ ארבײםער די אויף װארםעז
 טיר דערשטיתען. זײ װיצען איז ציאנעז
 דארסען טיר חןרצאזען, ניט דאס טארעז

 זאצעץ זײ אפעטיט דעם אפשצאנען זײ
װעצען. ניט גאד זאכען אזועע
 םארהאנ• אוץ־ װעט םיטינג דעם בײ

 קא• םיר אזוי װי םראגע, די וחןרעז דעצט
 םון חונגערלײדענדע די העצםען שנעל נען

 אז זאגען, צו איבריג איז עס רוסלאנד.
 צו טאן אצמס ורעלעז פעםבערס אוגוערע

 ברי- אונזערע םון צאגע די םארצײכטעחןן
רוסצאנד. אין שוועסטער און דער

 כערגאדסקי איזיחזר
:90 צאתאצ טענעדזשער

דאקםױודם אוז דראגיסםען
זייערע ני־בען

ס ק ן ס - ן ק א !ר

אבפיהר־מיטעל בעױחמטען דעם
«׳

איז נוס װאם ווײסען זײ

w; ,ר מו מ «ו » i&2i ס

 פארכד־ אננעסאננען ה^נץן מיר װען
 הא?נ־ חןס םאר מאטערי«< דעם רײםען

 םי«<ידער* דעד םון זוענזוס יער<יכעז
 אינ* אונזער םון ?אקאיס די pc ׳עאפט

 נעװען םיר ז״נען ױניאן, טערנעשאנאיל
 אינדוסטריעיען אן׳ םיט •נים אל #נ״ם

 געחער׳פט האם לאנד אין עטיל׳פםאגד.
 די <ויט ארנײטםילאזיגקײט. נרויםע »

 די האט רעגירונ;ם**יפערען אפי*יע<ע
 דעמרײגט געחאט ארםיי ארבײטס<אזע

 גע־ אױך האבען טיר םי<י«ן. זעסם גיז
 מיט־ די פון צוריפםאלען דאס פון װאוםט

 ױג־ טרײד א<ע פון כמעט נלייער׳שאפט
 ארויםנעװי• אויך זיך חאט ראס װי יאנם,

 םון קאנװענמ*! <עווטער רער אויף זען
 1אי אײבאי אװ םעדערי״פאן אםעריסאן די

 פא;* דער *ו רעוארם דעם <ויט רענווער.
 םון נדטנ<יתר׳פ»פס די זיר האט װענ׳פאן

 פאר־ יאר <ע«נמז חרך פעדערײשאן דער
.170,000 טיט ק^ענערט
 נע״ נאכדעם םיר האנפן זעאניגע ראס

 םון זיצוננ א אויא נארינם א פון הערט
 םערעריי־ דער פיז קאונםייצ״ ״עקזעקוםיװ
 םעטױעצ •רעזיחונט װעצכען אויף
 דא זינם דאס בארינטעט, האט נאספערס

 אינ* דער אננעחויבען זיך האט אאנד אין
 םיטנאירער־ די האט יןריזיס, דוםטריעאער

 אנ־ זײנעז װאם ױניאנם די פון ׳עאפם
 םאר״ זיך םקדעריי׳טאז דער *ו נע׳שלאסען
.750000 א םיט קרעגערם
 דער *ו *ונעטראטען זײנען םיר װען
 אין יפטי< נאנץ נעווען אויר אי? ארגיים
 1אי כאט׳פ אינדוםםריע, איינענער אונזער
 דארף דז׳פו^ײ, םאנאט אין צייט, יענער

 זײנען םיר אוז ארבײט, םך א זײן ׳טוין
 נאר א מים ארכייט דער צו צונעטראםעז

 גוט״ די «״<ען נעטען צו געםים. ׳פװער
 טאעכטער אזא אין טיםנליחנר ׳פםייענרע

 באיור צו געוחנן נרייט מיר ז״נען צײם,
row א מען Prנעמענדינ רעזויטאט. ן 
 פאקםען, חגרשואגםע ײ באםראכט אין

 םאו״ « נעםינען צו ערװארט to האכע;
 1אי סיטנאידעױפאפט דער םון ?הענערונג

ױניאן. יוילאוהמאכער דער
 נע־ םא^ דאם םיר האבען דעם, חוץ א
 באזים. נײעם א 1אוי צענזוס דעם מאכט

 זײנע; צענזוםען םריהערדינע די װערענד
 52 פז( כאזים א אויף נעװארען נעמאכט
 װאס סיםנילירער אלע הייסט, דאם וואכע!,

 דױס איז חינטער׳טטעצינ נעװען זיינען
 פאררעכענט זײנען װאכען 62 װי סער ניט

 ױניאן, דער םון םיטנ^ידער פאר נעװארען
 גצםאבט צמנזזם איצםיגער דער איז —

 דריי־ און ניין פון באזים א אויא געווארען
 םינד די הייםט, דאס וואכע^ )39( סינ

 דױם נעוחון ׳פוצײג זײנען װאם נאידער
 רעקארר םון זיינעז װאכצן 39 וױ םער

 נעװארען. םוםפענדירט דעפארםםענם
 איי;ס?א» אין געװארען נעםאן איז דאם
 םיז פאנססיטוציע געענדערטעד דער סים

אינםצדנע׳פאנא*. אונזער
 פארטינ וואט נאר זיינען סיר אצז<«,
 ב־יער<יכ«;5חא׳ פינםטען סים׳ן נעװארען

 *לע םון סיםנאידןר׳פאםט די פון צענוום
 צום ?ננעש׳צאסע; זײנען װאם לאקאלם

סקוירט רעד פון באדד דז׳פאינט
 »( יאדי^ גױ פח ױניאז ריפערםאמר און

 םון םיטנלירעד׳פאפם די םון אונםערזובונג
מד די דאם וױיזט, לאקאלס דיזע ק או  טי
 תויר נעתאלםצן האבען יארה נױ פון כער

 איז יתיאז <ײ ;ױניאן חנר םון )raps די
 פריוים אינרוםטריצלאן דעם דורכגצנאמען

 םיט־ פון פארלוםט װעצמן אירגענד אחן
w מײזט, אונםערווטננ די נ<יר«ר. n 

 פון םט5ה* ער׳פםצד דער פון םוןי בײם
 אוכד נצבלינצן אתאניואציע דיזע איז יאר

פ נארי^ו, ח א צ נ פ  וײ םארימרט. א
 נאך זיך םייצווײו האט םיםנליחנרמאםט

םארגרעםערט!
 אין גצװאחנן נענוםפן איז צ«זום דער
ם כיז רדפוצײ, מאנאם  דז׳פון, םען30 ת
 ײ ראך כאוואום^.זימען »י אזן 1921
 סאנאסצן פריחערדינע דדיי אדעד צוױי
T דעם אין ווען נאנץ 'ie איז
* אהנייט קיין ט  םיםנלידעד די און ני

 רױס״ זײער ודן צודיט מווײנםליך םאי׳נז
 חם־ איז יאר לעצסאר דעד און צאלצן.

 פון איינער געווען דאך אין אינדוםםריע
 לצצםע די «ז פצמויוי אין ערנםטע די

מ יאר. עטלי
* 1 יי

 קלאוקםאבער םיטנלידערשאפםו«ון די
לאקאלם *

n די a n רי פון סיסגאידצרטאפט 
 <זלאױד די זאסעזוצ מ וואס לצמולס
 נעװען איז יאױש, גױ פזן ױניאז סאמר

1 o rפוי סמ .47,708 — ,1981 ,”ח׳
על אויפ׳ן צד׳פםינד דער . ם  די איו מ

* ױניאן קלאמדאיצרייםארם מ א  םים 1 י
 מםעלם װאט סיסנאיחנד, 8^18 זײנזנ

 סיםנלי־ דער םח פינפסעל א״ן ציזאםימ
ם «יז דעחצאפם ע א מי  כארד. י

i איו צװײםער דער . n ײמר «ג ם*י אי

 םיטגלידער, 7,369 דיגע םים ,48 לאהאל
 טיטנלי• דער פון פראצעגט 15.4 אדער

רער׳פאפם.
 איז 0 לוא<4< ױגיאז פינישערם די

 6,973 זיינע םיט לאזאל, דריטער דער
 די און ■ראצענט, 14.6 אדער מיטנלידער,

 נאך, קוטט 35 לאלאל ױניאן, פרעםערס
 12.4 אדער םיטנלײער, 6398 זײנע טיט

 לא״ םיר די שטעלען צוזאסען •ראצענם.
 דעד פון דריטעל כמעטיצװײ םאר, לאלם

םיםנלידער׳פאםם. נארד׳ם דזעאינט
 • דער אין קומען לאלאלס *נדערע די

 ױג־ ססוירטםאכער ריכטוננ; םאלנענדער
 מיטגלידער, 4,663 סיט ,23 לאקאל יאז

•ראצענט. 93 אחןר
 מיט ,10 לאיזאל ױניאן, יןאטערס די
יראצענט. 9.7 ארער םיטנלירער, 4,643
 םײ־ ליידים און ׳צניידער שטיק די
 סיט־ 2,669 םיט ,3 לאקאל ױניאן, לארם

פראצענט. 6.4 איער נרידער,
 ,17 לאק* ױניאו ריפערםאמר די
■ראצענס. 4.3 אדער מיטגלירצר, 2342

 ױניאן, תלאוקמאכער נראנױױל די •
ך 4.0 ארער ,1,916 םיט ,11 לאסאל ו  ו
( צענט.
 ױניאן, באגראדערס און נויפלערס די
 1 אדער טיטנלידער, 618 מיט ,82 לאלאל

פראצצנט.
לא־ ױכיאן ללאוקסאכער נוארקער די

 0.7 אדער ס־טגלירער, 296 םיט 21 קאל
•ראצענם.

 לאקאל ױניאן, מאכערם נאטנהאל די
 •רא־ 0.6 אדער םיטנלידער, 245 םיט ,64

 לאפא< ימיאן, חןזיינערם די און צענט,
 פיא־ 03 אי־ער מ־םגלידער, 152 מים ,45

צענט.

 «ען1 פון צענזום םיט׳ן פארגלײך א
.1921 יאנואר,

 בארד דדפאינט די םון צענזוס דער
 מיט נעװארען גענומען איז ויאס לאקאלס,

 )1921,1 (יאנואר פריהער סאנאטען זעקם
 טיטנלידער צאל די דאם נעוױזען, האט
 פעריאר א אונטער געקומען זײנען װאס

 דעם .47,567 געװעז איז װאכעז 39 פון
 לא־ דיזע האבען ,1921 ד׳פזולײ, טען1

 באזים, איינענעם Dm אויױ נעהאט, האלם
 136 מיט הייסט, דאם מיטנלירער, 47,702

 נע־ ניט אבער איז דאס םיסגלידער. מער
 ווע״ לאפאלם. אלצ םיט םאל דער װען

 םארדרעםערט האבען זײ םון מאנכע רענד
 פון אנרערע חאבצן םיםנלירעחפאפם יי
 טיט ם־םנלירער. פארלארען ם״לװייז זײ

 לאפאל, קליעעם אײן פון אויסגאטע דער
 םיטנלידער אין םארלוסם דער אנער איז

אוגבאדײנמנד• נעווען
 די אננעװיזען ווערט 1 םאבעליע אין

 די פון םיטנלירעױפאפט דער םון צאל
r n. לאהאלם בארר o n ימן1 לצצטען 

o םיטנלידצר די םון צאל די און יאנואר n 
 זעחן לייכט יואן מען און דזמוליי לעצטעז

i פח צוריפפאל ארער וואותס י־עם n 
 םארנעקונמז איז װאס מיםנלידער׳פאפט,

צעגזוסען. צװײ די פח צװי׳צעדצײט אין
 װאועם פו; פ»רגלײך 8 — 1 געלע8ט

 גוםשפױיענחן די פון ל8אוו»ריק«
 װאם קאלם8ל די »מ םיפמלידער
 lie בארד דדטאינם צום כאלאגנען

 נמ אץ יוניאן קלאוקםאכער חןר
דדפון, טען30 דעם צענזום
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 דער3נוכדשםייע דקד סון פסתלײך 8
םיםנײדערשאפט

i איז n םיטניידןר, די װאט ציים 
 וױ 1« נים דיום ?וולדינ זײנצז װעלמ

3םא 9 c זיינצן זואכעז 1 a n n ’m נעווא־ 
jn פח םיטנליחװ• אלם i n יתיאז, ־ 

i יו9 קאגסםיםוזױע די פאו אױיבט n 
 זיײ wan יי בלויי דאס אינטפתצטאנאל,

 װא־ 26 וױ נמד ניט פאר דיוס יןאלדינ נען
m נערעכעגם זאיען tn m ס  גוט• *

 «ױז םארנלײר » םיטנלייעז־. מםײענדע
ם op וױ ,tnnnri נפטאכט דעדיממ־ * ח

 ,b׳h די םון יפאםט1ע1’םיטנל m טיט
 ivjsvi זאל םען װען לאקאיס, באאײ

o לויט n װטגען. 26 פון 1«עריא
 שלעכטע וי אנט1גאט אין נעמענרינ

 עט• זייט ׳צוין יע1איגחסט ivi אין צײט
o זיר, 1טי חפנען סיזאנס, ליכע n אםת 

 1דע אס1 אסןן,1ביסעל;ע׳צ א זאנענמנ,
i גוט׳אטײעגיע די פון פראצענט n ’>»’o 

 1אי װי 1פ<צנע סן־ א וײן נים איצט זא<
 פאק־ די 1אנצ צענזוסען. פריהעײיגע די

 מװען איז pnif׳ אונ״ױ אז צימען, טען
 האט אונטערזוכוננ נענויע א אוםזיסט.
nםיט^<י די ראס כעװיזען, nדי אץ •םט 
o פון לאהאלס n אי« נאארר מ׳צאינט 

 י•10 די היט םאמליױ איז נצפאיען, ניט
m אין צ״גט, עס צענזום׳נן. חעררינע vi• 

 סיטניידער ע1נוטשטייענ די ראם טײי,
 װאכען 26 פון ■עריאי oyi לויט ׳שאפט

 װע• ט.1עסע1פאמ 1ייסענ1נא זיך חאט
1 o n  i :j iאינטער־ די האט 1יאנוא טעו 

 74 בלויז אנוױיזען נעחאנט נע׳פאנאל
i פיז אצענם1■ n 'װאס עחטאשט1מיםנל 

 26 סון מריאד א 1אונט« מקוסען איו
m איצטער קאז װאכען,  i n. 11נאא 

 1<וד« ,41346 האס ער אס1 אנװייזען,
 סיט* גונדעטײעגדע נ״ז״צקנטעי כםעם

!1צ1גלי
o אן װײזט 2 םאבעלע n פיאצענט 

 ‘וײ זײ װי *•יטגיליח!:־, נונמטײענרע פון
 א1 נאך. יאהאלס n יויט טיילט1פא נען

 26 סוז 1יא1■ע » װענעז אלץ זיר רעדם
װאכען.
ר פון  ועחען, סען פאן טאנמיע ת
 maena וי האנען עם לאפאלס װעלכע

 <ײ8םיט וט׳ןוםייע:רע3 אזעלכמ םון צאל
i n, איז 35 לאפאל און m ער׳פטער 
i אויו n .ליםט ip אצענט1• 943 חאט 

aוטlrטייעna ליחא■.3םיט
 ■רא׳ 923 סיט נאר הוםם 1 לאקאל

 :ט3אצ«1■ 91.6 םיט 21 לאתאל ;צענט
 לאהאל :אצענט1< 893 סיט 23 לאקאל

םיט 9 לאפאל ;אצענט18 883 םיט 11
 87.3 מיט 82 לאסאל ;םראצענט 88.6

 א*1■ 843 סיט 17 ל*אצ ;םראצענט
 :אצענט1■ 83.9 סיט 3 לאסאל ;צענט

 לאקאק ; oayv«i< 83.7 ט*ט 48 לאפאל
 46 לאהאל און ■ראצעלט, 76.6 םיט 10

אצענט.1« 69,7 סיט

 פרא• פונ׳ם פארגלײך 8 — 2 בעלע8מ
 םעמ• גום^פטייענדע די פון צענם
 דזש. פון קאלס8ל די אץ כערס

 כער8יקם8קל דער פון ארד8ב
 פון ד8פערי 8 אױןש זירט8כ ן,8ױני
שון, טען30 צענזום װאכען. 26  ח

1921.
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87.7--------— — תחנשגיטליד
m<* סיד זזעז  tv אויר tvavan רי 

 שולדיג וײנפן װ*ם די 1« םיטנליי־ש•
 װאמן, ײייצעו וױ iw ניט םאו־ דױס

i אייו װאלם n יין לאקאל •רעסערם» 
m an y  i n לײז״ אין now i n װאלט 

 ,21 ,82 36 לאפאל :אזוי pit חןטאלם
10, 3 34 33 3 1, 11, 46, 17, 48. 

o in* רי װאם va inyn tyonami* 
iro• די אין סאבט n y פון׳ס |yo30 
o 30 און דושון nםען i y » w n, װאס 

u גפײייגליר איז r די סח שלום *py םי־ 
i אי| זאנם n ,זיין ניט פאן אינתםםריע 
rava חויו Damn■ m אויןי נאזירט 

■ ■P■ npiy ראך |•93וא1 ירײי׳זו 
 ,14.403 »ז ,oitayy איצטיגש* m װייזם
* אײז on* אדפר ס  ־,aao’o די פון װי

i n פר לאתאלס, בארד־ ט3דזשאי די אין 
ys| אונטעז־ upiy» o n. פין צאל וי 
o װאס םיטנליחס־ די n  lyoam ivoip 

 *ya oaavo װאמן ח־יימן פון פ«*יאו
 *aw גאכ׳ן לײך3 שטיגאגן צו אן װײנליך

y»ioona*8 i אין װי גיר אווי מס, n 
 innaoia די *רב״ג^ אן זיך סאנגס
פ צאלזןן ל א n«״ א■ תנ y און ױזס rn* 

layi'wroia in.
yp,o אין צימזשן די i•  o n> די יון

6
ivaya«o דא חאנלן סיר װאס ipayava,

i«o |y in און פלײן «יף lya'oia ײר 
T «״ (.paanyapyi ya״p אין כיס iy in 
 vn yirainai9ii iya* איינפאנע די יען

 iy3«opi*?p ivpi8* va רי oyi יפינטע,
 ?moayar iyi אויו• jnayoa■ גיט ױגיאן,

 ivamsiyain ornya oyn וי װאס צייט
iy• v די אין o w איצםער איז — יאמ 

 lyvpa איז זי וױ a׳oayo אןן piMor אזױ
lyn'io. די o׳iyvaao פוו m גי*81א« 

tyayn yiyyt 1אפש eanya אר• 1װייד;ע 
 וױי• פאײינט 1אפש lyayn די אח נייס,

a׳iya 1יא א סיס וױ *iy"t iyay ,pm 
»n זיי gyayn יוניאן ia  ivoa*nyao'i8 

 אום■ זיין זאי זי ,gynytya און iynno װי
 |ya«״ |yn״i די ,oanyryaoiy נאױרט,

lyaWaiye וױ פעסט אזוי lyp'iB. די 
gyayn lyayopiyPp ׳פטאנען,1םא oyi 

n דארא צײט lyan'oiior א איז  o n y 
gviyn ivoaynyayvy y'yyvayaiy ױ אין 

 די .a'nyyoceyp און שטארפ זיין ראחי
ooiyvya gyayn i n ’aao’s, אז n  iya* 

i  ovii epyo, ױניאן »*|Driyivi gvayp 
ת ya yoi'twyaiy* די no gyonaay א

יעפאטים.
 irayn lyayopiyap ivpiyva די און

gyvvya anayorPyo oy. ניט yn iya* 
gya ״זיי »iy אויןי אױסנעהאלסען ױניאן 

innayr ,uyor gyavn gya’aayt oyi 
 iy■ v סיט oainaya *iya איר gyayn זײ

oyi .ivayn Pyayor איז piyo y* 
 כאװאוסטזינינ• lie פײשפיל iyaװירדי
i דיסציפלין. און ooyip פייט, n 

ayo nya װירפליר זיר pn’Moyia םיט 
aPyeiy gyo'iia o n םון twyaiy iv i*■ ׳ 

oy oyn oitayy lya’OP'y i וױ 3צי n 
yrnya iy>p.?

n יאר.סעסיגסײס rs 
 ני8ס אװ נאאװ וזש.

מונסראל ס»ױ
i פאננט װאך י1 n  iy רזיעאינט 

ny nyya י1םאניטא Pyioayp וײן ye* 
gyoo>y po o” pa’o ,אינ־ י1 זײט יאר 

i איז gyiynva gvoorva איז םטיטוציע n 
 va םון y’loona’y oayoina לײדיס

iy i n y  *yo ny באארי דזשאיגט 1
oyn Pyioayp nvo'a צו ויף פאר איצט 

lyavr 4000 onv lyopyaoa'y, איו 
ya inyn oy yaPyvםאaפרייען־פליח ט 

Byon ,lyiptp piypp oayooiyo i n 
ivivt?, ט1םסוי ly tv r און װייסט און 

ivavr o m. די py»oaiy׳gye אין n 
iy*yr ,צו אזוי איז gvayt, ■ 33סרײװילי 

iy i onyn דזשאינם iayo vy •nyya 
 IvePonyaoiy ראך װערט pyioayp טאוי
tyoia o לױט n צדוײם, יירע3 םון װיל׳מ 

 omuropyowyo די און oaywv די
oiiKiayeo ,i דאך אסאסיאיי׳שאן  ,iyay 

 און o״pa״i כאצונ py ,ivavr די אין
 די װי iyayn סר v gya״t זינארהײס,

םון םארלאננם gpiyv oyn סטאנראװם
vy oayooioin. ״>iya,״ in y סון 

o«״/eayeeioon iv
oyn gyrayo אקאנט3 נים *ײגען o*b 

o*w ivayp ,y*ioona*y oayoiya i n 
oa*yvn i n  oyn ,*naya v iyayn 

vy nyya םאניטארי oyn Pyioayp 
lyoyanio די אין **py p*t po iy* gy 

rayoo*t. םיט ya**» pm* iy* tnr| ג«ד 
pm די iyoyr װאו ■ya |ya**i in**>p 

typ gyo oyv yooaiy *i ,lnyvya oavo 
 oyn אוםזיםם נ»ט .gypyonyo iya זיד

gyonpa ePyon iy w r jn*i |yo 
iyoyr omo,.די ״ in  iyayn im rr 

tpaiocnyPyp po ivainya an oyi 
in y די אויא *(■a ya**»r po oomia 
 a*n• די po און ״oayro’P. po ;דיעס

gy ,oiyeo po inye** vonyo ,לוםט 
gy לינס .pn  o*a iy**t po

oy איז po ty ,neo •1 פון םארלױו* 
tnyvva oavoya gya**t ,iy* gy* veayP 

v סך tmoa o n  t*o gyaanyoyaioe 
iyay ,gyayp iypy*ioona*o די iyoyr 

i איז n לײדיס oayoioa ־ אינמסםרת 
i ײרד 1*זיינ n ׳ צייס■ynnPyvn ons* 

gnyvya oi*na. די iy w r 1אי i n 
a*y־*gya**t y*Tooi איצם *ya ,yooya *i 
iyo ווי iayn*o po וחנימר m n a y 

oyi po .m oona■• איז *n  y iyan 
evoPit םון i n  ivrviy ty**oiyoyyp 

oiniropyeuyo *i po gy*av ,אםס׳ן 
 א*ו oyi .Pyo*o״oaayvy ײמ־ אייושר

ia in  iya*a״mynya oa א אויוי ayv 
aon*ny po aanP'a po. די *py»oa*o 

vy nyya oa*yrn po gnyo םאניטארי 
**P oavva anayor gyayn Pyioayp 

gnyPpi*B*io enva די irepvBiays 
r o  oy rP»*a po ow *n ,in צו iyayn 

w oyi in**o ,iyoyr nya*t po yr*i 
iyo װך a'i• i*־oaaov* י n  po ,Pyo*o 

in  oyn nyoyo n  ,oanya oyn i n  i 
lyvvyaomy ו* yooiyo *i po gyprv

)).14 •••■ *•I• oiPv



,1921 םע^עםנער, iyw *רייטאנ,

שי־קאגא פון אלערלײ
סקולםמןו ח. פון

^נו »  סין מ״ל^רס לײױס די פון לס
׳פיקאגפ.

נ*נערי,״ט iv no אױס, װ״וט עם װי
u קיין n i סון דינסםעס ן ;יטס W 

 ■top׳*' אין אינמסטריע טײלאר <יױיפ
 טיי־ ליידיס רער וויםען געיאוט וזאנען
 פאר־ ניט װעיען ויי יאס ייניאן, יארס

 ;יין, .iPinor ארנײטס זײמרע לײננערען
on יא אנער וועיען ןי• װאס !וחלייח 

 מייי־ די סון ipopj אח;טער no ססו,
evirt ויאסערע djpvoi■ j'viouv 1א{ 
 P>0V| גיט ויי |p>pu א*נער»ײט פאר
w רענעיעו רער םאר װי v״p ir ,d 
u ניט p i” i׳to j דורנ־ פארלאנגען וײ 

 און ipdpjjo Ipjpp iv רענט, ooi אויס
ppn* א״נעס *טיחען in o נעיי איע 

 IPJ'bpj דאס װעיען ויי װען טיאנות,
 נרױועי לינעס דיזעז אױוי נויטינ. םאר

ip זײנען sn rp jw n o די ipopj די םין 
עי ריינפטע roo װי חפתים נ i>׳i, רי 

װ. ז. א. ,ppupprn די ניום, נלעיזסטאן״
 װעיען ויי או «יר חאנען געט״נט

 ipson איגו, פון ענטםער טן אויוי װארטע;
 אונז און *ins א נע׳פייוט tno ואך די

m אדרעם׳רט o  .ip o w jp rn סיר 
 *jpoioii ניט טעות. א נעמאנט האנען

 *ו ipo'env |p>pn מיר ipioti פיז דיג
t״ip םארלאננ״, ״מענ׳טיינעו הענטט 

 אר• יעדען םון םאריאנגט נאיד חאנען«י♦
 אזא אונטערווו׳טרייבען נאזוגדער נײטער
 IPBioumno ויי װעיכען אין פאפיר

 נרויטנענער. זײערע םון ip'<11 דעם iv זין
 *-dip ארנײטער די «יך חאנען נאטירייף

 איז רעזויטאט חנר no ססו iv ooi ןאגט
 אין פראסט גאר eon סען ,diopo< א

Dir■ נענוםען ooi ׳טניירערטום ניסעל 
'pbioupjo.( און iio

 זיר ײעיען םיר to זיו, טטר׳פטייט
 בס־ אופן געטיינעם oto אויןי לאזען נים

 ארנייטער ט״לאר לײדיס די חאנריען.
 ניט םרייחײט זייער נילינ אזוי וועלען

 אויפנע־ איז «ioop־ipjp< א אױםנענען.
דער םיט זײנען טיר און געװארען ניטפו

• * * געװינען. װעיען טױ אז חאפגונג
!םלעת כיטערע ׳טװערע די

 דאם נעזעץ, נאטור א איו עם -
 אירנענד *ולינ ווערט קערפער דער ותו

מינע  װערעז דאן אפנע׳טײאכט אורזאר ו
 נפאייען, אין סיקראנען טעילינע אלפ

מי זיו נעפינען מפינע מיי- »*ז א׳  מנ
 »ז ס־עז p» םעם־נ ׳טםאייז יזערפער, כען

 םיח־ זייעיע וױפיי אויף שארען סיל טווי
 די זײ. ערלוינען קרעםטעז ראני׳שע

 ניפטינע די םרײר, אין סיעס ׳*חןקיינע
 ײטר נענעו נאסעט טאננע פון א;יטא«יע

 דעכ׳א־ נראר נעוױםען א ־V האם *רכ״ט,
 םאחפיי־ די און ױניאז, אונזער רפליזירט

 *יהונפ• םסעבס, נעװעזענע ײערים, ד«נע
 נא׳טי םתם אין ?ארפאר״׳טניקעס, טיגע

 פרוני• און ארנייט וייער טוען כוז׳טוקעם,
 dv‘k *ויטטערען און םארניכטען n רען

 איז עם װאס איעם געזינד, איו עס װ*ם
 דעם ׳שטרענט װאם איעם לענען, ריט טול

 ארנאניזאצ־ע דער םון כנור און נעזונד
 ׳טערליכע אלע וױ |1א אויםצוחאלטען.

 1 דער אין ארנײט זײער זײ טוען כרואים
 ניט סוםט זון די װאו דארטען םינסטער,

 ניט קעז לופט פר״פע מאו דארט «וי.
 כײטיננ, א <װ קומען ארייג׳טטראםען.

 םאר־ און עפענטקיבסייט, דפר אין פוכמן
 סריםיס, און פאר׳פלאנעז טענומ, ליינען

 דאס טאן, גיט נאטירליך זײ וועיען דאס
 מיס־ דעם םון •טטור דער איז ניט לינט
 םיז די צװימןן אוים׳ז,פאתער״, ראנ.

 *װזאםעננע׳פטעלםע םענ׳פען פאר׳פידענע
ז וואו דארטען גרופימלאר,  ניט פרענט «

 ׳פלעפם איר װטנפן פון און זײנט, איר ווער
 םטרטפרײ• דאממן ,םאפם׳נן״, איימרע
 נע׳שטײנענע ניט םאל׳פע אלןרליי טעז«ײ

 חנר־ טאפענדיג לינענס, מפלײמנע »ון
 און חאס רערואלט, און םיםםרויען סיט

 נאנץ זאנסם די פוז חערמר די אין רטמ,
םיטגלידער. אונמולדיגע
 ניטא איז נעוױם !םלעק איו געװים

 ני־ ט מעמנערס אונזערע פון םאנכע כיי
 יוגיאז די איז טמר !חױז אין בתיט ס׳נו

 ײארטרנייט יי ײיי ? דעם אין טולדינ
טד׳ םער פטוטן איז ? יעם אין ׳אולדינ

 גאו ארנייט טען װאו טטעט, רי אין נײט
 ס׳נר געװען װאיט ׳פטיפ״ארנײט איץ

 טרנײטען סיר װען טיײד, אין ארנײט
 געװ״ג• אוניערע פון העיםט ט פאר אפיױ
 אױ• סען«ײן וארןי V פטרוינסטען לינע

 װען אז םאר׳פט״ן, iy הרוג סעתעוױיגלין
 אײנגעפונדעװעטע היין גיט חאנען מיר

 גע׳פיא• זיר פיאוסםאנער װאלטען ױגיטז
 גאנולאו פאו ט אינער טענייך טאג גען

 סיסטעם סװעט איטע די אח ארנייט,
 איר אין אויפגענליט, ניי דאם אויוי װאיט
מ פאר׳טימעיטען פולען י  דאו און i גי

 מעם־ נאאױוע נענונ אוכו ניי ויך נעםינען
 די אײנריידען זיר לאזען װעיכע נערם,

נאנץ זײנען און יפטות׳ער׳ייען, נרעםטע

 זוטל* װעלמ פאױפלפגפ נעוױסז «ו טױג
 פארלײנטע• נעוױסערםפסען גפפפגט טען
יפגפ. י«»טינפ די רפז

* * *
 װערן אוגעשאפט םוז ױאס אינעל אן

 מוז װעינע פפסט ט וא אי« עס אױנ
אפג^טפט אוט׳פטענרען טלע איגטפו
 סיאוס׳ע די *װייפעל אתן דאס איז װערען,

 גא* אונזערע פון םאנכע פון נעװאנחײט
 יאס ט<ץ פרטהטיאיחנן;אר װעינע סעס,

 אין ״פיני׳פען״ «ו ראנטיען ארױסנענען
 ניט ׳פזין חייזער, פרױוטט פאדפידענע

 םרויען ארימע די װאם דעס פון רײדענדיג
 די חויז אין זיו «ו ארױס נעטען װעינע

 נילינ, <טפאט פאר ואט טאנען ארנייט,
 םע• אלע זיי *װיננעז אופן אזא אויןי און

 קלענליכע פאר טרנייטער «ו חענט יער
 «ר א דא אױך איז עס גאר װיירז׳פעס,

 םאר־ ראס נראד, גרױסען נאנץ א פון פאר
 אזא י1אוי װערען מראנקחײטען '׳פידענע

הײטען ורױואט די פון םאױשיעפט אופן

» לאסאל יוניאז, ועזײנערפ דער אין
)45 לטקיל j>vo( לענקטװ ע. פון

ו
עז ד w מ • י ס שי דז ע ר ח.  ש

. ען ד ױ ט
p «ױ מנזז סיאגליחך אוניערע i r 

 מל*• איז שייפןן די *פי מײאיסײירען
י פזנז מןי 1י  ייגייועיזיאעש *יגײאעי או
פעגאערם. יוגיאי די אין

״ ז <יײ• אי« דלש ױלנעז יפד יױ ד
̂ון• ימיפז si יזמיאייזד•, סת

.1009 וו■

 דער אין ?אגע נעדרימטע איצטיגע די
 א ניו ׳טױ) חאט אינױםטריע קריירעו
 חד די אוי«• אפגערוםען זיר נראד גמיסען

 אוג־ װי גוט אזוי טרייד אונזער זײנעוס.
 *ייט ׳טײערע א דורר מאכען לאקאל זער
 ׳פװעריג״ פירע מיט ראננלען זיך מוזען און

 דרױסען. םון און אינוױיניג םיז פייטען
 אונזער אין מיעמענטען קור*זיכטינע די

 םון נאנלעסינהײט די אױך און טר״ד
 הא• װעינע אײדז׳פענטס, ניזנעם אייגינע

 אױפמעריד נױטינע די געגענען ניט בען
 סאג* די אין דעזיינערס די פו זאסקייט

 אתא־ אונזער חאנען ׳טעפער, טראלירםע
 די צוריה. ׳שטוים ט נענענעז ניוא*יע

 טרײד אין נאדיננומען אומערםרענליכע
 *ו דעזײנערס די געמאכם אנעי האנען
 וייער פארנעסערעז קאנעז זײ אז פילען,

 זײ• װען.זיי דאן בלויז לאנע עקאנאםי׳פע
 געהערען וועילען זײ ווען ארנאניזירט, נען
.4C לאיןאל דעזיינער «ום

 אױפמערהזאמקײט די *יען װילען םיר
 דער t» פאקט, *וס ברידער אונזערע פון

 דעם *װי׳פען קאנטראקט אינדיװידועלער
o און דעזיינער n ,וועל• םאנושעשטיפורער 

 פארזיכערוננ אייג«ינע די נעותן איז כער
o פיז הענם די אין n ,טוין איז דעזיינער 

o פאר נילםינ דט ניער n טטגוםעקט׳פר 
 ווען פאלען פילע סיז וױיםען טיר רער.
אפנעבראכעז האט טאניפעיןט׳שורער דעי
o n םיט ?אגטראלט w ' m  o n םטר 
nט האם װאן־ יע«םע ער׳פט *ייט. ר 

 ארײנטד לטסאל אונזער פון מעםנער
 אפנע־ אים האט םען אז קיאגע א נראכט

 פאנטראהם איידמ•«יין חחשים טווײ זאגט
 נע־ דך חטמן סיר נעענריגם. זיך האט

oniim ו» nסעטיען ואל וי א< םירםע ר 
o n ,זיך חאט םירםע די װעז און סבםוו 

 «ר ערקלערט איז טאן, *ו ראס ענםזאגט
«m s ער׳פם םםרייפ. א o n w די וױ 

 עםליכע אפגעסטרײקט האבעז ארבייטער
 *ר m «י נעסעטעלט פירםע די חאם טענ

o«n in ’io סון w « » n  o n.
 טאנוםעס־ פון םיר הערען אםטער אלץ

 איננאנצען זיר ענטזאנען װאט ט׳פורערס
 זיינען טיר און קאנטראקטען, טאכען *ו

 ״האנ־ די װעט ניכען אין נאר אז זיכער
 פאר׳פװינ־ען גאר םיםםעם״ טראהטיננ

 חאם אפיס אונזעו־ טרײר. אונזער פון
 אז, װײזען וואס לאטפלײנטם, ;עתרינען

 w נאטיס נענעבעז האבען םירמעס אז
t״n  n pטרוננמר זטלען זיי אז «יינערם 

n״i פו> יאר ט דאלאר טויזענט לאזעז p 
n ׳שכירות n s יז זומז גײן t i m טםזד 

o *ולינ לע. n די וואס nויײ וײנערס 
 טרײד אין ovnvn אתאניזירם ׳פלעכט נען

w שארםע א n w w, ז׳וחר ס׳איז און 
פלטץ. ט נעפינעז «ו ׳שװער

 םוז לאהאל אונזער םון םעמנער יעדער
 אונזער גיט ס׳איז to זינעז, איז האנעו

 «װ חמײנפד on *װיננפן *ו אויםנטנפ
 *א־■ און 45 לאקאל סון מעסכער ט װערעו

 אין אױפנטבע אונזער ס׳איז דױם. לען
no in' םון אויםנאבע די v ?אוג nr אי״ 

w מחױינען ^ tn  on דאח* ער אז 
mini וזטנען םיר טעםמר. ט אונזעחס־ 

tm »י ארדער א| איצםער oo טרבײט די 
n די וואו עעפער, די אין y i’'tn •ענט 

i טו טטװ׳פליספז«ױ זיד ואנען n ימיטן 
n n s װילען סיר אנער דױס, די גאױאלען 

 סיין נים אןן אתטניממיפ פר״װילינע ט
 זײן וועלפן סיר װפן כלױז טמוואונמנפ•

i םים זימר n אח ■ אינעתעמנחײט 
rvtn פון םוײיחייט x וופלפן כמםגקרס 

 ט אױפזװכױפן אים׳פטטנד זיין םיר
ױגיאן. iyj«״n ׳פםטרימ
o אױוי n אונזער פון םיסמ לעןוטפן 

 גפווא- בא׳פלטסעז איז נארד עהזעסוםױו
in, א סיס איינקלאננ אין ow oop n• 
 םי־ א iron it טיםינ^ םעמנער םון ןיע

 פלאו^ m אין חמיינערס אלע פון םימ
ror jn ריפער און דדעס סוס, o o n j’o 

17 o nסעפטעםבעי. טעז m פון פלאץ 
 ווע־ אנאנסירם גיכעז אין ײעם טיםיננ

ט- יעחט no פליכם די ס׳איז מ»ן. מ

 פרא• טינט־גע א אוים*והױנען נאלד נער
 אי- *ו דעז״גערס, די צװי׳פען ואגאנרע

 האט װעלכעד פרײנט יעדע! נערפײנע!
 אר־ דער אין אננעיטלאסען ני׳פט נאר זיר

 טאן גליױ ראס זאל ער אז ;אניזאציע
iv איז װאס איינעם, יעדעז אויף װירסען 

 ער אז דױס, זיינע אין הינטער׳עטעליג
 ס׳איז אײנצאלען. נאייר דױס די זאא

 דעזײ־• א פאר כנוד נמיסער סיין ניעט
 אײ• ניזנעם דער ניז װארטעז צו נער

 •nooo’io אים און קומען װעט רז־פענט
i פליכט. זיין טאז iv רען n דז׳פאינט 

 ניזנעם• די אינסטרואירם חאט נאאח■
 נינאאו י1 זונען1אונטע צו איידז׳שענטם

no דןןיינערס. די

 אונ• איננטגצפן גיס איז עס און טפפ, אין
 ארכ״םער אונזערע םון טטנגפ to סענאיר,

nom  pioio tnvn. אםת, איז עס to 
nonrtv inoo'JOD i n אונזערע סון 

ipovr צרפויגעאזײנער, שיין גיס אויו איז 
 אין עח גן ס eoi יסר איז או1 אנער

 םסםיאיע ס װאס iyt״n י1 צו סארגליױ
 פ׳נ• 1פי אץ חוייען lotiyo סנס־נײז פון

ציטערלסר. סטערע
 נעװארענט מאי סערערע חאנען 1מי

 מער ואס זאלען זיי to חנתיס בעא n אט
 נעםאאנט, אונז חאנען מסנבע טאן. ניט

 אס1 טוט אבער, די, םון טייל נרעםטע י1
 װי־ ivto< 1טי װיאען יזע1 און סאץ, נסו

ooi ivo אױנעם ײעיען 1מי װען no זײ 
ײ נסוען ד1םס סונםענ׳פאיכעז דיוען נ ח  נ

אזוי כאיעטראשען אים טיר וועלען נען
 ארבײטער אונזערע מענאיו• װי ׳טטרייננ

פון אפיס אין װיסען לאזען iv to בעטען
ivi זײ װאס ססא ען1יע װענען ױניסן 

m װייםעו o װיםען.1ע1 דן־ װעלען
a ■———-י■—̂י־י

מאכען, בוןקאגט אויך דא װיאען פױר
 דע־ די םאר מאכען צו גוינגער כדי אז

 ױגיאן דער אין ארײנצוטרעטען זײנערס
 באשאאסען באארד עקזעסוטױו דער האם

 געאט אנ״שאיס דאס פארקאעגערען צו
 סע»טעס• טען17 צום ניז דאאאר 5 אױף
מגה

 אוגזערע אאע אױף פארערען מיר
 אין דעזײגערס אילע אױך און מיטגאידער

 טען17 דעם מיטיגג צום קוכיען צו טרײד
סעיטעמבער.

 מעט- די פון מיטיגג נעחסטער דער
 םארהױ װעט צאקאי• אונזער םון בערס

 1 סעיטעמבעד, טען10 דעם ״עבת, מען
 טע33 װעסט 36 איז בײטאג אזײגעד

 זײן צו אױםגעפאדעדט זײנען אאע סט.
אנװעזעגד,

 לינקאװ, ע.
pvo. «45 אאק.

ך,לעצטע פאך אױפטו ח ־ סס .לאקאל
m מאגאטען

װאסילעװסקי י• פון

אר»זע*ו»). (ו
 די׳ ■רעםערם, אונזערע פון איינינע

 דו ו׳סנעז אויסנעחוננערט, טטארל ינ1עג
o אונטער אונםערװסרפען n םח ײילען 

t״n y כמעט נתים נעאי o n  tno םינ־ 
ivoon אידעחשטסנה no זס־ חסנען זיי 

 םעידען צו נויטינ ioo געםונען ניט 1נס
o ווענעז n אין m ,מערס״ י1 ױניסן 

so צסל om ojo זיינעו io n געסומען 
tv מען1 װענעז 1טי מיט «יד אטעז1נס 

uooeiv, איו חאנ םסל יעדען אין און 
 זייער א>יןי םעםט ׳שםעהן tv נערסטען זיי
»no ot>n יבען1ל1ע ניט tv רעחצירען 

 אויו »t האב איך און פרײזען, זייערע
n םס< tn«’ אין to םאמיכערם  tott 

n נאײבעז נתים נעאי  ojnt o'jrpy'ioo 
 צו ׳סריט ענעמי׳ססטע די נעםען ימיאן

o נסשפטפספן n 1 װיאעו בייזעז noי 
i נפנוסנט האם ooi נתים. נעלי n* 

nv איז אי oirono n  tott >oe im p
 בתים בע<י זײערע מםםרסשעט האנפן

lie i סו־ויסבתיננע! טיט n n n o e  o n 
i n ,נ*1א יר1 בחים נע<י די חסנץן ױכיאז 

 n*• י1 םיט געעעטעאט [to טערנענענען
oipo 1010 צופרידענשטעאענדען א אױוי, 

o אנשושעו ניט סבי n סאױטטעת* ױניאן 
«נ נים דסו, ע״■ /1 יג1סכ מי  זיינעז ס

 הסבען גתים בע<י ton םע<ע םארגעשמןן
 עס מי לױט פריחען, m״JO tv ססרווגט

 שאאםיסיצױטע םיין איז כסײיז׳נז װעו־ט
no m קאפפליינםם, סון טסבעאע o *יפ 

m >מ1 וײנעז סס נעשאיכםעם סײםעס י
*inoiw אויוי o w i i  n  to leto oto 

מ סנ ״ ״ נ ו « 1גפ<י« נים ת ס  יעל.1ם
ooi ם1געסי אױך חסם to tv m פחד די 

o iw, ,אייגײמנױנ tn ”j r  no to •פױי 
 חסנפן יײן, ניט 1ריי סיין גסי ז׳מ

m סנגעחוימז n o o  tv 1י10 חעממננעז 
r די m ,יס1< ספסמױס»ד1« סםײלס 

n נסד o w  ut” t .גסד
no ooe>itn i n מלי די סז נעײפן 

 די to inoBip חסבפן זײ trn נתים,
o ענעתײמ נעםט ױניסן n r סננור װסם 
 טד ויי ״סמן דיספמם^ nno <סנגם

 פסתלײמן iv ויד סים<פז סלע סיס »כם
o סים w n ■  n r o, סני in«oivono 

iw rorno o n זיד o n  no 10■ ייגיסז*
onr>pi» o שםעחעו־. w n אױד זיו 

o> *anno onon> סטסלײגפס? no ניט 
nto ^ תי w ײייא נ m r> u t m jn 

m• נעדײנט הספ קסםפלײנס m  ■ o>o 
ת too חמפ דיססעטם. ענ<ימ םי

r>o w יסס . o  no סין ססתעפממז 
no wr urn o«v i n מיוימ m o  w 

i»n*” ii * ײ מ Itmovr o גיי ס n 
w ססספנס, o, מסינס r n o  itttno r t 

jno> mtw>oo i n  no : —
w p » io • פערםיי ■nvtno n

 *Piiv גסנצען אין i;'V8 !יינען ipopc׳
 1אי איז ipopts׳ אסענע י1 אין ש<ססען.

no >ov ipoopn ipi זײ osos 1נא 
 נאמ ס איז itpipn ניטס, בײם1ס סיין

 אי״ בײט1א דס איז שעפער <ov 1ק<יינע
rup: 1P3. אוכדפט?נדען ױנע1א אונםער 

i קײן ׳נאטירליך שסן ”i װענעז זייז נים 
 איינפירעז װענען שאםפיין א<נעםײנ*ם סן
;iy«npop30’io pd'hp נזער1א אין 

 מערען געטאן to? dp װסס dp>o ;טו־ייד
 סוים־ ה?כסטע די ׳עײנקען tv no אצינד

 מאו שעפער עטלינע די iv קזסטקײם1םע
ט נענונ י־ס no עס מיי  װייט, ,no י1י1א ס
 ס<נע• m צו<יב ,oioi יס< <סנפ י1 סז

 װײנינםטענס ארבײטםלסזינקיים, םייכער
no ,IPiPn oipim ניט oo יוי1א ipni 

o'ovi ״ו.1ערססלג נעװען 1סי זיינען
 א״נינע nn’o'V איך װע< 1סצינ

 שסטפאײנטס, כסרסהטעריםטישע העכםם
א*ך ססרשפראכען. 1יהע1ם חאכ איך »י
pn> םיט סנססגגפז i n קיים _nc

 112 באוס, און קראװאט באום,
no ipono i מעזײםסן n  .vjpiip דיזער 

pdto סש<סגט3 זיד הסט tPovp> to יסר 
oos i האס n סיס d>ovpi תרכשנים־ ס 

 קאט; ס ioo סעגס no nn 20■ <יכען
 ip no סט״<. ip3>pii איתעט־ no װעם
 ,no ײט31יםנ?ס1א nno linn <ױמ הסט

ו1ח  חײנטינען סו.11 ס io>oi 80 מי י
iotpo w i t  no u 'iso זיינען n קסטן 

oponi >פי 'ito ,ipon■ oiv inpnn 
o n  o*i> to סלטפן ip o"3io t"io 

oio'j'D o n  o'to O'tp >1 םסײ no 
o w p io io  .n .i ,pitior o io>oi 

Don ip oon o n  no oo>pn ססװינט 
>einoopi 01101 oon ip .10' ipdvp 
i 003 11 ■יסיסושיסנפלען ■ n  .nnײ 

m  to o'nipopi eon i n םסר־ס־יס־ 
no nn* m סײנםינען סייר גילםיג 

jjmno Tt •iioi w n ■  i n  no ,wpd 
i p w  ipn'i■ n  oon o w n נזד נים

.IPO'OP
toont in n s, »ײ Dpit'3 i ינ1ז n 

 P) eon* שספ, iPtn no אײדזש?נם
IPtn tpes*>r iv osnap* ,שסםפאײנם

w o ניט IP01P3H1 inspjpp םים o n 
to tpepspi to נסס  ip eon איד <ot 

tpn •irm  t n w o גין איך o'no* 
poi'B m  iv ipoippj מים pi'i>p o n 

T/i'ofe pi'i>p i n  oon i'ddo m  no 
oipon■ n  jpio> ir>ot t o  to ipop r 

 מסד pvioi o oops o •no סמײםסו
o«v אום w ױי וױסיל זיך פחױיגפן3אי

ipjop סױססועײטפן m  no װימליכ־ 
P« J»''P סנססמ to  son נים o>oiipi 

 יז3 ײיי< *,oHnoo IPtn w אימאסױספן
eope ■ oip>o ev r מװײנייד esoepi

•*)invpnn 15 ז״■ »■1א.(

• ■.1021 סעפםעםכער, ©ען9 פרײטאנ, ' p i ' s s y i p t

פרעסע ערד אץ אלאינטערנעשאנ אונזער פון ענינים
3טער.1רעפא סטעף ס פון £י

no oon 3 סיזאן ײנטי;?ן1 טיט׳ן" 
1 פיסױןם
|P0'> n אויוי העננם ptoio n אט

i י1 אין ipoipo םך ס ײ3 ''io־IPt” ip. 
 סי־ ipou ס 1י1א os'ipi זיך חאט ם?ן

ip ipso ,tor 1אי p>” tn n ניט נסו;p-
011011 IP0301D IPT1P0 no .ipoip 

i n סיזאן גוטער t'M גיט גסו .ipoippi 
IPo oi'D סיט pw i'o  pioio i n 

D03P>83 n  I'O Tt׳ '0PJ1■ lPt”1P PB 
3io n '11 דט סזױ  no״.ipn'ip ipo 

 *p: ipiipj- no p'nv <סננ נים
opm ״ איןipnoo ip r'i'o זשזרנאל״

'oon (>pp» סן di חאט npi״iPo ״i n 
 op iP3>pn no ״,ipso שטיםט, חשבון

pj'ov'o n  m o iw  Dinpiono no 
>pio>? no pto 1טרײ. <pp' oio i n 

i n  ,,pvonos .11 no ips'i ^pi t<o *">״ 
'ioo 1א3 ip״ »ן ״o :n n  ipnoo.״>

 טי*dpi |ib 10 אויםצוג to no אט
pp> : —

 DPlt'S P011 1'10 IPHIlBOn '1״
I'O T'TO Dp10>p I'O 10' 1ני P10|

«iniroppowoo m ׳o w e ויי־
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 קלאוקס? בײ סיזאן חיעפיגען ם«*׳ן װאס
 םיזאן דער װ#ס אולדי; איז ײער —

 ח״ר»ש די װ;ז — אלענשער? * «יו
—ױניאן. דער מיש קאנקורענץ אין איז

 ווזד ?אכען *ו ח«מ באאגאנםער א װ^ס
ע:ין. מם גזגז

 מא״ עטליכע מיט דים װעגען גערעדט
 גענו־ דורכשניט איז נוטעסטיעורערס.

 טאגו־ די אז או־ױס, זיך .וױיזט#מעז
 די ניט אלײן װײסען פעקטשורערס

 בלויז, וױיסעז זײ אורזאכעז. אםת׳ע
 עס אז ביזנעס, תײן גיט טוט טען אז

 זױים די נים האבען זײ ילעכט.8? איז
 אין ייבילען1נ צו זיך װילען דעם גיט און

 אזױ זײנען, זײ םראגעז. אמעםײנע
 יעדער מענשעז. לאקאלע זאגעז, צו
 םאנוםעשטשורער דדכ^ניטיליכע די פון

 בילויז <אגע אילגעםײנע די באטראכט
 זײן מטאנדױגקט. אײגענעם זיץ םון

 צושטענדע אלגעמײנע די אויוי בליק
 ענגע אײגעגע זײנע רעירעזענטירט

צױפםענדע. ביזנעם
 ביײ צום סאנוםעקטיפורער, א האט

 שילעכ־ זײנעז װאס קאסטאמערס שםייל,
 אז זאגען, אײך ער ורעט צאלער, טע
 קרי־ איצטיגען דעם םון שולד חויים די

 סםאר־ די ריםײילערס, די װאס איז, זיס
 קרעדיט ניט זײנען עס, חײסט קיפערס

 טרויען צו זײ םורא א איז עס ;ם/והע
 מאנו־ א װידער סריגט װארע. צוםיל

 ער װעט קרעדיט, וױיניג פעקטשורער
 ביזנעס איצטיגע אילע די אין אז זאגעץ,

 באנהען, די שואדיג זײנעז טראבעלס
 הונ־ א מיט רײדענדי; כסדר. אזוי און

 זײ מען קאן מאנוםצקט^ורערס דערט
 אור־ פארשידענע דענדערט הערעז כער

 וױדער־ מערסטע די וחנלכע פון זאבעז
 שטארס, זער אםט גאנץ זיד שנרעכען

 אל־ איז םראגע חןר אגבאלאנגט װאם
 װי פיל אזוי אויוי איז דאס געמײז.

 םא• דורבשניטליכע די סיט רעדט מען
 בלויז האבען װעלכע נופעקטשורערס,

 זײערע הינםער ביזגעס די זינעז אין
 אבער זײנען עס װעגט. םיר אײגענע

 אין װי •ונהט טרײד, קלאוסם איז דא
 מאנוםעסטשױ טרײדס, אנדערע אלע

 יײ די אילס באקאנט זײנען װאס רערס
 םראגעץ באטראכטען דיזע און דערם,

 פארםליכ־ זיד םיילעז און אלגעמײן איז
 דעם םון נאמען אין האנדילען צו טעט
בלל.

 פאר א םימ אגוםעלט רײדענדיג
 םאנופעהטשורערס לידינג דיזע אט םון
 געװאר- זײ האבעז טרײד, קלאוקס אין
 איצטײ דעם םון שוילד גאנצע די םען
 דער אויף ארבײטער, די אויןי סלעק נען

 האכען זאכעז אנדערע אלע ױניאן.
 װען האנט, דער מיט אװעהגעמאכט זיי

םרא־ םארשײדענע אויף ענטםערענדיג

צושסענדע איצטיגעי די באצוג אין גען
טר״ד׳/ אין
 דעם פון אורזאכע די טאסי איז װאס

חילאוסס? בײ סיזאן שלעכטען איצטיגען
 באשטיםט שװער איז פראגע דער אױף

 באשטײ צו שװער איז עס עגטםערען. צו
 דער םון קאפריז אזא איז דאס אויב מעז

 o)mv ajn חמטער ס׳שטצסט אדער צײט,
 איג־ דער פון ״קאפיטאנצן די םון טריין א

 זײערע אילע װיסען קאן װער דוסטריע׳׳.
 איז איעס ^טי^אר^.. און גאגגען
 געוױס זײנען ארבײטער די זיכער, אבער

 מאנױ יעגיגע די שוילדיג. גיט דעם אין
 םון שוילד די פרובירען װאס םעסטשורער,

 אױוי ארױפװארםען סיזאן שילעכטעז דעם
 װאס ניט אײנםאך וױיסען ױניאן, דער
רעדען. זײ

 באלע־ די םיט זאך מאדגע א איז עס
 גאג־ די אז אלץ, נאד טײנעז זײ !באטים

 גאר געװארען באשאפען איז װעלט צע
 סיזאן יעדעז םון װילען זײ זײ. םאר

 דער אין טױזענטער. סער װאס םארדינעז
 אר־ די װעילען, זײ װאיטען צײט זעילבער
 די םון ארונםערלאזעז זאיען ב״טער
 װײניגער. אביסעל םארדינען און שכירות

 צי אפילו, טאן קלער א ניט וױלען,גאר ױי
 ארונטער־ װאס םון האבען ארבײטער די

!פטור און ארונטער זײ אאז — צולאזען,
 ארבײטער די זאלען װאם םון אכער

 די ביי םארדיגט מעז ̂ ארונטמרילאזען
 לאנג װי אבער ? שבירות הויכע סלאױןם
 דער געדויערט ילאננ רױ Vivo ארבײט

 שוין איז עס אםיילו װען קלאוחם, בײ סיזאן
 עם, הײסט סיזאז, דער װען *רבײט, דא
נוטער? א איז

 קילאױןס די אז טענה׳ז, באילעבאטים די
 מען קויםט דאריכער איז טײער צו זײנען

 ארונטער־ זײ זאילען טא אזױ, אויב נימ.
 װעט •ראםי.טען, זײערע פון אביםעל ילאזען

 דאס סאנען זײ ביליגער. װערעז קלאוחס
 ארבײטער, די װי דערװײזען גיכער געװיס

 סוים מאכען ורעילכע הלאוקמאכער, די װי
 שכירות. איצטימנ די מיט אפילו לעבען, א

 אפ־ םון םראגע די איז באילעבאסים די בײ
 טויזענטער עטליכע סיזאן םון שפארען

 איז ארבײטער די בײ װערענד וױיניגער,
 ניט און ילעבען״ א ״מאכען םון פראגע די

 בא־ די אז פענטינ, אבער איז עס מער.
 םאר־ ניט אוםז בשום עם װיילען ילעבאטים

 אײנסאר. אזוי איז זאך די כאטש שטײז,
 האבען טען דארוי דאריבער טאקע הינים

 םא־ צו ױניאן, שטארהע א און ױניאן, א
 שײנט, עם װי פארש״טײן. דאם זײ כען

 גאנץ זיך אילץ נאר ארבײטער די האנען
 בא־ די םון ױשר אוים׳ז פארילאזען װײניג

לעבאטים.
 גאנץ עם װײסען סילאוקטאכער די און

 ױניאנס. שטארקע טאקע האבען און גוט
 םארשטאנען נוט אזוי עס װאילטען הילואי

 ברענטשעס אנדערע די םון ארבײםער די
 אינדוםטריע, גארםענט ילײדיס דער אין

 ױניאנם שטארקע האבען אױך זײ װאלטען
זײ־ זײ װי אפ בעסער אביסעיל זײן און

M *—־י

נעסעסעלט װערען פרײזען וי אייךער
צינקין. ם. םון
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מ ועד&קםאו׳ם פזן אסיז נ
גייסט♦ ריכטיגער דער

 םון םירער די םון מיטטײאונגען די
 אין סטרײת לײדיס־װייסט־םײקער דעם

 עומוטײ זער א פון זיעען םייצאדעלםיא
 איײ נאו זייט, אײן םון נאטור. נענדער

 אי?ט, װאןי א געװען איז סטרייס דער דער
 װײסנדםאנוםעק־ צװאנציג א *ױן האבען

 ױניאן. דער מים געסעטעאט םיצורערס
 הונדערט זעקס םינוי, ארום דאס *זוי,

 mvv זייערע אין צוריק זיינען ארבייטער
 אײה מערקט ױניאךמעפער, איז '•ער,
־וױכטיגקייט. גרויסער םון געװים איז סוס

 אסאטיאיײ וױיסט־םאנוםעהטשורערם ךי
 דער אז נערעכענט, נים אודאי האט *אן

רייב־ גאנין א מאכען גיך אזוי זאל סטרײק
 םעם• זאגענאנטער זיימא־ אין אאך *ע *

 •5װעי די, צװי׳טען אז הײטט, עס וטונג.
jq ױניאן, דער מיט געםעטעילט חאבען 

 באדײטענדע גאנץ אײניגע דא ויעען
 זער א איז דאס ןוייסט־מאנוםעהט׳עורער,

 םון אנםאנג ערמוטיגענדער זער און גוטער
 1אי אז ערװאיטען, םעג םען זײט. אײן

 אנ״ םיאע נאך װעיצען טעג םאאגענדע די
 גױ דעם םאאגען םאגוםעהטמורערס דערע

 גיכען אין גאר דאס אזוי, בײ^פיא, טען
 צװײ יאניח װארחאםטיגער א װערעז ומט
 װעט עס און מאנוםעהט^ורערס, די *ען
 װאס גע^אןי א זײ צװ״מען אנםאגגען ןיד

יוניאן. דער טיט סעט׳צען צו •ןיכער
A  II* םיט־ די זײנען זײט אנדערער דער םון 

 נאו סטריײדםירער אונזערע םיז 'טי^ונגעז
 עס װי גרױס, אזוי ערמוטיגענד. וטער
 אגט־ דאס כאאס, דער בהאח, די איו

 מא־ די צוױמען מצאכט־םעיד םון *ויםען
 דיס• די איז נרױס אזוי וגוםעמדצודעוס,

 יע־ םיט און סטרײקער, די צװימען אין8*י
 זײער טוטיגקײט, וייער װאקסט טאג חנן

סאטוי־^וסם. און אײנעקײט
 אנדערעם נאר מיר האנען״ נאטירציך, י

 םיצעראצ־ jnvtr.v םון oyoivmy גים
 םאר־ גאנצע זייער װייםט־םייהער. םיער

 נאראנ־ בעםטע די געװען איז גאנגענהייט
 באםעס ז״ערע נעבען זועאען זײ דאס טיע,
 1האנע זײ װאם ?אטף, עטאריןםטען דעם

 טאר־ ׳טײנער זייער *ו געהאט. אמא^
 קילארער דער *ו נאן־ סוםט גאננענהייט

 1אי א־צט יטטייט עס װאס נאװאוטטזיין,
 טו־ זײער איז דערפאר זײ. םאר ,מאן

 גרויםע הײז נים אייניגסײט און טינסייט
ראך, אכער אונז. פאר אינערראשוננ

 װאם אלעם, נעװארעז םסוים איז עס אז
 םראנ־ בײדע םון ערװארטעס האנען סיר
i םון םײ )םען n מאנוםעק־ די םוז זייט 

 די םון זייט דער פון סײ און *יפורערס,
 צוריה־ ניט זיר טיר קאגפן ■טרייסערם,

 •5םו אונזער אויםצודריקען םון האצטען
 אונ־ םיט ׳פטאצץ און צופרידענהייט סטע
n » l .די אז ויכער, איז עם םטרײקער 
 אנ־ איז אינטערנעשיאנעצ דער םוז סאן

 שטארקע נוםע, איז נעװארען נעטדוים
 צוריקסערען, איחר <ועלען זיי און ז«גד,1

 האנען ויי זױ נאנץ, אזוי און רײן אזוי
! איהר;עקראנען.

 ׳טורות דאזינע די םיט ניט װיצען םיר
 איז פאםוי דער אז איינרװס, דעם סאבען

 זיכער. איז זיג דער און םאראינמר, זפוין
איצטינען דעם אין נעװען װאצם דאם

 אײנ• נעפערציכער א נראדע *ו׳פטאנד
 ׳פויז איז זיכערהיים צופיצ צואיב דרוס.

 םאר• ארבייטער די םאר יואםף איין גים
 אונזערע אז זײן קאן עם נענאננען. )לארען

 האבען קעשפער בראװע פיצאדעצםיער
 פאר סאםוי צאננען און שטארסען א נאך
 װערען ארויםנעשצאנעז וועט עם גיז זיר,
 באםי- די םון נעדאנס כ״פוגה׳דינער דער
w ,צו■ מוזעז און גוענען זײ אז מוחית 

 צוריפ ברייננעז און ױגיצז, די יברעכען
 זײ, םאר נוטע צײםעז, נוטע אמאצינע די

 נאר חאבען םיר אינדוםטריע. דער אץ
 דעם פאקט, דצם אדויםברייננען מװאצט

 אנ־ דער א« םאקם, אונבאעםרײטבארען
 כאראק■ אזא פון איז סאשןי דעם סון סאננ
 אים םון קעגעז םםרײסעג די *« םער,

vvsv\ זײער פאר באנייםטערוננ אמת׳ע 
 1זײ װעם ?ינ דער ניז קאםף, !זייםערצן
זייצרער•
װײ• װאם אז ערווארטען, נמנ טען

 םער אצץ ײערען באםעם די וועצען ׳םןר
 ײעצען ייי און פארצװײפעצם, ןמר און

םים־ געםײגסטע די נעבחיכען ^גתויבצ(

אר־ די םון אײגינקייט די ברעכען צו צעז
׳שוין עם זײ האבעז טייצװײז בייטער.

םארנעקופען זײנען by אננעםאננען.
«א• די ** ,פיסעטם םרידצינע פוז ארעםטען

אויך שוין האט םעצע, אײניגע אין צים,
װעמעט אויוי ארויסװײזעז, אגנעהױבען

עם זי טוט מטתמא און ׳פטײט, וי זײט
םאנו• די צו םרײנד׳טאםט אוים בצויז נים

אז זײן, דארום סען עם םעפט׳צורערם...
װי ועענריג, װאבען, פאר געסםטע די אין

?עםפען סטרײהער די אייניג ײי םוטינ,
םאר ױגיאן, זײער םאר ברױט, זייער םאר

באםעם די װעצען םענ׳פענרעכטע, זײערע
םאר־ זײער אין צוױשעו מער :אך זיר

די צושםעטערען צו װאונש צײײפעצטען
דעם םיז אורטייצענדינ אנער, ױניאן.
אונזערע צוױשען הער׳טם װאס נײסט,

מורא ניט נרונט קיין מיר האבען קעמםער,
אז גצויבעז, םיר םארקערט, האבען. צו

װיצד, װערען װעצען באםעם די טער ײאם
האמי• דער וצערען װעט שטארפער דאס

אונזערע םון אײנינקײט די און גײםט
נוי• דעם געםינען ײעצען זײ אדבײטער.

פארפאצ־ אערציי אויסצרשטייז םוט טיגען
דער איז סיי זעצבםט, זיד איז סיי נונגען

װעצ- םאר זאד דער no- :ערעכטינסײט
אצגע• דער אין סײ און קעמפעז זײ כער

באםעצסערונג דער םון סיםפאטיע םיינער
אונזער םון און בבצצ פיצאדעצםיא םון

םען בפרט. ארנייםער־באװענוננ נאנצער
םטרײסער, די דערםאנעז ניט oy דארף

נורצ זײ¥ר אויוי אז אצײן, oy ווײסצז זײ
v די זייז צו tyפאצyאויםג oy איז o w,

םון אויפהאצטוננ די םאר jyeoyp װאס
^א*yרגyאינט רyד םון רדםyנדyםט די

yצכyװ םון אויםקעטםוננ די שאר גאצ,
הא• רyארבײט שאנאצyרנyא'נט yרyrאונ
tya רײז. הויכען אזא באצאצט• nyT

זא- זײ אז נענונ, איז אצײז באװאוםטזײן י
•yfl yn סורצער א אויןי ניט זאנאר צען
in זייער איז םוט, זייער אין שװאר

זינ. ןyנו־ציכy »ן איז lyנצויב *
 *נדערע םון רyארבײט yרyאונז צו

 םײ און םיצאחגצםיא אין םײ צאקאצם
 צאנעז, םיר ײיצען שטעדם yרyאנד אין
 רyזיי ,trow דעם אויױ אכטענדינ כים «ז
yרטוםינyנדyזײ טוזען אנשאננ, ן .yny 

 סטרײ- די זyצפyה צו בארײט זיין םינוט
nyp זײ װאם אצץ, םיט tyiyp, װי אזוי 
 איז צםypפארװי נעװעז אצײז װאצטעז זײ

 iyn צײט, די איז איצט י.1פאם חגם
 1אי םיצען |ytm צא?אצם אוגזצת אצ^

 Wivo יוני^!. נרויםע איין װי Iyהאנדצ
 ױניאן״, בינ ״װאן םון רײרען אנדערע

 נײםם. דעם איז האנדצען ניט ?יינמאצ און
vvnnovo די  yD’i*u דער םון אבער 

 האנדצונג איר דורך טוז רנעשצנאצyאינט
 באדײטוננ ריכטינצ די דצםאגםםרירצן

איז. ױניאן״ נינ .װ«<ן װאס ,oyi םון

 הונגערענ- דאם םאר קעםפײן אונזער
חםלאנד. חן

אונ־ אן זיד םאננט װאד קוםענדע די
 די אמת׳¥ן. דזןר צו אויוי ■״!nyp זצר

 צו ייד oeyj ױניאן קצאוקטאכער נרױםע
 ,ny״i איז צײט די אםח, ארבײט. דצר

t״ny זצצטעז־װאו כנמ.1שצ« א oy איז 
 םצאכות בעצי די װאו *■,e־׳pii0p « דא

 חגרצו ארבײט. װאר נאנצצ » האבען
 אין דאם ,pדאנyנ אין האבצן מען דארןי

 פון חאכצדצווימממ װאנצן yרינyםרי די
 אזוי, נעארבייט. נארניט ױניאז רyאונז
 ביםעצ א יא שוין האכען זױ |y» דאם

 װאם גיט, זײ וױיםצן איצט, ארבייט
fifo ביסעצ דאט םיט טאן צו םריער i 
 y^yt» אונטער אפ. \vovi זיי װאם

 ערווארטען צו רyשװ איז אוטשט«דען
 נאר [yjyp סיר אוינ /iyai« םיצ. זײ¥ר

 זיד דאכם ?צאו?טאכער, אונזיןחן נוט
 אום- שווערםטע דיזע אונטער אז אונז,

 בצסכג זייער טאן זײ וחןצען שםענדצן
 פצאופטאכצר די אז זינפר, זײנעז מיר

 שצצנם מי יאט זינעז, איז האבעז ותצען
 איצםי חנם אין זײ איו oy שווער און
ט, נצן  םאר• גיט גאר oy typ דאו מאמנ

 צא־ שרעקציכער דער מיט יוערען גציכעז
 םי- די ייד נשפינ¥ן oy יחןצכצר איז נע,

 איז םרויצז און טענער פינושר, ציאנצז
 אז מעגציף, רוםצאנד. אוס:צי?ציכעז דעם
 «ײ וועם צאנע שוחנחן א־צט־נד רyזײ

 גרויםםוטיגצר װאט זײן צו אונטערזאנעז
 אוםנציקצימן די םיר בײטראג זײער םיט

נא- איז ey רוםצאנר. אי< ועננערט־נגות

 םארשטיין ניט זאצ זאטצר א אז טייאיר,
 נאר אין רפארyד און הונגעריגען. דעם

 צו טױנ זאטע די ברייבע! vצyם םיצע
 אנער חוננעדיגע. די פון ty"it״y: די
 ט־טפיצען מוזען און סעגען הוגנערינע די

 הוג• װאס װייםען זײ הונגצרינע. די מיט
 די װי שצענט דערםאר און נאטײט, נער

 קצאוק־מא• דעם םאר איז צײט א־צט־גע
nyp, דאר yרװארטyדאם מיר, ן yײעט ר 

 א אםצור״סען כח נויםינען דעם האבצן
 מי• די צו by jyaya און זיך םון ביםצן

 דצר איז ניסעז דצר װעמען םאר ציאנעז,
 ?צאופ• די טער.y־רoנענyצ רyאײנציג
 װא• פאר פוטענדע די אין װעצ^ מאנער

 די װי שצעכט, אז ,ty:'t אין כצן.וזאנען
 חאצט דאר זיי, םאר איז צייט איצטינצ

oy צ א ניי ניט נאן־yנyנס־גyפאר םאר 
 רוסצאנד אין רyאב ציבע, זײצת און זײ

oiy’tf און מ־ציאנען אויף טויט דער 
 ניט זאצ עים װען יעדע.טינוט, מיציאנעז

 ^•װאר• מיר י.1חיצ yנאצדינ די קומען
jyo ,אצע אױןי אכטענדיג ניט «ז דאתם 

yrob^HW אוםשטyנדy,װ ןyצyדאך ן 
yiyuw אצ טאן ^צאוקראנערoy, ײאס 

 אינטערנעשא■ דצר tv מצנציך, נאר איז
 זאצ רוסצאנד םאר תיצםפ־פ^יין נאצ
ערפאצנ. רyטDנצינysכםט■yה nyn זיין

 D'T’9 דער *ו גראטולאציאן אוגזער
.3 לאקאל ױניאן, םיילארם

 הא־ בתים בעצי ם״צארס צײדים די
iyn דער מיט. זיך באנוצען צו פרוכירט 

 װאצטyג און צײט, רyרינyרויD איצטיגער
 די םערעזyםארגר זוײדזש^ שנייושן

 אכ* םיצצס נאף און ארבײםם־שטונדצן,
ovitn, ניט נאר האט ױניאן די זואס 
 ־y: שוין חאט oy .iyby]iy:v: נדעח

 צװי• כאט(י א םון װײט ניט נאר האצ^ן
 oy נתיס. ״fva די און ױגיאן חער ש^
 םי־ נאר ן.yומpyנ ניט חןרצו אבער איז

 ־pyot»o די םיט אונ^רחאנדצוננען yצ
 :םיחנר ױניאז yרytאונ האנפן רםyטשור

ttvpeyP’^ ם חגרyנyש^yצא• פון ר 
 םון רyנעדזשyס חןר םײנבצרנ, י. ,3 האצ
 פצאוהםא־ וער םון באארד רזשאיגט דעם

 גטyזידy■ר דער יינפאײםחע ױניאן, רyכ
 אײנעע נאר און באארד דזשאינט םון

 שצע־ ojyi’tn■ טיט צוזאמעז אנחןרע,
^  די אז ,oyoys די רצײנטyאיב זיננ
 א צו נאר״ט םאצשםענדיג איז ױניאן
 אײנ* דוקא זיד זyצyװ ז״ אויב סאםןי,

 נײ־ jny״t אויוי נאשטייז און שפארען
 האבען זיי און םאיעמננען םאדנע

 אצעם זאצ חגרװײצ אז אויםנעםירט,
 הוםצנדען ojn ביז איז, oy ווי ןyבצ״ב

•*חגצצםם»/
 די אנגאטראכט *אין נצמט jyo װסן
 צאנד ראם װען אוסשטענדען, yאיצטינ

 opyt פון ארטײ אן מיט םארםצייצם איז
 שניידעז דאס |yn ארבײטםצאז^ מיציאן

 םון םארנחןסערוננ די זױידזשצס, םון
 נאמ ¥טװאס נעװאיעז איז שטונדען

 דצר וועז נמר, נאר און אצנמנציכ^
 האט סאפיטאצ םאראיינינםצר נאנצער

 םאר־ חןר םאר נאר ניט אחת יד מאכטyג
pצl«yארב'ים די פון רונגyר־װײnשoy, 

 טויט, חןם אצץ םיז רyD זyאוים איז נאר
 רyירטtתאכיv חנר םון םארניכטוננ די

 -iyjy די םײ איז נוננ,yר*נאװyארבייט
 און ױניאן, אוגוצו פון שט¥צונכ yגיש
̂ iyj אױסנעםירם איז ויאט דאס, סײ
 זי^ נרויסצר זײמר א װירפציו רצן,
 אינםערניישא־ אוגוער ותצנען םיט
 איין םוז םרייצז. זיך באטת םענ גאצ
 םאר־ אונזעוץ אז קצאר, oy איז זייט

 די םיט רייהנז w m װײסצן, שםײסר
 איז זיים אנדערער דער פון און באטעס,

 נוט, נאנץ ווײסצן oyovn די אז קצאר,
ר י1אוי אכמנדיג ניט דאם  פריפישצר מ

 צעמן ארנײטער אונזצחנ װאס צייט,
 חאצסצן ארבײסער אונזצרע דאד ײיד,

 די דאס ױניאן, דצר בײ boyo אזוי זיך
 האד v י1אוי גיס איז נאנצצ, אצם יוניאן,

 חאבפן נאסצס די געװאושז. שװאכסר
 אונזזןחג װען אז גשואוסס, נוט נאנץ

 v םון otjnyt חאבצז םיחןר ארבײכמר
 װץצצן באטעס, די זײ, סאצ אין האםו*,

 וזאמן פאחגרוננמ, זײצחג אויןי באשםיין
 זײ דאס ג*ר נצנױיגם, גאו ניט oy «ײ

ov jyjyp .אײר וי איז דאס אויםםיחןן 
vrx די און yrobn חנם פאר ¥רקמרונג 

i אין װאס פאפס, בארײםוננסםוצזןן n 
 טייצארס ציידים די tyavn *ײט רyינDאיצ

 נויטוחננדיגקײם די tytya’»v בתים ב¥צי
♦tyonriifo זייזנרצ אוי«י באשטײן צו גים

 םיליםאריזם. דער לעכע עם
ojn זיך זחגצצן נאומםבצר צצפטסן 

 גרוי• די שיגנטא(91צ אין צ״אנמנטנתז
yo דיפצאמממן no בא־ צו וחנצט חנר 

 typ tvo װי םימצזגן, און וממנן טראכםעז
ם סון <תצט די באפרײזגז  סון פיוך מ

 שוין איז אצײן יאס .םיציםאריזם.
ovoa. פצאת א װי ouypnyio, די אז 

מ רוי  ירם61ג איז מאס וחנצם־םצחטת״ נ
ttrwmyj םים o n 3צי אויטזזריפציכצן 

 סיציטאריזם, צום םוזי א םאמן צו אוס
 איז זתצס האצגצ » ײאם צוצינ אח

תנ שױן  אימריגצ די *ן ,ppwnyt ח
 חנרסוז, וויים נים האצט וחנצם האצנס

 דימד דצד jrm אוסזיסגג נפוחןן אח
ניוסד opnvnn איו טיציטאריזם שעד

m א צו ביז tvorw ,גראד nyiv, 
 ג*yצ אנחגרע yאצ אז ■עויח, די איו װאם
 די ?יז נטvװאפRנ אצץ נאך זיינצן דער

 •Vi זיר האט םצחטח די זינט און צײז,
 די צװישען iv'v: א tv גייט ענדינט,

 •vovn א אצ*ז פאר צעגדער yנyרשײדvם
tn .זיו לומצן דערפאר נאװאפגוגג oy 

 אפשר ר,yרשyח צטyװ אונזערע צוזאדען
 אויב מיטעצ, א נעשינען דאך זײ װעיען

 ov *to א דאבצן צו נאנצען אין ניט
 און מער אצץ יאנעניש רyגyשונa רyד

 *ot'jytt איז !,Vנyנאװאפ צו זיו סער
באװאשנוגנ. רי *ט נאנרעניצען צו טעגס V

 נאנצע די או םנרא, נוױסע א דא איז
 גאר־ טיט iyr־t;y זיך װעט קאגשעיענץ

 oy װי בצײבען אצצס .וועט oy און ניט,
 װײצ דערםאר, נס,yרשטy .tyttyj איז
 צוזאםענ־ t»>yn ײאם טענשען, אצע די

עי אט צו סומען  זיינען ,rjyiyo;vP י
 מצחםה־ נאו אצײן זyרצvה אץ טיף
jyo;  typ oy אז נצױבען, זיי ניט ^
 טצחמוו jytv צייט, אזא אמאצ ממעז נאר
 ניט און װעצט, רyד םון םארשװינחגן זאצ
 ,oרyנסװyװינש םאר גאר oy האצטען זײ

 yאצ בנמגט זייז דאך lyצyיײ דארס ײארים
 צונעצא״ חאבען װאס ן,yטענש yצנytדי

 װ^ט־םצחטת רyציכpyשר m צו זצן
 ביטצחגן איר צו ביז פירטyנ איר און

 ניט נאר חאס זײ סח הײנצר און םווי,
 זיר שצאגעז צו נויטינ פאר געהאצטען
o סאר ״חטאתי״ n םאר־ שחןפצימן 

 צװייטענם, זוצצט. דער \vivi נחןנען
 םארשײ• די םון lvonvov* די זיינעז
 חןרװי• שארוי אזוי ■ונפם צענדער רעגע
 איצטי• זשר אין אנדצר^ די yj^« דצר

 יאר אין tytiy: tyj״t זײ װי צײט, רyנ
מו. נאך םיצײנט און ,1914  זיי* yP’o נ

tv: םון njn ארויםנ םצחםחpyוtyo םיצ 
 vi ivi"t• זיי װי גחגסער, אח רyבטינyם

 נ¥פירם כאטש םצחטח, חןר םאר וחןן
 צוצינ חציצח, גיט, סצחםח די זײ האבען

ת  אינטער׳ד yצyריyטvם y^yn נדyאי
 אבער, רצםאפראםיצ. צוציב נאר םען,

 y’^ ןyנvרpyצונ שוין האנצן זײ אז
« רyזײ אצס ם¥צס¥ר, v״i ר,yנדyצ  אי

oio:ya, םיט שיידען זיך ניט זײ װיצ¥ן 
 tyj«t סצוכות און רyנדyצ אנחגרפ זיי•

 שחןק־ tyotpyjo’ny מצחטח רyד דורך
 חאם־ yנציג”א ny״t און ז,yנvשצyכ ציר
o אויוי איז נונג n ,זײ װען טאנ jypyn 

o דויר זיד צו tywp העגעז n, זיי װ*ס 
 דורד זיינ^ װאס די, tto tyמyא■נ ןyצyזו

n n געװא מצחסחtn גרויס, אזױ svo• 
 oyr^ מאכט Dyאצ ראס רײך. אוז טיג
 -yo:vP די צוױיסצצן,־אוינ רעכט םיט

o■ םון אײנבארוםצז וןנץ, jn ’tn האר־ 
lyaovvif: tvoll o אייף דיגג n אין 

o די ברייננעז oyn וואשיננטאן, n j’o* 
n n :y  yo^ א-5 םון חיגזיכט דעי אין 
 ןyסvנאשצ avu ov מגציר, װאםענוגג.

tyiytt א po'ttya באװא־ אין באנחגנצונג
ajtjyo; ײצר vבyר yp| ,אז ?אײידעז 

 tynyti? םירטyנdאוי װעם באשצוס רyד
 נא• צו ty«myn די tnyשט typ צוער

tyjyoow נ אין מער און טער אצץ זידy־ 
 ? נעטאן איכמר oy lyayn זײ זוי חײם,

 אויןי חאםנוננ y»vנp v דא איז רערםאר
 .rjynyo3VP צנטװאםנוננס רyJזיvד דער

 חאוז־יננ ■רעזיתנם האט :yo די אנפר
:obvoy א'ינ איז קצאר כאזונדעלםy פון
t: o״ n n  y, אז oy װאס ניטא גאו איז 

oשvא■ש |y:yn ריידען צו n  ty םיצי־ 
i טאריזם. n חאס — מיציטאריזם ny 

oi^piy זײנע צו inynw, בםיצא און 
i צו אוז צאנד נאנמן צום n ,ומצט — 
i 1םא נויםינ איז n סון אויםחאצטוננ 

rvivi !יניע•1א אי tv םיציסאתזם 
 Vi• איז איםצר אװנוננ אח מ״לז איז

 *y: iy חאס ביישפיצ א אצס און, םאר.
:ioo o n  tyoy״p ריכטינע־ o n •ביר 
:ip iy,,: װצסט־מיסששיניא. איז

• •
tŷ וועסט־וויח־זשיכיא אין 'iv די 

e:״oiy זיר tn ’t’Jvnv ױניאן♦ א אין
חמידזננ די ײאס דאס, 1פא tyooyp יײ

 אז באשצאסצן, rvm א ײרד וזאט אצײן
ס די מ א  tyy:און ,tynyj זײ tyoivi נ

 *iyo y:y«ny: jy:y: tyooyp זײ גיס.
W, באםעס די סון אגנצשטצצס; 

 צו obn דאס םאר tyooyp זיי נפיצור,
jyon ווי vn vo\ שפצאפצ! װי ניט אוז 

 ootm t'M- סיגצן־םאגגאטצן די םון
in זײ jy:«t וױחץשיניא. y שוואן צו 

”iy 1אציי t tn ’owjv פאסוי:y:y| די 
D vivanvp׳tvotp .o n :v n n m

oiyr’o סון tn:y:y: r m צו זײ 
tn ־.tnna אםת׳צ װי חיצןי,  typ די 

ע »i תנייז in  m v ^ n ? 9 זי ותןyt 
yp ,tyr*«rנyססו־ײ• די חציצח, דאה ז 
ypvo dipp און אויספיחח jyooypoMv 

e דאס s n יואס סו ם.1ארואניזי יײז «י 
otm דאן m v i  t«  tnyn ח־נוננ איז* ? 
 vp• די וױ לאג^ אזוי סאחפטייט, איר

 tysvn barnvnniyo יסאציסמי׳מ*
:tyoPvnp אײן איז ttmvo ר די מ  ת

m: איז ^iy״:o ציחמדצ y ת־ און  א
ע  1באצ »י ,ivoy: t״p אין געימז נים ט

מר tv זיד tnywr םייגארם די * m ױי״ 
typ o די אין ניססצז םים און n  ,o :n 

ע די שוין ת עי חאר• און חדצאזפן, גיס ח
in f  * n o o אנטי־.

ד «׳ או

ipsoyavyo m ר>יסאכ,7 wB * ’ 9 v e s v i v i
צאים ,wiinrnםצחס » אין װא:תצט

 ארוים שיתט /•יא?יפסאצ>צס א״ױס
ט^ רי  און oipp«ibo די jp:y: פיצי

oivfeia ס*צוא««, די tv ׳•(יחות די 
 yo'ti: v איז {י/ שיסס iy רyצנyװ א>ן

 •vi פאר ׳•ציחות א חייצי:^ א שציוזות,
o צוצינ tv אוז ארדנוננ, און ץזע n װעט 

 IVP IVB זײן, גויטיג איסער סיציסעו
 װײט זוי זײן, iyv׳o דאחם שױן ןיד

ipt:tv זואשיגנטאנער optt r:nye;vp 
 tysvo צו שציחות אױ אין ;״ן שעגען

יזם.1סיציטא צום סוןי א
iv em סאודדיסט oy גאגץ אוגז 

m װאס ווײ:י:, vn:: חאס v:vty:av 
 די אויד tv ,nvpo דין איז סומוערם׳עז

n v  von«:v:iv״oovnyo אין yov* 
ypn אילען חאנען זאצ ivopiBivo v 
yipo;vP i אױוי n׳:oiy«ov: .t׳oy
 :וטע♦ :אנץ v iPtty: entv: rv כונה

rv  ipn אזוי גאן oToviyorvivo, 
oy tv ואצ no v ipoip• םיציטא״ *וס 

n די וױ ייזם, v1״ ipo אײדט וחנר 
 ,IV :ייט ױ װ*ז סײ, סצתםח, פון אווי
pn ,o נאו סיי און n| וי r t  o n :y 

t: רי וױ שוין,  tyovtnyo«oiv yoni 
t: i״ n  ,,t ip די yooiyo 1פי קרנ:ות 

 ניט אייד tvo זאצ זואמס טו סצחסה,
t m pi״iy סאחאסצו::, א אויוי װאויס 

tpo tvn ייט: ib ov::״ivo tn n o  ty 
o n  oiyaov: ,nev ? oppii ipi ר» 

t no tyny> opap o:yo:  tivoiy y*:״
tvs איז i n ײס, סצחסח* iy w>yw 

r צוס ניו m*o |yo?vnp:האס t די םאר 
ס ױך oyn iy צצײס. » » אג  די םיט נ

o גיי׳גו vrtvn ,iwivo אצא n איצט 
o n  tn ,o r חו<(ופויו«ן»; typ iy גוט 

”o;«״ pr>vo ijp 't ,vttoeenpva'n iy 
m  eyt iy נחוש, איצט tv tv םיצימר 

i*t jyo typ otn סטײז, גיט ov) i«v 
t ov m:  v) ntv ,iyp«״ioo r» ty״

 tiv rvtVK tvotwmtftw :יצם oy וױ
m iv,טו ::״ i  o n  vo>yn evn״tn 

hm ? tn ’io no, ווי oy ס וױיזט  אוי
 צ׳ד Dvn ,r:yo vtv :יט oiyasv:איז

b)v .:m vnv n» ovttoy ojpi זױ 
t m v  rv  ,rv  iy״iw ’v iv j rtvn t 

y«: iy בצתן oy tvtt ױנ^ trv  *rtv 
t׳m v jy:r:ov די no onop ביר די 
:<Vo o n  9V3V .oynD'v yevwan

או ,tnvtty:נאנראכ?ז איצחיזנ t״t איו  נ
iv t 'v ױ ovn צײס :evny אויםצר 

tv ,om 1 נצתן piy o'v evn um vn 
r:nyo:vP i אויוי n זמט yp Tt tvo• 

onvo  v tv |" :v i jp:״iy די סון 
 nvn טיר, סאױססייט װייצ, ארינײסער,

:p ניט o:ppip:v די::  סײמ ,jyoru y״
o :n ’tn a  o)v ,iy ,jpov p̂, נ*־ זוײס 

tie מו אײן ױ :v ,yp»iyov גו  tiv o״
w אוםנעטײצס, i n  IVP 1V nv ניט 

i אצס נאשטיט?ן n  nt tvom rtn 
yoniy: tio ipopieivo r:nve: 

iv : ,ipov רי ,lvo:po yeoya yovo 
,o rp ivo  ypnyov ovn

trv און,  tV  oy rova שוחגר גאנץ 
rv  ) tp  o n  iyav ,|yay:tviy די )p'tv 

i אויי n סח ױיס ::,m an o:nM na 
pv ניט oiyaov: o :n n n a  tio. 

 ivo iw* :ענצוינט oiyaov: וואצט
iovp~ipo”aiv o שםאנעז n,» אצס 

eo א ovny: iy װאצס סצאסעדפאםוי, n 
nt צאנ:ען1סא o :n ’tn»  pa חאח־יע 
m נאשסיטען זאצ ער :yoip i n  w 

r;nyo:p א אױך po tyonoiva אר־ 
o נייטער^צאס. n  m v »אי i n ים: 

i n .סאצ tvovtiy גצױנט חאח־י:: םיט 
iy ,ניט rv  ypnyov tv אין צוטײצם 

in וחנצסצ ,tyov)P צוױי  tyniiv tn 'o 
t o*v w  .»iovp ty:n:yor v:  tp״

pv yoi: i p  n שצצכםצ (*tm ,|yr:vo 
Woo'v y)v pv tyrey: typ tvo ya 

t eotp pom  .oovc^yty: i n  po״t 
pv tyapp די a tio tn ’o״*,bvp n
n יאציסישע טאציםםישצ  ; tP” oiVa 

on א זײן  יאציסי?״, ארטײאישע801,
BT)B'in i n  rv  iy iya)yn po׳oyv־ 

tv• w* אױנ )חיי:ס .'  id ,ntv v 
ovn זאצ ypvo u'Tivn . o :n ’tpia 

tyavo צאץ» w א v to  ipoptoivo 
tv ,ov)P v tie jraru ים: iy טס איז 

:iv t vtv ty:vpiv:v oiyaov, וױ :you 
pv 9 הצאם

A ^ o’lvain tvלא:י n יא, m  rv  p 
m  mv זײם »I :m v n  oartnna t 

:*m  rt pv oiyaop tyn ,t v  eyt iy: 
w •א >tiv  *  J> nv J רי iyo” aiv 
tytwin ,in« ״יז a tf  n n זײ־ וטיוי 

O i)w a v eovay: p v i n? 
aiv tv״no ty p tep  T t ty r in  iyo 
aiv nt״in v  tvpnaveiyavn pv tPo 

pv jy:n nr pa ivxnoiv r t  tpoin 
מה צי  tyoi:y::v tyo)vn זיי »|t םי

o סיטלזע אצצ n נודסצוס tm oiyain, 
tn ײאצט :nt m  oivam io oiyaov

tyoy: תאחדמג׳׳ק בץ iyo” 3iV tv w 
m  D?vn t n  oovtnyoneivo 

bpvo v trfvny: ײידמייד מצנדסייד׳מ

fop

לאנד סקאנדאלען פון סקאנדאל
to שוין האנען:in a  ,ovny ,השס 

 tv ,vp'iyov אין tyצn:vP0 ױסיצ1ס
0( 'v■ m vp'ipav ijm:v: i n«׳'ip 

i 't  oavi ,onyt tvappאיין װי אןיס ׳ 
.ty::tvytivB pv >n:vpo ipo 'tn 

ovn ovi m v 1אי:i«v ny איצט *iy i 
 I'ivo אסיצו Pn:vpo v pv צײצען

i:v> |yPn:vpe, 1אי vpo o n  t” o*: 
vi> װע:ען i n :שיסינ .^nvva 

rv  nvva :ra« r n יס: ):v ov 
:(vuvpo v iv: ,)vi:vpo iya'):” tty 

iy i nyopviva ty)v:v'»v: v pa אונ־ 
•St v ♦lyo'n: v myt rv  T 'n y o 

n') : , y: v tyn•״ in  rv  )vi:vpo iya 
iy סימ ,tyoo')vo'BvP yp')p זזיסע i 
tyavo ,d חי(וי w ’0’>vb vobiivp tia 

veiya'v tv) אויוי np i n׳)yovp w 
m v אויס׳ן p)va׳vivvw  o םיט׳ו 

tyavaiv:"iv Pyn« ״>tiv yoa )שנעy 
tyoom vo. יוי1א t taiv o n:  y|״

y)v oyoa tnvny: onayia'iv •אטערי 
v rv  ovi ♦ojyiyow yo'vu iy:vp 

ny:) n:vpo m.),״:
,i n  rv  >n:iPO iy)v:vntv: v 

tyovtiy tyn םיס׳ו >ovi:v אויוי i n 
np׳)jnyn yovp iy r 1אוי tvovnvo 

vtv ♦tyonyorv op)va yroa’ii myt 
rv  )n:vpo po שיסי:: די ,nvva 

11 taiv m  m vי -vp'iyov i n  'itv 
ovny)avoivo rv  ov)o nvovP m 

i n  iy:yn )n:vpo i n  .tnvny: •שי 
nvva :ra ארויס תפם yoony myt 

oyo':yiyintio i n  ty:yi> mpso די םון 
vivB:':״tyovvoo yo♦ ״ )y)v n :y :y 

unraivB pv |y::ipnB'iv םיט m 
iv שיוינ:  tv  o)vb nvva|״ ,pbo pv 

 *yov po tyovvoo yer:**vivo די צי
rv  vpn אטא( ניט v 1אםי:יא1 שטי(זג 

ynyao’v iyo')::y m  tifi. 1צ vtv 
oaviay: o 1צושטאנ n יי ('•VBiyPvi 
jib p'o די ib n vro  iy:vp»iyov,•: 

in צען, v די *,pjva yPvtv’Yvnyoj’v
4 .tn

 in, פארשטײט ,nvva שי«יע די
pv ים: m ײשאי<3 איעצעער m  pb

iy)vi iy:vP’iyov i n : n ,:,vn»־v־ 
iyav ,p'o’( זי n ,itv rv״iyo m  ,o 

o>ia׳io  pv iy3״ iyooi:y>ײשסי po
ovn tann ty>v:vntv: tyo'vu o n די 

oanay: avn♦ ■א(יסיט
n איך  I ’t ),n גים ty)yoro'iiv 

Divo v o)v״iy)v:vnrv: pb iy :n 
o <א(יטיס n  pv שאװעניםטישען ♦in 

I ’t oavi ty:yp o” ii ntv •pim iyav 
::v) .ntv tv ,p’t ty:votnvor’v y)v 
m נאציאגאצ i n  rv  .P’0’)vb •תוםיני 

oy rv  ,o)yn m  pv ivopvb i n : n 
«iv: ),n ovn ,1 פ(יפס די )  tn v ’ pb 
3>”ooa>yt tya׳pv n:yote ײ:•1א :יט 

po oovoiyn i n  iyo:iv |y)vo אנחד 
v i ’v jn ’Oi*:v ,n:  נאציאנאצ y:y״

v)p yuyoiyn h  anv tiv .p»o’)vb־ 
vtv tio ::i)pnio:y i סען n  pnyor 

v oy rv נאציאנאצ  ,p’0’)vb ^סשוט׳ 
ovnvo צום )u v♦

rv  ovnvo vtv tiv שיייג: וײ 
♦nvva

rv  ovn 9: אזױנס tnyry
.Avn ov rv  tnyry:

: onv ovn* די n n n  m vp’iyov 
:pv tyay:y צויוי1םא tiv non» m  tie 

pv די IV’ ya’)oy אד: non)o m אוגד 
i:yrio to yvv:p nyoy: סיציאן iy>Vi 

nyovp ay:y:” v tv tynao’iv m v 
Tt evn poy tn:v: o n  pb pv ov)fi 

iytv)y:o’iv אײן :u ,lyom־iyty’i:v 
vtv o:”)y::” iv  n:yavn .)n:vpo 
m  *nvi poy o n  pv yow yrt’i 

m tn ’v’i iv i iv  iv ’ tny’ orujvp־: 
typn iv oiy)vi ty:v’)n» y o m די 

i n  po tyo’V’e n .::אונטצרנעמו
 rv — (יר,1:אטי y:vio yoeny די

rnv jy ביליאן פיר די r’t ivn ♦iv)vi־ 
tyoipy: די np iv>vi tv’J’a i ’o׳)y r 

ty)vv tPBivi to  ya)yn w  ,i)y: 
9 tyemviB d’d tip o n

*i n  *iv: tvo jyp yano m  Tiv 
ii”) נים ::*y)yor:nnBiy |” p jyay 

o n  tv , in  eo” ii jyo ♦iyoo:y in 
tyanw* rv  o)y: און *vny: |y:nnt 

jymi* m די pb lyO’B י r*״ י i y ) n 
mv’ייס ״) ,jy r»o  y:” r  n r u v  pv 
•’.*i b  tyayBMppnv m vn ovn 
m י ? י 11  w  o«aiv imn a נמי־

n v B ^ 'm w l n w n ’̂ ^ W ’aiv
n v o  Jrarrr־tyavn, םיט o:y m־ 

v, ovi ^ n :n )ir ר צעבעז ט ן מ ו ו  ס
m,״ p’)v ty)yn ” t ra  pv ײז: o)v 

tv)’ii i r ’t m v  e*o .tyon)vo, װע־ 
y(| די o :n ’iB y :n 'n v o־yiyB:vP־: 
,tvoo’rvn pv nntflip n  m ,tn 
*TV0”3TV {V P’t >Vt B in  !PH 1TBV 

i n װצנע־װאם IVBB’iv
u rn- ז סטאנ(יחע» Tiv ty n o 

.e>vi»m

iyo צו אױסגאנע ynyovi) די o)yn 
o i’aiiB ovn iyo .*evipveyi ivb 

pa ty:’oy:onv די iy i po iya*a •שי 
•vny: ivov: rv oy ovn nvva ::,a 

 iamyo:iv:: די iyav ,o)y:םיט׳ן דען
rv *i tv ,p:veov: vtv opymvi ovn• 

tyavooivs otioy: ivayn lyaitiyo 
t״vB yiyי1טvטיש•i n  .iyay)*tv: y 

ii”> וױיסט Vi rv o in  tv ,iv: iyo 
tvp ivo ttT)iM ovva m^PVir v ניט 

.p)vo p’P tyripomv
v iyav סך iiv ’1 rv lyroani״vo 

o n  o’s  tnvny: rv  ovn : v:vib 
9 oy)o nvsvp dv:vp’ivov

•vi iv i ovn ov)b nvovp iy i 
::.ioy:iyo:iv y)v:v'w: v t” t obivi 

ovn ovn ,oyiavp pb opv bvi pv 
vtv |y*ia iv ::n*:yi *i oroayo)VBva 
ovi tv ,tvivny: o:vty: rv  ,ov)b 

nv a*)iv tvoy: oiyn״ yroani inyt 
•iyovp i n  )vt ,otvooiy .o’eyo 

o n p  m  iv ’iy)’tpy tv t” t oy)o 
”o:yo גיװױ iiv tiv — די כדי •”KivB 

o’ov:vPP tviyn )V> ivovoo yor: 
vm :v tw :,::vnivoiv לענדעמ *m 

oiviopy ivtvp’iyev i פיט n  ovn 
tviyn o i’oyuin  )vt oivbb’v tiv 
oyi iyo:iv jyo'r iy:vp*iysv rv 

:.v)b oy:vpnyav
yroani myt ” iiv |y:” t ovi

טעסים.
ov) b nyovp v iib 0”proa*n די • 
rv י11יי : on p  v ivb ’iy)npy tv o)v 

אי־ גיס  n  >m א*ו .invoivav יט: 
ivo pa איד tv ,pm r’v o n  jytv)iva 
n t”)p m v  oni: m ,ייװי: d:*ip v 
po ניט iyav n י”1 איד   ♦t”t יט: )vt 
iv: ,t” t ooiviva mvn זיי m ,tvavt 
ntv tiv ♦ty:”t ” t m ,tyavt (yarn 
 (tiv ni”: v mvn to m av םי1
*o’i: i ’o jytio ,yiyoyi: v iv: tyna 
*vp v tynaenv אױך yt”inyn:yn  
1’ : י11ײ  evn ,יט: anv .ov)e nyo  
tic צײט i n  t’« oiyn tw ’op n • t”P 
*”v oiyn זי ovn 3צו(י — non)o v

♦onay: i ’)o:y:
t*v nv*: v ivo ov)e nyovp v 
m ::io”iva iya)yt i n  po iycy:oiv 
*VP i n  .”oiv tv ivo tv:” t tv:va 
oivao:vio די iv שטעצט ev)o nyo  
m n  iy .זyDשי on p  םים(ען ivo די 
•*:isv ,tyojvnivia ,tv)np ty)yoinv 
ovn ,tno’o )vo'Bovn די inv tiv p*v 
pv ::io”iva lyom: v myt po tyrn 

.non)o v tic צייס i n  
nyovp v po o”pn:ynon: די 
tyooya ov rv ni” : i n  ivo ov)e 
i צייס n  pv tnvny: o n o o :v o n  
o:nnn■  opy iy:yaivotnvo i n  urn 
”iyov די op^y:oniv ovn o)yntn 
m  onv 1ײזע v יוי1א נימוי  iy:vp 
,e:”vy:omv trt in  evn oy ♦o)yn 
tveiponv יט: ty:vp tyo*r on p  n  tv 
pv ivo'tr oivbo:vio ya’):”ny: tnv 
onoy: tn  ovn ײװי: mvpnyov די 
y in :v ye*r oivbd:vio tv| בײ  :n  

•i:v)::y ניי o:yooiyo ,in :y )  
y)v tie tnvny: o:ypiy:v rv oy 
tyeiponv )vt oy tyn tv ,tvoiyaopy 
yetny tv מיט non)o tn*e ypnyov 
*vn o*: ni”: tv  eyn ,oavo יס תצאם  
tvavn o*: oyn *t anv ,סםשות t” P tva 
eiVBo:no v po אונטערשטיצוננ די

.ov) b
VP v tie ,m־ m  ,o”proam די 
•:vn iv)v:v'w: o n  ivo ov)b nyo  
tn.pn o:yp”>yiav ים: m v tVP >n 
•ava iyrviyn::y tie o)yn iyt:iv pv 
*o’iv iy:vp’iyov i n  ♦P'O’Pv■ ■v)

y(נדישra rv )yi:vn 1y איצט ;o i’ty 
yiovio pv tyivny: ,שיסען ojyoaiyo 

rv ovn ,yo*)::y װיסע א נעװען; •vov 
iv a n זײן .in  tyo” iaonv tiv ivopvii 

 ov•צשyty:שיו׳ ד״טשצ און yננ(ישy די
tyb'oeva ,in o”otnve ,|y:y)e iyo 
lytvpnyov n  ivo ivaianva va)ytv 

ovn oiyoivaepy זאצעז iv t”t ונ־: 
tiv oiyoivoopy y:y:”v n y ”t tyoo 

tyavn *n .|vo:vP’iave נאשטימט n 
jyovi oavie ya)vt פון)m v  )liiy iv 

*iva iy:vpnyov )vio:yv iv: m :v( 
;voova in v  piv’ v: pb m ,tvo 

rova די iyii’) tiv tn :v) pb ypyior״ ־ 
ni ,an) ntv )vo *mv oyoa rv )ia 
tvavn ovi ♦tvoova pv piv1 v: po 

:*vpnavo yiyr’v yiy”t na tvoy: *n 
v tvavn tv)vt oiyeivoDpy pv tvo 

:n:y:y)y״tyinipjvp iv o סיט •yov n 
tvtvavi tv)vt ” t tvn .iy:vpn די 

n  tvo)vn ,nor o n  on) iy:vpnyov 
*y:iy ovny: oivoivtopy yrn:y)onv 
.tvo:vr yi

v rv evn׳)i n  tie mvnv: v 
<•yn m v ,ov>b nyovp iy:v?nyov 

vbv:p tvay:y:onv ovn a m y i  n  iva 
to ביציאו eem y: evn ovn ,iy)m 

ni”: i n  ivo nyp’tpy tv o)v ty n 
*yov eyi tyo’naonv o)vty: evn pv 

9(n:vn |yrn:y)onv iy:vpn 
rv y:no i n  m v iyeo:y m 

oiyn ev)o nvovP i n  : i n איצט 
m  po omnip(* ::שיוי nvva. די 

•eBnn ,ov)b oyi tie |yc*r nvopa 
i ’)ayt די *vny: oavsivo tyrn ovn 
a tn״ evn ,i:v)ro” i שיסינ: די 

oivo nvva I)״y:yi”tnvo tyrniv o 
tyeivi m v  IPr’t ovn ,epnvaovp 
ya)yn iyav ,iv:vpnyov otnoi)a pn 

t tyrey:׳tyrn:y)o’iv iyo:iv nova i 
onv ,tve’r  y n y r v  n  pv .)vio:vp 

vv pv oin:in  oav>׳ •no tiv |V”or 
)ivo vo*: ivrn oy pv tv זײ yr’P 

y:ivv)’n o נעצנים■ innn  ya’)oy *שי 
300,000 iv oovpy: tvavn ovn ,tvo 

ovn ,p»or v iy)vi שיסי:: די nvva 
— P’or v ivNr 4^00 iv otnpivo 

•y: o>vii tvo ni iyr:”ii io  v ivo 
p:vrn» pv pn ivo tvnp o:vp.״ 

ivp tve’r די םיט  ynyam שיסי:: די 
tvo eniv: nvva. גיס rt tvr’t op 

t m v« בעצנים tvrmv די yovnna 
pv By*:vaovP די :יס nvva a ’B*r 

 tvrn ”t ♦t”)v oyay די סיס טוס
vi evn tvo .tv)oiyn r איצט ’opvo• 

tv ,onay: ” t oyn'o tyn i)*ev ooivn 
in  *n o*e evn tvo יט: tvvi:va iv:vp 

♦typynv nvovP ivo
r)v iv: rv  o n  m v יט: i n 

(vi:vpo oann i n  .)vi:vpd oann 
ntv ni ,on  pv o«orva שיסינ: די 

ovn ,tVB'r *i evo)vnivc ovn nvva 
tVP ivo יע *ynv nyovp ivo tvvava 

vi:vpo i n  ♦ivp) פאשטײט o n  pv 
ovn שיפיננ די *y)avoivo ovn iivtta 
oyn די ive'r ויס pv די ivonvorv 

ivonverv n  pv iv: ,yp’ivov tio 
o n  po טראסט, שיוי I ’t oroy: ovn 

w pV o:yn yr*)ap pv i ’)avtoann 
nt m ir  v rv tvnvo jya)yn די *Viv

♦tPO’O
*v: tvrniY y:vie v tvny: rv oy 

pv o*«t t” v pc tvonvorv y)v:v'v 
. *t tiv ,o” t ivo’niv i n  tifi jvo’bvib 

lie tyeor: nt tnvny: oyi”re:v rv 
v:iyorv yam i* יי n  ivb tyo’ovia 

in  o i’an: ovn ,tn ’p:va y)v:v’« 
•ivo .a ” m  po tnn p:va i n  duv 
:♦tv

חאנד דיץ אװעס נעהם ניס
ערעלםוטער.8 ם• פון

 — ׳טטערען, םיץ סון נונוע זײץ חאנד, דײן אוחןק נעחם ניט
 געכױטח, *עפלטמט טיץ סון דוחטט דעם אזױ עטילט זי

 פאחנעחרען טלאם דעם tv( ניט טלאם, בייגחןן דעם לאז ניט
, טריט.״ װאקעלדעע םייגע טון ש«ור שװאכען דעם
 פיננער, דורכזיכםיגע מײגע דורך צערינט טאנ דער
 װאה םיץ אױפנעיײזם װערט װןןלקעדתיר v וױ אץ
 - ידנגער, תע יעדער מים טאנ, יעדען םיס װער איד

nags דאך אלםער אן אין כין ספעעל־נלאז דעם בײ
 װערען ניט ז*ך איך קען דאך ניטס, פון (vip כײם שטײ איך

 חרך ויך כחןכם װאם ס&ראם, וױלדען אנטקעגען
— סװעל- םיק ..
 :שםערעז םיץ ■ון נוסע דיץ חזסד, דיץ אוועק נעחם ניט
זעל._ העליס״פלאקעחײגע נדק אזױ לןךנזם חןם

&

Iו}’ 
י



B " p ) ' a 9 y i p j,ר*יפסג» n » e ,ר ע םכ ע ם עי j ס t t i

ארבײטער די אץ קאחזא
ns .נונװ*לד. ג

Scvfii rlllw ilaltnrd thr Homrr dead
 זייערער — עס t’M odi?iod װעמעס

ס ipiptim 1 *י מ ע  — עם »י« סרויער װ
 *־3רי &דן *דעד הונרערט״ 1,פי די פון

is Tipoipt’io pt*?ipo מן חנ  ח*ט ו
tn*p* ״ נ׳דזעוט is ״ניוקסעם״ די 

1 נא״עו״יע דער 1* «י
ioi*■ o n די )זײ נעםסנט ד*פען 

איז רײכע. io«* זייער נעװען ס׳ i סיי 
*i סײ iim רענען o*׳tn*p גיי i זיין 

 תויז pip*• *«*יים*ז1מעט די סו*ט.
ט ג«חערם . ipood’i :י  is, זי t’M 1« די” 

 jim גערט jp3*n o*n די םון וױיזנגיע
ט  p’tio 1פ* חדס * ען3ה* װ*ס די פון ני
 געיט דיער סמסט. נאך בטגער א »יז

 *«*?י•3ס* iv נעםאכט סעני׳ױ עס ה*ס
o דרען n זינגער, נרויסען o'M ip*o* is 

 *i איס הסיטפן און «רייז הױפסטע די
m׳pp’ipdo i. זײערע o׳r װען טויד « 
o די n s* i phodpips םרויערינע די וױ 

ipdipph* t נייס ’M סון p’?od’m.. די 
 קייפער״ די ניומע:חרא:*ען, די חססדים,

ipooii — זייעדס, ארץ
 נ*ר ארב״סער די ,op הייסם ען,3ה*

J*׳tnop tim ניט ״יןייים״ סיין  j ה*ט 
ip טאקע ipsioh' m נזענ״ די *ו נעחעהט 

t'M oto V u דער םון סינע p מיינונג די 
 סען יורײזען. ראדײואיע נעװיסע »ין

o אױף *ן דארט חײזט n ,סאחט d*i 
mop* אין חאט on מ־עך tic זײן 

 די באדינט נױיז יואריערע אינסטיערי׳שער
i סון ר״כע, די סון א־נטערעסען n נור־ 

 םדי״ זייער ipiipi איז ip אז ;ז׳עואזיע
 •וניוט זאגען, iv אזױ ,ip?dd״.p װאםער

 יאנ־ |,pvm?m» •רױואטע האכען ויי װי
 יי?אס.1 זודער און in?pn יאנזי טעו,
 ס*? p?m זיר האט קארחא גרויסער דער

o אין נאותנט n די:עקיינע־ סון תרײו 
ri, ארונטאר* ניט קײנמאי ז׳ו האט ער 

”oi?* חאט ip מאסעז, די iv נעיאזט P 
 ארניי״ די |ps׳’ii* און סאר ipititp; ניט

 די *װ״שען און םאר מ*? p?m נאר םער,
ארכ״טער. אויס׳ן ר״טענדיג םארען װאס

 קרייזןן, ראדיהאילע די אי) דארט, און
o אױוי אז 1סע װענדעט n םאריזטארבע״ 

o קינסטיער נעם n און מסא<ען זעלנען 
 in'M די ײי קריםערױם. םארביטערטען

 אנגעװענ־ מאי אלע האכען געטא דער אין
o n פער• אנגןזעהענער אן *ו נאאוג אין 

 איז װעיט. נױאי׳סער דער סון זעני־כק״ט
^ סיױ סון 1 דעזיא «ו נוט ער נ  ווינ• א

ם כוי |”p נאר מען האט קעל  גץקאנט ני
 די םוז פריינם א ער איז נאטרארםען.

ז דאס — דאסען ארנ״טער י  עדשטע די י
 סאר־ די ײאם פראגע, פרוביר יע*םע און

i פון ׳שט״ער n* ײעים ■ראלעטארישעד 
 איינעם, יעדעז *ו אן ײענדען אנ׳״״אוכג

ו רוקט «ואס I»Pr*MO o ױיוי ארויס זי n 
פ#וערנרונט.

נאו־עחאט־ פון סאס נעװיסער א דורך
 ײאים ילאול געוױםעז א דויו און קייט
 קארוזא אז באוױיזען, *ו ׳טװער נעװעז נים
 ייז ער אז ״,m'M *ו ״נוט נעװען איז

 ארניי• די סוז סרײנט אמת׳ער אן נעװען
 די *ו נעחןנםער נעװעז איז ער אז ס«ר,

 IPO סענסטער/ ״חױכע די »ו װי סאסען
o אויוי אנײ״וע! סאן n, ׳טטאמם אלייז אז 
 טאטע זייז אז ,tn«J>v אריטע »ן אר
o חאט און םעכאניק א נעײען א־ז n ױנ־ 
 M םאר מאנען נעװאיט אויך ענריקא נען

i א< םיאבה, בעי n ב׳טום חאט איגגעד 
o סאלנאו נעװאלט ניט אוסן n טאטען 
i סון אנםלאסעז אפ־יז איז און n ,חײם 

 •S3 ,נונט״ א נעסאכט עס, הייםט האט,
 לי אין עלטעו־ען. סון םיראנײ m תז

jnw>p o סון אוינען n אדיסאלען1 יור 
i אס ׳שוין איז n אז סיםז, א נוםא סאקט 

 ,^ואלוזױאנע!״ א נעוועז איז קארוזא
in«< די נעסאלנט נים האט נואם ro און 

<.Mn’M אן זװלינ וזייס זײן לאזעז1פא
 1 *לאול׳עז איז ברײיז וואס it 1אכע

«f דעז io  i n  iv imp אוגיין ijw •די 
 ניט י1»1 סאן נאטיײיד. ipo רמם,

אחד קײן יון סוניעז לאיעחאע אײן מוו  ג
if finp M ,נאװייזען mop to* חאם 

 םאסזז די if no •לעםען, if געחערט
m i l םעױמי if נעקלינענע. די »'m 

ns פי(ט אעז tjw no in * ’ f i t חאט 
r»oo” ioroioio m אינש־לימ oan 

ro,׳ זיין אזיוי סאיאגס, חאמזא׳ס »ױא c 
, otrn אױי m s  now: o n ײנן s ז o 
vsהאנען ״ tMP.ift”P •tfoiifto’no 

 iP’OM ,ijmptpjm* orJ oon.f אזינ1 דאס
 oPfiift Dai ױאלס ip אױנ סאתזא, ניס

n  .too גאמענלאת S3 tnon ifsoo
oion ־ קאתזס׳ן»no oooloo o n  ro 

 fifttiM סרבייסאוי די ײזען.1ס חױב די
m •010ײספ  PR ,1PM0 03013ft tf 

rs ’in no יתסאן3 פסו סו־ייזעז if ניין 
tn rn וײ סון תאײזס׳ן town סים :s 
jnpn נסיאײיא די n o  no טסל ipiipj 

opooft. אין pm osoromop o נים 
t«p tfnfj .׳אםיי־ײאץ ooi tiw איײן 

 מד חסמח tfooo יto 1 ײי מסױיזס,
o n  o w r. גוזיסען iro n, ויננעי. ז״ע־ 

om1 ־ noי ,om nn to* װסים »T

i אױוי ססייו if ם3עריױ n נאלערייע i s’ 
p if i  if| ײ 1 תארוזס׳ן  זיי no װעסען נ

3 i n  no11’ נאר 1אגע in io o c  ootip 
jir Vcvt i n סאזיאלען ’if ii »oin 

lie ויסלט יײ qn ט3?וי1ע iv ״זינגען״ 
iv אױנען י1 אין r’SMto i f ” i p i חילאפ 

m o  if f ’t iim 3 א אױוי סטיין’>’IW
ifooon, o סיאץ n  ifm if״ ’i  jm p

;i איו גאיעײיע  if3o״o אאע אױו נעױען 
30 !,fO” P3’taP11P03®1M )10 n«31P’ 

o n  in v i if  lot נעטייפען .OP’itp 
 S3 יסנג intiot״ ױינען סייללאד ׳סװאכא

*iv.'ooc נעטזמם ייר *ײז פיס י1 אױןי 
 םענ־ י1 געהאס ען3חא זיי ini גליסייך,
 י1 אױןי יאנג ׳טםונלען ?זטײן if רינקייט

 tic 1אײנע אין Toinop העו־ען no סיס
רסלען. יםטע1פא זײנע

*Oom»c םסנסט־אוי in האט אױך
1 otpomipקונםט י pmo no• מיט PPO 

in האט טען”דםסיתסטענה1א זיינע o 
i n פאױעפרײם 1פס:א:רא p’HD pen 

1 |f r ’Hfמאסען י po ראפ •’nvtfio 
or#o i• נממאתען ױינע קעיט f ” t iio 
chip .סיז פנמט פעהינפײם i n n ~או 

o חײם, פ״טער in tuos סין p m ’M 
ipo”3io חיימען omOP pm סן נעדחפן 

 נעמאוםט האס מען און גאםט, אסטער
o ײי n נססם נמיסען Iffor iv•

 קאנען oirr םאציאלער no נעלט
ioocmm חאנעז די זסנען, םיל n o* גיט 

r קונסט. י1 ען1«סנסססליזי lf fP ’o o n 
opt ,1 יס, — גוי 1די י׳־נםםלער ivooי 

סום־ סאצ־סיע י1 יט.1 קײנראי י,ױ,טט
con ,tiim םאציאלע י1 !יײכהײטען, o 

o n  oipoot’Dioc 1» יועפען  םססען, י1
oon יעכענס זייערע סעסטעט1פא l i n 

*tp f’M oipor P’isoc poips’moo ,i 
pt, נטע1מנעז1א cotnvtpo סלסםס, און

t oiopoioo oon״o n p״*op n n n 
i פינוליכקײםען n  l in פיאנעניע use 

Ppp’otr o ײיר פײיט׳ ipi קסטסמע 
no ״מאגפן o 101 איז יעפען״ ipso 

 פאר׳שלי־ iv אענסנצען םספסלאז סי?טען
oon ,tn םען ’o n  ipdoo n  ioe פירען 

1 ivקונםם שון טעטיאןן י no נײסטיגען 
1 .D11P10א pPoc ׳*oct’P o n  OfOC 

i f<םאלח יסס ׳ ipPoDt’p o n  oP’t m, 
 iptpc,׳ קעםטלער dpi ציפט שאיק דאם

 ־”1010 די ײי ivoo! ipo זאיפמפםיגעה
poi’otpooo. n םסלת, םרן בפר  ’ii 

o *יין ים1י3ם n הלאס oon ײ in ז ’fos.
i n  n» ט3לי פינםםיער ooi .פסלפ 

ippdoi' p in p’ זײן שע»ם *poo” i03 
tin, זײן *twpt pt” t ,ddoip ottiDor 

1 ipiט  to «| יםi”ip iphp, 1 אן tie י
ipoininpuo 1םאציסיע ipi ,pocop 

o ,ipc’o ,ipd”13 o n  no״*ipii03 r3 
ooiotr |P3’P איו ל?נען. שאיקם שון o n 

”ipt’i® םסי ii itrto op po  ipiin o n 
o 1אי ײי סנית n פאל o ,ipo3’i  o lit 

o m o  ,m o o 1יזסכעסזיטס. ipso 
i אױך n זיננמר iptpii iop נוױס Deny 
m איז pitio’10 זיין סין |Pii דא| ust

ip i עיעטענט o n  no סרמםיין IPO’n t, 
o n  no ׳ סינעמײןo n  lit ,opipe אײ־ 

T סייפינ im .inipo’no’o no iv iin n 
ipp’o r oiponooi’o iim ipii’t i n 

if איז t’t ip i  n o  ifii o’n t זיין •O’lit 
p״ipii ,o ׳’3 זייןopi’ii *ne ניט ioi 

iM• ioi ,ippoorpt poi’i’coi n’1 אױוי
lit Pin D011P lP3’>tl’1»P11M o n  1’1M

opi ,פסלח ne די •o i pm'o .ipdoo 
P ip sn”| 0*1 חיח״ש, ipo’m  i n  oon 

iv ti’t ipttB’103 i n  ,lo ’tro ׳,o n e 
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שםועסען שורצע
ע רעדאקטאר 6ד  |jn n w

n ר די און  ע י ע ל !  «

י •1לי — גיז• בן יו«ס ימסרמןוײע* מ
 או<זער לוי« #און #געקר*גען חאבעז מיר

v װעיכען י1ױי מענ״ען, » *ון אורמײל, o 
1WP י י  װעגען *רח, די »יז *אילאזעו״ י

׳י1ברי יײער »ין דיסמקו^ר* איר װעלכער
ן ״יע?לױ.  ג«ג«ען דעם ײ

 •וו *ען בלויז געײנען זיד זאלען «רײד
 ט#כעו דעם «וליב ייר לוינםי *י ס^ר#• דעם
vw ?ױוגעמאן ד^ס קען געײילד  װע״ י
פן יסנילערען « י1אוי רען  איזף, מער?:ז ? יו

 די או גי*, לײקענ® קארעס»«נדענ® אונזער
 -1זי גאנץ םיםברוינ:ען סעגאען דאזיגע

 עס ׳װי אזוי ttt$ חאנדלען און *םעלונג, ער
ײן #נער ױניאױלײ*, *אר נימ «אסמ  םיײ ז
 װע• געיילדער א םאכען םי® דאס איז# גוגג
ג סעז װעא דעם גען  מעחר חעלוען. װ״ני
 סעמא״ n אביסעלע עכדערען ײןגלען זײ ני«
ן דען ו  אבער חאנדלונגען, שלענאע זײערע ן
 זיד, ®אריטעח® בל״בען. װע» אלעכטקײט די

מ די ײאל®  ײאלט בעסערע, » עיעס געװען ײי
אן די  דער אבער טאן, עועס געקאנפז ױני

 «אר געסטעער ןזיק נים זעחר איז מ^טעגט
 באדײטענד ײ;רען קען לאגע די דעם.

״רײבער, דער אונו פארזיכערט דאן ערגער.
 עטוואס טעג די וועט ®ע^ליד• ייייט ייי

 לאגע די װעט װאס װערען, אונטערגענומען
 גע־ װעט דאס אבער בעסערען, גום ענדערען

 1די און 1״טילע W א יױן״ װערעז מ«ז
 חאל־ אלעם דעם טוליב ייו*ן. «עןילן>םאט

 בריף א״ער דערװײל גלײכער «אר מיר טען
 » אוװארטען לאםיר ע:מלינען.1י»רע ניט

 עיעס קענעז יאד װעם א»זר טײט, ®טיהעל
 םיר ע»ענטליכקײט. דער אחן װערען געטיה
1W ד 3 ײ  ®רײבען *ו ער«טע:ם, אבער, י

 ערחאלטע די ײעגען טײנונג יײער אונו
 ®טי• » אין *װײטענם״ איו אינוארםאטיע,

 סטנים טערקט איר אויב ארוםו *ײט קעל
 װירןןליך י¥ל ייייב טארבעםערוגג• פון

מיר אז זײן, קען אלטען« ביים בלייבען אלעס
 או חוד <ליכ* אונזער אלס עס ■ילען ז$לעו ,

בריןי. יײער טארעטענטליכען

ס סיד ס יל •וי ײד «י  עױ• געםער הענאן י
דעם אונאער םיר װאס ?לעיען,

גוי ולןר•  לאטיר אורחא, אגב ארײבען״. ״
 ענחד די *יר ?♦סיליםענא • געגעו אײד
 גוואו אייד »ין •*רגעקוטעו »יו װאס ׳רונג
n ני•, טעות קײן תאכען םיר אוינ װײל t• 
 איײ גזגװען אויד לאגג ני■ ער׳י• ד#ד איר
לע?סטע. די «ון נער

ױד טיי״ אונזער לוי• — סײמא!• דייו
 ח#• טלו װאט •װאכסטע• דאס עס איז נונג
 אין אםת, ■עדעו. אײער «ון געזען װען בען
ען «ון םלאנח דער ב  געמאבט איר חאט ^יי

 ד?ס אז טורא, חאנען טיר ^בער ׳£ארטאריט
 דעם &ון דואבון דעם אויןי געשעחן איז

 ב«ן- נים דערםיט זיד קענען מיר איגחןןלט.
• װעלען טיר סײדען גיאען,  1VP ח*בעו ני

• א«ר קענ• דעם אױן״ ^בער ׳בעסעדס  גי
^ונגען. גרויסע *ו קײן לײגען חן
*ארעוענטליכט. װערען װע• — .p מ.

 אײן אין חאלטען אוגז װעט #איר #ז
 מיר װעלען קלײני;קײטען, אזעלכע צואיקען

 די טארעןענטליכען קענען גיט קײנטאל דאף
 איר װי מײסטערװערק, אײער ׳ז«ד גרעסןגיע

ט i* און עס, ווו v t אונרעכם. טיט ניט
חאנד־ אלז# טיר װעלען — .p—ב רוש.

 װן>ש ■לאן. איגעמאגטען דעם לױט לען
 ח#• ^גןראגען, ן>גדערע אײערע אנבאטרע£®

 *ו דעם אויןי ®יימ די גיט יי«ט מיר בען
אועטער. פיל״כם ענ^שערען.

 אוים אײד זיך דוכט עם — לאאין. ב.
 גיט ב»ןניחוגג דער אין זײגען טיר אז נאר,

 גע־ נים ■אוט זיך חןןט איר ?אנזעקװענט.
 מיר גלויבען דעם חוץ א אר״נגעטראכט. גרג

ן כעס אין איז םען ״װען »ז גיט,  חזן, אויו׳
 אלס •וריגגען״. גיט ■np קײן מען דארף

 לויט אונזערער* *באװאוגדערעו״ אלטער אן
 זיד ד»כט געמעגם עם *יר חאט ארײבט, איר

 מיר װאם אלעס, אויןי מי*ט אדרבח, װיסען.
 די §אר ענין דעם איבער געאריבען חאבען
 ב#־ טוזען װעט איר און יאר, עטליכע לעןןמע

 ז?ר דאם מוזען אל״ן מיר כאטט װאוגדערען,
 װאם, אויסגעחאלטענקײם. •טרענגסטע די גען,

 זא־ ניט אוגז אויןי קען קײנער אבער װאס,
 װעני;־ ^יטראם. םים׳ן געחען מיר אז גען,

 קאנזעק־ זיכער טיר זײגען דעם אין סטענס
װענט.
דעם ניט זעחען םיר — ?רענסעא. נ.

 װירקליד אוגז טוט עם — שאטירא. ניםז
 חא־ װילען בעםטען .ױגזעוי טימ אבער לײר,
 פאר• אוגוער חאלטען געקאנט ניט םיר בען

 געראדע םיטינג. *ום קומען און ••רעכעו
 אזוי געװען טיר זיינען אוועגט יעגעם אין

 נ?ט טיגוט קײן חאבען מיר אז פאר׳נוםען,
 װןךי טיר ענם״ולדיגטן איאזפארען. געקאגט

 אנװעזענד אר£עלען8 גיט געװיס אבער לען
ײן *ו געלעגענחײם. ווװײטער » ב״ ז

D. *טוזען אויבעױאויןי פיו — ה־־־אז 
ד ־םיר ״  ער־ וױיל, *{"[", םי® ענטוערען י

ײ חאבען אזטענם, ײז דאד ם  גע- עגליכע אן *
 זיד גים ײעלכער ראזענבערג, אב. פון שיכטע

 *ייט. עראםער יענער אט מיט א• םײסטענס
 םיר און זאד״ גרויסע טו א עם איז טװייטענס,

 װאלטען םיר ניט. ילאץ ?ײן פ׳יום חאבען
 עס ®ארעפענטליכען טו געראמען אייד דארום
 גאר אדער *ײםונ^ טעגליכער * אין אדער

 טאטער נאד זטורגאל; מאגאםליכען א ײן
ן אײנגזדפיארט, דאד איר זײ■  עס װילם ױ

 ^גערעכ־ דער אין געדרוקט ז*חן דורכאוים
ױ ויזיקירעו איר קענט טעקײט״,  אונז דאס י

ײד װאמען מיר פאראוים, אבער י
גע־ אזטארק ב»זונדערט אוגז םוז זאו

 ױארים םטאנס, א חאבען זאל זי אז יעלעו•
 ״גערעכםיגת״ט״ הןר אין •לץ יטיקעל יןדער

טייער. זעחר און זעתר אונז פאר איז

 אין גע£ינען וועט איר — רובין. יעסב
 גאנפע די *גערעכטיגקײם״ גוטער לעפטען

י דערטײל• נאףיח ו  אײער טטײגער. אוגזער י1י
אבער ®נדערפי. עםײאס געװיס איז אםײגער

 אנ• ײאס גיט. זיך ענדער• גופא פאק•
עי באםרעפט ײ ו י רי  קלײולענדער די *ו ױ

 «ו וי*ד, דער אויןי אזםײן «ו קלאוקםאכער
• אז« טיר, דענקען כחווו, די מאביליוירען  גו

 דעם אין אבער געטײנט, איז יורו^ דעי ווי
• ער איו מאםענ• י טיג ט«ןןרק נ  *וליב נוי

טןנםים... *ילע «ילע« גאר

 עד- *ו •װער איו עס — םרידמאן. ל•
 נים קען עס װארום *ײלען״ די דויד תלערען

 אײד ײעלען טיר אז און װעיען. געדרוקט
 געטריבעו, •לעכ• איז עם •? זאגען, «וין
 א• 1 ײערען קליגער דערפון דען איר װע«
י װאס ד ייטעז םי ײ «: י  איבער לײעג• י

 וחד געײ^יעז •ארעפענטליבט איו װאס פלעם׳
 פון ״גערעכטיגמײ®״ דער אין עגין דעם גען

• ארםיקלען פארגלײנ• »ניערע. םי
ן יײעיזנו  פאחפאיין אפטר, װע•, איר ױ

ר װעז חילוק^ דאם » יי  אםאל חאבען װן
י יײ«י ^י י י י װעלען י«״ר יײם״ 1י

. ■ ■■■]. . .1■. -  ..■B"!!'■■■ ■■'... IIB.J
 דיזער וחננען מרײבען צו באמלאםען

חנז ו• טר»נע חנ מ אז  םארלוײ ארםיקעל. ב
ײך םיר וחנלעז ממ ם ראםחען ברױו א  גי
 l*q וחנלכע םאר סחעע די םרינהען «ו

 רעדוצירען וחנט ױ ד*ס גאראנםירט
ר ע ײ  װצ• ערתלערוגג גענויע » געװיכם. י

ס רום  איז יעזעז איחר וחנט צזוי איו חו
ארםייזעל. נעסםטון דעם

 עדי• דעם אװיאען װידער^פרוך םינדעסטען
 לע«• פון פײדז• ערטטער דער און ט^״יעל

 ?לאר: עס סאכט אלײן ק^ןעל דער װאך. טער
 םאגד דעם אין #גון פײט״. א אלעס ^פןזי
געװא־ געאריבען איז עדיםאריעל דער װאס

 דזטע־ א וױ א?ו« אױםגעזען, עס חאט רען« •
 אויסגעמידען געקןזגט װאל• p?noo נעראל

 קורפער גאנץ » אין אבער זיך חאט ׳װערען.
 פאסירט דאס װי געעגדערט, לאגע די *ײט
 די אז עם, ח״סט פעלע. אזעלכע אין אפט

 טאקטיח. אנדער אן געפאדערט ח^מ *״ט
 אין אז ״פארא*ײן א?ר םוזט א;:ערחוײט

 עס און גיםא איז קאמף פון םעמאדען די
 די •רינגיפ. װי ?אך, אזא «ײן נים טאר

 בא־ װעלכע אײנגיגע, די זײנען אום׳טםענדעז
 ואר״ םיט אװיםקוםען טעםאדען. די •טימען

 םיט רעכענען נים זיד און םעטאחןן טיגע
 *די אין מוז אום«טע:מן* און *״נז דער

 דורכפאל. זיכערען » *ו וירען ועלע טײסטע
 דעם• װעגען אזרײבען פ«ל באדארפ• װאלפז םען

 דעם *ו אוםקערען ?יך םיר װעלען אפאר
 אבער באריכות; אים באחאנדלען און עגין
ײן זאל דערוױיל ואר  קוראער דער גענוג ז

ענטפער.
 װאלט טען »ז נו, — קרעאםאן. מ.

 טענער, די «ו רומס בעסםע די אװעקגעגעבען
 עס װאלמ םײדלאך, די *ו ערגסטע די און
• חןן  ניט דען זײגען ערגער? נ«ד געװען ני
 בא• םער ביסעל א «ו בארעכטיג• פרויען די

 דעײ אײנןאד מאן, דער װי קװעםליכקײט,
 ®םאר• אום דאר געחערט מאן דער װײל פאר,

 חאט איר אז ארניבט, איר גדילעכט? קערען
טי אזן דום ערגסטע די געחאם  חויז, ױני

 זײנען עס װײל דערפאר, ערגסטע די און
• דארט  ״איםפרואװםעגטם״. קײן געװעןו גי

 געיןרא״ איר װאלט װאו אײך, מיר פרעגען נו
 Von בעסערע א גןןלם דאםזעלבע פאר גען
 װאל• עס װען רעכט, געחאט אבער װאלט איר
 געעטא־ זײגען װעלכע בעסערע, געײען םען
• אײד ?ײ חאט םען נאר לײדי^ גען  גע• ני

 אויןי אזוי. גיט אבער ךאם דאד איו געבען.
ך באקלאגט איר װאס י  די װאם דאפ, איו ו

 מ״דלאו. די געקראגעז חאבען רומס בעםערע
 איו קלאגע אײעד אז נים, אלײן איר פילט

• און אונגערענםע? אן  עם װאלט װאס מי
 פון םענעדזעער דער װען בעסער, ג?װען דען
 איר, םײגט ? םאן א געװען װאלט ■לאץ דעס

 יא, אויג 1גזחאנדזנלט אנדערא װאלט ער אז
 ווןלט 1ד* געטויגם. גיט עראזט ער װאלט

ן געגען געחאט דאך ער י  און פרויןן. אלע ז
 קאנםזס• * פון םענעדזפאנר א «ו װײ און •ד

ײ, חן «יין פאילארען חא• װעלנער פלאץ.  נ
 פאר• דעם חוץ א גזףפלעכט. אימעס אונזער

 אײגענםױ אי♦ חויו ױגיטי די אז איר, געסם
 װזניען םענער טלונח. •ײדעלאןע א ליף

 אומ• די אונאער •אלאריר•. בלויז דןר•
ן םענצי די דאריזנן ••ענדען  *וײידען חי

 פון זמזגוזח דער ארניער אםאל ?יך פילזן *ו
 ןײער זולן ע• ipih נאװע* • אלפ פרויען.

 #?יד באקלןכט װאס דער, און איגטעדעםאגט,
 אײגענטליר ווײפ ער »ז דערמי•, גאר װײו•

איז. ער ויזל• װןנאןר יויןי ני«•
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אױפמערמזאם מאכער וױיסט
x ר א ר ע ענ : • • ש ר ע םנ ן נ םן נ י ט ו רי »וו נ

ױיסט ײקמרם ו אן ם אל יוני ס א 25 ל
װערען *#:עהאלטען װעט

^ א• » % '׳ , a+r***'

סנ, א ש ר ע אנ ר ד ע םכ מ ם פ ע ענו 7:30,15 ם װ א
ץ ען א װ א ה ט ע ל, ב ל א ט 2סו ה ס ע5 אי ט. ט ױ ט ס

 װעט און טעטעקײט, איהר םון באריכט א אפגעבען װעט באארד עקזעחוטיװ די
 ארבײט. ארנאניזאציאנס צוקונםטיגער אונזער װעגען יאעגער םארלייגען אױך

 אאע •ראבילעמעז. טרײד םאריציחנגע װערען םארהאגדעיןט אויך װעאען עס
מיטיגג. דיזען באזוכעז צו אױםגעפאדערט זיינען צ5 לאתאיל פון מעםבערס

- ע ר ע ײ א ־ ר ע מ ר צ נ נ י רי אן ^ ס,)ר יגני רד ל א ױי הן ו ט א ע װ - ם ע ד
ר ע ײנ ט ק ען ני אז ל ן ען ױי ען. א ר ע װ

גרוס, טיט

ױו עסופ ד מסז ר א א ל פון כ א אן 25 ל
ס ל ר א ש , ט אן ס ^נ מ ״ ש ר. דז ע ס

ר א ע פ עו נו ש סי א ד הל ו ץ נ ען א צ אנ ײ נ פר
דזגר םאר סובסקריפ״פאן יעדען םיט

שטיסע״ אונייםעו ״פױיע
 ארבייטער בעסטע און גרעסטע עאטסטע, די איז ^טיםע״ ארבײטער ״םרײע די

 . דער םאר פלאטפארמע פרײע פוא״פטענדיג א האט אםערילןא. אין צײטונג
םראגען. ארבייםער און געזעליטאםטאיכע אאע םון דיסהוסיאן

קײן כךנעם פאר האט און ניט טובה׳ס קײן רךנעם ״טוט
ניט.״ טורא

פרײט*נ. יעדען חןרשײנט שטימע״ *רבײטעו ״םר״ע די
$2.50 סובםקריפשאן יאר אםענט 5 קאסיע אײנצעלנע

ר ע ד ע ר י ע ײ ר נ ע ב ײ ר ק ם ב ט םו ט קו א ען אין ב צ אנ ם םריי ג ע ײנ  א
ע די פון ד ענ לנ א ע 5 ם ש םי א ל ר. ק ע כ בי

װ א. ע ענ רג :טו
 קינדער און םאטערם

הױף פריצישען « אין
ק ם. א םני ע ט ס

ר ב. ע טנ :זו
 װאפען די םיט נידער

קינדער מארטא׳ם
שע - רוםלאנד. אונטערערדי

ם כיכער 5 אלע אדער דאלאר. 6 פאר םובםקריפשןןן אײער טי
פאר ביכער גוטע זיד אײנשאםען צו געלעגענהייט בעסטע די

וױיניגגעלד.
לעזער די *ו ביליג זער םארהױפט װערען ביכער נוטע סון אױבוואל נרױםער א

שטיטע׳/ ארבײטער ״םרייע דער םון
שטימע!״ או־בײטער די״פרײע לעזט

FEEDS ABBEITEE 8TIMMZ
23 Rutgers Street, New York City.

טינ ױנ ר ו א מו ױ פ עז ״ ױ פון ל ס ײ ס םינ כ חן ע ״נ
 האלם איחר אדער וואוינונ^ אײער פון געםופט האט איחר אױב

 אױב אדרער. נייעם אײער אפים אוגזער אין וױםען לאזט םופען, בײם
ןדיטונג. די בא־וםען נים איחר װעט נימ,

...........................................................................* •• •• נאםעז ?
...................................................................אדרעס אלטער

ער . אדרעס ניי . . . .................................................................
. נום. לעדזשער..............נום. לאקאל . . .

:אדרעסירט - >
CERECHTICKEIT31 Unto■ Sq., New York.

ט ^יז ע פאסראנ ד ע ס אזנו ד ע ײז ס עו חו א

ם, הר םינ א סז ס, ה ר ע ד א ר אנ ס נ ר ע ל ש אן נו מי י
82 לאסאל

.7877 סטיױועסאנם טעל. סט. טע10 א. 78 אפיס

אז םעםבערם, אלע אויפטערקזאם םאכען מיר
ך א ם נ ע ן5 ד ע ט ר, ו ע ב מ ע ט עו 1921 ס

די װערט

ע רנ ם ענ ענ ױס װ ס ד ת רי ע או א ס. so אױןז ג װ
ספעשעל א בײ איינשטיםיג כםעם געװאחןן געפאםט איז נאשלוס דיזער

.1921 *ויגוסט, טען15 פון טיטינג
אנ־ ױניאן, דער פון אפיםערס און שאפ־טשערלײטע די כעטען םיר

 שעפער דיערע אין ארכײםען װאם עקזאםינערם די אז געבען צו טונג
שולדען. אלטע זייערע באצאלען זאפארט זאלען

:גרוס כרידערליכש םיט
װ טי ^ ע קז ד ע ר א א ל ב א ק א JB2 ל

ר, מ. ע ײפ ר מ, י. ט. •רעזידענט. ג פ ש j« םעק. א j

שעפער תאאױן די פה טשערדים
m m

 שעפער •ראטעקטיװ די ®מ טשערלײטע אלע
 און נעטען דיערע ארײנצוברענגען געבעטען דינען

 דעם cpw ױגיאן, דער פון אפיס דעם אץ אדרעסען
סטױט טע23 איםט 40 פלאר, טען3

, ס ח ג ט י מ

שײ ץ דז כ רו
אפיע פראטעתטיװ מענעדזשער

i ל•־״ W M M *»♦׳* <־• K״- ׳*I•־ «<׳• <׳• <׳* <-• ׳•  t z

ס ר ע ס ע ר פ
דער ®ת

t זניאן װייסט און ןררפם
 באשלאםען האט באארד עקזע^טװו אונזער

 אװער־ rp ארבײטען דט טאר •רעסער קיץ אז
 פת ערלױבניש די דערצו סױנט ער םײדעו מיים,

 באשלום דיזען פאלגען ניט פאר יוניאן. אונזער
 כאשטראפם שםרענב זעהר מעמבער יעדער װעט

װערעז•
<» ♦

א״ינצוםי־ געװארען באשלאסען אױך איז עס
א באשעפפױנוגנם א ױניאן אונזער אין רען  ניוו
 װאם. מעמבערס אונזערע העלפען צו דאדורך אום

 כאשעפטעוננ הריגען צו חשאבס כךן ניט האבען
 אלע 8אױן מיר פאדערען דארום יוניאן. דער חדך

 חשאבס rp ניט האבען װאס מעמבערם אונזערע
 און *פ״ס, אונזער אץ ןערסמױחשיפר » דךנלײד

 סרעפםען אונזערע אלע אנװענדען װעלען מיר
 די פאר סרינען צו םעגליך נאר איז עס וױיט וױ אױף

אדבײם.
ס ו ר נ ט ו נ

װ ױ םי מו ה מ ד ן ר א א ץ כ ל פ א מ to ה
• ijfiwfljo JjTO f •

.lyaowoiyo time, 1921 פרײט־אג,
 אינטעתעשצ־ דער ®מ ענינים

•רעסע דער אין נאל
).7 8זיי פון (ש<וס

 אונטערסענינקײנ^ שפלאפערײ, אן פען
 אויסג׳ד װערט טויזענטער יאר חרך

 א פסינאלאני^ שסלאפישע א ארבײט
או« לענעז׳ *ום באציחוננ קגענטישע

 שקלאפען זײגען נאװאוםט, איז עם וױ
־ צוס עלעםענט נוטער סײן ניט תי  א

י גיוירען.
 וײגאז םיר t» «יד, םארשטײט עם

 אין פרויע) די טאדלען *ו לעצטע די
 םון םעםגערם װערטע די און אצגעםײן

ר  נ»* ױניאן טייסערם נודם װייט ת
 חא״ םיר וואס זאכמז, די םאר זונדער

 געזעי• דער אנער דערטאגט; בען
 רעכענען זיך מוז טוער שאפטלינער

 םאסט דער און פאסםען, אלע די םים
 די איז טאנ חײנטיגעז ביז »ז איז,

 דער אין גאםט א נאר טײדעל ארבײטם
 ווי נאר זיך י1אוי סוקט זי וױיצ יוגיאן,

 דעד ■ראדוקציע. יער איז גאםט »י1אוי
 חתונוז — איז םרוי יעחנר 1פי אידעאל
a האבען. n  tic איז זי ױ*ס מאמענט 

 t» ױ, האפט נעי»סעז, שכל צום נ*ר
 פרוי » םאר נעטען זי טמען, ז*ל ״ער״

ט זי פארזארגען און  נוטם. אלדאם טי
 איז עם װייל נ*ר ארבײטען גײט טען

 טיטלען חאבען מוז םען װייל נויט, א
 יוי1א opip םען *נער רענעז; *ום
 אפקױ *ײטװייליגער » יןי1» ױי דעם

 כאראקםער־ דער איז דאס םעניש.
װנ«ױ םרױ, יעדער םח שטריו  אלט, י

 חנװאלחוי*־ יראסט, *חנר נעבילדעט
 :סאנםערװאטימ אדער געשטימט נער
ם; י1י1א וארם1 מען תני  1אי דאם ח
 בא• װ*ס נעםיל, שטאמסטער חנר

 |,1א פמיענשאםם נאנצע די חערשט
■ די יך1,א זיר םארשטײט שי טעסמר

יװיאן. מ״קערס מדם װייט דער םון
אנו א װען  מען fin םלחםח פירט ל
 םעז »כט סאלדאטען, איז זיר נויטינט

 די סינחןר, טרײםטע די סרינען צו
ט איבערםילט זײנען וו*ס  1* ליבע מי
 פרעםדע, נעסט, םאטערלאנד; זײער
 א ייעז םאלדאםעז. שצעכטע זײנעז
ד םאר חאמוי « אנםירען מיל ױניאז  מ
 א האבעז זי מח באדיננמנמז, םערע

 יעדער ;*רטיי שטענדינע » םעסטע,
 מרבנעדמננעז זיין מוז איינצעלנער

 «ר*־ די אז םטזײז,1א11םבא דע טיט
 pc קוואל שטענדינער זייז איז דוהציע
אז די W 11א לעבען מי  אײנ־ זײן איז י

 א םאר קאמוי דעם אין פירערין צינע
 סט-1א11כ« דער *ט לעבען. בעםערען

 ארבײ־ דער מאכט o*ii ד*ס, איז זײז
 ד*ס *בער שטארס. באוועמננ טער

מ א אין םעלט א  די ם*ס נרױסער ג
 םון טײל מערםטער דער 1װא מניצנם,

 אט און םמיעז. זײנען מעםבערם די
 פרא־ די אז באװאוסטזייז, דעם םיט

 לאקאל םון פירער די רעכענען דצרפט
 גארמענט לײדים אינטערנײשאנאל 62

װניאן. ײארהערם
 נודם װײט דעם איז םאסע די —
 איז װערען *ײננעםײלט m טרײד

ײ  י-1געב *םעריקאנער די :חילקים דו
 גע־ צי*ג«ר1*ל11רע הײםישע די רענע,

 סלײנשםעדםעלדינע די |1א שטיםנמ
 בא־ דיװױס מר. ה*ט — טײדעל,
 סצטענ*־ ערשטע די םײ — טערקט.

 דעם ן1ם זײנעז לעצטע די םײ איז ריע
ר דער םאר װערט שמאכםטען םצמע י
 זיד שםיצעז םיר וחזמען יןי1א ניצז.

 ה** *ם11 די, זײנען שטארטםטען »ם
 ער־ םאציאליסםישע א באקומען בען
 *ם11 ;היים אלטעד דער אין ננ1ז1צי

ט האבען  צי*•1י*ל1רע נעבראכט זיך םי
ט ;טראדיציעם נערע װארט, אײן םי

ײ ;םט1א11ב» קלאםעז זײנעז װאס די  ז
ד 1םי «ם ניבען  םעטינע די ארױס זי

 םארטראטעז זײנען װאם מעטבערס,
 אונטעו־ *לע אין סאםיטעם, אלע אין

נ1א װייל נעםוננען,  הײם דער אין י
 געזטן םאנטאזיע אין נאר זײ האכען

ם םיליאנערען, מ ױ חד1פ*רש ן1א ל עג  ו
 טאנ• םאנ־אײן דא עם זײ זעהען ריי,

 םילען דא ינען.1א זײערע םאר ים1א
 1צ םײגט עם אס11 אטת׳ן דער איז ויי

ײ ז1א ■ראלעטאריער, » זייז  סעטפען ז
אטאצי<ג1צקטפל נענען מוטינ
 טאכםער קלײנשםעדדטעלדיגע די
 ווטגשן ואתדער1 *ננןחמרט זיר האט

 םח בילדעל נעזען חאט זי אטעריהע.
א• זײנען d*ii טײדלאו, בצהאנטע  נ

נאלחננער דער אין נעװאחנן גליסם

 מלאוט זיו חאט זי אױף און סייגײ׳
ר אין  נליק. 1V3H ותלט וױיטער ת

 ח*ט מױפלינקײט חארט׳נ די אמת,
 עלעגד דער {אױסגאנינטערם איר
 זען נעסצנט איר חאבען צרות די און

 איז ױ לינט; אנדער אן אין זאכעז
 DM שא■ אין נעגצננען אין־נרױח ס*ר
 חנר איז גענאננען אידנרירח פ»ר איו

 טצוםריתן,1א טאקע איז זי ;ירניאן
 דער־ נ*ר פרידען1פצ1א איז זי אנער
 םיידעל• פערזענליכע, אירן װייל )פ*ו
 צייגנע־ גיט זיך חאנען חאםטנגען שע

ײז איו זי ;געבען  רייכען דעם יף1א נ
 נע־ גיט זי שמט ער װ*ט פאר )י1נח

 די ניט םאמינט זי ;כלח א פ»ר מעז
 לעכעז o*n חבר׳טעס, און נצקאנטע

 געבאטען; האבען לײט dm ג*ט װי
 נאסץט, די װענען װייגיג טרצנט זי

 אין באדיננוננען, צת3שלע די װענען
 העדט זי אח ?יך״ נעםינט זי װעלכע

 ,ער־ דעם י1י1א חאםען 1צ אויף ניט
11»לײזער״

 װניטי «ן סטודענטען די צו
 ארבײטער ®ון אוז סענטערס

אונװורדטעט. •י
מז אונזציע »לע ענ  חצבען ווןןס סמיי
 זײגען װיוינונגען, זײערע ױן ועםוופ

 נײע זײערע איקען *ו אונז געבעפען
 גזדייהם זאלען אדרעסען די צדרעסען.

 דע• עדױקײאאנצל «ון אויס אין ײעחגז
יארק. גױ סהװעו/ ייגיאן 31 #ו»ר»סענפ

3$ יוניאן.ממאל פרעםערס־ מאאוס
ר א ע מל עג סיננ ר םי

— J1B —

ע8 ר ל ע ס חן ױ פון פ ס נ אר I iי

װערען *#נעהאלטען װעט

אנ ם אנ ס, ם ענ װ ען א ט ר ט ע םנ ע ס פ ע ס
i

כראדװײ איםט 176 האל, ״פארװערטס״ אץ

ר די ע ל ױ אנזו ר עו־ נ ס ע פו
טיטען װעלען

ת, כ ען דעם ש ס ר סז ע כ מ ע ם פ ע ס
סט. סעיןנ»ז 21»לייסעאום, לי־גו*־ ודיער1נר*נ איו

|1א מיטיננען די 1צ הומען 1צ נענענמז זיינען 35 לאקאל םוז טיטגלידער אלע
ימיאן. דער tie לעבען אין נעמען אנטײל

מענעחשער. ברעםלאו, חש.

— פון רירעקט װיקטראלא אײער תױפט ־
ל ו א ס ם נ ר י ו ב

 גיכען װעאכע איגסטרוסענטעז, ׳פעחגע גרױסארטיגע,
ם  אויסגעמטא• ארבײט, םײנע טאז, סאארעז א אחי

 אױסבעסערונגען. ■אטשנטירטע אעצטע די טיט טעט
 מציאח. זעאטענע א עס איז $100 םון •רײז דעם םאר
אםםער. ספעציעאען אוגזער דורד עס איז טעחר נאד

יעצט אפפער סםעשעל א

טה̂ע85 גראפאנאלא,וױקטראלא,
רעקארדס ראלאר io מיט

דאלאר no צוזאמען

נצאהלעז
בלױז

ד ל ם א אנ מ
___$1,250 ביז $25 פון םםײלם אנדערע—

גױמיבקײגערעפערענס דתמאײר.טיץרפ
g זײנזמ טטארט יתזאחנ n r  t m 
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n דזש. פון טעטיגקייט יאד 
קאנטראל סאניטאוי אװ נאארד

).ft זײט •ון דולוס

 ניעט#•-צװאגגס די וױ נעסער סך א ®עיע
דעןי

 די םאגגען װאס איגסיעיזטארס, די .
 דעם אױןי ״עעםער רי אונטערזוכען אן װאך

 בא־ די אינטערוױועז װעלען יאו, ערםטען
 טיןןעראײט, די און שעפער די pc לעבאטיפ

 •צאם, אין ױניאן דער סון סארטרעטער די
איז האטפרייגטס אױשנעניעז װערען אין

 אין דנעױז״ט די איז ריינין״ט די באצוג
 שאריכ• אין זונען װעלען זײ שעפעו. די

 יןא״ די שעםער, די אין סערעון די טען
 ארבײטער די pc ביידען, pc אפעראציאז

באיעבאטים. די און
 װערען אײנגעט״יט װעילען •:עפער די

״בי״, ״אײ׳/ יןלאס תראסען: סיר אין
 און ריינליכיזייט דער רויט ״די׳/ און ״סי׳'

 ״טעפער די ישעפער. די םון זיכערקײט
 י,יאס אוגטער ארונטערקומעז װעלען װאס
 איגספעיו״ pc װערען כאזוכט װעלעז *די״
 מוזען זץי װערען ז״ ביז װאךי, יעדע טאר

אויסמענישלען.
* * *

וױי־ ״גערעכטיגקײט״ די סון לעזער די

 אװ באארד דזשאינט דער װי געוױס, םען
 געװא• געשאשען איו יזאנטראל סאניטארי

 נאך לעבען צום געחומען vn ער רען.
 אין סטריײן מאכער ?לאװן גרױסען דעם
 מאגוסעיד די און ײגיאן די .1910 יאר

 געחומען דעמאלט דינען אסס׳ן טיטורערס
 ארנייטס־בא• די או סארשטענמיס, א צו

 םארמד זאאען *שעפער די אץ דינגוגגען
 באאוד דזשאינט דער און װערען סערט

 ארגאגידוט איז יזאנטראי סאגיטאוי אװ
געװאוען.

 סאר־ דר״ pc באיעט״ט באארד דער
 םארטרע־ pc און ״•ובליקום״ סיז טרעטער

 מאגוסעק• די םון און ױגיאן דער pc טער
אסס׳ן. טיעורעדס

 ״םובלײ דעם pi פאיטרעטעד דרײ די
 באארד -עם מיט געיטטאגען זיינען יזים״
 דר. זײנען דאס יאר. צ;ן גאנצע די דורך

 דער איז װעלכער ׳טעפעיין דזיטײ וױריאם
 מאס־ הענרי דר. ; באארד o'pc ט״שערטאן
 בא־ רי און סעקרעטער, רער קאוױטיט,
 דײ דער װאלד. ר. ליליען װאוסטע
 דר. איז אינסטיטוציע דער םון רעיזטאר

 איגסטיטוציע די םרײס. ט. דדצארדזיש
 גיצײך, אױןי גאײך אויפגעהאלטען װערט

 טאגופעיוטיצורערס די אין ױגיאנס די פון
 גארמעגט לײדיס די אין אססאסיאײיטאן

 זײ- װאם יטעפער, די אין איגדוסטריען.
 באאיה דעם סון קאנטראל אונטער׳ן נען

 טױזענט 85 איבער באיטעסטיגט װערעז
ארכײטער.

 jfif יי»ץ זימו
arm* ייז
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. ם . ר , ד ח ט ש ל י ם ר ע ד 3«מ נ ע ר . נ ם ם

s ץניאן א&עױיטאוס קלאוק w ן ל
m. .ל j י. װ״

שער ס ספע פי נןו
םיע״ אויסערגע־ועחגליכע מ נאקאנט זיכער איז אײך ברידער,

 יםע§ער ןנאחל גרעסטע די אז װײםען מיר טרײד. אין ס׳חערשט לואפ
 חא־ קלאוקםאבער חונדערטע װאכען. פולע קײנע אוים ניט ארבײטען

 איז װערעז ארױטנעזעצט םוזען זײ א,־ן דזשאנס קײן ניט גאר אבער בען
 זײ פיןר נאקוםען צו מעגליכעם אלעס טוט אפים דער שעפער. די

 ארױפ־ אונז זאלט איהר איױ, פון אכער פאדערען םיר פלעצער.
 װי שעפער אײערע אין אפערײטארם פיל אזוי ארוי,כ נעהםט העלפעז.

. מעגליך. נאר
 העלפט און קלאוקםאכער כרידער אײערע צו פליבט אײער טוט

סיזאן. דעם װײחיטעם װאנען פאר א םארדינען אײך זיי
ט ײ ב ד ט א י ם נ ט״י עד װ ז א ע8 בי ען ל נ שי א ען מ ר ע »• װ  ב

ט. צ ע ז
גרום, םיט

ע עסזזעסוםיװ ױ ט םי א אל פוז ס ס א i ל
םענעדזשער־םעק. עעחן, כערנארד .םשערםאן קאפלאן כ.

ײל סד או ם ר אר חױז פ
ראוד םייםעלװאוד

א ל ע ס טי אנ אן מ װ אלי טי ם נ »ו י. נ. ׳ק
. ' ’ הויז כארדיננ קלאפע ערשטע אן

באקװעדל־כקייטען. טאדערנע שטימער. אונגארישען אויש׳ן

ש, ס. ײם  באארד עקזעקוטיװ pc מעפיבער נעװעזענער מער.5-״,«?? ד
̂טאיגט םון און באארד. דז

איבעראל טארלאנגט גדעדואײטס רךוגבארג קאמפעטענטע
בײ סורס •ראסטיסעל »

ג ר א ב נ ו ר ק
אײנקונםם גרויםען און ןװקונםט אוסאוהעננינע א •ראםעסיע, נוטע א פאתינערט

ג ג י נ י י ו ע ד
 ס?ע• און וי£י;ג דרײויגג, גריידיגג. מײקיגג, פעטערן
סינדער״גארמענטס׳ אוז םרויעז סענער׳ איו *■יגג
■רית־ 1»י ע3טלי1וױסענ«א אלע םיט געלערעגמ װערמ
אײנצעלחײטעז. מ«׳»ע

אנס איגדױױדעאע  ביו to tit •עגליר איגסםרא̂ק
.6 אוס אװעג® •רילטאג און םיסװאד מאגטאג, .4

 די אידעען# «אדער:צ סיסטעס״, סווריס ״נײער דעו
*וירםס. ריזאנײבל רעזולםא#עז,

אדער נדןלעןאגיר* *רײבם, איזנצעלחײטזה מעחר «»ר
CROONBORG DESIGNING ACADEMIESקוםט
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 קחנבארנ״ .t פרעד׳? םון דירעהציע די אונטער צערער, האםפעטענטע דגסם
 ערשםע! דעם אויך און א. אװ א. ס. ס. םון םעדאל נאאד א נאקורען האט װעלנער

ארנײט. דער איז אויםצייכנוננ םאר ,1893 אין אויס׳פטעלוננ וועלט דער םון פרייז

2441 נרערערםי מעלעפאן
ד ױ ר א אנ ע ס ל ע ר  פ

ט *2 ס ע23 אי ט. ט ױ ׳ם ס נ ר א י

וו:; PM״*

עזיינינג ו
סינג פעםערן די נ

ג נ די י רי נ
 םטױסט נעלערענט װערט

אעדיוױחל.
שטוגדען. נאכם און כײטאג

ו לעונעז •ון םעט^דע אונזעו י  סיעניעל י
 וואו• ן1• 1ליי חןלסײל דער vn *וגע*»סם

 |10 *שילדרענס גי»רס,1דזע םיסעס, שענם׳
גירםענפס. איגז»:שס

 א םאכט איחר איידער אוגז זעחם
גױסטײ^

 דעזײ־ טון קאלעחש ליעױננ
מײסינג ■עטערן און נינג

נילדיגט דעז״נער •ואקפיקעל

 *.j»pinn ראזענפעלד, י. פרא<ג
4יארי גמ סט״ טע14 איםט 223

זrus *1| 8 1(»ו״*ע )jm« י # I
umrtya : *0617 סויממסעג•

ט ם ױי ה ו רן א ע כ א ם ם ע ר ד
ר ע ד לי טנ ם פון םי אל אס 2 ל ,1 89 און 66 ,58 ^5^0
״ •׳ י י י . ' • ■ -י *

םלעש־ םים׳ז זיך באנוצען וועלמ םרײדם, נזערע1א אין מאנוםעסט׳פורערם דא זײנען עם
 אויר וײגפן עם האטץרס. סיין נאמעםטימן *ו ניט תרך, איצט פאכען םיר װאס פעריאד

 אטייד די םים ארײזןן םעטלען נײם אויםנענוצט ווערט *ײם עלעכטע די וואו םעלע, דא
 ארנײםפו די און מרײד יייז אנריםעכם םון םארלעצוננ א זיינען זאכען בײדע ארנײטער.

 אין נ«חנ»| *ו געבעמען ווערען םאערלײדים, און טעערלײט די באזונדערס שעםער, די םון
— םאאנענדע: ואט באטראנט

 אץ וױםען גלײן עס לאזט קאטער, קײן גיט באשעפטינט באפ «ײער אויב .1
ױניאן. דער פון אפיס • •

 פאר פרימען םעטעלט איחר אייחןר ױגיאן דער פון אפים אין זיך כאראט ב
)— שםיק-ארבײטער. די

 זאלען rmv אייער אין כרײעט םען װאם עםכראידערים די אז אױף, םאםט 3
 וױםען גאלד עס לאזט גיט, םאםער עםבראידערערם. ױניאן פון ווערען נעםאכט

ױניאן. חןר פון אפים אין

ט ם א ה פ ם אוי ע ם ד ע ל ה א ױ ט א ע מי ענ פ ען א ױג !א

יזניאן מײקעוס ודסם אוז דרעםם בא«רה חש»ינט
ח ש. ױן,8דז ע פ • ל

מענעחשער. דזשענעראל
mm 9 ם.

םעהרעטער־
t*̂#i ן

יT55Tסדפטעסבער, nme פריימאג, * פ ג י ו כ » ר » » •1»

ל  •אר אױפטו דין - eo לאל̂ן
מאנאטען. זעקס לעצםע די

• )0 ז״« lit <ג1עו11(ופוו

 עס און גפרמזנטם, פאך א אױןי ווןרען
 פפל » פאםירם גים •פיינסאל גאר חאט

w 8 פין בא׳שטיין זאל םעםם 8 18 o 
י•8וי

u• 8 ט8ת ה״ם די rn n w  Tt לעגנע־
 סייז *ו tvsv? כאנפגדיג גיט און צ״ט, רע

 «ו לײן8 זיר םעז8ש(8ב איך האנ שלוס
 I8P טעםט םין 818 יי18 װי איבערוױיגעז

 ענרליר נין איך אח אויםארגייטעז, זיד
o אוי(י איינגעגאננען n פאר• קצוימס 

 8 רבײטענדינ8«8 פרעםפרס די שלאנ.
 םער ניט אױםנעארבײט חאבען װאו פולפ

י <יײ8ד 35 «ו זױ  חד דער און ה8ײ י
 1זיינע •רייײמ די »ז געוײמ 1אי זולטאט
 סענט 35 אויוי י«ן8נ<אי געריחט דערכאר

רדעם. ס»טן יעדעז פאר

סם. טעooim 13 15 וױים, אכרחם
 *yi •רעספרס די האב«ן פירםע ריזער כ״
 האם װ*ו, פון *ײט ל״נגערע 8 יבײט8

 פון U8RJ8 »ין געײמנחנט םירםע די «יך
 פאר־ 8 טיט פרעסמר צום סעזאן ריזעו
o נ״טען צו ׳#לאג n װאו 1» םיסטעם 
 יינ■8 חאט פועסץר חנר אוז שטי^ אייי

 *yoy«8 וזאנפו זיי דפמיוי. געװילינט
o טעלט n גפר־ םילס 8 נומער, ערטטען 
 ono8i אםיה. 8 םענם 20 י88 םענט,

ו װי  עט־ רנײט8פנ«8 חאט פרעסער ת
 !ייגען נטרטענט ךיוען אויוי ט«ג לינע

 א1םויח־ פארשידענע 3 אריינגמסוסען
 לט8געײ ניט חאט באס וn און ־םםיילם,

 די־ ipoino י80 סענט 30 װי סער לען8*
 חאט פרעסער דער װען נארמענטם. זע

מן אויף ײגנעוױליגט8 ניט  האט 1פרײ די
 ל8< עי 18 פטמעטלטמן איס באט דער

ך.8וי פון 1דנײפ»8 צוײס
ו1 ט8ח ■רעסער דעי  צו ענטזאגט י

 טרײנגיד חאט און ר,8ײ ®ח טרכייטעז
 אםיס. אוגזער אין האטפאיינט 8 נענזז

סעטלען *ו 1רויפגעפוסע8 ניז איו וחנז

נ נ י נ ײ ז ע ן ד ו ג א נ י ש ס ע ס ס
! 1!.ר*#עסיע האונדערבארע א

כלײך [8 פאנגט — נעלענעגהיים די ניט פארלירט
*8« דרײ אין סשעטטער גטרנמנט א און םטבער פעםעח א וועחס פאנט איהד

 טאלאנט עקסטרא סיין נען8ח ניט דארוי מען װײנינער. נטר 1אי נאטען־אדער
p,® דעם יך1 אויסצוצערנען n  רראפ• נרײריע, ■עטערן־סייפיננ, פת סיסטעם״ 8

טאיל־ און סיםעם לײדיס, טון דרייפיגנ און טיטמנ םקע^ינכ, גארםענט טינג,
דרעסעם. און םוטם קאאוהס, דרענם

 פרײזען, םעםיגע—עקםפערטען פראקםישע פון לעםאנם פריװאםע
9גי 7 פון אװענר װעאכעז אירנענד פוםט .4 1בי 2 םוז נאכטיטאנ, שגת .1

אתאדענד. פעשאן מאדערן די
U4 אנטסענעז .701 רום םט״ םע44 װעםמ o n טעאטער. נעלאססא

n חאם פאטפלייכט, זדזען n םון סאוירפ 
8 i nאונזער לויט 18 גע׳טעגח׳ט 1סם׳ 

 םיםטעם 18P 8 נרימעכם8 קאיעסטױוען
 ביח^ וועז |8י נאר ווערען געענדערט

 שטי־ ,1םם׳m 8 םיט ז8יוני די צדדים,
i יי|8 סען n n, וױ ױ18 און i n באפ 
i ײיז w n t  i n ננ8נפ8 איו ייד 4מ8ח
 צדדים n»8Pi088 די «ו DniyiiM גיט

o וײמען n  tn ru p את טיםםעם, ייאכשז 
n אייי נ^סראגפן נים חאבעז זיי  o n 

i 18 תסכטח, פפיציעלע n  01181 no•י
 *180 כײט)18 (װאר םיםטעם 1ניגעאע

חאט מניפז די *»ון סושפט, אק באייבען
oubi נ פיין ניטnB08כטיגטעP I*

 נים »ז געװען איז סענח םײז פליינם.
o אויוי יג1אכטפנ n 8םא װאס  םיםטעם 1

1אי ו־,8בעפ געחזרטם טען1דא חאט עס

8 סאהט 8 טנער עם  m טרכייט «ױנד18
no otbi ,׳אוין זײנען ייזען1י |1א שטיפ 
 ytn| י1יinBiwi 18 נעםעטעלט א״נטאל

 ■רעםערם, די און באט צוויטןן נאזים
 װענען דיםפיוט 8 יעצט עס איז טאצנאיך
 8 ח*ט ױגיאז די און •רײזעז, םעטאעז
 נאך קאםיל״נט. בארענטינםען םאאשאם

 עט־ געחיערט האט װאט ni3i אאגגעז 8
נענען סם׳ן8 וי חאט טענ לילע  18 )װ̂ג

 8 סאםפאיינט אוניער איז אptn| 8£ אין
o 1ר«כטיגטפ8נ n  lie ירינציפיעאען 

p*or i יסטאנאיר און נטט,1«1ג8שס n  no 
 ,0B81P אין רבאײבעז8ם םיפטעם בײט18
 װערען באשטיטט ivei8i *רייזען די און

, ים.18ב דיזען אויןי
).M91P («)ר*זע*ונג

ס ר ע ב מ ע װ מ אל פ ה א ס 59 ל ר ע ש עי «8שיס פ ג
אױפגעפאדערט דױנגענד אלע װערט איהר

ן צו : ע ל מ ם מ ע ה ד ײ ם ססר מןנ עסנ אס
 װע• ביכלאן־ נײע rp אז געדענהט מעגליר, וױ שנעל אזױ
 װעט אסעםמענמ דער םײדען װערען ארױםגעגעבען ניט לען
באמןללט. גאנצען אץ זיץ

גרוע בױדערליכען נדט

ד עסז. ר א ס נ או ל ס און ס ע ר ס ד ר ע ש או םיני יובי
7»59 7»p .« .ױניאן. װ. נ. ל

m •װ. ג י

מיטעגען םעקשאן רעגעלע
וועדען אפגעחאלטען װעלען

אנ ם אנ ד, ם ענ כ ר א ע מנ ע ס פ ע 7 ס ,1 ר 2 ה או
:ח$ללם פאלגענדע אץ

םטריט. קלינטאן 151 ה»ל, קלינטאן — :טאון )1דא -
סמרים. מע106 איםם 62 — :ד$רלעם
עװעגױ. סולטאן I5ii אינסטיטוט, דזשואיש בראנקם — :בראנקס

םםרים. םעקמאן 229 לייםעאום, לײכאר — בראנזװיל
ים״1«קרי יעצטינער דער ביישפיל, צום װי םראגען, זױכטיגע עחר1 .

ען.1װע פארהאנדעלם און אױפגענומען םיטינגען ע1די כײ װעלען װ. ז. א. דעם, םאר ת1רפוא די און טרייד קלאוקם אין
םיטינ־ ע1די“1לנ81 איר אז אינטערעםען אייערע אין 1אי עם ברידער, בײװאחנען. נען

 טײנונגען. אײערע אויםשפרעבען אלע םט1ק -
גרום, םיט

װ סי סו ע ד מו ר א ץ נ אל פ אל i ל
פענעחשער־סעיזחנטעו. שעהן, מרנארד

, ׳ גושערטאן. קאםלאז, כ.
 װעט שעהן, בר. מענעחשער־םעקרעטער, דער — ג
הארלעם. סעקשאן אץ מיטינג דעם אטענדעז מאל דיזען

פזזד םשערלייםע

ם א ז ס ר ע ם פ י ו א

 אר־ לאוען צו נימ אויפגעפאדערט װערט איהר
 װאנעז במ ארבײט נאכט קיץ 7אי בײ בײטעו

 אפע• טיט פארגוטעז דם דינען פלעצער אלע
 עק־ האטערס, פעיש^־•^ םרעםער^ ױיטארס,

װ. ז. m זאטינער^
 נעהען םױאן, פארשפעטינמען דעם דאנק א

 אי« עס לעדיג. ארבײמער פיעלע אחם נאך
 פאראײעו־ און לײטע ױניאן אלם מליכם אײער

 עס אז זעהן, צו ארבײטער אלס טובה אײנענער
•טױיד. אץ געהערס לעדיג לױ| דין ניט יזאל̂ע '

ir טױיד מיט ir ,נרום
י),םעסרעטער. ,ר ע ג נ א ל ל.־־

1• i . >

ם ת מ ד ח ד א א ר כ פ נ א נ מ ה ל אן פ יוני
■ ־:י ז S /1 מ *.  # •I ;־ י



ר8־פיל ע םי על ײסם ד  און װ
ר ע כ א ם ס־ ע ר עו ו פ ם ע  ס

ש ו זזעלדי א עו פ ײ  עס־ ז
ק ענ ם ם זי

).1 זײס «ון וס‘!•*

ניייר, שוין זעהן, נ*ען יזאן י*ס און
 םטר״ק דער זינט טענ פאר עריטטע די םון
 רוף dpi אױןי ’נעװארעז. דערהאערט איז
ip םוז i זיך האבען ױניאז ■*ipoiipi ניט 

 *98 די אין ױדאדכױטנילידער אלע נאר
 מ*טגענאננען זײ מיט זײנען עס סער,
 םאײ pip* און ניט־ױניאךאייט, די אױך

 איז נאר, אזוי האנען נאסעם 9?קשנ׳ם
 דער נעהאאפען מסתרא, נאיכדקײט זייער
 רייע!, א־רע מאנען ix שטארהער >וגיאן

 טרײד... דעם ארנאגיזירען צו בעסער
 פא־ קוראזיכטיגע pip* שױן װייסען איצט

 דעד־ נאר עם װיאעז זײ כאט׳ט אענאטים,
 א דורך אז זיין, םודר ניט אפען 7׳»יי

 ײעאעז שסארטקייס911*ײ וווצפח׳דינער
 כיט ■ראגרעם אינדוסטריעאען דעם וײ

 יוא־ מוזען װעאען זיי דאס און |9א9*סשס
 םאר• און ארנײםער, די םון ױניאן די דען

 האבען זײ אםיאו װען איר, םיט ואנראען
ה׳טנאח... נתכאית פײנט זי הארצען אין

 םארוויהעאט ויינען םטרײס אין אאזא,
 זיינעז דאס ארב״טער. טויזענט דריי יארום

97* opoS איז דא זײנען װאם ארבײטער 
 דרעס און וױיםט דער א*ן םיאאדעאםיע
 א אז ם״נט, דאם וואם — אינדוםטריע,

 םון צאא אוננאדייטענדע א קאיינע, גאנץ
 זײנען ארנייטער ניט־אתאניזירטע די

 באאעבאטים די און ׳פיןאאםען םארבאינען
 ז*י אױפטאז. װאם קנאפ זײ םיט לאנען
 דער מיט סעטאען מוזען דעריבער ןועאען
 װיי־ אױף אױן־ װיאען זיי אױנ — ױניאן

מאנוםעסט׳פורערם. ןײן ^ער
 צוױ׳פען םאנושעסט׳פורערם, 20 ארום

 אםאסיאיי׳שאדמענד א״ניגע אויו «ײ
 און אײגנעזעהן נאייף יאם האנעז נערם,
ip םיט נעםעטעאט זזאבע( i ,די אז ױניאן 

 193**73 ןאאען ipopr די אין גאדינגוננען
 םיינט, דאם איצטער. ניז װי זעאביגע די

 סטרײלער וזונדערט עטאינע אז אא<א,
ip נײ זיגרייך צוריש שױן זיינעז i אר־ 

 אויך באאד װעט זעאנינע דאם |1א ייס.3
םטרײקער. אנדערע די טיט .וײן

 tpoiiyi איז םטרייס דער װי גאייר
 דרײ אײננערוםען ױניאן די האט געװארעז

 טייאען אײנינע 1אי מאםמיטינגע! נרויסע
 אדחד זיינעז ט־טינגען דיזע ׳טטאט. םון

 באראף, סעסרעטער םון נעװארען םירט
 נרו־ און זינמאן םארים ווײם־פרעזידענט

ip i .דער רייזענבעמ, ח ipm pipo פון 
 דרעםטא״ און װײםט ם*אאדעאםיער דער
 נעװען זיינען טיטיננען די ױניאן. נער

 דארמען האט עם באגײםטערענדע, זעהר
ענטוזיאזם• מערהװירדינער א נעהעריטט

 קלאיק־ דער פון באארד דזשאינט רער
חילף צו קוםט ױגיאן םאכער

לאאוקםא־ די םון נארד דז׳טאינט דער
 י1אוי האט םיאאדעאםיע אין ױניאן גער
 קאאױד די נאשאאםען טיטיגנ אעצטען זײז

 ווײסט די חיאא צו קוםען זאאען מאכער
 לאםןי איצטינען דעם אין דרעםםאכער, און

p דעם םאר באאעבאטיס. וי (טיט m 
 טעטנער־ א״ז בארד רז׳פאינם חנר רוםט

 דיוע ײאו ?אאופםאמר, די שון סיטיננען
ווערען. באהאנדעאם וועט םראנע

דעם אפנעחאאטען װערען טיטיננען רי
דאנער׳טםאנ.

 ?אאױד די אז נימ, םראנע t״p איז עם
 בא׳טאיםען װעאען םיאאדעאםיע אין סאכער

 און װײםס םטרײהענדע די העאםען *ו
 מװיס עם װעאעז זיי און םאכער דרעם
 םים׳ן האנט אפענער אן םיט טאז אויך

 העאםען נרידער ווי אזוי חאיצען, נאנצעז
ברירער. או| שוועםםער וייערע

 ארבײטעד־ די םון איינינסײט יי זאא
1 וײן נעשטארהט סאטצן

ע עי ד3 ץ5 ג ^נ ל ס ח ״ ט ע אוו ױ ס
ען אין ל ג. פו אנ ג

).1 זיי■ וון («לוס
נרוהאין. עװענױ, נרעתעם סס

a סעהכיען 229 t,. .נראנזװיא
 די איז נר״נגען אױך מען לאן נעאדער

ױניאנם. אאקאא םאאנעגדע יי פון אםיסעס
,6 יאסאא יזגיאז, יאידערערס1עס

סט. טע150 איםט 394
,20 אאקאא ױניאן ריינקאוטמאנער

סט. םע17 װעסט 22
אא• ױניאן, ארבײסער חױדדרעסעם

 סטויט, טע17 ײעסט 22 ,41 יןאא
 אאהאא ױניאן, דרעםמייקערם ט־שיאדוענם

סט. טע17 װעסט 22 ,00
 אאהאא ױניאן װאירסערס נודם וױיט

עײענױ. צװייטע 117 ,62
אא• ױניאן, טײקערם דרעם קאסטױס

עװענױ. אעחםיננטאן 724 ,90 קאא
אא• ױניאז םײאסרענם און שאוירהס

סט. טע118 װעםט 71,131 ?אא
 גענראכט חאנעז נעאדער יי אאזא,

 אפיםעם. אננענענענע אאע די אין װערען
 נענראכט װעט געאט דאם ורי ׳צנעא אזוי

 דאם קאפאאװיט־ט נרורער ײעט װערעז
 די צײטוננען. אונזערע איז קװיטירען

 דעם אויט ויערען קװיטירט ײעאעז נעאדער
 הייםט, דאס ארײנהוםען, ײעט עם װי םרר

 עריטטע די זייז װעאען עם ישעפער װעאכע
 זיי ויעאעז אריינצונרײננען, געאט יאם
 װערען. םארעפעגטאינם ער׳שטען צום

 די םון זיין זאא ׳שא• אייער אז זעחט
ערשטע.

 זאלען געלדער די װי װארט א
ו װערען קאלעקטירט

 ניט דארםעז ארבייטער איינצעאנע די
 יע־ אפים, אין טראנען צו צייט םאראירען

 טאנ האאבען דעם באזונדער, דער
 רום־ אין הוננעראײדענדע די שאר שנירות

 ארער טשערםאן שא« דער זאא אאנד.
 געאט דאם צוזאטעננעםען טשעראיידי די

 און שאפ דעם אין ארבייטער אאע שון
 פון אײנעם אין םומע נאנצע די ברײננען

 דא האבעז מיר װאם ױניאךאםיםעם רי
 די אדער טשערמאז, יער אננעײיזען.
 א בר״ננען נעאט מיט׳ן זאא טשעראיידי

 ארבײטער, די םון נעמען די מיט איסט
 די־ און געגעבען נעאט דאס האנען װעאנ׳ן

 װע• תװיטירם ■ונקטאיך װעאען איסטען זע
 טשעי• דער צייטוננען. אונזערע אין רען
 א באלװטעז נעאט חןם םאר װעט םאן

 אינטערנעשא־ די שון רעםיט אפיציעאען
ױניאן. װאירקערם גארםענט אײדים נאא

 באקוםען טשערמאן דער װעט דעם חח א
 ארביי- יעדען םאר םטעםש ספעציעאען א

 »1אוי ייין װעט װאם שאפ דעם םוז טער
 װעט םטעמ■ ספעציעאןר חןר איםט. דער

 ױניאן־קארד אױם׳ז װערען ארויםנעאײנט
 ווײזען, וועט דאם און ארנייטער די םון
 נעטאן שױן האנען ארבייטער יענע אז

 רוס־ אין הוננערינע די צו םאיכט זײער
 שוי! טייא זײער האבען זײ אז אאני;

נענעבען.
 און שװעםטער ארבײט, דער צו אאזא

 חאא• דעם םאר שכירות רי זאא !ברידער
 רוםאאנד העאפען צו ארבײט טאנ בען

 נעאט דאם כדי כיבער, װאם אריינהוםעז
 צו װערען נעשיהט גיכער װאם קאנעז זאא
 י1אוי ארוים זשעדנע אזוי סוהען װאם די

 נחד װאם 1זײ היאוי די זאא היאף. דער
!ניכער װאם קוםען און סער

 מאנופעת־ עמבראידעױ באנאז
 מיט ױניאן סטראשעו טשורערס

לאתאוט. חשענעראל א
).1 זיי• •ון (אלוש

 אינדוםטריע, ררעם אין װײםט דער םון
 אר־ עםבראידערי כאנצנז די וועאפען אן

 םיט אויך ווי אמע׳פאאסעז, זיינען בײטער
 חאט ױניאז די אוז שאעזיננןר, ■רעזידענט

 אן באסעםםען צו באשאאסעז אײנשטיםינ
 ווײדזשעם, םון רעדוצירונג אאגעםײנע

באזיצען. טיר װאס טיטאע?, אאע םיט
 v םאררוםען חאט אסאםיאײשאן די

 ארנײטס־ ױניאן אאע םון האנפערענץ
 װארט־שירער זײ אײננעאאדען און געבער

 זייער ערסאערען צו ױניאן אונזער םון
שטאנדפונשט•

אינעחאא־ איז האנפערענץ טרייד רער

 ־טען20 דעם אנענד מאנטאנ נעװארען טען
 ױנ־ די או| םארטיניש חאטצא אין אוינוסט

 איג־ אויף ואס נאטים, גענענען חאט יאן
 ענטפע־ זי מעט יאקאוטט דױוירועאע

 וונשם םטרײהם, אינרױױרועאע םיט רען
 ײעט לאקאוט אאגעמיינעם א״ן אױןו װי
 דזשענעראא v טיט ענטפערען נעמים זי

 פונדעסטװענען האט ױניאן די םטרײס.
 וױידזשעס די רעװױירען צו איינגעװיאינט

 שעפער, אין ארבייטער אײנצעאנע שון
 איבערצייגען קענען זאאען נאםעם די װען
 װיי־ װענען רעוױו אװ נאארר ױניאז דער

 קיים, נערעכטע א האנען זיי דאם דזשעס,
 ארכייטער רי וואו פעאע, אין אינערחויפט

וױידזשעם. ױניאן רי ײי חענער םארדינען
 אנער באשטײען ארבײםגעבער די

 הא־ טאנכע און פאדערונגען זייערע אױןי
 םון ארבייטער די אויםנעישאאסען שוין בען
 ”הרינם-פארם דער צװי״טען שעיער. די

 זיף נעפינען ארבײטםגענער די םון
 טע14 װעסט 30 םון בואדערס, ריכטער
 אין שאפ עטנראידערי נרעסטע די סטריט,

 עטנראי״ נאװעאטי מיאינערי :אםעריקא
 סאיא םטריט, טע36 ײעםט 36 םון דערי

 סט״ טע23 וועסט 133 שון עםבראירערי
 נ׳ע30 איםט 16 עםבראידערי, סערװיץ
 װ. 222 עמנראירערי, כרעקסאן םטריט,

אנדערע. נאך און םט., טע28
 םא־ אין זיך האאט סאחמוז די אאזא

 װאר־ נאנץ ם׳איו און נאנדערםאאיוערען
וועאען ׳שעפער םיאע נאר דאם שיינאיר,

ת אויסשליסען נאאי ת י  n ארנײםער. ז
 םופין דערװ״אע קעםשען ארנייםען ױניאן

 םון אטאקעס די נענען אונערשראשען און
 גיט זיר שטעאעז װעאכע נתים, בעאי די

 ך< נאזינען IX מיטאען ה״גע שאו א■
 זייעחן ארונטערשגײדען אין ארנייטער
אוין. חוננער א צו וױידזשעם

 דאם באנרייםעז ארנײטער די -
 ניט זײ װעט װייתשעס אין דוצירוננ
 און עעפער די איז ארנײט טער נרײנמן

 קאנהוחגכץ חאאדשניירעגדינע די דאס
 דורכ• זועט ארנייטםגענער די צװישען

 וחד אפנעשװאכם ניט חאר » אױף דעם
 פאראא• נאסעם די גאך, פארקערט רען.

 ןגא װעאען רעדאסשאנם י1אוי זיך זענײנ
 אוישי העאזער די זין שניירען םערער
ארנײטער. די םוז חשנון
 זייגען ארבייםער עםנראיזתרי די
 צר זיר אאזען צו ניט ענטשאאםען םעסט
 פון שטיינער די צװישען ווערען צו רינען

 דזש• די קאנקורענץ. לאנטראהמארפ
 ארכיי• דרעם און װײסט די שון באארד

 םון נארד דזשאינט דער אויר װי טער,
 די־ שטיצען אודאי װעט קאאוסםאכער די

 עסבראידערי צואאזען ניט און סאמף זען
 יעצט באקעפסען װעאכע קאנטראתטארם

 זײערע אין ארכײטי קרינען צו ױניאן די
 םחד שטארהע v האט ױניאן די שעפער.

 נוי• אאעם טים באזארגט איז און זשורי
זינ. א צז ביז קארף א פאר טינעז

נעקערבארנעם
םריסם ח אפסאםןן שען א אפםי
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עםען צו װאו

; ז ע ג נ ו ט ל א ח ר ע ט נ ו א י ן ו א י ר ^ ^ ט ״ ז ^ ל ^ ר א ם ״ ע ר ע ײ i א
אוגזער באזוכט

רעסט«ר«ן *עראטױוען נײעם
ס ד 2ו אנ ס ע ױ, ס ענ ען עוו ש ע12 צווי ע3 און ט ט ^ ו ט ם

 ער• זיך האט ײעאכער קאםע־רעםטאראן, םטרונםלי׳ט נעװעזענער דער איז ־אפ1
 םארשענערם. סך א נאך פאאץ דעם האבעז מױ יארס. נױ אין שפ א זוא־בען

סייד• איםט דער אויף רעםטאראן שענסטער און נרעםטער דער גוזמא אחן איז דאט
ריי• v איינגעפיוזרט אויר םיר האבען טאאצײטען, געשטאהע אונזערע חוץ א

פארשידענע םון אויסװאהא כען
ע | ע ב ל ען8ש מי ס, ׳ײז ע ש ט אנ ם, ל ט ר א ק א־ ל m א־  m. .װ

 נאקוםען צו נאר איז וואם אאעם, חרינען אונז בײ קענט איר :ײארט אײן מיט
 אויםנאם. אײנצעאנער דער טיט באויז רעםםאראנען, יארקער נױ בעסטע די אין

 אב־ און קװאליטעט כעכטער דער םון זײנען יראדוקטען אונזעחו אאע דאם
 זײנען אאעם דעם חמ v אגער םך. א זעהר םײנט דאם און םריש. םאלוט

 אר־ די םאר רעםטאראן א איז דאס װײא םעםינע, נאנץ פרײזען איניערע
 םריח דער אין 7 םון אפצן איז פאאץ אונזער !סראפים פאר ניט — כײטער
בײנאכט. 1 ביז:אד

בוטשער קאאפעראטיװען אײגענעם אוגזער פון םיר נעםען פלײשען אלע
םטאר.

קעטען, אויר אראנזשירען טיד שע באנ טערארי ת לי חו ם  אונטער־ םתם און ש
ען.  צוועה. דעם םאר םאראן זײנען ציםערען םפעציעאע האלטונג

אונטעתעטוננען. קאאפעראטיײע אײנענע אײערע ■אםראניןידט !ארבײטער

ם ׳ י ק ם נ י ש א ל
ם ו א ן ח א ר א ם ס ע ו

ט עס װ ט.21 סו טרי עס ט
 ,צװיײ א האבען םוזען הײם זײער םון <וײם1ארבײטע װעאכע מעג׳פען די
 נע־ רײן, םריש, איז עםען זײ װאם אז זיכער״זײן, זאאען זײ װאו ה״ם״ טע

 אום און עשאנאםיש. זײ םאר איז עס װאפ רעם פון אויך נעגיםען און זונד,
_ אין עםען סוטען ארבייפמר די דארםען זערנרײכען *ו דאס

ס סי ס שינ א או, ל ר א ס ס ע ע12 װ. סו ר .do ס
און וױיםם חןר פון באארד חשאינט דער פון אפים דעם (לעכען

ױניאן). םייקערם דרעם
 גוטען, v (vox צו אאאץ v נאו כיט איז רעםטאװאנט אאשינםסי׳ם אין

 איז 09 וואו ארט אן אױך נאו פרײז, טעםינען א םאר טאאצײס געשטאקען
 שר דארט <וײא ױניאן, םײסערם דחנם און ווײסט די סון תײם צווײסע די

 או נעאעגענה״ט באקוועםםםע די חאגען און צוזאםען זיך ארבײסער נמן
T טאנ־טןנאיכע נוימיגע זײערע דיםשומיתן no זיו געפינען און פואנען 

» וױ פונשט וזײסיש, אזוי חײם. דער אין זיך נ
זעא־ די םא«ערס, באהוםם םען וואו פאאץ, א אויד איז אאשיגססי גײ

 פא־ לועאכע פרײזעז םעס«ע זעהר פאו םאאצייטען שםאסע9נ םרישע, 93
I9D זיו IX 9י9אײ D09PVa.

 י9זינ איחר וועט תםסאודאג«^ אאשינםהיז אין סוםם ר,9ארבײט
 טר זין וועט איתר און |9■רײז די סיט אי ixox סיט׳ן אי »פרידען וײן
|.9מנש קרײז ם9אײנעכ י9איי P* |9פינ

םלאר• גראונד יארק, נמ סט., םע21 וועםם 10 אדרעס: דעם נעדענקם

 אאע םון ארגײטער
 םאראיי• ר,9נר9<

 די און איױ. ניגם
 זיין וועט אט9װ

ן א » .11 ײ

GERECHTIGKE1T—(JUSTICE)

r a i a r a a

«nprnn
אר*ח. ואא

).6 (•ױנ,•״!,
גןרןנייג• ®ײן וז

?יך ייו חןלי קײי
Vjm fiat ,r«twr

ןיי#זען. ני« איחר

ר ע סל פי אן ^פי רנ װ א ר פ ע ל ד ^ ש ע נ ר ע ס נ י ײדיס א פ ל ענ מ ר א ערס נ אירס סו װ ױגי
rm io■ 8 o i x n1921'םעיטעםגער, טען16פרײטאנ,׳.New York, Friday, Sept. 16, 1921.,Vol. 111. No.JB.

̂ערפת קלאוק נעםען פילאחנלפיע ®
ודיסםםכאער ױ פון קאםף חןס אױף

ערװארטעז, נעהאנט עם האט מען חי
 און װייםט אונזערע םון םטרײל דער איז

 פארבי־ א םיאאדעאפיע אין םאכער דרעם
 אאע אז װענדען נאאעבאטים רי רטער.9ט

 אכער |,939בר צו םטרײל דעם םיטאען
 זײנען ארבײטער די ניט, אפט9ה זאך סיין

 זינ־ א גיז קעםפען צו אנטשאאסען פעסט
 דײארבייםער זײנען דערצו ענד. רייכען

 יעדעו ווערען זײ און פארביטערט, ׳פטארס
 טיאום׳ע די םון םארביטערט םער טאף

 ײעאכע באאעבאטים, די םון האנדאוננע(
 טיטרען היינע םאר אפ ניט זיך שטעאען

םטרייה. איצםיגען חנם אין
א־9פיאאי איז םיינוננ 93עם«נטאי די

 םאכט דאס און םטרײסער, די םיט איז םיע
 זייי גט.9אויםנער םער נאר באאעבאםים די

 «ײ םאר איז םטרייס דער »ז שוין, םיאען
 זײ ײארםען דאריבער און פאראארענער א

 זײטען. אאע אויוי זיר
 זײ זײנען אויםגערעגט װייניג ניט #

 ר9םאגוםעשמשור םך א װאס דעם, םון אויך
 אםאםײ אננעזעהענע אויך זײ צײי׳פען און

 נעםעםעאט שױן האבען םעםבערס, אײשאן
 <ן•3 ײערעז טאנ יעדען ױניאן. דער םיט

 ר9ם און םעםעאםענםם נייע אאץ םאבט
 דער צו »ריש אום זיך סערען ר9ארבײט
 אםא• דער םון פירער ל9רעד די ארבײט.

 דאם אוז «אץ, דאט וױיסמן ,סיאײשאן
 י זײ ארײן. בײן אין ביז זײ קריינקט

 וועט ״נעסםם״ זײער אויך tv שוין, |9װײם
 און נערװעז זײ טאכט דאם און סומעז
העאםען. װײנינ אבער זיי וועט דאם בייז.

 נוטער א זעהר הערשט אבער דערםאר
 פישעםען זײ םטרײסער. די צװי׳פען נײסט

 םםרא הײנע אכטענדיג ניט שעפער די
 באנײם־ זײנען און ם,9באם די פון שונהעם

ר9 ם9י װי פונשט האםו•, םאר׳ן טערט

אינהאלט־םארצײכנים ך

 זיך האט םםר״ס דעי װאם טאנ, שטען
אננעהויבען.

 די איז שטימונג זעאבינער דער איז און
 םיאאדעאםיע, פון ארבייטערשאםט נאנצע

ר די נא״נדערס און ע כ א ם ק ו א א  ק
• I V י נ ױ

אן האבען םיר  נעםעא־ װאך אעצטע נ
 דער פון באארד דזשוינט דער אז דעט,

 פי* אץ ױניאן םאכער םסוירט און לאאוס
 האט םטרייק דער װי נאײר האמ אאדעאםיע

פראנע, די אױפנענוםען אויםנעבראכען

 דער כײ זיגרײך
 םאכער װייםט די
םעםכער-׳ דעם ען

 די tx רעסאטןןגדירען נאשאאםע) און
 זאאען זײ םיאאדעאפיע, אין קאאוסםאכער

 די םון סטרייש נערעכטען דעם מאכען
 זייער׳איי־ םאר מאכער דחנס און װייםט

 דרעם און װייסט די העאפען און האמזי גען
םענאיך. נ&נ איי װאם אאץ םיט םאכער
 איז דאט פאקט. א איצט איז דאט און

 משענע• דעם י1אוי נעװארעז באשאאסען
 קלאושםא• ד׳נר פון םיטינג םעםבער ראי
 נע־ אוכעהאאטען איז װאפ ױניאן, כער

.)3 זײ■ אוין• («לוס

א m טאל ערשטען צוס .גאספערם
נאאויה חשזינט פה םיכדנג

־ •

 ערשטען צום נייםאנ, שבת יעצטען
 גאם־ םעםועל איז נעשיכטע, דער אין סאל

 אטעריקאן די םון ■רעוידענט דער פערם,
 א אויף נעװען לייבאר, אװ םעדערײשאן

 מעכ־ דער פון בארר דזשאינט םון םיטימ ■
 ריםערםאכער און םשוירט שלאוה, ר9טיג

יארס. נױ םון ױניאן
 םאל איין ניט שוין איז נאםפערם

 םאר־ קלאושמאכער אויא נעװען םריחער
 שלאייד די םיט |9נעײ איז ער זאםלונגען.

,דזשעכע־ דער םון םיטיננען איין• םאבער

 פון צייט אין האםיטע״, םטרײה ראל
 הלאושםא• טיט |9געוו איז ער םםרייסם,

 צו אבער םאםען־םארזאםלוננען, אויױ כער
 *9(«ר איז נאור דזשאינט םוז םיטיננ א

 חאט דאס און סאל, ערשטען צום װען
 פון םיטיננ לעצטען דעם םארװאנדעלט

 ױם*טוב־םיטיננ; א אין קעראערשאםט דער
 אן oytv ם׳איז tv געפילם, זיד האט עס

ערשיינוננ. אויםערגעװיינליכע
נע־ ניט נאםפערס איז םיטיננ דעם צו

).10 8זײ אויף (אלוס

90 w ס ר ע או דןי פ  א
ם ױ סי א ענ ל א ־ צו כ א  נ

ען ס ניי ע ס ד ענ מ ױ ו י אנ

 אויפ נייט םעפטעםגער סען16 דעם
 י.9םאנ דרעס שאפטאפ םון אגריםענם דער

 נאלענאטים די און ,90 לאשאל ױניאן,
 אויפנ׳ד חאט ױניאן די און םאך, דעם םון

 אגריםענ• דעם באלעבאטים די פאדערט
באנייען. צו

 *193 פחרער איבער אונז גיט עס װי
 יר ר9י פון טענעמשער דער ;איסהי,

 ד9ם די דאס דערווארטען, םען שאן ניאן,
 1״p |93סא ניט װעלען פאלעפאטים סטע

 אגריםןנ( דאם װעלען און שולעריגשייטען
פאנייען.
אמאני״ ניט ליידער, איז, טרייד דער

 ד< 193* •ראצענט. 100 פולע שײן זירט
i90”3iv כאלאנגען וואם tx ױגיאן 19ד 

 טלאנות פעגי פעםםע די פון תסא זיינען
 יפ0א39אלH 3 93י9וי אײ| ,1D”1 אי|

 ל>9א? פאנײן. ניט אזפן בשו.׳ ויך שאנען
 1« לייפט נ*י ניט איז ייים פאך גוטע 93

 אײג״ ז9װיל פאל;נבאטים י1 און |9שרינ
 ולאט 19אדניײ* י1 |91לי1םא ניט םאו

 נט939ר |9ט םאך. eyi נוט |9ם*רשםיי
 dpi לען9ײ אטים39אל3 יtv 1 י,93*רי1

 וײ פון 9אײנינ װי |,9פ*נײ נט9ים1אג
.IVB93 ׳פוין אם1 |93ה*

p|« אין איז נט9ים1אג קםױו9ש*ל 
dpi ארוים־ חאט ױגיאז י1 גיטא. םרייד 

 1919י tx נט9ים1אנ ם9גײ dpi געשישט
 פון 931V0 און ipiittvs 19שטשור9סאנופ

 *av און ן93שרי9רנ9אונם אים |93חא זײ
 ד*ס נם,939ר |9ס און צוריס. געשישט

 וחד 1ײ1ט פון פאטים9פאל 9מערםט י1
 אויך |vt>9 193* שוים סאן. אזו*י |9ל

 dpi |9ל9וי ניט |9ל9וי װ*ס ,pt>93* זײן
 ױני*ן י1 ם9וו |,93יי1ש19אונט נט9יט11א

 און לינכ9שט א »t ipipp ipdpi 1באל
 םאול tx אום ט*ן, dp iptto ל׳מ9ײ זײ

”9i9 אין םטרייש v |9מײד t 19»9ש.

רוםלאנה פאה טשערלײט קלאוק פוז מיטינכ באגײםטערםעת
- -----------ך------------- ■ ^

a38 נוטער ,גערעכטיגקײט״.O
i — ײ*ו. די .2 זייט n  .1 dpvo.*אי•* ״

 T9 י9י 1«י םימינגען עטלינע לעגטע די
שעהן. ב. — .1 ל*ה*ל t» זעקוייײע

 די וון ו1ב** רז׳יועט ןןן םיטינג .3 זייט
.1911(א ל. — ױני*ן. 19של*ו?ם*נ

 חד דױשיי«*ג*ל9 «יז נ*טי<;ז .4 זייט
 .vrt iia םיטינגען זוױי טםענט.1««

אינדוסם־ oyn jin וו״ס■ «יז ב*ארד
 - טאשאװ. .p ם. — .9ײ

19סם*נ9ײ און ט1ס?וי די ניי .6 זייט
סס. ל*ק*ל .1911וזא ח. — .28.ל*ק*ל

 װםשי.9װ*םיל י. — •
 עש*ג*ל1י981»י אונזער וון עגיניס .0 זײט

.IPDIvaPI 19DD א—•pojli 191 איז
ד י93ם*8װייס ני t«' סיסיננ דער  י
 «שיײ1 םשאריצם — .26 ל*ק#ל ני»ן

רענןס.ז׳י1נא ס*בם*ז.
— .28 ל*ש*ל «יז םיטינג׳ע *װיי .7 זייט

•rJvninpr י.
 , נ*ס״ךב<נעל. o׳i*tpron 11• .8 זײט
 — .1981 איו pirns ׳יקלאמו ijn .9 וייט

 װ• י• — געז«נג. סחםד׳ם בופוואלה •1
9091.

10 D"t. 191 — .190*98 1אי IPP’D'TP• 
1M 111009• 900p1*8V 191. .11 ייט1

— ״.1111911*3 י90יי31* 191יסי190*
־ 1 • •19יחל11 י•

 —*סא1איי אין ל*נע iyo״3i* י1 .13 זייט
ipiivop9>v 19ל119םיטשח. rrnp

: •t»8J10W
״• 118 01«ל—tpiiiipi'mp .18 זיים  .7 ו

.08981"019י1»י
 .081981רסיי911*י .16 <1» 14 זייס
• .1» «יים '•Jo* ס1<יל*8 ליידיס *mi**

T ?יי• »ז ייליסןז .pttitO • ••8 ז9י

ש. שעחן, כ. פײנגערג, י. םעטץ, ם. פון געהאלםען רעדעם טוזי«סטישע1ע ח
סלוצקי. ם. און חעלער

ip i שאפ ii'D'o ivoipro, י1 װ*ס
 ponpui'V 8זז* י*ן11י ר93סא*וסט*

 |93סא 01VPV3 ix ,1רשט*91*1 |9צט9ל
 און dvipo תלאוס, י1 |1פ לײט19ט׳* י1

ip 1ויפע i tpipn ipapr טיטינקיים 
1םא חילף tpow ix 1אא3  91י19הונג י1

ipovd סאוועט אין ntfW i, 1911911אי 
 *1פא ױ |•9יפט11הי 9אל אין ם*לנ19 *ן

 V ,91שיי 1הv 91 191193 איז 11זאםלו
 יDtrttDix. 1 טיט פול ,9ייםםו־ייפ1

 ,IPt.'HPi |93*n לייט19םש פארזאםעלטע
tv זײ t״pi| נו־ייט tx אוס ס,9אל ם*ז ix 
9iip״J י1 |9לפ9ה i תםלאנו־. ט9םא» אין 
9 ip iפילט9א« האט װאם ולם,־ dpi 

 vnpi*> יר1 0ח* ח*ל, ipdospii |90וי11
*91 זיו חאט עס און ooup און שיין טען

ip אין םילט i ,לוםט tv זײ t11״ i9iייט 
ix איז מאם אלץ טאן iv i לױ,19ם ix 
p<״ ipiim י1 לפ*ן9ה iip i 11רוםלא םון.
. ivoipro ip i 191191 איז םיםיננ פון 

ip iiis םאול iprnpipo ip i ,repo פון 
dpi ״*i*p'ipo םון *םים״ Dinrti 
 D193P191 ipxup אין האט ip .11ב*א

ppnx dpi 191 פון uftovnvD ־1ם* און
ip לט9שט91 im .רנ,931פײ י p m  ip i־ 

ipm pipo >vipi וי1 פת^ װ,3 ט1| א * 
.191191 ipony dpi Wv

191113 D״ii93i ה*ט x IPB̂ vnpi 
i.ipt 9ים1װא pipi 39 ה*ט אם1 איזi 

otv'noip 1א *ך1 לם19 פיים»  |93תוי9י
ipspn. יף1א opipu^pi v האט אופן ip 

dp,  iv ,ippiipu* פיים האלט *pit snn 
191 V 0 ,11לא*tl 93J911 |אי *I'D t p 

190X97 191 (ID 019D*O I9D019D0 
 אין לט91ו pxivi י9ii| 1 םלחמח, לט9וי

oospn tpnyi ,הוי*9אויפנ פארצװייסעלט 
ט די |9פ  iV tiw* 9צי1װ*לtie i*d 91 9תי
1 tpnipiי dpi ippJpd מאם ׳,1911 !ייעם 

ip |91פי וועט i ix 111י'א10נא ne ■אר 
הײלינ• וײ 1אי dp און 1 שלאם ר9נײט

).18 ״יס *וי* («לוס

ע א ײ ע נ ד א פ ע ו צו מ ע ו ױ י נ מ ו װייסט ד א
ר און ע אכ מ ס ע ר I ד

 יונײ :טערנעשאנאל
 נױ אמ סענטערס טי ־

בװקלץ און יארק
 סןד יסי11י ך**נ*ל11א>נס* *נס

 *3*0 •1 1א* 191* »|18 191**1 01*0
סון ■1׳* 1*1 אין 011בילדי סקול ליק
•pi 1*1ייt*o*n 1* *1 קליז.1בי «*ן

opm ־1 *דימציייסנאל *1 סין* 
**•19.

 ל** די |i« 191לי1םיס די ז*לען
 *׳■181*1■*• זיך ס«ר**ל*ז ניס ק»לס
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