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;י 48 לאקאל פון הײם אײגענע נייע ױ י י־ ״ ™
 דוערט געלעגענחײמ דער צו — בילדינג. די עפענען צו אפיציעל געלאדען װערט באארד עקזעקוטיװ דזשענעראל אונזער
 םאסיגע — יוניאן. קלאדקםאכער דער פון כאארד דזשאינט גאגצען פאר׳ן באנקעט און דינער א געגעבען .

געהאלטען. דערכײ װערען ענטוזיאזם מיט םול רעדען

 איטאליענישע אונזער איז 48 לאהאל
 אנ• איז לאקאל דער ױניאן. וןלאוהסאבעו

 איז און באארד דזשאינט צום נעשלאסעז
 לא־י רייכע און שטארקסטע די םון אײנער
קערפערשאםט. דער איץ קאלס

 ■אאץ דעם אױזי איז איצטער און אםיסעס,
 געווארען אױסגעבױט בילדינג יענער םיז
 מיט חױךי, שטאק פינח בילדיננ, נייע א

 און אײנריבטומעז, לעצטע איז גייע אלע
ביל־ די ארכיטעסםור. שעהנער פון

 דאס צוציענד, און שיין אזױ איז דיננ
 זיך און פארבײגעהן ניט איד יןאן קײנער

 םיאנט אוים׳ז טאן. קװן א אפשטעאען ניט
 פײ אױסגעהאחטע דא זיינען בילדינג םיז

ט פון סיטבאלען גורעז, ײ נ ר און א
 געהט עס װעד און ,ט י י ק ג י נ י י א ] דער האט צוריה, יאר פאר א מיט נאד
 דאם אז זעהן, ;לײד קאז םארביי, נאדזײנע םאר בילדינג, א געיןויםט לא־ןאל

 ביל- אםיס געוױינאיכער חײן ניט איז
 איז דאס אז זעהן, גל>יד סאן מען דיננ;

 אױםנע־ איז זואס ארבײטער״טעמפעל, אן
 אדכיײ ארגאניזירטע פון נעװארען בויט
איבער׳ן מארפיאד־שטײז די אױוי טער.

 פילאדעלפיע אץ וױיסטםאנער די פװ םסױיס דער
פארכיסענסײם זעלנער דעו םיס אן נעחט

o םון צאנע דער אין n םון םטרײק 
 פילאדעל־ אין דרעםםאכער און וױיסט די

 ענחד **|p נים* חנרווייא נאר איז סיע
 םיט גצםיחרט ווערמ םםרײק דער רתנ.
 \yovns ד«ם ײי עגערניע זע<נער דער
 tv אױםנעבראכען. האט ער װאס טאנ

 מאג־ צעצטען נעווען נאר איז אױטנאהס
 םיצא־ אין איז עם דינםטאנ, און טאנ

 דארט ווי נצײך געוועז, רוהיג אזױ דעצםיא
 עם נעווען. ניט םטרײה קײן נאר וואצט

ױי די אין און וזטנח דא« נעווען איז  *ו
u n אויםגעזעהן תאט m צדדים ביידע 

 װאםעד מרצען א י1אוי אײננעדן יואצטען
 םאר ייר האבעז באסעם די עםיצמטאנד.

 טוצ 1אי אװעתנעצאזזן טענ צװײ די
ײ בעטען םםתםא ארײז, ײ נאט נ  זאצעז ז

o נעװינעז n ^זאצ עט אםיצו ווען סטרײי 
 םםרײ• די י1אוי אנצועיסען זײן טיםינ

o סער m די אין אנעיהעניע... אן 
 אבי־ זיד טענ צװײ די האבען סםרייקער

 נ׳ד זײנעז מעפער די אויםגערוהט. מל
 גע־ ניט האט םען און פארםאכט וועז

■יסענדצייז. איז זײן חורטם
ױי די אמר  יך4 זיינמן טצנ רוחינע צו
 װידער האט קאמוי *on און אנםצאםען

 םטרײכער בראוחן די אויםנעברויזט.
םאר־ *ו ואםםצז זייער אויוי װידער זײנען

ם כני די ארו מ ט־ ל א ה אינ

ס
.41 טםער ,נערעכמעסײס״

0
- װ«ד די 2 זײט  איז חוניש• ה מאהס -

— 46 לאקיל ױני«ז דאוײגער׳ם יצר
לינחאוי. ם  — ?8 לאקאל אין ויד םו* יואס .8 ים%1

מיפיג- *וױ« לאםקאוױם̂י םאםיחנל p גען i ®און װײס■ יון באארד דזעאיג 
םאסאװ. .p jo — ייגדוסיריע דדצס

 וד עויױקײשאנײ ױן גאפיצען .4 וײם
 לעוױז. סאסס — ןופלײגס •ארפםןגם.

זײ■. פער1 דאד וון ״לוסען
 װײס■ די •יז קוויאירוגגען ywעדו .6 זײט

«ו שעועו דרעס »ון  רוסלאנד. סאוואפ ו
 לאקיל וון בארינ® ב#»רד זןקיעקופיװ

דזשײמאבסאז. טשארלם — <*
 װא־ י. — 60 לאתיל «ון דאיאר■ ». זײם

 וון קװיפירוגגען װײמחנ םילצװםפי•
רוסיאנד. סאװיע• «»ו קלאזק״עיןר ײ  ייגםעמןףיאגאל דער וון צנינים .7 זײם

w סטעוי א—ירצסזנ דער ײן » r.
נאםיץ־ביגעיו יעדאקיאר׳ם »ז •g !יים
 עקזעקופיװ דו««עראי דער םי* .9 זייס

 םיפינג •ערפעד־יעחרליכען •ייי׳ז באײ
יאגאווסקי. .r — ײלאדצלוי*. ^ייז#%י

 גיא• דעי »יז ארבײפסלאזיגתײ■ .10 וײט
 ו»ק םיט׳ז זאלדיז א. — ״•עקצו מי

ראחצהי. א — (גךינ®)  — אײראוא אין לאגע ארבײסחני די J1 זייט
̂ה איעתסאנדער  שײנ־ — ■אראר̂ע •J םײסםחגר םוזיק דער איםשהצנך
בידױ^ ^סועפון. ?ורצצ .1« זיים

•יותדפײוסצנפס. — to ױז 16,14 43 ים ז

 װע• זײ איז •אזיציעס זײערע םײדיגעז
 בא- םאר׳עקשלטע י1 ביז טא?, דאס לעז

 אויםצױ זײן געצװאונגעז װעלען לעבאטים
 וועט עס אז חאפנוגג, םאלשע די געבען

̂ינגעז וועז ?ײ  מערק־ אזא באזעעז צו גע
 ז״ און ארמעע, קאםפסלוסטיגע וױרדעע,

סטרײקער. די םיט םאכען שלום וחנאצן
 מא־ דעם איז שווער איז עס גאטירליה

 עס לאנג װי באשטיםט, זאגען צו מענט
 וועאען באםעם די ביז נעחםעז נאך װעט

 אבער — טאז, צי דאס זײז געצװאוגנען
 דאם יואנען זײ טאן! דאם וחנאעזײ/ז

 איז 6ע וױיל פארציען, םםוייס דעם םאל
 םםיאא איז עס אין סיזאז, שלעכמער א

 סוף כל סווי אבער ניטא, ארבײט ?ײז
 זײ אונטערגעבען. זיך םוזעז זײ וועלעז
 זײ איז אנגעחױבעז מאםןי דעם חאבעז
 םאר־ װעלעז וואס די, זײ מוזען וחנלען
̂ום. אאנגעז  און נעשעהז, םוז דאס ש

!נע״פעחן װעם דאס

 ״איטאליע־ ;אױסגעקריצט איז ארײנגאנג
 גע־ בילדינג די ױניאז־צענטער.׳׳ נישער
 צװײ סט., טע14 איסט 231 איז זיך םיגט
 די עווענױס. דריטע און צװײטע שעז

 לא־ אײן דעם םאד גרויס צו איז ביאדינג
 םאר ארײנגענומעז האט ער איז סא^

 גרויסע די םון צוױי אנדערע ״טענענטס״
 לא־ באאיה דזשאינט דעם םון ילאקאאס

 לאקאא און ױניאן קאטערם די־ ,10 קאיצ
ױניאן. מאכער .דרעס און םקוירט די ,23

 דעם אײננעלאדען האט 48 לאקאל
 אונ- םון באארד עקזעיויטיװ דזשענעראל

 עםע״ צו אםיציעל אינםערנעשאנאל, זעי•
 איז דאס און זײנע, היים נײע די נען

 םריה, דער אין םרײטאג םאתעקוםען
סעפטעמבער. טען30 דעם

 יעגע האט וױיסען, לעזער אונזעת װי
 באארד עפזעקוטמו דזשענעראל דער װאך

 םײ יעהראיכען םערמעל זײן איגעהאלטען
 סיע־ איז ער און םילאדעלםיע, אין טינג,
 םאר#־ײ יארפ, נמ אין געפומען ציעל

 חײם נײער דער איז זיצונגעז זײנע גענדיג
 ביא- די איז דעם םים און ,48 לאקאא םון

 סוז געװארען געעםעגט אפיציעא דינג
 נעווא־ געסאן איז דאם בארד. עקז. דוש״

)4 זײט אויוי (שאוס_____

 עלצ• ורעזידענפ *ו ■ריװןפדבריןי *
זמגער) «

&

ו י צ ע ד ר ע ט ע ר ן ר ע ן ס ו  א
ר. ע ט ײ ב ר א ט י מ

 געס־ דער וועט כ«ור ױם צוליב
 גע- ״נערעכטיגקײם״ נומער סטער
 םריהער »p א בױט װערען םאכט

 »1דאי ױאם אצעם םאצ. אצע ויי
 נוםער הומענרעז אין ארײננעהן

 ווערען צונעשיסם דעריבער דארוי
געװעחנציר. װי םריהער טאג א םיט

רעדאקציע.

םאנר ירופם סליװלאנד פוו ימיאן סלאהםאכער סאנפערענין א צו אססץ פעהסשרערס
 אין אנריםענט קאצעקטיװ דעם אין

̂ווה דער  סציװצאגד םוז אינדוםטריע קצ
 צו־ א װיבאצד דאם ■וגקם, » םאראן איז
 םאנען איחם אין װיצ אגרימענם דעם *ו

 -ar דארןי ענדערוננ, ווצלמ איתענד
 םאר צד, צמײםןן חגם וױםמן צ*זען עס
1 o nײערט נים, טאםער אתטאבער. טעז 

 םאר באגײט ײן5* זיד סון *נריםענם דער
 ?לפוקטאכער די זיך חאט יאהר. « נאך

o אין ■ונהט דעם טים באגוצט ױניצז n 
o 1 פאר און אנריםענט nצהסאכץר טען 

ט tn אסט׳ן דער צו■ געט̂י m ^ B  o n 
בריף:

i .ווערטע n n :—
,an• צװי־ אגריםעגט ה*א«קטיװ 

n r o w  iv r עריינט צרנאניזאציצס 
o פ*י, n וועצכער אימענד וױבאצד 

o איז ם»מז *ו מינ׳פם צד n אנרי־ 
 ער דארןי ענדזװ־וננמן, נעױיסע םענם

op ̂זען m װיסעז ל n w  o n צד 
w ניט e ra r* ווי tv o l o n .ססטסבער 

o װערט n ווערם נעםןון, ניט n n אנ־ 
ט מנ  פאר *צייז זיד סון באנײם רי

 ח»־ײ אײד יןוזמז סיר י*חר. • נאך
i וױסיז. ב«ר n  B n באארד דזסוינט 
n פון v t» o קצױר אין ױניאנם לפקאצ 

o צאנד n נעװיסע • פסרןודפלפנען 
o אםענדטענטס צאל n  fit ,אנרימענם 

i זאצעז וועצכע n n « פון טײצ o n 
i אין אנריסןנט n .צױןונסט
 םאױפטענדניס v nr קיםען nr ,אום

 עלפנען אמנדטןגטם, די סט װענען
ov o< םיר n  .i*M אײננערופעז זאצ 

• i n n א tie n n w n p ו טז ז טו מו

 ניך אזוי סערפער׳פאםטען, אוגזערע םון
 נאארד דזטויגט אונזער םענציך. װי

o n ם»ר on צװעק pw וינטעט■* 
in זייז װעט װעצכע ה#וםיטע. « ’iew 

«j אייער םיס ipcnow זיר ’o n אין 
in בא׳זטינתן. וועט איחר װאם ציים

i*" אכםוננ סיט f 
םענעײמער״ ®ערעלמםיין, םאיר

m מ געת nrw  in n  nnir איז 
 ענםםער in כאקאנט ניעס נ«ר אונז
טםם׳ן oiniroppeuao pinp in םון
4לױםי1םא סאנןן, 1םי און 1ציװצאנ1< םון

i -באוײכטעז גיט נאר נאך n אט r im  J in תמנעםאנם טאמ וײ האט on
אפנעהאא־ וועט קאנםעחמץ 1ג««צאנטע

in מעז n.

i 1טייערע r ' i e:
y האצטען אינז ניי ... d סית נחים מים 
y װ#ם דאם, איין d ערװאד זיך הןובען 
 אײנענטליר, צוריח. יאהר זדײ סיט בען

y״ o איננא;צען ניט איז איין״ האצםמן 
J׳ ניט נאר זענען 1טי יכטינ.1 ’ l i i c עם 

 באלענאםים די אוגז זאצען זיך. האצט
 1זיי ׳פווער 1זעה אונז װעט אטאקירען,

 ׳פוין איז ער׳פטענס יגען.1פארטיי צו זין־
 םאו ׳פנייתר אין אז יאחר, א װי סעהר

ip׳n; א העריפט o ,ניט געתט םע קריזים 
 1ס״ נאר בײט,1א אחן אחם אינגאנצען

ס1א  איז צװייטענם ;נים אויך אבער ניי
m ױילעו׳ םון יפטראם עםינראציאנס 
 װאם מטעתמען אאע אױוי יג1הוהענ ניט

i* ױס.11 רעצאםיװ טאפט, רענירוננ OP 
 מםערמ די ניט עצעםעגטען, אתןר הומען
i 8 קצאס• 1בײטע1א פונ׳ם nנדיגער1־׳פט 

i אך,11 ענגצ״פע *i אמײטם־טאנ, n 
o — טאמוי 1יתאצע1סינ n זאנען, איז 
pe ײ .מעצכע  **r יסען.11 ניט וױצען ז

 «ס |1א ימם,1ם* ■ויצי׳פע *1י1א צעהצען
 ,0*1)1 «יד תנס ויי in ןין םאחפטעהט

ײ *ז *i געצד םים םאיאנםעה א קרינען ז e 
ip**t װאם נו, בײט.1א o n ro n o B 
 די האמן םען מו־ף װאס צו ניט, איחר
m » אויוי יקאט?1סינ pe חברח i 
o 1אי װיטענס, !נ»רה n םײן גאר איז 

o טיינוננ n ,עוגםםע i*o אינע־ אענעז
o*rip  m * ir o  iro*m  tt. די r o n* 

roi*t*>*o גיסעא r*iviaiB׳*jo  pe״m 
1 m nײ בעת אז אתמעזעהען, יך ײ ז  זי

o *1 אין נעווען גען p iro in o חאבעז |1א 
 1סי ה«ונ«ן ״,B׳n״ םים׳ז 1ע1נע׳»א* ןיך

1 nנמטןןן: אתיט ip i* u io ir8 נײטס1א 
 |1א נעהעכערט ױאך, עננאיטע טאנ,

*o J ro rp ip n א in*p*u*o וי1טא* 
p*p o (םריהער n גיט יןי1טא o*ipp־ 

 — אמנייטס־אויז טיגיםאצער א ט),1טי
o n 1נא איז »צץ y d  j» 'j מד חאבעז 

d b i»i טאכען n* ס**יאאע r t i? » n n 
i» |1א *d  t זזד נעטאכט, ניט זי האבען 

pa ir 1םי נען o n iK B הלאס. 11בײס׳1א 
i נעניטען hd אאץ n n ! ביר א אויןי 

pe Jnpe « «ענם 1איה ותיכע ,11א? jD ii 
i סאפט p .y i b  ipd אין תנײצעך *in p 

d kp*h *o pe y*yppo 1א| ipd מינעווצט 
 ןומאניזאצי׳ג *i 1טע11א ביםא?כװײז

 םריהםאמןןן, opinpu׳ אײן אין נאכה?ר,
w זיך פיהאם םעז אז p i t* ir ^עטאר 

jro  d y p k d k אױוי i n אינח^ נאנצצר 
ipd 1 פאמיכםעט* •fro  tw ov*y*nr

 אײמ־יר אאע 1י1א האנט *i יןי11א אעגט
P« מצם ipd טוננ?ן. n ז«ד .אימצנצ״ 

i ניט נאר y i  ,pi*nro m pt p*p איינעגע 
ipd  tin ,tv r iro חױבם inn*B nr ta א 

םצוכח.
o n ניט אסשר װאצם אצץ t n v i 

rows *i i n  T Jinpep j *it* םאכם T w 
ro rn i *i i*  u n  jp ii ip iJpi o n  t i i

 p*mr .p*n* 1י1א ...1נא ipn זעצב?ן
)4 זײט אוין• (׳פצוס

חאל תארבעבי אץ סאנגערס ױניםי א
 אסערא םעםראסאלימזון פון זיננעמן באריםטע די דעםסין, עםי

 םוזיקאלישער דער פון קמםםלער באװאוםםע אנדערע נאו און חױז,
 אקטאבער, טען28 חןם קאנצערם, א אין נעמען אײנםייל װעלען װעלט,

 אונזעחן פון ■ארק, םאמגסם אין חױז ױניםי די ®ון בענעפיט דע■ סאר
דחןסםאכער. אץ וױיםם

 נא־ *ו זיך פארפעלען ניט חויז ױניגוי די פון פרײנם די זאלען
 םער טיקעםם ואר א געםס קאנצערט. דעם פאר םיקעטם םיט זאמען

 וועלען זײ פריינם, אייערע זײ פארקויפט און זיך סאר דארפט איר וױ
דאנקען. דערפאר אײך



m י ד ד א װ m
דעדש. ד. מ«קס »ון ZB

מורמע- אץ געהס הארוא*
 פון צװײן געקוםען איו ער וד גרײו

 מד ס״געום דער פון גװענש*ן9ק דעד
i r נ*כ* ב*לד און אינדיאגאו^ליס אין 

 ו» דורף חאט, תאגװצגשאן די וױ חום
 מאיאריטעט, קיײנער פארהעלטניסכיעסיג

 סטר״• די צודיסצורוםען באםעהיט איהם
 חא• איז סעגזצס, אין טיינערס קעגרע

 ״אױסצוזיצען״ טורטע אין אװעיז װאט
 איהם ס׳חאט װעלכע צו חדשים, 6 די

 פאראווטײיט םיחרער אײניגע גאך און
 סטרײידסארבאט, דעם זיין עובד םאר
 םון געריכם״ ״איגדוסטויעלמר דער װאס

 יאוד א פאר ארױסגעגעבען חאט קענזעס
וױגםעד. רען

 ״איג• דער אז גישט, דויבט האװאט
 א איז חענזעס םון געריכט״ דוסטדיערער
נעלער געזעצליכער  געריכם. קאכסטיטוצ̂י

דז איו דאס אז נלױבט עד  אגעג־ אן ני
 אונא ף• דערשטיקען צו זוכט װאס טור

 ער יןענזעס. פון ארבייםער ניזירטע
 באקעכד צו וחננ כקסטער דער אז נלױבט,

 אענא• צו אי? גאויכט דאזיבען דעם םען
 הא• גלױבט אזױ אוקאזען. ?ײנע רירען
 אין געוזן צו גר״ם איז ער און װאם,

איבעוצײנוגגעז. זײנע םאר טורםע
 םײ• דער סון ■ועזידענט דער לואיס,

 און כאקעמםט האט װעיכער ױניאן, נערס
 סאנוחנג• דער אויף האװאם׳ן ערגידריגט

 אן אױן־ םארשטעהען, מיר װי איז, שאן,
 ״איגדופ״ םון געננער *ױסגצש*ראכענער

געריכטעד׳. טויעלע
גערעג• מיר גוט. אזוי וױיט, אזוי

 אג־ ס׳איז װען ,1919 אין אז אבער, מען
 די םון סטריײן גרױסצר דער נצגאנגען
 די זץי םאר געוזאם לואים חאט סיינערס

 אנדער• ריכטער םאלגען צו אדער נדירה
 צוריסרוםען און אינדזשאניזשאן םאן׳ס

 איג־ דעם איגנארירען אדער סטרייס, רעם
 לױ און טורטע, אין גצהן און משאנקשאן

 — ערשטע דאס אױסגעיןייבען האט איס
 אויואז אנדערסאן׳ס געםאלגט האס עך
 אױב סטוייס. דעם אױםגענעבען און
 מאטי״ ער האם ריכסיג נעדענקעז טיר

 ״ער װאס דערמיט האנדלונג זײן זױרט
 גיט װעט און אמעריקאנער גוטער * איז

רענירונג׳׳. דער בעבען תעםפען
גע־ װעיעז נײפט דך װאיט אונז

 אנכ נערעכט. יענעם אדער דעם בען
 װענען םראגע א בלױז גײעט דא איז

 דעם װעגען נאר האװאט׳ן, אדער לוא״ס׳ן
 די באקעםםען צו בעסער ס׳איז אזױ וױ

 אויטא־ איגדז׳שאנק^ון די פון אוקאזען
 אײג• דער פארבאייבט דאך קראטען.

 צו נרײט געװען איז האװאט אז דרױן,
 טורמע אין געגאנגען טאקע איז און נעחן
 םון שונא אונקאספראמיסליכער אן אלם

 געזעצ־ און אבסאלוטיזם איגדוסםריעלען
הפקד. ליכען

 האװאט דער און טיפ לױאיס דער יא,
 אינדזשאנק־ םון געגנער בײדע זײנען טי•

 אין אונסערשײד אן בלויז ס׳איז ׳שאגס.
 דער אין און... יזאמםס־םטיל איז געשםאח,

 דאס זיכערהײט. פערזעגליכער םון םאס
איצס.

 דעם געגען אנקלאגע שװערע « גאך
םראםט. שמאכ

 באתאנטער דער האט װאך לעצטע
 ״אינטערטשוירטש די םארבאנד, קירכע

 נאף םארעםענטליכט מואװםענט״ \ואירלד
 אין סטרײח שטאל דעם ײעגען באריכט א

 םאר־ לעבעדיגע אין װערם עם ײאו ,1919
ױ געשיכטע, די איבעמעגעבעז בען  אזוי ו
 פארסראסטעוחד םון באאםטע לאסאלע די
 חא- סטײט יענסילװײניא אין שטעדם טע
idvp o נמקעםפט כען n* שטאל דעם םון 

 חד סרײע אונםערדריתט חאבען מראסם,
 די געאײניגט אוז געשלאגען האבעז חנ,

 וזײ• ױיצרע באםאלען זײנען סםרײסערס,
 פאסי־ מיינער די טאראריזירם און מען

 צו כדי אוםן ברוטאלסמען דעם אויוי ליעס
 און סםרײקערם די םון םום דעם בדאכצן

 פיל־םא־ דעם אין ארײנםרײבעז צוריק זײ
םאבריקען. שטאל די םון גיהנם כיגצן

 אויפ־ חאט ווציכער םול, דזשארדזש
 די אנאליזירט כאריכט, דעם נצשריבען
 אסיצימלע און טעראר דעם םון אורואמנו
 שטאל פון לעניגרײך דעם איז אנארביע

:פאלנענדע ראס געפיגט און
זײנען סטרײקערם צאל גרױסצ א .1

 שטונ• 12 דער בירגער. יױין געװען דט
 טאגיגע זיבען די און טאנ ארב״םס ריגער
ײ םאר האכען װאף  געטאכט אוםטעגליך ז
 װערע[ און מפראך די אױסצויצרגען דף

נירגער.
 און אדםיניסטראציעס לאקאיע די .2

 טראסט םון וזענט די אין זײגען געריכטצן
 די און סופעדאיגםענדענטס די נאאמטע,
 קאד די םאבריפען. שטאל די םון םאדיײט
 ׳באזוג״ אטטען, פאליטישע פאר רױאטען

 אוגטער שטעחען געריכטען, די םאר דערס
 טראסט די פון אױםדכט שטרענגער דער

 אדער ערװעחלט קאנעז זיי און נאאםטע
 בא־• און וױלען דעם לויט װערצן נעשלאגען

טראסט. דעם םון שליסען
 אונטער ליגט •רעסע ארטיגא די .3
 און טאגנאטעז שםאל די םון יןגאםער דעם

 אונטערדריקט װערט ?שומאליום צרליבער
 בא• ער װי שגעל אווי אויסנעראטען און

םמוםות. יצנע איז זיך וױיזט
 גע• די ס׳איז נאך. און גאר און
 נעשיכטע א קעניגרײך, גערי׳ם םון שילטע

 צו באתאגט שמערצליר אזױ איו װאס
 און ■חנסע ארבײםער חנר םון יעוער אלע
 אוגוער סון לעזער די צו אוםבאתאנט אזױ

 *גרױ• די װען אםילו ■חנסע. ״גרויסער״
 אינ• חנם איבצר גימנן צײטונגען סע״

 (און באריכט דארטאכטען דעם םון האלט
 דאך מען קאן באריכט דעם פארשוױיגען

ײ םארדרעהען ניט),  םעשח, גאגצע די ו
 װיכטיג־ גאנצע די געלט קלײן צו םאכעז

 אנקלאנע שװארער דאױגער דער םון קײט
 אז אנצוהערעניש, סאאולער גיבעז און

 בא• דעם םון םחבר דער סול, דזשארדזש
 דער אין םיטארבײטער א״ איז ריכט,

 דער און רעפאבליה״ *נױ דער ״נײשאן׳׳,
 אר־ עטליכע פון ױעץ בעל עיןאגאםישער

 װערטער, אגדערע מיט מגיאנס״, בײטער
 זיך ם׳דארוי װאס סצנש, געפערליכצר א

 ניט איהם טאר מען און דױטען איהם םאר
גלױבען.
 םאר• באריכט דעם פון אײגדרוק דער
 גיםטיגע אלע נאר אפילו אבער. בלייבט

 •רעסע״ ^גרויסער דער םון אינסינואציעס
 פון הערשאםט די לעזער דער דערםילט

 םון גבורה שװארצע די אײזען, און בלוט
 סטיל• דעם םון םויסט געפלאנטעז דעם

 קירכע דעם םון באריכט דער םאנגאט.
 ער געחן. פארלארמן ניט קאן םארבאנד

 ביר־ אלעיערליכע םון געוױסען דעם װעקט
 ארגאניזירטע די פון צארן דעם און גער

 טויזענטער הוגדערטער די ארבײטער.
 קעניגרײר דעם אין שקלאםען נאמענלאזע

 דעם םון אינהאלט דעם װײםען שטאל םון
ײ אויב אפילו באריכט,  איהם האבען ז
 אויםגע־ איז ער נעלײענט. ניט קײנםאל
 ױיערע אין לײכער, זײערע אויף שריבען
 םאר־ אגגעװעהטאגטע זײערע און לעבערס
 אויםער עולם דער און נשםות. צארנטע
 דעם אויך שױן וױיסם איםפעריע גערי׳ס

 ס׳װעט ווען באריכט. דעם םון אינהאלם
 פון קאמף געקסטער דער אויסכרעכען

 דא־ דעם םען װעט שטאל, גענעז םענשען
 װיסען האמןן. דנען אין באדיכט זיגען

 שטאיד די פון םרײנט די און מאכט, איז
 אין זיר טום עס װאס וױיסען שקלאפען

 בלוטיגען וײן םון טעראר״קעניגרײך דעם
שטאל. מאיעסטעט

 פארװארפען שיפען קײגס די ױעלען
 ? אלטװארג אלס װערען

 הויאט געװעזענער כאולעס, אדםיראל
ײ סטײטס ױנײטעד דער םון איגזשיניר  ני

 ערםארונג, םון רעדט װאס מאז א וױ,
 צו בײםראנ אינטערעסאנטען אן םאכט

 באװאם״ די באגחןנעצען םון פראגע דער
 אלע• בײ איצט איז ײאס םראנע א נוננעז,

ען די אויף םען  גײ אין װעט װאס און ייי
 ווען טאג, םון סענצאביע די װערען כעז
 ויך װעט האנפערענץ״ ״אגטוואםגוננס די

ײאשיגגםאן. אין עחנםענעז
 נאנץ דך כאציהט אדםיראל דער

 אנט״ חנר םון •ראגראם חגר צו סקצפטיש
 צװײםעל^ עד קאגםערעגץ. װאפנונס

 אויפטאן, עיעס װעט קאנפערעגץ די אויב
 באוױיזעז, װעלען שטאטסלײט די סײדען

 די פארקלענערען וױרקלץי וױלען זײץ אז
 װעלט. דער םון קרעםטעז םיליטעדישע

:אדמיראל דער זאנם
 די אז םאדשטעלען, קוים ויך *ם׳קאז

 זוערען םארקלענערט קאגען ים״סחנפטען
אױך שיםעז. צאל די םאדקלענערען דורך
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 דורך דערגרײכען ניט צװעת דעם טען יןאן
 נײצ די םון קאסטען די םארקלענערען

ב שיםצן.  פארסיצ״ וױרהליר װיל טען ױי
 אלע פאר און באװאםנוגגען, די גערען
 חנר פון צװעק דער איז דאס אױג גלײך,

 גאנץ » מעטאדע די איז דאן קאגפערענץ,
שיםען, קרינס די אױף דט :גוינגע

אלטװארג! אין ארײן זײ װארםט
 אלע אז דארױןי, אײנגעחן אלע ״זאלען

 מױזעגט 15 םון גרעסער שיםען קריגס
 דעם םון גרעסעו קאנאנען איע און טאה

 סאבםא• אלע און קאליבר זעסס־אינטש
 און ווערעז, םארװארפען כאלד זאלען רינס

 דאס באגוצען. טארען גיט מעהר זײ מ׳זאל
 אױסנאבען םלאטע די פאריןלענערט װאלט
•ראצעגט. 90 ביז 75 אױף

 יבשח די םארתלענערען אויר טען ̂זאל
 וױרק• א ארםייען. די און באװאםגוגגען

 חא־ אנטװאםנונג אזא פון בײשייל זאםען
 דײטש- פון םאל דעם אין געזצוזן םיר בעז

 •9א שלום חנם לוים איז וחנלמנ לאנד,
 איז דאס געװארען. אנטװאפעגט סאך

 װאס חילוי, גרויסע אײנציגע די געװען
 דער זיגט געקראגען חאט דײטשלאנד

 דער פון באםרײט זיך האם זי םלחםה.
 אר״ *! אנצוהאלטען םון םשא שרוערער

םלאםע*. א און םײ
אדםי• אן װאס גראדע געפאלט אונז

 םון אינזשיניר חוייט נעוחנזצנער א דאל,
ױ, אםעריקאנער רער  אזוינע חנדט נײו

 נים אבער וועלען מיר דבורים. קלארע
 װאס שאנםען, די םאר •רוטה סײן געכעז

 װעלען מײנונגען באולעס׳עס אדםיראל
 סאנ• ״אגטװאפגונגם חנר אויף חאבען

 שיפען גרויסע םורא׳דיג בויען םערענץ*.
 א דאלער סיליאן 30 םון •רײז דער לױט

 אוז געשעםט, גוטער גאגץ א איו שטיס
 ניט זיד מען ווארםט געשעםםען גוטע םיט

 װאס די און ארײן. וועלט דער אין גלאט
 שיםעז בויען םון געשעםטען די כאטרײבעןי

םקומות... יענע אין דעח שטיקעל א האבען

דעזיימןוס דער אין
45 W  ,TJSW

 דעזײגער^ די װאס םארזאםלונג די
 ״בלויע די אין א״ננערוםען האט ױגיאז
 געװען איז האטעל, מעקאליין םון רום״

 זײנען םיטיגנ צום ערםאלג. גרויסער א
 טלאוח־דעזײנער, אלע געװארען גערוםעז

 און ױניאן־לײט, קײן גיט און ױניאךלײט
 אלע איבערםילט. געײען איז האל דער

 די אױםגעהערט אױםםעריןזאם האבען
 די געשילדערט האבעז וועלכע רעדנער,
 דער אין דעזײנערם די םון לאגע איצטיגע

איגדוסטריע. ?לאוה
 איז דעזיינערם די םון לאגע די און

 אז אםשר מעגליך שלעכטע. א גאר איצט
ײ װעט דאם  נוײ װי אײנזעהן, מאכען ז
ײ םאר איז עס טיג ארגאדזירט. זײן צו ז

 דעו• ל^גער, און םײנבערג ברידער די
 דזשאינט םון םעחרעטאר און מענעדזשער

 הא־ ױניאן, חלאוהםאכער, די םון באארד
 האבען און אדרעסירט, טיטיגג דעם בען

 אין דעזײנצרס םאר.די געםאבט קלאר
״ לאנע וועלכע  נוײ װי און זיר, געפינען ז

ײ פאר איז עס טיג  ארגאגי״ זײן צו אלע ז
 ברודער ױניאן. שטאריןע אײן אין זירט

 נאר דאס באטאנט, שמארק האם לאנגער
 קא• דעזײנערס די װעלען מגיאן א דורך

 ברודער לאגע. זײער םארבעסעחנן נען
 איז עס דאס אנגעװיזען, האט םײנבערג

 חד דער ויחנן צײם, די אריבער לאננ שויז
 און יחסן א שא• א אין נעװען א'ז זײנער

 יעצט ירױױלעגיען. געװיסע געהאט האט
ײ זײנען ־— ער זאגט —  אר״ איינםאכע ז

ײ דארפעז אזעלכע אלם און בײםער,  זיך ז
 דאם אן אויך װײזט ער באטראכטען.

 וועלמנ דעזײנער, םון מעגשען נרעסערע
 ניט זײגעז זײ אז געטײנט אםאל האבען

̂יטער, סײן  אתא• הײגט שױן ז״נען ארב
 פעדעריײ אםעריקאן דער אונטער ניזירם

 שריײ שטײגער א װי לײבאר. אװ שאן
 זא- און אקםיאחנז זשומאליסטען, בער,
 ווא״ קאלעדזשעס. םח •ראםעסאחנז נאר
 אז ניט נאך שםעהט ער, םרעגט זשע, רום

 דער אין אנצושליסמן זיר דעזײנער מאנכמ
 די זאלען װארום ? דעזײנער־ױניאן

̂ער, די אין הםקר דין דעזײנערס  װעזד שע
 דעם אין ארבײטער אנדער יעדער רענד
 פון ■ראטעתציע דער אוגטער איז שא•
? מגיאז דער

 אויםגעםאחנרט האט רעתער דער איז
 חנר ¥ז אנצושליסעז זיך דעזיינערס אלע

 תרך און 45 לאסאל ױגיאן דעזײגערס
 םארבעסערען זיר כחות געםײנשאפטלימ

 צנם האט רעדנער דער וחנז און לאגע. די
 א סוסעז וחנט עס דאס געזאגט, שלוס
 טאלערירען ניט וועט ױניאן די װען צײט,

 באלאנגט װאם ארבײטצר טײן שא■ אץ
ײן אפילו דאס םענ ױניאן, אין גיט  א ז

 חארצײ א אױסגעגראמנז חאט דעזײנער,
 חנויי• אנװעזענחנ אלע םון אילאוז גער

 דאס נמװיוען, האט אילאוז דער נערס.
 חא- דעזײגערס ניפדױניאן די םון טאנכע

 אנצד זץ• טום תם נים אײנפאך בעז
ײ און ױניאן, דער שליסען  װארםען ז

 עס וחנט װניאן וחנןידי צײט, דער אויוי
טאן. צו צוױגנען די

)c*.̂ r 13 ?ײ• אייןי.(

rn״*'• געגען סטרײק א  *o .כערלץ
םי*ס. יןײן דם סצחר געםען ״טיר

 אײצר צורית געםט און גוט אזױ זײט
גצלט׳/

 אטאריקאנ*ר, טױזצגטעד די םאר
ױיי טנרלין, איז אי*ט זיר געפיגען װאס  ו
 בי״ איז איץ און געטאלען איז מאר? דער
 א ערשײנוננ, שטױנענחו א דאס v* ליג,

 װעי״ אתאניזירטע די רעװאלוציע. נאנצא
 סטרײק איז ארױס דיגען מנולין םון טערס

 םייס אישאםען ט׳זאל אז פאדערען, און
ײ און  וױידזשעס. אגשטעגדיגע געבען ז

 חא־ בערלין אין רעסטאראגצן מעהרסטע
 רעזויטאט אלס צומאכען געםווט זיך בען
סטרײח. אנטי״טיי דעם םון

 מיגים אנדערע און טוריסטצז די
 חא• בארלין אין באזוכער װאוילהאנעגחנ

 וחניטצרס די אז חום, געגען נארניט בען
 נעטען ניט זאלען רעסטאראגען רי אין
״ פאר טי«ט. קײן  אן גראדע עס איז ז

 די פאר אכער ־ איכערראשונג. אגגענמםע
 גרוגד- א דאס איז וחניטערס בערלינצר
 װילען ?עלגערס דײטשע די •ראבלעם.

 ניט און ארבײםצר וױרדיגע װי פילעז זיך
 םאר םארםעגליכע. די פוז לאסײען די וױ

ײ װילאן ארבײט זייער  אנשטענדיגצן אן ז
 םי•. א םון ערנידערוגג די ניט און לוין
ײ און םאדצרוגג. זײער פאר טצטםצן ז

 די אםערימאניש. ניט איז יןאםוי דער
 צו גרײט נים שטעהט •אליצײ בערלינער

 עפד אונז• בײ װי •בתים, בעלי די דינען
 באזוכט זײנעז װאס חנסםאראנען, ליכע

 •w 1חאכע אםעריסאנער, פון טמחרםםעגס
 אמעריסאנער םיט זיד באנוצען ירובט

 ססרײס אגגעשטעלט חאנמן און מעמאדען
 גע• זײנען סטרײחער די אבער בחנכער.

 ארױסגצ״ בחנכער סטרײק די און קוםעז
יאנס.

ט דער ■אלי• בשיליגער דער םון הויי
 םאר- דעמאקראט, סאציאל א איז צײ

איהר. שטעהט

STATEM EN T  O F TH E  OWNERSHIP*
management, circulation, etc., required by 

' the Act of Congress of August 24* 1912, 
of Gerechtigkeit, published weekly at New 
York, N. Y., for October L  1921.

State of New York, County of New York, 
as:

Before me, a Notary Public, in and for 
the State and cqftinjy aforseaid, personally 
appeared Abraham Tarim , who, haring 
been duly •worn according to law, de- 
posses and •ays that he is the Business 

- Msnager of the Gerechtigkeit, and that 
the following it, to the best of his knowl• 
edge and belief, a true statement of the 
ownership, management, etc., of the afore• 
•aid pubication for the date shown in  tho 
above caption, required by the Act of 
August 24, 1912, embodied in section 443, 
Postal Law• and Regulations, printed on 
the reverse of this form, to wit:

1. That the names and addresses of 
the pubisher, editor, managing editor, and 
business managers are:

Publisher: International Ladies* Gar• 
raent Workers* Union, 31 Union Sq., New 
York, N. Y .

Editor: S. Yanovsky, 31 Union Square 
New Ysrk, N. Y .

Managing' Editor: None.
Business Manager: A. Tuvim, 31 Union 

Square, New Y o rk /N . Y .
2. That the owners are: International 

Ladies* Garment Workers* Union, 31 Union 
Square, New York, N. Y n B. Schlesinger, 
President; A . Baroff, Secretary-Treasurer. 
An association not incorporated, consist- 
ing of •bout 120,000 members.

3. That the known bondholders, mort- 
gageet, and other security holders owning 
or holding 1 per cent or more of total 
amount of bonds, mortgages, or other so- 
curkiea •re: None.

A  That the two paragraphs next above, 
giving the names of ths owners, stock• 
holders, mid security holders, if  any, con• 
tain not only the HR of stockholders and 
security holders as they appear upon the 
books of the company bat also, in cases 
where the stockholder or security holder 
appears upon the hooka • f the company 
as trusts• • r hi any other fiduciary rela- 
lion, the name of th• person or corpora- 
tien for whom such trustee Is acting, 
ie given; also that the said two pan- 

* graphs contain Rafa ients embracing aft- 
ant*• fu ll knowledge and belief a• to tha 
cirewmstaaoos aad condition• under which 
•tockbelden aad •eeurhy holders who do 
not appear upon the book• of the company 
ae trustee•, hold סאck aad securitise in a 
capacity other than that of a bona fide 
owner; aad this aftant has not reason 
to believe that any other person, asoocio* 
lion, or corporation has any interest <H- 
f«ct or indirect h i tha •aid Mock, bonds, 
nr other securities than as so stated by 
Mb .

AH u b a m  Tuvin, Business Mgr.
Sworn to aad subscribed before mo this 

2fith day of September, 1921.
(Seal) Jacob M. Rosenblatt.

Notary Public. 
IMv oom m iv if expire* March 30, 1922.)

:

ס א ט װ ו i_t? ט
 אין רע»ארמ ער׳אטער סײן איז ד»ס
 נין *ייר זינט *רנאן, «ו£י*יעצען אונזער

 פיז.צא• מענעדז׳ןןער־סעהרעטאר געװארען
מ, tie ח*צט »<ך .3 י»צ  נארינ• »י נ
 ארנייט ג»נ*ע פון נאר מז י1ר*י טען
 אינעװארט נעםער דעריבער חאנ איך און

באריכם. ס״ן םיט
 אינער• איו חאנ דזיפוצײ טע)18 דעם
 ®*רנענגער, פיין פון אפיס דעם נעגוםען
 גע־ אצעס ח*נ און אם*בערנ,r ברודער

 דער *רדנונג. נעסטער דער אין פונען
 פאראי־ נעװען ׳פױן איז סיזאן םעםפעצ

 ׳פגיי־ סצ*וס די פון םיזאז דער און בער
 איז 1זיי געזארט דעטאיוט שוין האט דער

 עס איז גפדויערען ווום גאננ. םואען
 אונזע• פו| םיצע נעװע]. ניט אזוי אבער

 נעװעז נאנ«וען איז ז״נען םיטנצידער רע
 געאר־ חאנען די«ואם און ארב״טםצאז,

 גוביסצאן־. בצויו נעארנייט חאנען בײט,
 דע־ חאט עסזעסוטױוע ניי־ערװעחצטע די

 װיי״ גאנמ טאן נעקאנט דעריבער םאצט
 גע־ חאבען װאם פיטנצידער די םאר גינ

שעפער. קצאוק די איז ארבייט
 דאז חאט נאארד עהזעסוטױו דער

 צ״רים די םון פראנע די אױםנעגופען
 ױגיאז די װאס אנריםענט דער טייצאדם.

 בא־ םייצארם צײדים רי טיט נעחאט האט
 טען15 דעם אויםנעחן געדארםט האט סעם

 :נעװעז איז םראגע די אוז םעוםעפבער,
 נע- א נאר ? װערען נעט*ן זאצ עס װאש

 געװא־ אגגענומען איז באטראנטיננ נויער
טינג״ ״װאטשםוצ Tib פאציסי די רעז  וױי
 זיין *ו ארוםנעװיזעז זיך חאט דאם און
ערםאצנ• אן

בא־ מיך האבען אוינוםט טען22 דעם
 נאײ ״נעשאנאצ די םויז *ושריפט » חוטען
 װעצכעז אין אםפ׳ן״, ריטייצערם םענט

ײ ױ אזוי דאם װיםעז, אונז צאזעז ז  דער ו
 זײער און ױניאז חנר *װישען אנריםענט

 בײ• זאצען אויםנעחן, נײם חאצט אםם׳(
 קאנ־ א י1אוי *וואםענקוטען זיר צדדים דע

 נצייר *ושריםט דעם חאבען םיר פערענץ.
 1םי נאארד דזשוינט צום אינערנעשיקם

 ײעצכער פון ױניאן, סצאותפאכער רער
 דער טײצ. א זײגעז סיר יןערפערשאפט

 דעם אויםנענומעז חאט באארד דזשוינט
 נעװארען אפוינטעט איז עס און צושריפט

 טרעפעז *ו זיך ?אםיטע האנפערענץ א
אסם׳ז. באסעס דער ■פון קאםיטע א מים

 די געװען זײנען האםיטע דער א־ן
 םע־ דזשענעראצ :פערזאנען םאצנענדע
 מע־ רובי), דזש. פײננערג; י. נעדזשער
 דױויזשאן, ■ראטעקטיװ פון נעדזשער
 אויך דיםטריסט זיין אין האט װעצכער
פיגקאײ־ צ. ;שעפער ־ טייצארם צײדים

 באארד; דושאינם פון ט־עערםאן דער סקי, •
 חארצמם םון מענעדזשער דער בראדפעצד,

 ױריםדיס־ זײן אונטער האט װאם אפים,
 שע־ טייצארס צײדים טאון אפ די ציע
 נערםיטאנא, ד. און שוכסאן מ. ;פער

 צום טײצארם ציידים די םון דעצענאטען
 אצם אצײן, איך און באארד, דזשאינט

צאקאצ• דעם םון םענעדזשער־סעסרעטער
 אפנעהאצטען איז קאגםעוענץ די

םעפטעפבער. טען1 דעם נעװארען
 די האבען קאנפערענץ דער אויוי

 ארױם* אונז אםם׳ן דער םון םארטרעטער
:םאדערוננעז םאצנענדע די נעשטעצט

 ארב״טם־װאר שטונדען 48 אן .1
).44 (אנשטאט

 י1אוי שנירות די ארונטערשניידעז .2
פראצענט. 15

 נע די אין ענדערוגנעז םאכץן צו .3
טובים. ױם זעצציכע

 אויםפרובירע פון •עריאד דער .4
 װערע םארצעננערט זאצ ארנײטער אן
po םאנאם• אײן אויף װאך אײן

 רעכט » האבען זאצען נאסעס די .5
 בע שעפער ז״ערע רעאתאניזירען צו

םיזאן. יעדען םון אנפאננ דעם סאר
 דער םון םארםרעטער די נאםירציר,

 םא־ דאזינע רי נעשמעצט האנען אטס׳ן
 נאר* טײד״ ,טײצאר די כדי דערונגען,

 חא־ אזוי ביציגער. וועחנן זאצען םענטס
 האט צד אונוער אבער נצזאנס. ןיי נען

 און נייז, שארםען « םיט נעענטפערט
 הא* אםס׳ן דער םון םארטרעטער די ווען
ײ אז איבערצײנם, זיך בען  בײ וועצען ז

 זיי חאנען סרינען, ניט חנחות סײנע אונז
 אגרי• אצטער חןר דאם אײנגעשטיםט,

 װערען םארצעננערם זאצ טרײר אין םענט
יאחר. dot פין דעצעםנער םעןdot 1 ניו
 אויך איז אנריםענט זעצבינער דער און

מ־ די סיט מװאחנן פארצענגערט  אינ
טרײד. אין מאנוםעסםשורערם יענדענם

 דאם גפטאן חאם ױגיאן די אצזא,
 אינםצרעםען די נאשימן צו איחרימ,

 שעפער. די אין םיטנצידער אונזעחן פיז
 גופא םיטגצידער די פאר בצײבט איצגמר

 בא־ םײצאר צײדיס די tv אויפצופאמז,
dot זאצעז *dot tra'na באגייטען 

 d*3 וועצנער איתענד אױב *נייםענט.
 םון רוצם די אויםםיחמז ותצ׳נן ניט ז*צ

 נעטעצמם ניייך פם דארןי צנייפענס
 נאארד דזשאינם פוז *פיס איז ײזייו

ווערעז• אטענדעט dot צי יועט עם ייין
 ײעגינער אצץ ומרען װייםער ײאם

 םיי־■ ציידיס די אין באשעפטינם טענעד
אי עי; י פאר• ווןרען שעפעד זימחנ ^עי

n ל א ק א ?3 ל
 דאס, tints נאסעס די םרױען. פון נופען
 פאך dot אין פרױען־ארנייטער די װײצ

ײ און ארנאניזױט ניט זײנצן  ארנייטען ז
 פצענערע פאו און שטונדען צענגערע
ױ שנירות  דערי• איז עם פענער. די ו

v s ציידיס די פון איגטערעסען די אין 
 — טיידצעו די דאם זעחן״ *ו טייצארס

 זאצען — שעפער די פון דרעםמייהערס די
ארנאגידרט. זײן

 די אט אינער דזשוריסדיידצאז חנם
 שוועסטער אונזער ח*ט דרעםמייהערס

 סיטגצידער אונזצרע אצע און 90 צאיואצ
 חעצ• «ו נענצטען װערען 8 יאקאצ פון
 האסטאם די ארנאניזירען 90 צאהאצ פצן

 די אין ארבייטען װאם דרעםםייקערם
 שעפער״ טייצאר צײדים

* * *
םעטסעל־םאכער. די צו װארט א

 ivo םאננט אקטאבער פאגאט א־ן
 שע־ קצאויו די אין סעםיעצם פאנען אן

 זיין סאנער םעמפעצ די זאצעז און ■ער,
ײ װען דאם װין־, דער אויוי  װעצען ז
 גאך ארכייטען, צו *נפאנגען אפאצ שוין
ײ ואצצן םצעיו, ?אננען אזא  נאקופען ז

 װאצט נעסטען אם שנירות. געחעריגע די
 אין סומען זאצען אדנייטער די אז געװען,
 סיט׳ן באראטען זיך .8 צאקאצ םון אפיס

 װעצען װאס די דעם. װענען םעקרעטער
 היין האנען ניט געװים װעצען טאן עס

״, חרטח.
 םעפ־ סצטעז דעם אװע:ט, דינסטאנ

 טאס־טי־ v נעחאט מיר האבען טעטבער,
 א־ז עס און טעםפר, צייכאר אין טיגנ

 פרא* אצע נעװארען אממגערעדט דארט
 באשפרא־ ^ויר איז עם טר״ד. פון נעז
ױ פראנע, די נעװארען נען  חערםען צו ו
 םאװעט שיז טאסען כוינדצײדעגדע די

רוםצאנד•
 נעװארען אדרעסירט איז מיטיננ דער

 דער פון רעדאחטאר יאנאײםקי, ש. פון
 דער םיינבערנ, י. און ״;ערעכטיגקײם״,

 חיאוק* דער פון מענעדזשער דזשענעראל
ױניאז. םאגער

 נעשפדאכען איז מיטינג דעם אױןי
 אין ארבייטםצאזינק״ט די נעװארען

 זיך האבען ריםקוםיע דער אין טרייד.
 מיטנצידער. די םון איינינע באטײציגט

 אינ־ צו געװארען גאשצאםען איז עס
 אייג־ נאארד עקזעסוטיװ דעם סטרואירעז

 די װאו מיטינג, םפעציעילען v צורוםען
 ײע־ באשפראכעז מאי v נאך זאצ פראגע

 װעגען ווערען נעזוכט זאצ עם און רען,
ױ מיטעצ, און  ארבײטם־ םון איבעצ דער ו

 דער װערע!. אפגעשאפט זאצ צאזינסיים
 ער־ םאראצישער v געװען איז םיטיננ
 גוט אזױ נעװען ניט איז ער כאטש טאצג,

ערװארטעט. עס האבען מיר װי באזוכט
אונ־ זיך באנונענעז שיינט, עם װי

 םיט צופרידען זיינען און מיטגצידער זערע
 װײצ זיי• םאר טוט ױניאן די װאם דעם
ײ  צו נױטינ םאר נים אפיצו חאצטעז ז

 זייער װאס טאס־סיטימ א אױוי סופען
 אנער, האםען מיר אײן. מםט ױניאן

 דאם אז אײנזעחן, באצד װעצען זיי דאם
ײ און נוט אזוי נאר ניט איז  אנ־ װעצען ז

 םיטיננען, די באזוכען צו בעסער םאנגען
אייז. רופט ױכיאז די װאם

* * *
אונ־ םאכעז אױםמערקזאם מוזען םיר

 פון רוצם די צויט דאס סיטנצידער, זערע
 םאצען ױניאן, אינטערנעשאנאצ אונזער

 פון ארוים אויטאמאטיש םיטגצידער די
ײ אויב ױניאן, דער  דױס שוצדינ זיינען ז

 דערי־ זאצען װאכען. 39 םאר ײי מעחר
 םארנאכצעםמען גיט טיטגצידער געפיידי

 םא־ װאס די ווארום דױס. צארצען צו
ט אויםאטאטיש צען  ױניאן דער פון אווי

 אצם אריינהומען דארםען שפעטעף ויעצען
ן ײ ײ און ר, ע ד י צ ג ט י ם נ  ז

 אײנטריטס־נעצד. צאחצען דארפען וועצען
ײ  דארםעז נײ דאם אויזי אויד וועצען, ז

דאפטאה גײם אונטערזוכען זיך נעחן
 די ווערען אינטערגעשאנאצ דער אין

 נעביטעז םיטצצידער די פון ױניאןײוארדם
 די חןריבער זאצען חדשים. dpvt אצע

 ארביי• אן טאגנ?ן ױאם טײצארס צײדים
ר פון אפיט אין הומען טען  און ױניאן מ

׳ ױגיאן־קארד. זײער אוסבײטען
 נע־ גע׳פריבען איז רעפארם דער וועז
 נײעם, די נאסומצן םיר האנעז װארען,

 שיסאנא, םון טײצארם צײדים די דאם
 זייזןר נעװאונען חאנמן ,104 צאחאצ
̂טים. די נצנצן םטרײה  ראס בא̂צ

 די וױבאצד דאס אםאצ״ װידער צײנם
 קע־ פאראייניגט גוט זיינען ארבייםער

 V אין אפיצו ןייערם, אויםפיחדען נען«ײ
*ײט. שצעכטער

 נראטוצאציאן אונזער שיסען םיר
 שי- םון נריחנר און שוועםטער אוגוערע

 דאם וזאפעז, םיר דג. די#ר צו ?אנא
 ימ־ ”t וועצען םאצידאריטעם ■tru דורך
 בא• די שעפער די אין אויפחאצטען נען

 דורן• נעוואוגען חאנען ךײ װאס דיננוננען
dot .םטרײק

* • •
נוי־ נים נאר איו עס דא» חאוי, איד

 םיטנצידער, • אונזמרע דערמאמן צו טיג
ײ װאס Din dot פארנצסצז ניט זאצען ז

•4« ttfnAttn tv מר״ליי־ ד-ו מויי

דעו וװ נאארד חשןתס וון םיפימען :װײ
אמדוססױן װייספ און דרעס

4יייייי*"""ייייי"|ייי“1""1™'"
צאקאי dot פאו סענעדזשער א • נאארי דזשאינט dot פון טיטינג א
 איז ױניאן טאנערם וױיסט איז ורעס

 *svo מיטװאר, געװארען אפנעחאצטען
 דער אונטער ,1921 טען,dot 21 טעםנער
חאצפערן. נרודער פין פארויץ

םאנטנאם• נארםצעם צוצו שװעטטער
 סטריײוענדע די פון פארטרעטער א רי,

 חאונטיס, צאנאן און םיגנא אין מיינערס
 און ערשינען איו װירדזשיגיא, װעסט

 אויס״ זעגען םיינערס די ראס צוקצעחרט,
 מיט ארבייט דער פון נעװארען נעשצאםען

 אײנציגעז dot םאר צוריח מאגאטען 14
r חאנען װאס־די פארנרעכען t פאראיי־ 

 זייער נאף נציין־ און יוניאו א אי? נינט
 די חאבצן ארנ״ט רןר פון אױםשציסוננ
 םופען צו נעטאכט אױך זיי נאצעבאטיס

 װאהנוכ־ אנדערע קײן װאחנונגען, די פון
 דער צו נאצאננען װעצנע די אויסער גען

 PK קרינעז, ניט מען קאז סאםפאניע,
 םטייי־ טויזענד 5 ארוס זיך נעפינצן אזוי

 אי) קינדער, איז םרויען אויםער שערם,
 שװעסטער די ניידצאך. אױםנעשטעצטע

 די םאר ד,*צף םינאנציעצע פארצאננט
* סטרייהער.

 פאר־ דיזער װערט פארשצאנ א אויןי
 די־ י1א נאארד צוס אינערגעגעבען צאננ

רעקטארס.
 מיטיננ צעצטעז יפון כאריכט דער

נוטנעה״םען. אזן פארגעצעזעז װערט
 זױנען רייזנערג און זינמאז ברודער .

 װאס םטרײח דעם צו באצוג אין ערשינען
 פיצאדעצפיא״ אין אן פיו(רט 15 צאסאצ
 םאנופעשטשר װייסט איז דרעם די נענען
 ארונטערצוצאזען םאדערען וועצכע רערס

 םראצענט, 25 פרײזען נעםעטעצטע די םון
 ערקצעחרען זײ חנחות. אנדערע נאך און

־t פיצאדעצפיא אין ארנייטער די דאס  ״
 דאם םענ םטרײסען, צו ענטשצאמן נען

צאנג. וױ נעהטען
 סטרײסערם דאס אויף דערצעהצען זײ
 און פאציס די םון באחאנדעצט װעמז

 באשעםטינם זיינען װעצנע נעננםטערס,
 ברוטאצםטעז dot אױוי באםעם, די בײ

 אפשװאכעז ניט װעט דאם אנער אוםן.
 אח עס סםר״קערס. די פון םוט דעס

 דרעס די סיר, דאם װינשענםװערט אבער
 זאצען יארס, נױ איז םאכער וױיםט און

 און שװעסםער אוגזערע זייז באהיצםיג
פיצאדעצפיא. אין נרידער
 ב״* באשציםט באארד ײשאינט דער

 דאצ• טויזענד פינוי װצכענטציר שטײערען
אכחאצטען. וועט סטרײק דער צאננ װי

 פין פארנעצעזעז װערען צושריםטען
 װערען און 89 און 22 ,25 ,10 צאלאצס

םארהאנדעצט.
 no םארנעצעזען װערט צושריםט א

 זי װעצכעז אין שעער, נאצדע שוועםטער
 ביזנעם אצם ציעvיננtרע איהר tv ניט

 די־ ווערט פארשצאג א אויף אײדזשענט.
 בארד די צו אינערנעגעבען צושריםט זער
רירצהםארם. אף

 גע־ באשטיםט איו װעצכע סאמיטע די
d פאר װארען o t אויםצודריקען צװעין 

 װעצכער הײמאז, כרודער צו אנערהענוננ
 גאריכ־ אםט, זיין פון רעזינגירט האט
 צו איהם נאשצאםען האבען זיי ראס טעט,

 םאונםען גאלרענע א סיט פרעזענםירעז
 אין פארעםענמציכען צו אויך און פען

 אצוציע1רע א ■רעםע אפיציעצער אונזער
 dot אויסרריהען װעצען זײ װעצכער אין

 אונז האט הײםאן בר. װאס נארױערען
 נוטנע־ װערט נאריכט דער םארצאזען.

חײםען.
 פין פאתעצעזען װערט ,צושריםט א

 אםאםיאיישאז, פראםעסטיװ װײסט חור
 נע־ זאצ סאנםערענץ א ראס םארצאננענדיג

 צוסונםט נאחענטער דער איז ווערעז רופעז
 אנגע־ ביזנעם און טרײד נאשפרעכען צו

צענענהיימעז.
v ווערט םארשצאג א אויוי t n צױ 

 אוי באארד די צו איבערנענענען שריפט
דירעסטארם.

צא־ םון םארנעצמתז ותרם צושריפט א
 דער דאס נעטעז ”t וועצכען איז 00 סאצ
 ביזנעם א באשםיטען זאצ באארד דזש.

 פון אפיס איז אויםצופאםעז איידזשענט
ערוועהצען וועצען ,,t ביז פחזםערס די

 *Vt רנסצאנד. םאװעט איז מאסען דענדע
ײז םיטנצידער אוגזערע צען  צו םרײגינינ ז

dot ,זיינען עס וועצכען םיז םאנד b v* 
 נרידער אוז שוועסטער אונתרע הענניג

רוםיאנד. םון
 טאן מיםנצירער אונזערע אצע זאצען

t״v ,דער באצד. םאפע און םציבט 
װערען. נעשאפען באצד tie פאגר

• • *
מי• ברענטש טײצארס צײדיס דער

 אפנעהאצטען נעדארםט האט װאם טיננ,
tn in i ,1 דינסםאנ dotאקטאבער, טען 

 ציב1צ געװארעז אפנעהאצטען ניט .איז
did ovצי1« חשנח. ראש  dot D האט 
 .-tOTtni אפנעצענט נעםמט מיטיננ דער

 לעפקאװיץ, סעםמעל
5 צאקאצ מענעדזשזױ״םעקדטער

מוןרט «\״vnv:vס דושענעראצ דער
a אױוי האנדצען iv נאפאצטעכטינט r t 

.60 צאהאצ פון פארצאנג
 פון פאדגעצע״ון lOTinl שריפטען1צ

 הצע»חנ פון 8« און 6» ,25 צארןאצען
דארי־ נעהאנדעיט װערען ווון װינטינהייט

.1KD
 נאר סיצמער און סאוױצסי שױעסטער

 ױניטי דער הענען קורצ׳ון אין רינטען
t'in. צער1פ דער אנער dd’dvd נאו איז 
 דאם באשצאםען, װערט ov פארםינ, נים

 נאארד רזשאינט pd פיםיגג םפעשעצ א
o וי1 שנעצ אזױ מערען נעחפען יאצ n 

 םארטע, זײן װעט רעפארט אוידטאר׳ם
אנגעצענענחייט. די דיםקוטירען w אום

 *VPOT אריכטD קאמיטע אפיצם דער
 נצאױ און פארמאן ברױער דאס מענדירט

n ארױפגעוזן װערען ערצוינט זאצ מא| v 
d״pd| דרעס נצדםארד דער 1צ tiv  •vp 

iv מאדיפיצירעז lie  d^dvd  oot דער
 טיט זיי נאשטראפען iv קאםיטע נרױוענם

 טטנעהייסען. וערט1 דאאצר, 5
* * *

 נאארר דזש. פון טיטיננ צױייטער א
 אפ־ איז מניאו םייסערס dd״iv און דרעס

 dot סעפטעפבער נעװארען געהאצטען
iv םארזיץ דעס נטער1א טען28 in D  tip 

טערצי!.

דענ־ יי.ין םארטרעטער ױזעםאװ, טר.
 ערחצערט, און ערשיינט סאגיטארמס, װער
 ‘נא׳ןולא האם כאארר נזער1א ױי אזוי דאם
tvo דרײ פאר קרעדצנשעצ א נעבעז 1צ 

 Vt* מעצכע אינםטיטושאנם, סארשידעגע
 םעט־ אגרערע סײ נעצדער זאמצעז צען

 <Vt געצד די אין שעיער די און בערם
 *tjn צװישצן מערען נעטייצם פאנאנדער

 סאניטארמטט אנדזשעצעם צאס |1א װער
 - טוסער־ םוז פאציענטען dpv iv יר1א און

 םריהערדינע אצדערע גענצז איו קולאויס
 *VD יאצפן «יר אבער יט1א באשציםע.

 *VD אויטענדערםאנטען dot אױוי «ט«הן
 ציג םאניטארױם דענמער די מעט 01שצ

 I1D ענטזאנען זין־ פוזען באדױערען מיט
חיצוי. אונזער

 אינערנעגעבען ערט11 פארצאננ דיזער
רירעשטארס. *iv באארד די 1צ

*vid |1א סיצװער םאװיצקי, שװעםטער
ko אצם ערמעחצט מערען ריזצ דער 'p v p 
iv ערשיינען Dעםvדזשענערטל דעם ר 

 V פארצוצענען אום באארד עהזעקוטיװ
 אי־ זאצ אינטערנע׳טאנאצ די דאם *צאן,

tvovnyD ױניטי די n n.
 באארד דזשאינט jid םעקרעטאר דער

 צא?אצ דאס יפםערסזאםקײט,1א די ציחט
 באארד די ״d פארטראטען גיט איז 10
iv* ,חנר איז — 25 צאיואצ דיחגהםארס 

n ניטי1י ן1א נריױענס n ,צ«ר סאמיטעם 
 |1א חאםיטע אפיצס דער איז — 89 קאצ
 66 צאקאצ 1פי אוDיער1א בתדער דאס
 טי־ 3 אטענדען 1צ םארםעהצט שױן האט

 יא1א סאמיטע. פינאנץ דער םח טיננס
 טרר יאם באשצאםען מערט םארשצאנ א

 *VD װערט 10 םון(אהאצ םאראװעקי דער
 דירעקטארס, *iv נאארד די iv שטיםט

t נורםאן שװעםטער it אין 25 יאקאצ 
 טשער־ שמעםטער סאמיטע, גריװענם דער

 פרר קאמיטע, הויז װגיטי דער iv נאװיץ
 דער צר 98 לאקאצ פיז עדזשיטא דער

 ־VP םינאנם דעד דענען קאםיטע. אפיצ
 רא־ פרודער ראם פאשצאםען ערט11 םיטע

”t זאא 22 צאקאצ םיז פינאװיץ t דער איז 
 דעצעניישאן פוצע די פיז ?אםיטע, פינאנס

 tiv םארטראטען, זײן װעט 22 צאפאצ םיז
 צרם11 ,10 צאסאצ םעצצער, טחדער דאט

 קאםיט׳ג נריװענם דער איז פאשטימט
םעסרעטער• מאקאװ, ק. ם.

ש א נ ו א ו ו ה־ י ל ע. ג י צ ו ל א ז ע ר
 p)tfp דעם &ון טער”Dאר די ״מיר,

 םעai 44 ,tnvp 26 |1א םיננמר po שאפ
 אײ| ”D םארזאםעצט זייענדיג סטריט,
 tvo24 dot שפת סיטיננ שאפ רעכצעז

 הערצ־ נזער1א יס1א רריהען םעפםעמפער,
 נעמעזענעס אמתר iv דאנה ציפםטען

 םאר תםסעז, עןיtvשtד פתדער טשערםאז,
t«t םאר |1א ארפייט םע1ג t״t ^םיז 

 דיחנן פאר נעצײםטעם האט ער תצכע1
 ~r\9 םאר נעםאכם האט ער װאם שאפ,

tn םיר שאפ. ױניאן פצאס טעז r n v D 
in v t אױא געװאצט ניט האם ער ױאם 

1K* »ײצ םשערםאן, םארבצײפעז ױײםער
w א טאר װיצ u p צײם tvnn tv  T t• .

*vn םיר אה נצי? איהס מינשען םיר
 גים כאטש װײםער, יך1א dvii ער tv םען,

”t ײענדינ1 P העצפען טשערםא!, שאפ 
 *tVP נצױאונענע אונוערע האצטען1אויםצ

p האט ער עצכע11 דישאכם, d גמי יעצט 
ו שאפ. אין אױםקעםפען האאםען
 ,ovu tPD^OTnD םיט

׳ טשערמא!. שאפ מןלל, מאררים
 חעקער םאקם
ד׳עליא טאני
1 ד׳יםפעריא םאני

jv די ro v p

r
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| b o t h  a m m  ro tgrew ]
p* חשנח ואש |im איצטער, ir  v 

m ן2י2ײ פארינעד, jrtjm סטוהוגטען T t 
ױ גםערס2ס ױניםי ױ אין *ווי^ןעדען  נ

שטודױם, זײ*ר ן2צ2םאוטצו[
 אז וױסען, ן2ארפ1 וס2םנ2מ אונזעחנ

t f f i iםאגגען ״ ifru r f i f טאן *o f tf 
 דאחי דען אױפנענוז, איגטיטען דט

 רעגעי״ גאגץ ׳פטודױם דאס םארטזעצען
םעסיג.

T סטוחונטען ד*ע אױו זאיען t רע־י 
 טד און |2הלאס די םאר דזשיסטרירען

T.צימט וױיטער װאס רעדגען. םאגגען t 
o גױטינ וױ ארױס פעהר אלץ f םאר איו 

 און אינטעייגעגם דין צו אדנ״טער די
 םיטגיײ אונוערע דנען מ*ר או; נעניי״דעט

 וחד if דאס געילעגענחײט בעסטע די דער
 אגיפטחוננוגנ 2י2ניס לןי״ן א פיט רען,
זייט. זײער פון

!סעגטערס ױניט♦ די אין אד״ן געהט
חנגקט, און זט2ל #שטו!ירם לעדענט,

גענ^דעט. און נט2איגטעליג נוערט
* * *

עדױקײש*ן. װעגען ייפלעמ א
 דעוארטסעגט עדיױץי״עאנאר אונזעי

 ליפ״ םאינענדען דעם ארױסנעיאוען האט
אינטער• דער פון טיטג^דער די סאר <עט

!נרידער און ״שװעסטער
 איחר דיגט סאכט אחן אז וױיסט איהר

אױםטא[. װעניג יזאגט און שװאך
 זייגט ראכט מיט אז וױיסט, איהר

יפטארק. איד״ר
 האן מאכט א םאר װאס איהר וױיסט

? העיםען ביעהרסטען אס אײך
 ארי• פון מאכט די בלױז נײשט ס׳איז
װגיאן. אדער נאדזאציע
 איז װאט םאבט, א גאו סאואן ס׳איז

וױכטיג. אזױ •וגיןט
וױסען. םון מאכט איז דאס

̂ן חאנט איחר  אױכ מאכט, א?א באיןומ
 ג•2נ2י2ג די נױט נאגוצען זיר װעט איחר
 גיט איגטערגעטאנ^ אײער ײאס [,2חייט
לערנען. צו א״ך

 איחר האגט סענטערם יוגיטי די אין
 אין יאנד, םון ׳ןופראך די עגנייט, לערנעז
ארבײט. און יעבם איהר וועאבען

 םון געטיכטע די מטודירען קאגט איהר
 •םיכאלאדע, עקאגאמ̂י םרײד־ױניאגיזם,

 און וױכטיגע אנדערע און ̂יטעראטור
ר די אין — ;עגעגטטאנדען ותרטםול״י  י

 ארכײטער• אונזעד אין און סענטערס גיטי
אמיװערזיטעט.

 םאר- צו וױ לערנצן זיך ד,אנט איחד
 עסאנאטי׳שע, די אוצושאצען און מטעהן

 סאציאי̂״ און ■אאיטיטע אינדוסטייעלע,
 לעכט, איחר װציכע אונטצר כאדיגנונגען,

 אײער םון ■ראכילצכתן די וױ גוט אזױ
באוחנגונג. און ארנאניזאציע אײגעגעי
 אייצר מיט באנוצען זיר קאגט איהר

 םרײד מעהר ארײנצוטרײבען כדי װיםען
 און לעבען אײגענעם אײצר אין גענוס און
 אר• ברידער אייערע פון לעבענס די אין

בייטעד.
 אונזעדע אן אגטליסען זיר סוזם איהי

זיך. מיט אגדערע ברענגען און סלאסעז
 אנגעםיהרט וועלען סעגטערס ױניטי די
 ארכײ־י דער פאד־א-יאהרען. וױ װערען

 װע• אננעפיחדם װעט אוניװערזיטעט טעד
פאר־א־יאחיען. װי מן

 אינטערנע״ אײעי װעט דעם אױסער
אידימ. אין סיאסען ארגאגידרען מאנאל
 וחנלען אידי׳פ אין סלאסען דאזיגע די

 אוג״ םון אפיםעס די אין וערען1 גאחאלטעז
 איז װאס צײט, א אין און יאקאיען זערע

אײך. פאר צוגעפאסט כעסטען אם
ו שיליסט י i ז f סלאסען, אײעדע אן 

T רעדסטרירט t באלד!
 װעט וױסעז און בילדונג !געדענקד

מאכט.״ אײער םארגרעשערעז
 ליםאעט? דעם אט איהר גלײכט װי
̂ס אז גיט, איהר חנגקט  װערט װאס ד
ריכםע? איז נעזאנט דארט

 איםלעט דער אז זעהט, טו ׳יע אױב
 גרוײ די צװי׳פען װערען םאריעפרײט זאל
 זא״ מיטגלידער. אונזערע פון םאסען סע
 קױ מיטנלידער טעטיגערע אונזערע &\
 און ליפלעטס די נאד אפיס אוגזער אין םען
ײ  טא־ ;רױסע די צוױשען פאי׳עפרײטען ז

 דערגרײכען דאדוי ליםלצט דער אט סצן.
 אעםערנע^א־ אוגזער פון מיםגליד יאחנן

 אוגז העלפט און סוסט יארס. נױ אין נאל
ארבײט. דעד אין טיט

י ן ד ע ס ר ם ^ א ו ן ו ע ר ע ן װ ע ב ע ג ע  ג
ם ע ן ד א ז ע ץ ס י א י ד ט י נ  ץ

ע ר ע ט נ ע ס
ױ לעבען?״ א םענש א ם«כם ״ו

 דער אינער קירס װיאבערט׳ם םר.
 אינטערע• נאנץ זיין נעװים װעט סעטא
םםודענטען. אינזערע םאר טאנט

 ■ערזאז יערע פון א־ינסוגםם דער
 א א־ז דאס װי הװעלען, פיער פון קובזט

 חאט װעלבער םארםער, מיט׳ן שטיינער,
«dv .ײז באזי*ם לאנד ?ת־ םאא,’קא» ז

 .otvrti ײן1 םאר נויטיג איי ײאם איץ אאיין טוט און פארס וייז 1<"י נ«דזשט
ort m די נאתופען םאיעו, סערסטע די אין אג«ו m איינתונפט זייןר סון ט״ל נרןסטעז:
 איינענע די סיט ארנײטען װרד >1
ה׳ננד.
ניארך םיט׳ן ארגייסען דורר .2
D נאארנייטען דודד .3 ip און ילאגד 

רײכםיםער. נאטיײינע אגדערע
מן רורד .4 אזי  אדער — פא«יטא< נ

■ראדוחזויאנם־םיטעי. די
ד ער^ערט װעט קורס דעם דורך  ײ׳

רען:
 קװאא יעדען פון איר׳פירוננ דער א.
איינהונםטען. די פון

 אייד םון ׳פטאנד איזוטינער חגר נ.
סאאס. יעדען פון שונםט
 נא־ ארבייטער דער tie שייבות .די נ.

יזיאס. יערעז םון איינ^ונםט *ופ װענוננ
ער־ װאס *ױןונפם כיענאיכע די ד.

 סלאם. יערעז פון אײמירפט דעם װאוט
• * *

םענסוערם. יוגיטי די פון מדרעסעז די
פאג• — ם׳וגטער ױניטי סייד איםט

 םער1 נענען סטרים, טע4 ,63 ססוחל ליס
עװענױ.

טי וױיסטםאנןרס  —סעגטמי׳) ױני
םט. טע20 איםט 320 ,40 סשא ואבליס

 •אכליק — סענטער ױגיטי הארלעם
m נמבעז סט., םע103 ,171 סהול עװ. 3

 פאנליפ — סענטער ױניםי נראנהס
 פריםען און עװ. אינטערװייל ,64 םסול

סטריט.
 — סענכמר ױניטי נראגלס *וױיטער

 און עווענױ װאטיננטאן ,42 םסוי פאנליה
■ארסװײ. היערםאנט

פאנ• — םענםער ױניטי װיליאםםבות
 םעקיבע! און «װ. בױפװיס ,147 םהול םיס
ברוהלין. סט.,

פאנ• — ס«נט«ר ױניטי נראנזואאער
 עװ., גלענםאר און םםאון 34 םקול איח

נרױןאין.
 כאסוטען און זיר רעדזשיםטרירען

 םיטנאידער אונזערע האנען אינפארםא*יע
 דעפארט־ עדױהיימאנאל םון אםים אין

 אוז ,1003 תפ םסװער, ױניאז 31 מענט,
ױניאנם. לאלאל די פון אפיסעס די אין

רכײטער8 אמעריסאנער וער פון נעשיכםמ די
נאװענוננ

לעװין. םאקס פון

 די אװ װאירקערס ,אינדוסםריעל
װאירלד״

 ליי־ אװ םערעריי׳טאן ,אמערייוא; די
m *וםרידען געימנט גיט חאט נאר״ r* 

 ארבייטתר חןר פון עלעםענטען איע לען
נאװעגוננ.

נאהויפטעט, האנען עלעמעגטען דיוע
. אז

 קעטםט ליינאר אװ םעד. אם. די .1
 ארנייטסנע־ און לאפיטאליםטען נענען
 קאפיםאליסטי־ די נענען גיט אנער בער,
sv ,םא• ניט ימנען דארום און ארדנוננ 

 זײן ראדיהאלען אנדערע און *יאליסטען
איחר. םים *ופרידע)

 וױ סאציאאיםטען אנהןריהאנער .א)
 וועלט, נאנצער חנר םון סאזױאליסםען

 ארנײםער רער אין איןטױו טטאריו ז״נעז
m אנדכם דער סים נאײענוננ v i n די 
 םאציאאיםםישע א נאוועגונג ארכ״טער
ותנדוננ.

פ. א• די *ווי׳שע! נאוויאוננען די נ)
 טא־ גרופע עפזיסטירענדע די און א. אוי

 נעוועז אז אנםאנג םיז זיינ«ן *•אליםםןן
 זיי װעחןן 1891 אץ און אננעעםרײננם,

 יאהר דעם אין אפנעכראכעז. איננאנזעז
 פ. א. די םיז האמוענ׳פאן די ויך אגואנם

 םעניעלס יוס־ען אנערקענעז *ו י. איי
דעאענאט. אאם

 די נעניינדעט ווןרם 1893 אין נ>
 אליי־ אײנאי ענר טרייד .םאעעליםט

 נענען •וניאז *יאגםיא«אז אז אאס ענס׳
 װירקאינקײט דער אין א., אײ פ. א. די

 אײבאר ענד טרייד .סא׳פעאיסם די איז
 דער םון טייא א װי מעהר ניט עאײענם״

 ווערט איז פארטי״ אײבאר ״סאטעאיסט
 דא־ דעניעא םון באהער׳פט איננאגזוען

•1י'א
איי- ענד טרייד .םא׳ןןעאיםט די ד)

 ערםאאד ניט אבער איז עא״ענם״ באר
 םאציאאיםטען םף א אפיאו װייא רייך,

 און איהר, אן אנצו׳שאיםען זיך אמאנען
 ,בויע־ *ו א. אװ ם. mדער טיט באײבען

אינװעגינ״. םון רען
 אוץי בא׳טטײט א. אװ ם. די .2
 און ארגאניזאציאן, םון פארםארמע דער

 אר־ טטעאעז צופרירען ניט זי קען דארום
 אין נא׳פעםטינט זיינען װעאכע בייטער,
 וואו אינדוםטריען, ענטײיקעאטע אזוינע

 *ונעפאסט מעהר נים איז םאך־םארםע די
קעםםע. ארבײטער םאר

 ארנאניזירט װערם 1887 איז א)
 .איגרוםםריעא םון פרינציפען די אויוי

 אװ יוכיאן ״נעשיאנאא די ױניאניזס״
אםעריהא״. *װ װאירסערם נרויערי
 ײערט פרינציפען זעאבע די אויוי ב)

 ״װעםטערן די ארנאױזירם 1893 אין
םיינערם׳׳. אװ םעדערײשאן

 נוט אזוי פםיכאאאנישע *ואיעב נ)
 די װערט אורזאנעז ׳גסאנאםישע װי

 םיינערם״ אװ םעדערײשאן .װעםםערן
 זוערט 1902 אין און ראריהאא, םעחר אאץ

 בא• און חןפינירט, פראגראם איהר
:פון שטעהט

ענדציעא. אאם סאזויאאיזם )1
םעטאדען. •אאיטישע )2
 םון םארטע אינדאסטריעא די )3

ארנאניזאציאז.
 אװ םעדערײ׳עאן .וועםטערן די ד)

 םים באויז ניט זיר נאגונענט םײנערס
 א פירט נאר פײנערס, די ארגאניזירען

 אנדערע צוייעעז פראפאנאגדא שטארסע
 אר• נעהיאץ־ארבײטער, װי ארבײטער,

 רעםםאראנען אין באשעםםינט בייטער
 ארנאנײ און אנדערע, און האםעאען און

 און ױניאז״, אײגאר ״װעסטערן די וירם
 אײבאר ״אםמדיסא( די אייר שפעטער
ױניא)״.

?וםט) (שאוס,

א ה » ת ו ל ע מ : ע ר ע י ד ען3;
^ א . ס פ : ז פ ע ט כ ר ר ע  פ
ס ע ע ר א ע ס ץו א : עו ד ע ר מ ט

ם ט ע ר א ג ד כ
^מן העלנען איהדקענסדמ װמומדנ אי

2 ר0 א 1פ 5♦

w 48 פוז חײס נײפ
»• |1« (׳ילוס ).1 ו

 שעחנזר, א ,פאונםיא־דום״, דפם אין תן
 *KM איז ײאס ואא, רײו־םעבעאימתו

י פאר נעװארען נענויט ציעא  םיטיננען ו
 .48 אאקאא פון באארד עסזעהוםיװ םונ׳ם
 און שאהן אזוי אי« «אא דעם אין אאץ

S דאט נעשםאקםוא i פאו* אםת׳ער אן איז 
in *ו דאוט גןניגען n םארזאט־ א בײ 

 א אין זיצם םעז אז פיחאט ס«ן אוננ.
o פין שכינח די װהט עם װאו טעםפעא n 

o סון אייניגסיים, םון נאט n חןר פון נאם 
 וחד «ו ארבײםעראאםם, ארגאניזירטזר

̂ונפם די געהערט עם םען  רn פון צו
1 װעאט

 «ף 48 אאהאא האט ׳פםחח רn אכבוד
o פאי דינער א טאנ יענעם געבען n 

 אױך און נאארד, עהזפהוטיװ חשעגעראא
 זייגען װאס אאקאאס, די םון נעאםמע די

 יע;ער ביי נעסט, אאם געװצן אגוועזעגד
o םון זיצוננ n ̂זעקוטיװ דזשענעראא  ע

באארר.
o n אא• האט אווענט םר״טאנ זעאנעז

נאנ* פאר׳ן באנסעםעא א ננעבען 48 קאא
̂טא־ חא־ סוז באארד דושאינט *ען  האאו
 םא• פארגעקוםעז איז דאם ױניאן. כער
yp נא־ וערניי, ביאדינ^ נײער דער אין 

 פא־ Inנעװא נעחאאטען זײנקן טיראץ־,
in סיגע n אאנ• סײנבערג, ברמר די סון 
 םאר בערסאװיטש. און סאסאאװיםש גער,

 נערעדט האט אינםערנעשאנאא אונזער
nםע pטער־טnזשוn1בארא אב. ר.

i n נעײען איז אװענט פון טשערםאן 
in n o יםינא,1םא i n סון םשערםאן 

 אונ־ .48 אאקאא םוז באאװ עקזעקוטיװ
o*'n if f־o jn * tn i נינסא, 1סאאײאטא 

i n םיז 1מענעדזמע o n ,האט אאיואא 
 סי; נאםעז אין געםט י1 באנו־יסט

 ײ10צי אויםנעװיקט האט און 48 אאסאא
i וואס ^סײט, n דדפאיגט נאנצער 

i אויוי נעווען 1:א;וועזע איז באאװ n 
שםזזה.

o םיט 1אבע n גע־ ניט נאר ױך האט 
i צנרעט n 1סא .48 אאסאא איז טונ ױם 

o n אײנגעא^ן זיינען אווצנט פרייםאנ 
itnanm ביז־ די איז םענעחשערס אאע 

o n סון אייתשענטם i n 1קלאוקםאכע 
 מאםטע אאסאא די םיט צוזאםען ױניאן,

 אאקאאס אאע םון עשזעהוטױועם די און
 מטאינט אין אםען1םארם וײנעז װאם
̂םאבער די םון 11באא  ov יוניאן. סאאו
i סומצז1םא וועם n ’ fi א זאך, דיזעאנע 

ס באנפעטעא, ת  םו־ אבימא אויד איז ון
 1אננעגעכמ אן נאך זײן וועט עס יזיס.

ת1ב אוועגט. 1אינע1י
 1םי און 48 אאקאל נאנמסען 1םי

 ■ראבם־ 1נייע זײן אין גאיה איהם ווינשען
 1זײ שםזזות אזעאכע זאאען היים. 1םואע
 אזעא־ !מעהר וואס ױגיאן 1אונזע אין
 א זיינען שםחות אזעאכע םיט הײמען כע
 1נאנצע 1אונזע 1סא שסאאץ א און 1כבו

.......ױניאז נעשאנאא1אינטע

י ע ד ג א ײ ל י ב ר ד ע ד ײ נ ץ ש  א
ץ. י ר א ®

).1 זײט םון (שאוס
 נעװען יז1פא אין זיינען 1יאה ״n םיט
i 13,000״w י1 בײ n ^םיט־ צאהאע 

n אײו קאז איר גאידער. y rm o? אז 
 נעבאימן. ניט טעא1םע קײן יעצט איז עם

i איז דאם n סון «זואט»ט1 עועמןו in 
 ט1י1עהאנמנ1 איז װאם טאקטיק נ״ער

 און נוט. קאגם 1איה װאס אאנה » םון
 שניײ אונו, ביי אזוי 1נא ניט איז דאס
i n. איז :*p in נאר איז סאכען iw ip.

 ניט אונז ניי איז זעחט, 1איה װי
 בארג נאך אאץ זיך הײ?לען 1םי סח»זאאך,

 אפשטעאעז, זיך וועט סען ווען או־אפ.
 געזונטע די אנהויבען זיך וועט עס ווען

 נענען קאאס ארכ״םער םונ׳ם רעאקציע
 נענעז און פאררעטער װירקליכע זיינע
 באאעבא־ די — שונאים נאטילאיבע זײנע
 היי־ קאײנע די ואגעז. צו שױער איז טים,
 װעאכע ,1ארנייטע כאװאוסטזינינע פעאע

m האבעז n o זאנע־ י1 »ז 1שטאנע1םא 
 טאהטיק .^ײאאוציאנע^ נייע נאנטע

 קא־ » צו 1»נ«1ב איר1םײ1אונסא וועט
i אנבאאאננט װאס טאםטראםע, n אײיי־ 

 מעהר נאך אפא1אײ איז נאווענוננ טער
 וױיא תםאאנר/ אין װי שנעאער נאך און
 1בײטע1א קײן נאך האט תסאאנד איז

 וזאנע! — ם,1עקזיםטי נים נאװענוננ
 צופרי• םאראאיש מאטױחנן א״נינע ׳יעצט

m די.גרויםע זיין. צו nעאn1אאיי ז״ 
 ם1באניץ־אםי תאבען זיי אז קענען1אנע

 1זייע או צונעגען 1נא כמן תאן (דש־צו
T האט באנהו־אט t )אנגץסאבנע o n ,)מא 

)םאו־כאפט ,סאכט״ די האמז זיי וועז ! 
i נאיי n איו אעבען m r, אםםאכד די 
 א־ה־ איז פאן םען אםם,01םא איז םער
אטעםען!.״ נ־ט

איעקסאגדער• אײע-

 און ודיסס יארסער ניו וץ סװיםירוננען ערשסע
־ אר־םאװעס*חסלאנו8 שעפער דדעס

 באט דזשויגט דעם פון בטטםמע ארע
ך םע^סען דוסטריע ־ tt םים זי

i פאגגען םיר f  r t ער- די דרוסען צו 
f o r יארהער גמ די פון טױםירונגען 

 אז זױיזם, דאס מעפאר. דחנס און װײםם
 ׳צע- דרעם און וױיסט די פון ארבײטצר די

p קל די פון אפ^טעחן ניט װעלען «ער if• 
 אנ׳פטרענ- אלע םאכען װעאען און מאכער
 חוגגער-לײדצגדע די חעלםען צו גוננצן
סאווענדרוסאאנד. םון םאסען

 װאס מוױםירונגען די םיט צוזאםען
 ט^ער• די פון געװארעז געכראכט דינען
 שעפעו/ דרעס און װײסט די םון לײט

 סיט ליסט א כאקוסען אויך מיר האבען
 אנ־ און באאטטע אלע פון בײםרעגע די

 .m דעם םון אפיסעס די אין געיצטעאטע
̂ע באארר.  אננעיצםעלטע און נאאסטע די
 גע- םרײוױאיג, גאנץ אלײן, זיך חאבען

 ^כירות זײערע םון טאג א םיט טעססט
 סא־ םון םאסען הוננער-לײחנגדע די םאר
 זייט זײער םון איז דאס רוסלאנד. װעט

^עחן. גאנץ געוױס
 דעם םריהער אלזא, דא, םיר,גיבעז

 בײ׳פטיײ די פון קוױטירונגען םיט ליסט
 רוש. חור םון באאםטצ די םון ערוגגען
 אפי- די פון אגנעשטעלטע די און באארד

 די םון ליםטען די נאכדעם און סצס,
 סדר דעם אין שעפער, װײסט און דרעס

 געװארען געבראכט זײנען געלדצר די װי
 און וױיסט דער םון אפיסעס די אין

/ :ױניאן דרעססאכער

 סון באארד דזש. דער פון אפיסערס
:ױגיאן װײםטסײקערם און דרעס

$12.73------------------------םאקאװ ק. ס.
18.19 —--------------------חאליזנרן דזש•

10.00----------------------*רידםאן ײ א.
10.00--------------------------?ערםא|9 ב.

7.27-------------------------*ארניק דזש.
10.00-----------------------------קאחען ק.
10.00-----------------------------אםיקפ ס
10.00---------------------------̂רעפ»?י .1

10.00----------------------------■*גראן
10.00---------------------------^יױוא פ

10.00---------------------------שעכשער
10.00--------------------------גרױועלפ א

10.00------------------------*#!ירא דזש•
10.00-----------------------------ס*:י| א

̂לא דזש. 10.00-------------------------דינן

̂םי דזש. 10.00------------------------קאבי
10.00--------------------------בערנשצײן א.
10.00------------------------------*עיר ג.

̂ז אפיס  פון בא&רד דזש. דער פון סטע
ױניאן. װײםםםײיקערם און דרעס

$4.69 — — — — מאגסדארןו עליאס
3.93----------------------זאנאצאן• אײוא

5.39----------------------קאנגעלי העלםא
4.83-----------------------חארריס גרעיס
3.93-------------------------דימויס ראוז
6.30 —--------------— גרעליך לדא

5.00--------------------מאסקןןװיץ ליליאן
5.00------*-------------------פריד נויסס
5.39----------------------קערענסקי ראדז
5.00--------------------------ליפשיץ לוסי

6סס.------------------------------עסי3 ד
5.89---------------------------בזאביס דײװ

5סס.-------------------------------אדין ד
̂רםנןןי דזש. ■------------------------10.00
̂ן דזש. 13.64--------------------------חסבם

10.00---------------------------*דלא:ם א.
10.00-------------------------------ר.ויער

10.00-------------------------------רעיע ס.
10.00----------------------------גוזםמן ם.
10.00---------------------------סמאםין מ.

10.00------------------------סעצל װ. דזש.
m ?10.00-----------------------------עלני
10.00 —----------------------ליבערםי ).
10.00------------------------------גראסי *.
10.00 ^-----------------------םאס;ןאװזץ מ.
13.64----------------------------חןןראװיץ י.
10.00-----------------------------קאםען ס.
7.27----------------------ק#ם«*:עלל* ק.
10.00--------------------------*נדאלי’ ס
10.00-------------------------עסזגגועלד מ
10.00---------------------------חעיסאן ס.
26.00----------------------------*זנצאניני ל

 אץ ארבײמער מ פון קוױטיתנגען
םמ די • שעיער דרעס און וױי

רוסיאגה פאר
ס».. *זנ25 װ. 152 ד#ג*יגער, ס.

$51.25------------צשעיסאן #יס»ז9< י•
ס®. צע23 װ. 148 רעים, ױן י־״יס*
̂ן בר»ו:««ײן« ם. 12.75-------ןףיערם

גראדװײ. 1287 קא., דד. ׳גײ־לא*
rn. ,66.18-------ודיעיםןח זעריומאן
ס». םע20 46 קא., דיצס ייײײן
64.91------------■׳יצרםין ״י*ער• מ.

ren,* 148 ס i .ס»רי■. «מ20 ײ
64.00 ------------■*ערםוון ליני»ל, ח.

md צע98 װ. tfp,. 184 דרעס םילןארד
19.00--------•*עדסין גודעלםין, סי

 * װ. 15 בצתלבע̂ד ווואן •?״**ר5
 7.50 ■פוערסאן גי»ליב« ס. <*.

.so »ע25 װ. 127 ?א״ ײעס עסי ?

 אינ- דרעס jin וױיסט דער אין רד
שכירות. מאג

 39.00 — — — סףןערסין ׳«עיג:י*א* .6
פפ. f»15 װ. 80 /8צגנל«98ו ק. ל.

98.00 ------------ודיערםין נרױן. ס.
.80 ע021 ,11 18 קן., נ$גאש ■אזני?
56,30---------|8ים2יp|8O0mi •1 ב.

עװע. 280-400 קא., 0דרן ס$װעל
20.00 ------- רם»ן28■ #יצם*ן8ז ם.
י ו ו י ii. 2825 127 קא•, דרעס *ן8י

81.00-------סףיערסאן גיקסער, ע. .80
 װ. 35 ?$., קאסםום אואן דלעס ו. נ.

r. 880 »ע35 n  .eo,48,10 וער .rs
51,00--------בדאדװײ 174 נױרען^רסש,

.80 ע836 .11 65 ?$., ײעס לידיגג
78.70 --------------*יערססו דובין, ע.

.bo 28:31 .11 132 rW דרעס .p ג.
 120,25 — דם»ן28פף געגסװא, די ו.

2823.8 18 ר;,2נ2ך$זע און ■אנעטא
ן0ו2«ףי וינסעל׳יסײן, ס. .80  38.00 י

.8**180 2825 .11 119 י*,2681 .0
1801288 #020001 •P------------6.00

2821 .11 27 ״0P O1B00P *ז18•
80. 2. 122123, 1001288------- 45.50

.80 2822 •11 140 !,28למו12י .0
64.00 --------1001288 י,2ס2לי0ז01 ב.

.80 2823 .11 148 ,0י2י י|8 80י11
0. 8821813**1, 1801288 ------ 66.05

,DpMC .8 .80 2832 .8 44 ?ע,681 .0
1801288 ----------------------- 35.00

 25.25״ — .0P,. 2132—287 2112 ײעס רעי
 * ם. .80 2»23 .11 133 ל,88אזע:1 «.

#122281 801288] — — — 00^37 
2832 .11 106 וז,8ח ײעס 1ז:ע01

131.82------[801288 ק,8ל8ח *. .80
2832 .11 133 ,101102 [18 ײז8880!

to. .80| ין,112ל מi2re-------67.72 
 2821 .11 38 ?וס,180 .יז8 ץ18118
 77.50 — ן801288 יין«881ל02 .2 .60

J .80 2620 .8 45 ,01002*28 ב.
108*01, 801288]-------------- 43.00

.8 .80 2824 .11 36 ,100**0 ח.
77.25 -------------[801288 ף0#צק80

.0P,. 110 11 0211 .11 ין8 .811 .0
 48.79 [801288 ל,2י?2ט .0 .80 טע18

 ii. 2817 41 ״8i8| ?0 18ס?ל ב.
80. 1. 110*108,* 1801288 — 20.50 

8 108P28O2830 .11 15 ,2!2!לב2י יז 
 40.00 — 1801288 ל*ב,882 .0 *80

811. 881080, 142 8. 2832 80. 
65.21 ------------1801288 ,12י0ם ב.

.80 2820 .11 30 , 0? O18C0P 0*18 
90.00 -----------  1801288 ,p2*i .*

 25 ,1222י12ל8 ,ין8 טי*ן8 ,0ואלד1
 16.60 — .88 ין,18צי .8 .80 2826 .11
 ב. .ii. 2828 80 37 ן.10ח און דלאלן״

27.50 — — — 1001288 ל?*ז,81
2822 .11 129 ,.0? O18C0P 10808

08.50 --------[801288 ,12יל0 ב. •80
.80 טע35 װ. 0p oieo0p,. 9 א8בעי

44.00 ------ 1801280 ,21222**80 ב.
.80 םע29 .11 142 ,12יל8 [18 בלאק

r n. ,122.30 --------[801288 חאפםאן
סם. םעii. 25 00 תען,0? אזן ?ס810ב

[801288 ,D?8B .p-------------28.20 
 .80 סע0p,. 143 11. 20 02ײ ח0י0ב

31.00----------[881288 ,212לדב02 .8
2824 .11 133 ,.0P 0211 H8P20P

 51.50 — [081288 ,8לדסםי02 ז, .80
0P D18D0P,. 27 11. 2824 ל2210?

80. 2. ■12128, 881288]--------10.50
0P80 2827 .8 6 .«0? 0211 020״. 

41.50 — [881288 ,0ל28י*י0 .811
.8*180 2819 .8 100 ,2122221*2 2 

69.45 — ]881288 ,*PO11018O0 .811 
.8*180 2826 .11 130 ,]**8812 •D

40.00 ------ [80128« ,12ל2ם2י2» .1
.80 2831 «. 31 ,122לק18■ ק. .2

0. 2101,] 801288]-------------68.10
 .112 286 346 ליז,2י [18 ן0ס8י2«ל

23.12 — [801288 װילםקי,0י:ק1 ■.
11*801] 18] 80 2820 .8 41 .#0P.

P10O------------15.00,]* 801288] ל
■2826 .8 153 [,00 [18 *PD281281

80. M 83.00 -------[801288 !,2228ל
 ii 132 ,]*pun. 2821 [18 ן8גל*תס
80. 0. 11*12883, 801288] — 82.75 
 torn 114 [,8*דס1« [18 !ג2ג!*גב

2827 60. 811. 51.00 •88 **[,B8P228
.80 2832 .11 15 ,6ל2:*’גי 02ל

166.30 -----------[801288 ,02םיגק ע.
.2112 286—258 ״0p 02ײ 1230חי

27.00 --------[801288 #81י1ילב2 .8
 .,2יf• 12 ג. .8 1395 :ה8ל0ח סר.

 19.95 רסין288 גודםאן, .8 ב׳קלין.
.0 .80 2827 .11 127 י211#ל0ח

43.00 ------------[801288 [,0*מ8ל0ח
.80 2821 .11 133 ,]I0n Ô KO

29.00 -----------[801281 קי:ס,12■ י.
110101*2 18] 2881 .11 154 [,2H0P 
80. 1. 80101,] 801288] — 43.00 

0Di0p**8il] ]285—230 קאסס״ או 
35.05 — [801288 [,1קא .8 .2112
 #0p. 63 11. 2838 בלאוו 001281
80. 8 5123, 801288] — — 50.71 

־ קוםט). סוויםירונגעז (װײטערע
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 tic נאארו עקזעסוםיװ פון זיצוננ א

 איז 26 אאפאא ױניאז װייסטטאנער דער
םע«* ריגססאג, אפגעחאאטען

o 20 טעסנער n,װ. 16 אין ,1921 טען 
o אװטצו סטריט, טע21 n פארזת tie 

מרסאן. אינא שמעסטער
i n •נאריכט סאאנענחא jio אעצנמן 
 נעאייענם איז פעםנער״טיטיננ נענעראא

^ן ;וטגעח״סען און ׳ מ ע :נ
i ״צו n 110 נאארד עקזעהוטױו nר 
.26 אאיואא ױניאן סאנער ױייסם

נמס:
 ניי אז איכפארם^ן, א״ך ױיא איך

 מי• מעםבער מנעראא אעצםען נזער1א
 נעמא־ אפגעחאאטען איז מעאכער טיננ,

o 15 דאגערשטאנ, וען nסעפטעכד טען 
 איו האא, בעםנאװען אין ,1921 נער,

 גצמארעז. נוםנעחייסען רעפארט אייער
 נאשאא־ םיםיננ דעם כײ אױך איז עם

 זימערםא!, םשאראם אז ז,nא1נעו סען
 ײ׳נא• נמםאו, ז1רא |1א םרידםאן דייװיד

tn סוםפענדירם ז״גען נע v iiw נ־1א |1ס 
o יט1א צ״ט יאחר א סאר אאקאא ןער n 

o |1פ נאסצחא n זא־ באארד, דזשאינט 
m ארײננענוםען צוריק אמן » ii אאק 

 נײם אאקאא. אונזער אין רnסיטנאי
 דער־ םיטגאידער זיינצן םיטיננ תאבען
o 1צ נעװארען װעהאם n עקזעהוםױו 
 םיםנא^ר די no פאאץ אױפ׳ן נאארד

o r i no חא־ װעאכע ב^טש, טאח ן1דא 
in נען f i io w א רעזיננירםnוײנינן ר 

 יצםען ניט סאר נעװארען יסגעשאאסען1א
 lie נעםען די זיינען דא זיצתנען. די 1צ

^po נײ די nvinn :
פאנאטא, ראוז ראטסטײן, אײדא

נעמ. םאקם ן1א אעמי! םרים
טטנעהיי• יך1א חאט םיםינכ דיזער

o סעו n ארנאניזאציאנם־ילאן, נענעראא 
 עס־ די no נקװארעז אננעטםען איז מאס

lro ip y r אאקאאם, אאע פיז נאארדס 
 נזער1א אן אננעשאאםען ויינען װעאכע

 װייטער איז עם און נאארד, דזשאינט
^ז, נאשאאםען מ ע  שײ זאאען סיר אז ג

 באארד תשאיגט אונזער 1צ נריף א יןען
 םײ א תפען 1צ איחם no םאראאננענדינ

 איד איז םשעראייט שאפ אאע no טיננ
 אינדום־ אונזער no רnםיטנאי טימע
i צמעק םיט׳ן טריע n ’ i i אעב«ן1יסצ1א 

 סער־ רעאענאטען שא• אסנעשאסטע די
 םיטהיא!* זייער ^ינען ז1א פערשאסט

 ארגאניזאציאנם־ אונזער תרכםיהרען אין
ארבייט."

«o םיט בינמננ1פא אין i איז i n 
 1צ «ן1נעװא ט1אינסםתאי סעקרעטאר

o 1צ יוי1ב א שיקען n נאאח־ תשאינם 
o ענען11 מיםען אאזעז איהם אוז n כא־ 
 ביי ען1וא1נ« אננעטםען איז ױאס ס,1שא

 םיט־ י1 װעגען םעםבער־םיםיונ אונזער
^ אי  נעמא• ט1י1ספענ10 זײכזןן װאס כ

m באסעהא אױס׳ז o n  no משאינט 
 ג*1א י1 יוי1א אנװײוען איחס 11א כאאײ,

 אין אוננ1האכ זײן no ^עאמעסינהייטען
 ־1םא ן1א יראצעם דעם םיט םאמינתננ

o 1 אאנגען n  tieנד1א באאװ זשאינט 
 איג1צ 01באשא עלשטען זיין םעז1צואװא

 אופחננעלמעםיג־ םאנםע1ינענדע1א די
קײםען.
i n ר1אינםט אייר איז םעיורעטאר 

 יסט1ש1צ א נאך שיסען 1צ ןnא11גע ט1אי
 סיט אײנקאאננ אץ ד1באא תשאינט צום
o n ,נע־ אנגעמםען איז װאס באשאוס 

tא11 n י o ני n םי• 1םעםבע גענעראא 
o יג1אאננענ1סא טינג n  no דזשאיננד 

 שאפ אאע no םיטיננ א רוסעז צו נאאחי
tie אפטימע ן1א םשעו־אייט
o n i  i n מיט׳ן יע1סט11איכ ײײסם און 

i צװעק n ’ i i שאפ־חד די אױםצואעבען 
 1זייע סתגען ן1א קערסערשאשם אענאטען
i’דורכם אין מיטחיאי n i אתא• 1נוע1א 

קעםפײן. ניזאציאנם
1 נײ די n n1צ םיטנאידעד עהאטע 

o n 1 נאאת־ עקזעשטיװ o n  lio-און 
 אינ• ן1א צמעאאזעז זײנעז בחמטש ?1טא

ז.nא11נע ט1סםאאי
i n אטאהאא1פ no מיטיננ אעצטען 
on jio* נאכהער איז באאװ עסזעיצםײו 

n« Iא11גע געאײענט n ןוטנעהייםען איז 
11Mאt n נעאייענם. ױי אדי

i אױך n באײכט d p i no תשאינט 
■ ■ י י ״ י■ י

o |1ס םיטיננ נאאװ n  1P3CPDIV0 
IPD4 איו ipo ’M P » u 1 אזױ ^1געװא•» 

נעאייענם.
d 1 םיט סארבינתננ אין pi01עפא 

 נןך ם1אינסםמאי 1עםא1םעק m איז
 ל1נאא תשאינט ס1צ שיהען צו װאר?ן

o n יסט1ש1צ 1?1-סאאנ?נ:
 אױםנמרק• י1 ציהצן 1צ שטענס,1ע

o 1צ 1כאאר זשאינטno 1 זאםהיים n 
 יואםיםצ, נאניזאציא:ס1א n אז סאקט,

i ג?ײאר?ז נאשטיםם איז װאס n  no 
 םונקציאנירט שאסם1פצ1מ 1?רםאנם?1

ip 1טי ױי י1אז im ניט, ip o n הא• י1 אז 
po'o 1 אײנע איז no1סא װיכטינםםע, י* 

ip 1םי אאננ?ן o n n, אז i n תשאינט 
אװ א ippim זאא נ i םיטנאיחא די י1י1א,. 

i n  no‘ םאיכ̂נ 1זייע םאז 1צ תאםיטע 
p» נאשםיםען 1ע1א in אױף TP” f 

 םא־ קזאם1אױסס? צױיינמנס, פאאץ.
op 1 כען iעם1 ביי אז באאװ, זשאינט 

 »י« װאם Y:r\ypv$p געםיינשאסםאיכעז
ן1נצ אפנעהאאס?ן ^ i i ’ Dippfpp <1 no 

 זיינע? p^pn אאקאאס, אאע no נאאח־ס
ipu אן אננצשאאסץן iM דזשאינט 

i װעז באאח״, n נאניז«ר1א אא1נעגק 
ip אעצמטען איז פאאן ציאנס i*iipj איי 
 יס«ד1 1נא װען אז סארשטאנען, נעװען

̂זנז סיסיננעו יהט1 ip יײנ cnp i ,װעחמ 
o טענען רען זאא n די מיםעז אאזעז 

 מ |io 1?1םיטנאי 11באא עקזעמטיװ
 סר זאאען זיי מ־י אאפאאס, נעnםארשי'

ipo אט 1צ p r i אדדעסי• און םיסיננעז 
1 tp iנאמ?ן איז 1בייטע1א י *i n  tic 

 rm קאםיטע. אמאניזאציאנם אא1ג?נע
 נצװאחא ט1«עסיה1ת ניט איז 01באשא
 םיטינמןן י?ם1יסם1 מי ױײט אזוי אויף

 םיז ?ײנע און ט,1אנזשי1א שוין ?ײנען
iv ע1אמז? d ipp ipp םיטנאיחא*. באאװ 
o װמנמן 1«ם האט n װיםיס. געאאזם נים 

i אאננצז,1פא 1מי n  nt דזשאיגם 
ip זאא באאװ o ' in אינםםרואירעז O n 

D נאניזאציאנם1א ipoD ioon שישמ 1צ 
T אאע 1צ םעאתנמן אזעאבצ ip ip p ipp 
’Dfp 1צ דדיטענס, םיטגאיחא•. נאארד r 

 אנסחמער באאת־ ושאינמ1 ם1צ בריף א
^ רעאיוי י1 װאמזין ינ1 ע  חר1 ױאם ,1נ

 זשאינטno 1 נעואנמאט איצט רען
 המנצר• חםישע י1 העאסעז 1צ 11באא

jm נעשיטט סען1א1 צ״דןװיגע  in p n 
ײ ipopii ך1ת  יב?דגעםיחרס1א מעאעז ז

i«p ip ipn חםאאנה
iodptppo  i n אינםסויר אויר איז 

ip ט1אי i»np i חא• 1צ י1י1ב א שיימז 1צ 
ii אא1גענע ’ dipptpp אװ א  אאנמנ״1פא נ

 נ?םײנשאםטאי״ א תסען זאא זי או יג,1
d’11 ךי no ענץ1פאנסע נע ippipp 

 «#pשאאסpאננ איהמ אאע no 011נאא
 צװעפ מיט׳ן םיטי, 01יא 1ני אין אאסאאס

i 1«אענע םעז”ב1א1יסצ1א i’ 1א 1צ אזױ 
^ן אניז P: מאם ,1שעפע די נ rop! זיך 

פ.1יא נמ 1ים?1א
dp איז ip d ” ii נעװא־ באשאאסען 

ip i 1צ tn n p m p i ױי p’ סאפיסעס, צו ip 
no ױי  (אא םאיכט וועמעם ,1םיטגאיר? צו
מ »ז םיטיננ?ז די באמכען 1צ יײן  א

 1א אנג?שאאם?ז זײנען װאס אאקאאם
ip t iw אאננעגדינ1סא באאװ תשאינט 

no ײ T ז t אן אנצױסאיסען ip r iiK פאת 
ip אאננ i  no. »אא1נענ H’Dipptpp 

 tponpj זאא פאנם^נץ אזא אז באאת־
tp ip ii. 1פאאנענ די» iP i” f 1פא o n 
ppnp ן װ?האט1דע^ מ ע אײדא :ג

 מביג־ א1א1 טדםאן, אינא אטםטיין,1
אעײיז• יס1מ און סטיין
jw סינאנץ י1 ’oop יינגיד1א האט 

 טס־ איז ip ן1א ?«ארט1 1איה אכם1ב
in געחײםע) o iw םאת^עם. װי אזױ
 נע־ באשלאםען איז םאדשאאנ א אויוי

̂ן ip אינםטײאיר?! 1צ װארי i ארנאניזא־ 
jp א האב?ן 1צ טאסיטע ציאנם P̂’vpbd 

dpdbpo ױגטטאכ, םים/נ,  jpd27 o n״ 
3 ,ipo די אײחװי אטענט, איז 1אזײנע 

ii’d iw p p וי• 1איה 1א הױבם 11באא 
n צמנ, o נ?הםען1אױפצ no אכטעז1באט 

 סאיצ־ עאכע11 אנ?ן,1ם אמאניזאציאנם
t n אויסםערקזאמסייט. באאױנע

op םיט i זיך האט i n נזד מיטיננ 
שאאם?ז•

.pj® חשײהאבםאן, םשארים

חהםן סונדס דער סאלוצה; נ. :
נוםער אקטאבער דעם אין ארטיקעל דעם לעזט

m

ט פ נ ו ק ו צ
סאציאייםםישער אידישער דער אין געשעהענישען לעצטע די װענען

באװענוננ. ■
.צוקונסם,״ דער פון רעדאקטאר שון געשליבען איו ארטיקער דער
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טע• אמעמײגע די אגכאראגגט װאס
 ארס בארד עיןזעלזוטיװ דעד pc טיגגײט

 דורכ־ אױפנאבעז אירע זי ד.אט גאנצע, א
עגעדגיש. העכסט און פיגקטלױ געפירט

םרא• יעדער צו באצױגען זיך האט זי און
>*v איז און ערגסט םולסטען דעם מיט 

 אי• טעסיג. אלגאניזאציאנס זעהױ געװען
 בארד עקזעקוטיװ די זץ־ האט בערהױפט

 םאר־ םון פונקט דעם אױןי אפגעשטערט
אוג* פון באדען פינאנציעלען דעם זיכערען

 גרינמײ א נאך און אמאניזאציאן. זער
 באשלאסען בארד די האט באלאטוגנ כע

 אלגעטײנער דער אױוי ארויפצויײגען
 אום דאיאר, 10 םון טעהס א מעמבערשיפ

 זאל װאס םאגד א *טאפען צו דערמיט
 אונזער םון עקזיסטעגץ די םארזיכערען

 גוטנע־ אױך איז בא״טאוס דיזער אאקאי:.
 אאגעםײגע אונזער םון געװארען הייסען

ױ דעם נאך םיטנאידערשאשט,  איז עס ו
 פאר״ ספעציערע א געװארעז אפגעהאלטען

צװעק. דיזען םאר זאמאונג
 מעמבערשיפ אונזער

 איג־ דער װעאכען צענזוס דעם אױט
̂נאא  האט דעםארטטעגט רעקארד טערגעיש

 געדארםט יאקאא אונזער האט נעגומען
 רעדז״טיסטרירטע 1170 יעצט ביז ׳דןאבען

 רעיזארדס אונזערע טיטגאידער. נײע און
 1148 באויז האבען טיר אז אבער צייגען

ײ ;30 מיט הייסט, דאס םיטגאידער. ױ  ו
 בארעב־ זיינען רואס צאא דער פון גיגער ■

 חוץ א רעדזשיסטרירען. צו זיך טיגט
ו געפינען דעם י אא• אין רעיוארדס אאטע ז
 זײנען װעאכע נייטנאידער םון 25 האא

ײעא־ און דױס, װאכען ;30 אריבער שואדיג
 רעדז״שיס• ניט דעם צוריב זץ־ יןענען בע

 מיטגאידער אזעיכע םון צאא די טרירען.
 31 די טיט צוזאמען װעאכעס ,443 איז

 רעדזשיס• צו זץ־ בארעכטיגט זייגען װאס
 ניט 473 םו־ן טאטאא א עס מאבט טרירען,

 •רע־ דיזע םרעסערס. רעדזיטיסטרירטע
װעא־ שעפעד איז געפינען זיר טוזען סערס

 קאגטראאירט ניט םאראויםיג װעדען כע
 אבער צײט ח*ר מיט ױגיאן. דער םון

ײ מיט קומען װאריטײנאיך כײר װעאען  ז
 נאטיראיך װעאען טיר און בארירונג אין

 אדייג־ זײ אויך יולעשטעז אאע אנװענדעז
ױניאן. לער אין צוברײנגעז

 פינאנצען אונזערע
 גענריגדעט איז ראקאא אונזער דגט
 האט אוינוסט ער״צטען דעם ביז געװארעז

 רי באטראםען אײננאכיע טאטאי אוגזער
אויםגא־ די דאר. 13,545.80 םון טומע

באטרע״ פעדיאדע זעאבער דעי ,םא.־ בען
 טרע־ דעד אין באלאגס .12}'.,04.77 םען

דאא. 1,341.03 זשורי
 צו באצו: איז אײנצעלהײטען װעגען

 א דא איז אויסגאבען און אייגגאטען רי
 דעם םון באריכט םינאנץ םפעציעאער
 אינטער־ ךער םון אױדיטאד דזשענעדאא

געשאנאל.
 דער צואיב אז באטרעקען דא וױא איר

אדבײטס־ גרױסער און צײט שאעכטעיי
 מעט־ גאנצע אוגזער כמעט איז לאזיגקײט +,

 דױס ;ײ אז אזױ היגטעדשטעליג, בערשיפ
 16 ארום דורכשגיטאיך באםדעפען אלײז

̂ב סטעטפס  איר װי דאס, מעטבער. פ
 סוטע גרויסע א אן טרעפט םאדשט״ט,

 װאאט יןאסע אונזער ײעיכע טיט געאד,
 װערען אננעםיאט ניט׳השה׳דיג געקענט

בעסער. עטוואס נעװען װאאט צײט די זוען
 עס װי שגעא אזױ אז זיכער א:ער בין איר
 װעאען ארבײם. די אנפאננעז זיר *ועט

 ערש־ דער בײ אפצאלען מיטנלידער די
 דען.5שו זײערע אלע געלעגענוזייט םער

.35 לאקאל צד באציהעגען אוגזערע
 אונזער איז באװאוסט, איז אײר װי

 א אלס געװארען באוױליגט טשאדטער
 קאגװע;־ נעקסטעד דער ביז *ייטוױיאמע־י

 צו באשטימען דאדםען װעט װעלכע אזאן,
 אפהענניג בלײבען זאא לאלאל אונזער

 האט דערביי מט. אדעד ■ערמאנעגט
 באארד עתזעקוטיװ דזשעגעדאל דער אויך
תגאים: םאלגעגדע אױסנענומעז אונ! מיט

מיטנלידער, אונזערע אז ערשטענס,
 לאקאל םון מיטגאידער די װי גוט אווי
 ארבײמען צו בארעכטיגט זײן ואאען ,36

. p it דא־ אכטענדיג נים שאי דרעם יעדען 
 דיזע בארד דזשאינט װעאכער םון י1ךוי

 אץ אז אויך ;קאנטראאירס יוערען מעפער ^
 לאהאל <זײ\ זאי צײט דיזע םון םארלויוי

 םיטגאיד א צוױננעז צר רעבט א חאבען גים
 טראגסםע־ צו דך לאקאל צװײטעז א ,םון

. חן ר
 מא;• נעקסטעד דער ביז צוױימעגס,

 נעםײ:־ א װערען גזןגרינדעט זאא ;וחננשאז
 באשטײענד קאמיטע גריװענס *אםסאיכע

 בײ״ םון םארטדעטער צאא גאײכער א ]ןיון
r r ,םיםנאיד א טיט ,60 און 35 לאקאאען 
 באארד עיןזעקוטיװ דזשענעראל דעד $וז

id t t טשעדמאז. אומפארטײאישעל דער. 
 רעכט פואע די חאבעז זאל גאטיטע יזע1

^ידסט•;- וועאבע אימענד שאיכםען ןמ

 םארהומען איז עס װען י!אז װאס ?ײט
 אדער זעאבסט לאיןאאען בײדע צוױש^ן

 געגען אאקאל אײן םון מיטנאידער געגען
לאהאל. צוױיטען א םון טיטגאידער

 צױ לאנג ניט ערשט איז קאמיטע דיזע
 האט און געװארען צוזאטעגגעשטעיט ריק

 אעצטע זיצוגג ערשטע איר אפגעהאיטען
 דער מיט אז האםען צו איז עס װאך.

 םון װעאען, יזאמיטע דיזער םון גריגרוגג
 צוױסטיגקײ• סך א וױיטער, און אן יעצט

 צױ מער א אויף װערען אויסגעגליכען טען
אופן. םרידענשטעאעגדען

רעקאםענדאציעס
 םאא• םאראײגען איר װיא שאוס צום

 אז האוי איר און רעקאמענדאציעס, געגדע
 באטראכ• ערגסט זעאבע דאס װעט איד
טען.

 צױ יעצטעען דעם צואיב עדשטעגס,
 ארײן קומען אוגזער׳טרײד םון שטאנד

 פרעסערס, םון יזאמפאײנטס םיא זעהר
 סעטאען וועגען דיספױטס הויפטזעכאיך

 א זיך םאדערט עס װעאכע צו פרייזעז,
 םארשטעהן זאא װעאכער פאכטאז, געגיטער

 האמפאײנטס דיזע שאיכטעז צו אזוי װי
אוםן. צוםרידענשטעאענדען א אויף

 צאלען מיר װעאכע קװאטא דער אויט
 באויז מיר זיינעז בארד, דזשאינט דער צו

 אײדשזעגס, ביזנעס אײן צו בארעכטיגט
 אזוי אייךזשענט, ביזנעס דיזער אויך און
 איידזשענטס ביזנעם אנדערע איע װי גוט
 באשטימ־ א האט ^דד, דזשאיגט דעד םון

 אטענ־ טוז ער װעאכ̂ע אין דיסטריקט, טעז
 ארײן יןומען װאס קאספאײנטס אלע דען
 מיטגאידער אלע םון שעפער, יענע פון

 באשעםטיגט. דארטען װערען װעאכע
 מיט אפנעבעז ניט זין־ ער קען םאלגאיד

 צױ לאמפאײנטס. פרעסערס םפעציעאע
 בא־ האב איך װי נויטיג, איז דעם איב

 םון אפטײלונג ערשטער דער אין ניעריןט
 אפ־ זיך זאל אלײן איר אז באריכט, מײן

 װאס יןאםפאײגטם. אטענדען מיט געבען
 אפ־ זיך מיר םאר אוממעגליר מאכט דאס

 דער םון טײא דער מיט גרינדליך צוגעבען
 םיץ םאדערט װעאכע םארװאלטונג אפיס

אױפמערקזאםקײט. פערזעגאיכע
ז̂א מיר אז דארום, רעהאםענדיר אץ•

 בארד, דזשאינט דער םון םארלאגנען אען
 ספע• א צײטוױיאיג אנשטעאען זאא זי אז

 זאל װעאכער אײדזשענט, ביזנעס ציעאען
 פרע• די מיט אויםשליסליר אםגעבען זיר

 אויםגאבען די מיט קאםפאײנטם. סעיס
 אונ־ זאא םאראורזאכען װעט דאס װאס
 דער םיט םארגלײכעז זיך לאקאל זער

 םיר אז אוםן אזא אויף בארד דזשאינט
 דעם םרן טײא א באויז טראגעז ז^ען
נאך. אוכלפטעגדען אונזערע אויט לאסט

 מענאיכקײט די געבען מיר װעט דאס
 םאר- אפים דעם מיט אפצוגעבען מער זיך

װא^טוננ.
 איז באשלוס אײער אויט צװײטענס,

 שעפער אוגזערע אין געװאיען אננעםידט
װעגען: אונטערזוכוגג אז

 באשעפטיגט װערען עם װיםיא א)
 פרע־ פױיעז און טעגער דעם^טר״ד איז

סערס.
 זײגען פרעסערם די םון װיםיא ב)

לאקאלען. אנדערע פון כיעמבערם
 דורכשניטאיכע די זײנען װאס ג)

פרעסען. םאר געצאאט װערעז װאס פדײזען
 װעלכע אײנצעלהײטען אנדערע ,.ד)
פחנסען. דעם נוגע זײנען

 פארשי• די םון אײדזשענטס ביזגעס
 געדארםט זזאבעז דעפארטטענטס דענע
אעצםע די םאר אבער ארבײט. דיזע טאן

 געטאן ארנײט דיזע איז מאנאטען «אר
 אז סאסשטאב יןאײנעם אזא אױף געװארען

 אזוי אױף װײטער אויף זאא דאס אויב
 נא• יןײן האבען גיט טיר װעאען אגגעהן,

 יא׳נגע גאנץ א סאו רעזויטאטעז, שטיטטע
 עס אז אגבאטראכט אין נעטענדיג צײט.

 וױכםיגסײט חעכסטער םון אוגז םאד איז
 שנעאסטעז אפ װי אינפארמאציאן דיזע

;אז דארום איר רעקאטעגדיר הריגען, צו
 עד־ מען װען סעפטעםבער, אנםאגנ אין

 םאף, אין ביד װערען זאא עס אז װארטעט
 װערען אמעשטעאט םענשען צוױי זאלען

 אויםגא• ספעציעאע דיזע םאר צײטוױיאיג
 דיזע זאאען זײ אז באדיגג דעם אויף בע

 שנעאס־ אם װי םארעגדיגען אונטערזוכוגג
 טרע• צו קאנעז גאײד זאאען מיר אום טעו
ארבײט. קאנסטרוקטױוע צו טען

סעיזרעטערי־טרעזשױ דעד דריטעגס,

 סעס• דער אאס װעדען נאשטיגט זאא רעד
 כדי יואםיטעס סםצגדיגג אאע םון רעטערי

ו בײ זאא ער י  א צײט יעדעד צו חאבען ז
 די״ םון אאע םון רעלןארד םאאשטענדיגען

 עױ װעט אופן אזא אױןי קאםיטעס. זע
 דורכצופירען אלעס אימשטאנד זײן

צײט. דער צו און •יגקטאץ•
 װאס װערען גערוםען זאא עס םערטענס,

 םעטבערס אלגעסײנער אן שנעאסטען אם
 אויםגעגױ זאא עס זועאכען י1אוי טיטיגנ,

 ױניןט דער םארחאנדלעז צו װערעז מען
 י1ועאי און דעם אײגפירען װעגען

 דערבײ זאא בארד עיןזעלוטיװ די םאגד׳/
p אז אױפפאסען p די״ זאא םראגע אנדער 

װערען. אױפגענוטען ניט טאא זען
גרוס, םרײגדאיכעז םיט

 , װאסיליעװסקי .־י.
מעגעדזשער-סעקרעטעוי.

 דעם אר8 שעפער הלאוס ױ פון הװיסירוננען
סאװעפ־רוסלאנו פאר ארנײם סאג האלנעו

קװישירונגען). (װײפעדע
 *ענמעי, גאימענצ באנדלעד מאיריס

:טיפערמאז נארענעצזין, ח. דורד
3.70 —---------— ב#טא:י דז«.

5.85----------------------װיענער מ.
4.35----------------------ליטמאן ד.

5.18----------------סיראװסקי לואיס
3.00 —------------------ליטמאן נ.
4.41----------------------אזװארץ ד.
3.88--------------------מעחלמאן מ.
4 44 ------------׳------------פלעיי» מ.
4.00--------------------ןוירנ״אין ח.
4*ך..2------------------ראזענגעלד א.

4.30-------------------עדיכאז לואיס
4.00---------------------באראן דזאז.

5.25--------------------------סאגצאי•
5סס.------------------------װאלאװיס

4.44---------------------8בא:ם״ חאדי
5.30-------------------װעיקעלסאז מ.
j 4.18-----------------------װאגנער
4.00-----------------------סעידעל ס.
3.50-----------------— אמסשער ם.

0------------------גדינבעיג דזאז. 0.G
5.00-----------------------לערגער מ.
3.80-------------------*ײעיטצער ח.

5.00-------------------ואסש טיאאדלס
5.91-------,------------באלעו־ לואיס

3.88-------------------------אזנעידער
4.73  ------------לערנער טאקס

5.18------------------------ן סבזעי ס.
3.27----------------------לאנדעס מ.

4.09---------------------------פאנכרי
3--------------------------*אשענפעלן• .8 8

4.09-----------------------— לױױי
4.55---------------------— טי׳נבזאן

4.44 —-------------------גלאסס מ.
5.44----------------------ראזען סעש

4.40--------------------------קאימעז
4.50 —----------------------װעיסש

0.80-----------------------װיסאקי ד.
4.30 — — — ~ אסש2 חאײי
5.30---------------באי:«שײן אלפער

4.32-----------------------גאדפינקעל
3.92---------------------------לאיסש

•1.52----------------------סאבמער ם.
3.92--------------------------פעלד ל•

4.00-----------------------גאדל דז*.
4.00---------------------------מריבער

3.92------------------סשײנבעדג .8%נ
4.32---------------------̂נאפירא דזש.
r#n. 4.32----------------------לינט

1.08 — — — — — קאחן ח.
3.88-------------זאאיגבילי בראגיא

3.88---------------פריסאםקא םורי
4.00-----------------ריראני זאאזעף

r n. 4.50 -------------------װילעלא
5.00-----------------זאזעלאגי לואיס
5.52 —  ---------------?אדיסא טארי
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5.05-----------------סארענטא דזאים
4.00--------------סוטאגא יאײקוױיל
5.00------------------------װיללעללא

4.24-----------דעלװערענטא אנשאגי
5.50-----------לעװערפראני םאזארלס

4.91------------&רא:ק ראשאנקכיאטי
4.52 —---------— בינענפעלד ח.

4.15---------------------פרועל אידא
4.00------------------בערחאד ז«עסי

3.82-----------------גאלדזזשײן אגנא
4.10----------------גוקדא פליאקילא

3.70------------------באנאנא טאריא
4.15 —--------------פעררא פערעסא

4.10------------------•*אפיוא סײדי
4.10------------ארעזינא קאכט־־אנגא
4.00-------------בענפאשא לאטעיינא

4.00 — — — — מאדיא בילי
4.15------------------גואײז רעגינא

4.00------------------דעסםאר אננא
4.36--------------------רעסאס באםי
4.72  ------------------באקסט אידא

4.00---------------------האליקרין ג.
5.00----------------?עסראלדו ז«ע:י

3.50 —  --------װילחעים איקאמעםי
3.00 —------:-------יאמטאם מז:י

3.03----------------------עאנקרא ח.

3.65------------------גיװראן די א.

4.00-------------------------רודעל ח.
4.00--------------------װ״רזא געדא
3.95--------------— קארוסא פע:י
4סס.-------------לאזאראװיםץ יעטי

4.00------------------------'בלום ח.
5.00-----------------------קראװםלער

5.00--------------------װעטריא דזש.
3.60--------------------מאנפ־־עדא ט.

5.00 — — — ביאמיצי אנטאני
4.00-----------------גאליגאווי פע:י

4.00-------------------זנליא זינזעלא
5.86--------------------עיקאלא האיי
4.25-----------------------------?אחן

4.25 —---------------------פעינבערג
4.25 ------------סאלאםאן

4.25-----------------------װאםערסאן
4.25-----------------------------באשס
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5.90------------------------גודמאן ק.

5.45-----------------------נױםאן ?.
5.45-----------------------פאליק ח״
5.45-----------------------בעחליז י.

5.00 — •------------ רעיזיער דזאז.
5.45-----------------------קױינער ס.
5.45--------------------״אד-פעלד ב.

6.90------------------*אמקי דז«.

1.86----------------קאסםעלעטא דזאז.
1.86  -----------קאסםעלעטע ד.

r n. 1.86-------------------ניקאזיא
1.86---------------------באגליערי ?,
1.86------------------------קןזיא ד.

1.86-----------------גאראפאלא דז«.
4.54-----------------ראםאקאוזסקי ג.
P• 4.54-----------------------קאײעל

5---------------------גרעקאלא ײ. .45
4.54-------------------------ליײיי י•

5.72------------------------------פױ־ם
----- 80.00
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:®אערםאן
7.00-------------------------ד^ביו ם.
7.00-----------------------גאלדין א.
7.00-----------------------גאלדין ם.

4.00--------נ--------------- אזנײדער
4.00-------------------------פאליאוק
4.00--------------------------פי׳ימאז
3.00---------------------------יאנא״א

4.00------------------------------?עדי
4 00 -----------------------------אסיד
4.00-----------------------------דזיז*

5.00------ל----------y — קאלםיר פ.

3.00---------------------װײסמאן ס.
5.00------------------םאלישאן לע:א

5.00---------------------------םסאליק
7סס.----------------------עיבעז סעם

73סס.-----
היפט.) קיױםירונגעעז (יױיטעדצ

883.00
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׳עאענ־ *א־ז סיז^ן ה־יגטינער רער
*i רעט c װיי־ *לע סון *רבייטער די* 

 אינדוס״ גארםענט <״דים דער איז נעז
 »יז איז עס שאענט! איו עס םרין.
V »זױ ניטא םרײר c ,ח*ם עס װי ארבײט, 

״ן גערארםם «ייט. *♦*םינער דער אין ז
עיענ* » אין דאר, וױיםט איחר און

 ייר־ גענונ ניםא איז עם װעז ;,yrvo טען
 גרע־ נ»ר בו«אעב»טים די ײערען ב־׳ט,
 נעװעהנ־ עס זיינען זי.י װי מױחםים, םערע
», נוטען m אין <>ף. ת םיז  «רנײט די מ

 נוט באםעם די זיינען ׳טא», אין ״:רענט״
ײ ,i״c און  כאט־!) װייר, יעס*אט װערען ז

vדעסאאט צו^ול״נען... גע׳טוױר א ,׳ 
 יייז ארבייטער, ךי צו ניט ןיך די טטע«ען

 אויך דעסאאט ׳ןןױן איז ױניטן די אס־לו
 זאטטעמז צו דך גיט זוכם סען נום.
 דער םיט נים ארנ״טער, די מיט נ*ט

ױניין•
 דער װען עס, איז אבער אנדער׳ט נאר

 און מרחם זיך איז נעװאשענער העגט־ניט
 יצאעכ־ א באאעבאטים די אונטער ׳*•יזט

 נאר דעםאלט װערען זײ !םיזאן טען
 !אויף ■•צוט אענען ןײ נמגישען. אנרערע

ױ אז זיך באאזט באם יעדער  אינדיח׳ א ו
 ארניי־ זיינע צו כסדר דן־ טשעאעט און

ניט. צו םארװאם, דא איז עס צו טער,
 די דערטיילען *ײטען אזעלכע אין און

ױ םער ארבייטער  נויטינ װי מאא, א<ע ו
 עטאר״ א און ױניאן, א האבען *ו איז עם
 איז, דערםון ױ*א יעא8 דער ױניאן. קע

 נויטיג־ די דערםי<ען ארבייטער די דאס
 פאר׳צטאריןערעז, *ו ױניאן זײעד קײם
 דעם ײידעו״צטעהן קאגע; «ו בעםער אום

באלעבאטים. אננענאאזענע די פון אננריו•
 די איצם װערט עכערניע גרוים םיט
 אינזערע םון רייהען די אץ נעטאן ארנייט

 אויוי דועםםאכער. און װייםט יארקער נױ
 .נערעבטינ־ די םו] זײט ערישטער דער

 ■אר אעצטע די איז מיר״ האנען י,״ט״
 דזש• דער װאס אננעוױזען, שױן נומער;,
 דרעםמאכער און װייםט דער םון באארד
 ארנאני־ צו בעסער םאך דעם טוט ױניאן
 דעם איבערנעבעז םיר װיאעז דא זירען.

 װײםט־ די צו אויםרוף אן פוז אינהאילט
 אאנג ניט איז װאם ,25 צאהאצ פון םאכער
 דער אין בעורען פארעפענטאיכט צוריס

 יארס. נױ םוז ארב״טער־ארעם טענאינער
 םאחןםענטאיכט נעווען איז אויםרוןי ד«ר
 .ארנאניזאציטנס־יוא־ די םון נאטעז איז

.״25 אאקאא פון מיטע
 :;עזאנט ווערט אויפרוף דעם א־ן

 עקזעקוטיװ איצטינער אונזער ״זינט
 זיי חאבען אםט, אין אריין איז בארד

 אױפםערק־ גאנצע ז־יער אננעװענדעט
פאע־ אױסצוארנייםעז י1אוי זאםקייט

 נרינד* א דורכצושיהרעז אווי װי נער
 ארנײטער אאע פון ארנאניזירוננ איכע

 אונ־י כאטש איגהםטריע. אונזער אין
נאנ־ די נמעט קאגטדאאידם ױניאן זער
 זיינען פונדעםטווענעז אינדוסםריע, צע

שעפער, אונ#דגאניזירםע םיא דא נאד
 אײננעפיחרט דינען עם װעאבע איז
 דיזע באדיגנוננען. ױניאן קײז ניט

 אונזער פאר שעדאיו זיינען ״ועיער
 »ײ אויוי םיא, אזוי אויןי אעדוםםריע,

 ארבייםס־ די אונטער נראבע? «ײ םיא
 אייננעםיחרט זײנען װאט באדינגוננען

 דעריבער, יטעפער. •וניאז אונזערע אין
 אונזערע אנחאאטעז װיאען םיר אויב

 םיר מוזעז באריננוננען, ערװארבענע
 דיזע אז קראםם, אונזער איז אאץ טאן

ארנאניזירט. װעחןן ז,«אען שעפער
 באריננוננען די זײנען װאס פאר

♦ ? שאעבם אזוי פאך אונזער אין ײ  וו
נע־ ניט איז מיטנאידערשטפט אונזער

 גע• וועיצז דארום און אקםױו נוג
 אונ־ רעדוצירעז צו פארזוכען מאכט
ארב׳יםם־באדיננוננעז. זערע

 עם ? עראוינען ראס מיר ײעאען
 צי באשאיםעז, צו אונז םאר נאייבט

ן םיר זאאעז  אונטער אונטערװארפפן זי
בט־ באסעס די װאס באדיננוגנען, די

 פארםײדיגעז צו ארער אז, אונז ט«ן
 ח*בעז מיר וועאמ באדיננוננען, די

 פון יאהרצז פיאע דורך ערװארבע!
קאםי• שויערען
ױכ־ אונזער :םיטעא א דא איז עם

 םיר יואס װטם^ אײנציגע די איז יאן
 נא־ םיר וועאמנר טיט האנען״
 איז עם שוגאים. אונזערע קעמפען

 וחנאמר אינםטרוכמנט, אייניגצר דער
 אונזער םארבעסערט און אונז באשיצט

 זיף אינטמרןסיחנז טיר אױב יאמ.
 אויב טרגאניזאציע, אונזער םיט :ים
 די tw«״ איהר, פ*רנ»גא«םינען סיר

 געוױנאז «יי צוםרידען. :אאעבאטים
םאראירען. —

 אינטזנחנסײ מעוור ויד נײמז מיר
 אונזער פון טצטיגקײט דער ר*ט יעז

ד די פאראייזז םיר אײב יעיאז•  יו
איוזר אאכױר אאץ. טיר םאדאירעז אז,’

‘ד«מ V«?*סי״ו דןי
ךי װ*ס — .25
ן ו  •ft «ז חןס ױע׳זז י׳*• י*?*ל דעם ו

 דע• גןמיעדען װע« לא:; ווי — גןן.
—? *ילאדעל*׳? איז **״ין8 צי5#*ס8,•ױי
■״ ו< *״ . a• .y.:wn 17>«ס*»יי » •:

 איוט־װ. װמרען דורך פארשטארקען
 אזג־ פאר באצאחאט טייער האנען טיר
 סיר זאאען װאס פאר ױניאן. זער

 או;ז האט ־ואס דאם, אװעקװארפען
םט  און ארניים פיא אזױ גע̂ק
קרננות?
ארנייט! טאן צו צ״ט ד• איז איצט

 פארשחאאפען אונז װיאען נאםעס די
ײ װאס דעם םיט  אונז נעגען שטעאעז ז

ארנײטער. אונארנא^ידרםע די ארױס
 אר־ דיזע צו הוננער־אױן א צאדזאען זיי

נעצװאונ״ זייז זאאעז מיר כדי ב״טער
 הוננער־ אזא אנצונעחמען אױך נען

 וואם אױפפאדערוננ אז איז דאס אויז.
סו־ סיר ענטפערען. נאייר טיזעז םיר

 אונאתאנידרטע אאע ארנאניזירען זען
 אננע״ זאיען ד• אז זעהען, און שעיער
 נאדינ־ ־וניאז אונטער װערען פיחרט

נוננעז.״
 נארד עקזעקוט׳װ דעם פון ארבייט די

 נע־ איז ריבטוננ דער אין 25 אאקאא פון
 אר• דאזינע די זוןוא אוינענסװערם. וױס
ז ויערען, פארםנעזעצט נײט  טרייד דער ני
״ן װעט  ארנאני• ■יפצענט 100 םואע ז
י ײעאען דעסאאט זירט.  גאאענאטים י

 זיך אנדעי״ש נאר שעפער וױיסט די פון
 װעא־ ארנײטער, ״דיערע״ מ־ט חןכעכעז

ױ אא;נ אזױ נאר זײערע זײנעז כע  ד־זע ו
 א אדזן אייסבויטען ויר אאזמז ארנייטער

 »י פיא, אזױ אוחאאמ, אן אהן נרענעץ,
 ז־ך. װיאט באאעכאטים די נאר

* * •
 די ״זןןלען קעפעא: דער׳ אונטער

 אויסרעכע־ באסעס דרעם און װײסם
 גע־ דועט ס^רייק דער לאנג װי נען,

 סא־ שטיקעא א עדשינען איו דױערען׳׳,
 אויסנאנע פיאאדעאפיעד דער אין טירע

 םעפםעםנער. טען15 פונ׳ם צײט״ ״די םון
 ײי דערצעהאט, װערט סאםירע דער איז

 םאנופעקטשױ דרעם און װייסם די אזוי
 םאר־ זיד וזאמז פיאאחנאפיא שון רעדם

 זאף די װי און סםדײק, דעם נעשטעאט
ײ־־קאיכח״ם. דער אין אױס איצט זעהט

:אייןנט אט
 חאבען נעוועזען, זיי זיינען 200,

ײ זיבע״ אז און שםארק, דך נעפיהאט ז
 גע״ װיפיא איז נעסעטעאט, חאבען צינ

נע־ שױז מען דארף דאם ... ? באיבען
 נארע־ צו אסס׳ז דער פון באם א בען

 גאר עפעס דאר זײנען ?יי כענען.
 האבען נאסעט, די חשבון, בעאי נוטע

ײ  אז פדיהער, אויסנעחוכענט דאך ז
 םםרייס דער איז דרײ צוױי, אײנס,

״ן װעט װע־ דיאדנײטער פאראיבער, ז
אונטערנמני• מיט׳ן צוריק קוםען אעז
:נעבעט נען

דײ־ זייגעז םיר •יטפא?, ■אני —
 ■איעו אונז, נעם מעכ«^ געטרײע נע

ט: דער *ו צוריס  וועאען סיר אונײ
 'וועםט n ספאדניצעס, דיינע נייען דיר

 זײ, אויף פראצענט 120 דיינע מאכץן
 אאיין דארםעז ײעםט ײ וױםיא אדער

וױ־ צאחא״ז וועםטו אונז און ײעאעז
ווע־ םיר ווערען, םרוצח װעסט דו פיא
 קריגען ניט חןם ווענען דיר םיט אעז
 n וױפיא טיר, וחנאמז ארבײםעז זיך,

ייניא! דער ווענען און חײםען וועסט
 דןרמונען ניט מעחר םיר -זועאען
אען אפיאו. מי, צום נעחן יי1 ̂ז םיי

...1¥ױני די
ך ח<וט אזױ  כע׳חאוט׳ט נאפצס די זי

ײ ח*נען אזוי זיין, װעט נערעכענט, ו
 נרינדע און ח׳פנון. בעאי קאונע די

ײ האבען :נעהאט אויף ז
 dv װעט ם׳פוגענער װאםער —

 צייט, אזא אין יעצם, םםריײמז נעהן
 נעםאען W גריים וייבעז םענשען װען

 ברױט? שטיהעא טתפעגעס םאר׳ן
o וועם ווצםעז t ׳פםעאעז אײנפאיצז 

עי פאר זיד  א״גענע n ? ױני*ן י
או פעאניא ד ־  די ח*נעז טייינרער, ייי
p( נאסצס e o fa p אױו• ארבײםקר די 

יארד־שטיס... אייגעמם דעם
 איז ■אאיםײמר אזעאכע »בעו

ױ סשנון, נעאי v און ווײםם די ז n i 
 1חאבצ דאך זיינןן, סאנופעקטשירערם

m א זיי m .פשום און פראסם נעחאט 
 אריינ* נרוב אין פערד נאינדער א װי .

נעפאאען.
op ניי אז ארויסנעצײןם. ןיך חאט 

 ד*י «סאא שפיאם ארני'ם?ר ךי
r א פריגצי■ ir e rw דעי וד יטאת 
 m אז נסד, ר«יס ומר און דסאאר,

 opjppno *ון פדאגע א נאר ניט איז
ײ ג*ד אאײן, פרמצי■ « •p rrtjm n

ipojmipj אדנ•יט דעב פוןpשט רpחט 
 א־ב״טער די ppgo \y2*n }'לאן אין

.IPJ0P ?יי וי*ם געציינט,
 l״p «וםט, זײנ?ן ׳פ^ער ך

 עט־ חו*ז ניטא, דינען סטריי^נרענער
 נא־ די אס1י ט״דאאך, •עװארצע אינע
eye צו דעחר חאאט?ן t P P r r די 
’pp• ארנייט?ן, צו אייד?ר ;עד, i  |im 
r® פייאם טע) r  ip ,וקעגדינ ניט ניט? 

 טםpp■י די װאס )נױאנ?ס די אויןי
 נאך איז דא און אויםשםעחן. זpדארפ

?א«זו? די : |paipp;ip אוםגאי? אן
 טא־ ipprpp די ט״?ערס. ס?ױרט אוז ׳-

pp ן פיי נאגץ אדויס  זיר, אזוי גיט יו
 פײ םיט ז,pנpא אזן איינ טיט ppטא

jpopp ׳ דיpipe,,■ — ניט א־ז דאם 
 איז דאס היאוי. טאדאאע נא־ נאו
i; שטעהט עס ווי p r i r p :

!״ wvpy ״דײרעקט —
 אאיין אםס׳ן די האט דעלװײא און

 טpטא אין ניט זיבבעז ip;:ntp3;a אױו
ppm - - : ױ׳אי?ם, ״חטא m f א■ 

 pops ipa*n* נאסעס W דראײא׳•
po,די פון צאהא בנבוד׳ינע א :אר אט 
 זאא און אםם׳ן ד?ר צו נאאאננען סמ
 ?יין, םרחם חימא, אין װאס ד?ר, דך
op — נאו װ?ם ipoip די אז צײט, א 

ן װעם אסס׳ן Ip, זי r'P typ 'K  |pno 
ט'יװ?א. פאר׳) איז ׳שפיא די אז

״סאאו״ א*ז טרייד אין ipii •?צט
 צואװארפען חנרח די ניט זין־ פױא?;

ipt■ זיי װאם נאנוס, 2500 די אםס׳ן
 און סטרייק םאר׳ן א״נ;עי*ע;ט האבען .

 װי חייגט ױניאן, רעד ריט ס?טא?ן
op דער װען ״|,t װעט ii iktpo ן  זי

 מיט |pppo«p װעם op |1א אגשאננען
 *נ• װ?ם נ׳ען אױנ *רדערם פאראיר^

 ז?אבםטפאר־ סםרייק? opt ןpהאים
inpo װען m ׳שם?גדאץ־, r op« op די 

 ארד?רם, די פאראיר?ן אדער :פראנע
a גאננ?בען אידער r t ,וו?לען ססרײק 

ipopn opo די ip נאכנעבען opt 
n איז אא?םעז נאר ססרייפ, r f גטס א 

ip ווען ;ים, נאס ידין i ■רינצי■ «op 
op סון pylyn tnyotc איחס ניי i דא־ 

 ניי ipii נאך, ר?דט וו?ר חײגט אא*,
 םראנע תיין ניט נאר רא א*ז נאסעם די

 דויב־ יזיך הנד?אט op אוז ■רינצ־■ םון
דאאארס. סון אױס

יוניא!, די צונר?כ?ן )P® ײ?ס
,oyv זיין .ip m ,שא•״ «ifp jpo op• 

ipj װי צאהא?ז ipo װop און ייעאען 
op אזוי וױ ii'o ,נים, ווען אב?ר װ?א?ן

i ױניאן די וועס p w  ip:«p סיי• איהר
שםונד?!, די ■רײז?ן, די ipjpv נונג

 און ארבײטער די צו באציהומ?! די
װ״םעי. אזױ

^ זיך װעט װער גו, מ? ט?  אונ
•^ipjp3P’io סטרייפ ד?ר אא;נ װי 

’IPTP װעם np j? יסס אייד י¥יעז 
ly iysjn באםעס די חשכון, ב?אי די — 

op זי« אאננ װי «ײ, אן זיך װ?נד?ט 
 אנ- ײאם אײגנ?ש«ארט. זיין װעאען

 שױן זיי האבזי ארבײט?ד, די באאאננט
: ווארס זייער

p די אין צורייפ — ip r,־ ••,ip ״tp 
ip;זיין opii סטרייק jw ip״...

 מ, לאסאל פון נאױנס
פילאדעלפיא

— ר?ד*«מור: רpDרpװ
 דרעסטא־ קססטיוס רpד סון סיסיגנ א
dtps ,אוגקהאא־ איו 76 אאפאא ױניאן 

ip ro rp : ipo 1702 איז 27 ס?«סעסבער 
גי ס*ס וועאכ?ן אויף םםרים, ארס׳ש « 
im p, איג־ ד?ר סון װײס־»ר?דד?נםין די 

געיוען• אנוו?ז?:ד איז ס?רנ?ש»נאא,
« po*oyp רוו?ראט איז? tp -w w צו 

p m  opt too ip:**enpנpראא wprpp־ 
 חום א*ז װ?אכ?ר םיטיננ, נסאדד טיװ
ipo סאא w pjm o םיאאדעאםיא. אין

 םיסס סון T}pnmr«3 ,po*oop די
 גטאד?נ• אמאא סים און אןוויס אניטא
 שיא״ צו אויסנאב? די נ?חאט תאם סאדנ,

tpt too iptpt כאאײ r* ?םון אאנ opt 
t *to, י1חיא םאדאאננפז אק tpt no אינ־ 

 גאנצפז opr טרנאניזירען צו ס?רנדפאנאא
T” TO.

o jp rtp r• .פאר־ וואם שא?זיננ?ר נ 
 oippipp«* ײפע;?ראא tpt iv שפראכצן

 םאראאננ dpt tpopjo'io ײעט באארד
 אמטער־ *t דאם און אאחאא, אונזער פח

ipo*t אונז ovn נמאנאא t א*ן tpt אײ 
 טדייד. opt או־נסניזירען העאפ?ן צי נ*ים,

גדום, םרייד־ױניאן ם*ם
ג<זלדענפארב. אדעיע

ס?״*?םאי.

,1 לאהאל חןזאלוציןפון
 טעבד אפערײט^רס, קאאוק די מיר,

 יןד איז פ*וז*מעאט ,1 לאקאל פון כערס
 סעטבצר דזשעגעדאא א צו מני^ן ■ער

n טיטיגנ, s r סעפםעםבער, טען4 דעם 
דעואאױ פאיגפנדע n אן געחמצן ,1921

 דאם א:באטרא:ט אין :עהםעגדיג
 גצ־ איז װעאנער ״מעמאראנדוס׳/ דער

 די אויפצוחאיטצן אום געװארען שאפען
 ױנ״ דער צװישען באציחונגעז םרידאיכע

און אסאסיאײשאן, דער אין יאז
 דער אז !וגבאטראכט, אין נעחמענדיג

 םארשטא• דאן איז ער וױ ״טעטאראנדום״
 א געגענען •רגיאן דצי האם געװארען נען

 א באסעס, אוגזערע איבעד זיג געוױםען
 איז זינ דאזיגען דעם איבער דאם םאקט

 דער אין געװארען געשריבען און נערעדט
אוך ■רעסע, גאנצער

 אזױ אז אננאטראכם, אין געהמענדיג
 ערשםצ דאס נאכגעקוטען זײנען מ*ר װי

 מים באריהרוגג םאיןטישער אין םאהא
 ער אזױ וױ און ^מעמאראנדום״ דיזען
 שםעלט אױסגעטײטשם יעצט װערט

 דורו האבען סיר װאס אאעם גצפאהר אין
v באוםיגע און שװערע i w ,געװאוגען 

*P דאס געגעבעז אינדירעחט װערט אויד 
 באלעכא• די צו דיסםשארד^פ םון רעכם
 אוג• געפאהר איז אױך שטעאט און טים
סקײא. מיגימום זער

 ערש• באשלאסען, דעריכער עס זיי
 פון שטעיוגג די אינדארסירען צו טעגס,

 אז ,1 יאלאל םון באארד עלזעקוטמו דער
 צורײזגעוױזען זאא ״מעםאראנדום״ דער

װערען.
 אי״ כאשלאסען װײטער עם די און

 און חאנדלונג װײטערע די בערצתעעבן
 ״מעסא- םוץ םראגע דער אין שטצאונג
 הא• כאארד, עקזעחרטױו דער צו ראנדרם״

 אוז איהר צו צוםרוי םואען דעם בענדיג
 אונו אימשטאגד איז זי דאס וױסענדיג

פארםרעטצן. צו עהרענהאםט
 דזש. די דאס מיר םארלאנגען אויך

 א נעטצז םראגע דיזצר װענאן זאא באארד
שטעלונג. שטאגדהאםטעע

ט ק אנ ד א ץ ב אן ד אר ײוני  ם

ר ע כ ײ ל ר ע ד ױ הילוש. ב

 ״גפ־עכ־ די םון רעדאקטאר װערטער
!טיגחייט״

 אױם- ■לאץ, שטיקעל א םיר עראויבט
 די צו דאנל הערצליכען םיין צודריקען
 ספצציצל ,7 *איזאי םון םאכער רײגקאומ

 מע• דעם און באארד עסזעסוםױו דער צו
 סימ זײעד םאר םאגאסאן, םרעד נעדזשער

 פ̂ו צײס דעד אין הילזי, םינאנציעאע און
 שםאלץ קאז 7 לאקאא הראנלהײם. סײן
 מעכד זײגע ער העילפם נאר נים דאם זײן,

 שטיחעל גרצסערען א וןריגעז צו בערס
 אױף נאר געזוגט, זײנצן די װען ברױט,

 ביסצל לעצםע די שוין האט באם דער װען
 אדױסגענוםעז, ארבייטצר דעם םון כוחות

̂םט מאשין, בײם ליגען באײבם ער און  הע
ײ צודיח קען, זי װיפיא ױגיאן די איהם  ױ

 עמעהרען סענען זאי ער הריגען, כוחות נע
 צו אנקוטעז דאיפען ניט און םאםיאיצ וייו

 לצנען אױך און אנשטאאםען, קחר׳שע
 א םאר קאטוי דעם וױיטער םארטזעצען

לעבען. בעסערעז
 זוטער• א אויו• יעצט זיר געפין אץי

 הראניר מײן םון ערהאלען צו זיר •לאץ
 םאאקאם זײז צו באלד האוי איר הײט.

 אוגזצד אין אקטיװ דץ װידער אין געזונט
איצט. ביז געװען בין איד װי ױדאז,

 דיזען ײעם איהר דאס האפענטאיך
 ‘םאר־ אין אײד איר דאגת דרוקען, בריןי
אױס,

אכטוגג טיט
קאהען, דזשולױס

 4ױ;יא טאבעד רײגקאוט טעםבער
באסטאן. ,7 אאקאא

ט ײ ל ר ע ש מ ט  קלאור^ די י
ט ^ר ר און םר ע פ םער. רי שע

 ל*ז?ז צו :י« יויפעגוןדערט ויי■ איחי
 f אחז איבײטעז ועצען ?יד קײגעם

קארד. וזאי*?ינג
 װערען ̂יעפעי די »ון פשערלײ■ די

 װאם| ארנײטער ארויוצונצסעז געבעפעז
 #ד• צו זואו פלאץ קײן ני« :אד מפבצן

 מי ילז אויס אין װיסעז לאופ :ײ»ען.
 נאנז דארןי •w •ײצי אין אויב •ז:יאן«
ארבײפעד. נ«ד חןבצן

סקױרם קלאוק, באארד דזשױגם
ױױאן. נמכער מפער און

סענעדזשצר. דוא. םײנבעת. י.
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 ארבײטס■ געגען םיטריען בארדיגע די
ראזיגקײט.

t איידער צורײן, װאכען צוױי פיט v
די װאשינגסאז אין איגעפאנגען זיד האט

ארבייטסא#זיגקייט, איבעד האנםערענ״ן
אײגציגער דער אז ערידערט, סיר ראכען

געגען כױטעא וױףהזאמער און כ^ריגעי
םון הענט די אין איגט מגםה דאזיגער דעד

יעגינע״ די װען זעאבסט. ארנײטער די
אײנװיאײ װעאען ארבײט, ה*בען װעאבע

דזשאבס זײערע םיט טײאען צו זיו נען
די װעט ניט, ה#בען װעאכע ידי סים

דעם םאר ארבייטסאאזיגקײט םון סראגע
באדײטענד געאייזט, גיט אױב מאסענט,

אין יןאנפערענץ די װערען. גמםירדערט
די םאר םראגראם איהר אין ^ואשינגטאן

דעם צו געיזופע? איז ארבײטהדאדגלױיט
אײנםיהרען עושטענס, פאאן. ועאנען

אז כױינט, דאס .םייא״צײט״־־ארבייט.
ארבייטען זאאען ארבײטער די אגשטאט

װאר, גאנצע א און טאג יטרען שטונדען 8
פיר אדער בילויז ארנײטען זײ ?ארען

װאך האאבע א אדער טאנ, א עטונדען
א אז אזױ, װאך, א אינער װאך א ארע־״
קענען זאאען װײדזשעס זײערע םון טייא

ארבײטםאאזע. םיאיאנען די םארדינען
צוגעגע־ נאר װערט הױפט־פאאן רעם צו

פאנוםעק־ די אז רעיואטעגדאציע, א בען
םעגלױ, װי וױיט, אזױ זאלען טשורערם

אנםאנגען גאײך זעהן און סטאין, םאכען
פאױריכטעז, םו; ארבייטען םארשירענע

װ. אז. א. בױען דײניגעז, *
פלאן, דעם םאר אז זיך, םארשטעהט

 א םיט אפפערען זאלען ארנײטער רי אז
 די, פאר וױידזשעס • זײערע פון טײא

 הא;־ די א*ז אדבײטסאאז, זײנען װעאכע
 גיט וױ כפעט װאשיגנטאן אין םערענץ
 באויז דאך װעאען אאערען נאר נויטיג.

 פראנראם, דעם פון אײדען איבײטער די
 װע־ דורכגעפיהרט װעט אזערבער אויב
 איז מאנוםעקםשורעד דעם םאר רען.
 פאכט עש װער אײנס, אאץ יױריןאױ ראך
 נאר װע-ט ד אבי ארבייט, די א*הם םאר

 װען ארען, איהם עס ר,ען װאס נעםא:ט.
 געװיסער א בײ װעט םעהטארי זײז אין

 און ,pyrn ארבײטען װאך אײז טאמין
 זײ באלד װי רזיעים, װאך צוױיטע רי

 דער ארבייט? זי^בע די בײחג םוען
 צו צו טיגאױנ לימט מאנוםעהטישורע•

 וצאס אײגציכער, דער נע^יכטע. דער
 טו ארבײטער, דעד איז דערבײ םאד^ירט

 ניט פאנופעתט׳טורער דעי ווארום׳זאל
 האבען ׳דאס אין דעדצו? אײניטטיפען

 אויסםיה״ נעקאנט האט גערעכענט, ־סיר
 איײ זײן אויף ארײן ארבײטע־ דער רען

 םון װאאט, דאס און קאנשערענץ. גענעך
 םיצ ׳םיל געװעז יטטאגדפונתט, אוגזער
 םאר יןלאר געװען װא^ם עס כעסער.

 ארבײטער דעם אויםעױ היינע, אז אלע,
 אר־ פון םראגע די לײזען ;יט קען !ולייז,

 זיר האט עס אז נאד, בײטסלאזיגהײט.
 בא״ צו זיך װאס ניטא איז געפאכט, אזוי

 היײ עס װעט איצט ניט, פעהר קלאגזןן.
 װאלטען אאײז ארבײטער די אז סען,

 אזא אויױ אײננעװיאיגט ניט קײנםאא
 נעקאנט זיך זײ האבען װאס נאי ■אאן,

האבען פאנוםעתטיטורערס די אז העאפען,
!דערצו געצװאוגגען .ןײ

+
 אנער זיא ? גוט איעס שױן דאך איז

 נאטיר״ ״טײפז׳/ די נוט. ניט אאץ נאך
 דעם אט צו צויצטיפונ; איהר גיט *יר,

 ערשטענם, װארים, םיםעא. כאאריגען
 צוױיטענס, און, נארניט. איהר עס •קאסט

 םײ און מיאיאגען םון אױסז^כט די איז
 װינ־ םיטען אץ הוגנעדיגע שענשען <יא:ען

 װער זאך. גע׳טםאקע זעתר הײן :יט טער
 זיך לאן נעיטיכטע אזא װאס פיט וױיס,

 די אײן ?וטיםט דערםאר ענדינעז^
 זי האט דאו פאאן. דעם פיט ״סײפז״

 װעט װאך אײז װאם ׳דעם דורך אז םורא,
 צװײטע די און ארבײטער, אײז ארבײטען

 דעדםון, נאך קאן ארבײטער, אגרעי «\
 אדבײטס־פראדױןטױױ־ די אײדען חלילה,

 םי־עםר^• א אופכפ^אבטצי, אן מעט.
 אזוי פאכען ניט געוױס ױעט •*יביײמד

 אייג־ שוין איז װאס דער, װי אדבײם, םיא
 פ־א״ דעם אץ דארום זעהט זי ^עטרײט.

פאפענט. דעם םאי• ט״טעא א באױז נראם
M  I

 פי־ ריבט״געד דעי איז זיפע װעלכער י
די גדינדאיך אײזען םאקע זאא ויאס ״ןמעא

 איהר ? ארבײטסאאזיגקייט םון פראגע
 װײא ערשטוינט, װערען גיט זיכער װעט
 װען ״טײםז׳/ דער פון דא דאך רײדעז סיר
 אז^איהר זאגען, גאײך אײף װעאען םיר

 אףבײטער די אז איז, םיםמא גרינדאיכער
 די ?וגײחנן םעהר גאר אאזמן זיך זאאען‘

 םיל מיט ארנומענטירט ד וױידדצעס.
 ארבײטסאאזיגקײט די :םאאגט װי יזובא,
 סוײ םענשען די װאס דער&ו׳ן, דאך ?וםט

 םאר אין םעגאיך. וױ װײגיג אזוי איצם םען
 •רײזען די װײ< ? ניט זיי קויםען װאס
ײ געבתידזאכען םאר^ײדענע די אויף  זי
 די זײנען װארום און הויכע. זעהר נען

 ארנײטער, דער וױיא הױכע* פרײוען
 ?ונײדען זיך געאאזען שױן האט ער כאטיט

 װײדזמועס, זײנע םון טײא היב׳טען גאנץ א
Tגרויסע צו א אאץ נאך אבער יגט 

 ארבײטער״ די םוזען דערםאר װײדזיט.
 װערען. געיצגיטען וױיטער נאך עס1וױידז?

 םאר?ויײ י1 אויןי פרײזען די!װעאען דאן
 אז און םאאען. זיכער םראדוקטען דענע

 עואם דער װעט םמאען, װעאען פרײזען די
 װעט דאז קױםען. צו אנר«ויבען װידער
 םעתטאריס, אאע אין ניזי ריכטיג װערען

 װעט אדבײטסאאזיגקײט םון םראגע די און
 ארבײטער צװײ װאם אי, געאײזט. װערען
 װאס װײדדטעס, די דאן יןריגעז װעאען
 ביאיג װי און ארבייטער, אײן ל,ריגט איצט

 װע־ ניט זאאען פראדוהטען םארשײרענע
 העאםט א םיט ארבײטער דער װעט רען,
ײ אאץ וױירדטעס איצטיגע זײגע םיז  ניט ז

 םארטראכט וױיט אזוי סויםען? גאנען
 װען אפשר, אדער, ״טײםז׳/ די ניט זיך
 װאס םובאיקום, דעם םון רעדט ״טײסז״ די

 ארביײ דעם זינען אין ניט זי האט קױפט,
 אויך ארבײטער דער דען געהערט טער.
*םובאיקום? צום

 םיר ״טײםז׳/ די ארגופענטירם אזוי
 םיר אגרער^. אביםעאע פיטט דעם אערנען
 אויוי יהרות דער װאם דאס, אז טײנען,

 גרויס, אכזרױת׳דיג אאץ נאך איז אאעס
 V ס י ו ר ג די םון ניט גאר עס הופט

 זײ םען קאן װי ארבײטער־װײדז^ןגם.
 האט װײרזשעס די םיט אז גרוים, רוםען

 װען אױסיןוםענימ? זײן אױף קוים ער
 געװען װירסליך װאאטען װײדדטעס די

 דעם םאר געםאהר די דאו װאיט גרויס,
 אזא געװען ניט װינטער קופענדעז

 אר־ יעדער װאאט װי װארים, סטראיטנע.
טסאאז, איצט אױ װאס בײטער,  ניט ארב̂י

 א װײדזשעס גרויטע די םון אפגעשפארט
 ט י נ אבער האט ער ? טויזענטער םאר

 וױידדטעס די אז סיםן, א אםגעשפארט.
 און גרויסע. צו קיין געװען ניט זײנען

 זײנען ארבײטער םון וױידזשעם די ניט
 דער עס,איז יקרות. דעם םון אורזאכע די

 דעם םון פראםיטען פאר אפעםיט גרויסער
 און האאסײאער דעם םון םאנופעקטשורער,

 טאטע אפמ׳ער דער איז װאס ריטײאעד,
 איז דערםאר און פרײזען. הויכע די םון
 אז ױשר׳דיג, און לאגיש װי םעהר, נים

 ריטיײ און האאסײלער די זאאען כא קודט
 אםםער שםיהעא א כאטש ברענגען אער
 ®רא״ זײערע דאס מוזען זײט. זײער פון

 ■רא־ הוגרערט און פוםציג זײן םיטען
 םיט באנוגענען ניט זיך טען האן ? צענט

 געםאכט גלײך װאאט דאס אם ? װײגינער
 און ביאיגער. פיא אאעס אויוי פרײזען די

 קלי*- רעגט, אאעס, װעז ערשט, דאן אט
 װעט שפײז באאײכםוננ, באהײצונג, דונג,

 װעט ערשט דאן בילגגער, םיא פיא, װערען
 הוםען ?אגעז רעכט םון שיין א םיט מעז
 די איז איצם :זאגען און ארבײטער צום

 םאדערען צו איצט אבעד דיר. אן רײהע
 אראיאאזען זאל ער אז אדבײטער, דעם םון
 אז נאך, איבערהויפט װײדזשעם, זײגע פון
 דזשאב זײן םיט טײאעז זיד מוזען וועט ער

 איגגאנצען איז װאס ברודער, זײן מיט
 א האבעז םען י1דאר דערצו ארבײםסאאז,

 די אז איז, םאקט דער זונה... אשח טצח
 נאך האט ײאשינגטאן איז קאנםערעגץ

 םיט אדױסצוסופעז געװאגט ניט דערװײל
• פאדערוגנ. םיז אזא

 אפטימיםט. איס הארדינג פרעױדענט
ער איז פרעזידענט, א האבען מיר

 זײנע אאע םח אבעי מעאות. פיט םוצ ,
 אפטיםיזם זיח — מיעססע די איז פצלות

 לאנד אין זעהט ער זיכערהייט. זײן און |
 ארבײטסלאזע. מיאיאגען םון ארםײ אז
 זיך װאאט פאא^ זייז אויוי אנדערע• אן

 עפעס טאקע איז אםש* :פאדסראכט
? ארדנוננ נאנצער אונזע• מיט פעהר דער

אדו־- אן ־Kt טאקע עס א-ז װאס ײארום, י

 גא״ דיגען מענשען טיליאנען אז נוגג,
 אאגד, א אץ הונגער־טױט א צו העגט
 אגדערער אן ? טוב פכא דא איז עס װאו
 ׳געטאן קאער א װאאט יאאץ זײן אויןי
 ריבטי״ א דא איבערחױפט איז עס אויב
 אוד ארבײטסאאדגהײט פיטעא:עגען געי
 איו םונדאפענט װעפעס סיסטעם, א טער

 אוגזער > עקספאואטאציע ■ראםיטען,
 געבויט. אזױ גיט אבער איז פרעדדענט
 ארד• אונזער אז זיכער, ער איז ערשטעגס,

 איז ער און בעסטע, סאמע די איז נונג
 אר־ װעגען קאנפערענצאער די מתרה

 האבען דעם װעגען אז בײטסאאזיגקײט,
ײ  דער טראכטען, צו װאס גארניט ז

 האבען מיר װאס ער, זאגט טעפםעא,
 קײנע אין ניט זיר נױטיגט אױםגעבױט,
 גע• איז איהם אין אאעס פאטשיגהעס.

 אײדען מיר ניט, פעהר שטאר^ זונט,
 ? רעש מה איז נו םיבער, שטיהעא א םון
 גע• ניט קײגער נאו איז םיבערא א םון

 *א• זיכער, ער איז דאן און שטארבען.
 קאנםערענצאער אונזערע אז זיכער, זיטיװ
 .םיטאען. זיכערסטע די געםינען װעאען

 #טאן נעם א זיר אאע נאר דארםען םיר
 און אינז צו װאױצ זײן וחןט עס און

װעאט. גאגצער דער צו װאויא
e

 זיפע,~ kim און א»ט*טיזם אזא ײעא, .
 אאײן דאס הנעצטען. נצ װעדט אױ יוייט
 נע• טיטעצ ריכיםנער דער באצד ׳עוין איז
 אונ• הגם אין ארבייטםאאזינסײט. נען

 •רעזי־ איזוטינער אונזער זיר טערשײדט
 נעװעזעכעם חןם םון ׳שטארק זעהר דענט

 איצטיגען דעם און טאםט ירעזידענט
 סטייטם ױנײטעד םוז רזעאסםים ט׳מיוי

 האט םען אז יענער, קאורם. סו«רים
 קרי• א סי( צייט חןר אין נעפדענט איחם
 א אהן ארבייטער אן טאן זא< װאם זים,

״נאם :נעענטםערט ער האט דז׳שאב,
 זא• זװ געטײנט האט דאם ײאם װײם״,

 האר־ כיי ניט. װײס טאפט, ער, אז נען,
 װי זאף, א>א ניטא איז אבער דיכנ׳ען

 אצעם טוז פרעזידענט א װיםעז, :יט
׳ וױםען.

 גאםפערם ײעפ זײט װעםעם אויף
? שטעהן

 טים נאםםערם, האט צוריק צאנג ניט
 נאריידזאם״ עכט־#«םפערםיםטי׳ןז®- אן

ט  טארען ארבייטער די אז ערקלערם, עי
ו י  זוירערעטאנד, אהן אונטערגמבען, ניט ז
 װײדזשעם. קאענערע םון אננאט דעם צו
 םאר־ און זיר װע־ען צו בעסעי איז עס

 עס ווערען. ניט נאר זיר איידער צירעז,
 םיט זײנען םיר אז זאנען, צו איבעױינ איז

 דעפ אין אײנםארשטאנען םאצפאם איהם
 זא־ ארבײטער די אויב װארים, פונקט.

 אז פאםירעו, עם קען װערעז, ניט ייר 1צע
 זינ־ םעתר אצץ זאצען װײח׳פעם זייערע

 נ*ט באצד װעט עם ביז זינהעז, ארן הען
 אטע• דעם צװישען אונטערשיד קיין זיין

 כײעויעען דעם און ארבייטער ריקאנער
 םארפצענע־ נעגען וױדערטטאנד קוצי.
 ארבייטערס דעם איז וױיחשעם פון רונכ

 םאד מיר האבעז אט איז נון. םציכט.
 צאננשארםען־ױניאז די םאצ. אזא זיך

 םאיאריטעם איהר אין ב^צאםען האט
 קעם־ ניט װײדזט־׳פניט, אגןװנעםען.א

 טינדעם־ דעם צייםטענדיג ניט םענךינ,
 םון טינאריטעם א ײידער׳צםאנד. 1ט«

 גאם־ אננענוםען האט אבער ױניאן דער
 צו נאטצאםען חאט און ראט, ■ערם׳עם

 צאננשאר־ די נאטירציר, נו, םטרייקען.
 אצם םםרייקער, די באטראכם ױניאן םעז

 צו נא׳צצאסען חאט זי און אוטצאם.
 טוי״ די פון ײידערעםאגד דעם ברענען
 םטרייקערם. טויזענטער און זענטער

 דאף האבען .אוטצאס״ דאזינע די אבעד
 נייםם דעם אין נאנציט אין נעהאנדעצם

 אונ• גיט װילען ויי נאםפערם׳עז. םון
 בא־ זײערע צו םרידציר זיר טערווארםען

 פארהירצטען דעם אננעםען ,און סעס
ײ ײידער׳אטאנד. וױידזש״אהן  סעםםעז, ז

 אר־ די םון עם האם אצײן גאםיערס װי
 liravn טיט טו נעםאדערט. בײטער

ױ דער סיס :שםעהז נאטיערם װעם  י
? ״אוטלאם״ די םיט אדער ניאז,

 אױוי ניט םיר צװייםצען נאטירלױ,
 נאטיערס װעםען םיט םאםענט, איין
 ארגאניזא־ אן איז ער שטעהן. װעט

 ער נצויבט אזעצכער אצם ציאנם־מענש.
 אר• 1פײ קען דעם אהן דיםציפצין. אץ

 חוץ א עהױסטירען. גיט נאניזאציאן
 פון ער האצפ דעםא^ום, א ער איז דעם
רוצם״ ,טאדזשאריםי ■רינצי•: חנם

 זײ, דארום וועט ער צהטות. רבים אחרי
o אין נעהאנדעצט האבען ויאפ n גײםם 

ײז פון  ערקצע־ םוזען בארײדזאםהײט, ז
 חןן ער וועט אבער ,אוםצאס״. אצס רען,

ו סענען י  ס־מ־ נים חארצען אין העצםמן ז
 חד עסטגים, דיזן םים •אםיזירען

 חנמנצאז דיזע אויב ווארים, בעצע(?
 אתאניזאציאנגד גיט געהאנדעצט חאבען
 אתאכיזאציע, זייער צו באצוג אין פעםינ

 נעחאנ־ יוניאן נאנצע די ניט אמױ־ האט
 גאגצער חןר צו באצונ איז שאגכם דעצם

 וועט t ארגייטער־באוועגוננ נרויםער און
 צאננטאר־ דער פון באטצום דער כיט תז
 א צו אונטעמואדפען צו זיר יוניאן טעז

 װי־ םינחןםםע! חנם אחן זױיחאד׳צניט
• עצצכםער א ויין ניט דערשםאנר ניי

. M l
 ארנײטער• אנדעיע םיצע פא• •שפיצ

 אזױ יונקט האנײען IV אמאגיזאציעס
? .*ו• *טעושענטעסינ, ײ י

V
 אינער פראנע, א וױרהציו א־ז דאם
 1טא צ־ טראנט א ז־ר צויגט עס װעצכער

 די פאר סיי און טיאיןי, אונזער פאי ס״
 די .זיינע. נאכפאצגערטאפט נרױםע

 האם צײנאד אװ םעדערי״אאן אטעריקאן
 יא- א «אצים/ באזוטירטע א אננעגיטען

v װידעױצטאנד פון ציסי iv i\ טנשת דעד 
 דאױפ op איז װיידןט״צניידערײ, פון
 •אציפי די אז זאמעז, צו פצינט איהר ג־ט

ױ ײיז 1 װעיעו דורכנעשיחרט זאצ .  לעז ו
 וױ װערען, אויסגעפיהרט נעםעי tin זי

 [1C אונטערטטיצונ; פוצםטער דעד סיט
א־חר? פאצגען װעצכע )די אצע

 אנטי• אן שלאםכערג ױס,ש נענ. איז
 1 איםיגרײשיאניםט

ערהאצ• טענ די ערשט האנען טיר
 אינטעינא־ דעס פון רעיארם דעם טע)

 קאננרעפ הציידער־ארנײסער ציאגאצעז
 אין 1020 יאחר אין אפנעהאצטען
d אויוי קא«ענה>ןגע;. p i קאננרעס 

 נ?ײ?ז אנאצrpרגpאינט אוגז?ר איז
 שצ»ינג?ר נטpזידp■ר דויו פארטואט?ן

 צ׳(פקאוויטש. ס. װ״ם־«ר?זיד?נט און
 םארטראטען חאט שצאםבערנ ױםןי נעג.

 1אי גדינpרpDpנצ אטאצנאטייטעד. די
ip חזנארט דעם i 'cpj םאצ• דארט סיר

:
•pj חאט יארק) (נױ שצאסנ?רג

ip דאם זאנט, t דארןי פאדבאנד in‘ 
מן  פר«ע רער צו ׳טטעצונג ויין פיני

? םון אצי d םיט ^נר p i ט י 3 ציצ 
^ צו ז א צ ר ן ו ד ר צ ע  ד

ו ר ? ד נ א ו ו ג י י נ א ן6 נ • ו  ױ
, • א ם ר א ס װ א ן ו א  ה

! ? ב נ י י ר ו ב ר א צ  ־pצpפא
נ נ ו ר ? ז נ ו י פ ו  ס vש ז ד י ו

 םאר־ חאט np . p p י ר p ט א ן י א
 זאצ אנגעצענענהייט רי אז געשצאנ?!,

ip\ א'ב?רגענ?ב?ן ip i ניורא. דער צו
אר״ חאט יארה) (נױ ׳ןןצעזיננ?ר

 צו איז ארגאניזאציאן זײן אז קצערט,
 און איםיגריישאן םרײ?ר םון נונםט?ן

 איז און אצע, פאר טיר אפענץר אן שון
:tpip איםי־ םון גאשריינ^גנ י?דע 

נריי־שא!.
־pאײננ ראט (׳שיקאנא) דאהצמאן

d פון אנו'נט?ן די םיט שט׳מט p i *פא
 פאר רעכט ניט איז dp רעדנער. רינ?ן

:i װ?צב? די, איטיגראנט?! אציין |p״
 אנתײ!. געגעז טיר די פארשציםען צו

dp רא נאר איז nips אטע־ אין ■צאץ
ז.pאיםינראנט םעחר גאר רינע

 נאר איםינרײשאן (■אריז): דױםא
*ppniw אר ערװארטען צו ניט איז® 
pd די ’ Pdp vddpvi ,צוציב אוז יאחר 

om אם?ריפא• די ניט דארפ?ן נרונד
אוטרוהינ. דין רע«ר?זענטא:טען :ער

rצאסגpיארק) (גױ רנ: tp r ’ iip
 איי ןpנאטpצpד אנדער? די און םיר

 םײנונכס־ פונר*טענםאצ?ר סײן ניטא
 גע־ חאכ איו םזנהר;יט, אונטערשייד.

 *p: זאצ אונטערזוכוננ אן או װאצט,
פארח?צטניס?, די אין tpipn םאכט
 צו צײט שון אנטשטעהן קאנעז װאס

 צוריק• בארײט דארום נין איך צײט.
 פארשצאנ. םייז ציציה?|

 tDv .:pi ײאס דאס, םארנצייכט
 םים אנסאנג אין נעואנס האט שצאםבערנ

 און צעצט, צו געזאכט חאט ip װאם דאס,
’:jp איהר Dp: dph א :tPD’ n י*1אונטז 
 ^dp: נים האט שצאםנערנ :.p: שייד.
 צושט?נרז, פון רזוכוננpאונט אן דערם
 צײט. צו צ״ט פון ן1םארסו« קאנ?ז וואס

 זאי קאננרעם רעו אז נעםאדערט, האט ער
 דער צו שט?צוננ באשטימט? א אננ?טען

 ה־יהט דערניי איטיגראצי?. פון פראנע
iv איםינראציע די אז םייגוננ, זייז אויס 
 וױריןט ארבייטער אייראיןאישע די םון

mptדי פון ווײדזשינס די אויוי שצ?כט ־ 
^9אט אנ  אין םײנוננ, א ארבײם?ר. וי?

 נאח?נט?ר ז?חר א וו?רם רp װ?צכ?ר
 1א פ?ד?ריישאז אםעריפאן חנר םים הרונ

 חאט גרונד אגדער יןײן ווארים ציינאר.
 צײנאר 1א ם?חנרײשא[ אמעריסאן די

 ,Bin נאר 'f־ אנג?נענ?ן, ניט ?יינםאצ
 ױרא• פון ארבײט?ר אנקוםזןנח! די װאם

tppm די פון װײדזש?ס די ארונטזני 
ארנײטער. רpאנpריpאם

• ••*
 ציהון שצאסג?רנ׳ם :.p:איז רערפאר

ײז סון צוריק  איב?ר• נים זעחר פארשצאג ז
 רינםינע; ד?ם אן ניט גיט ר9 צײגענד.

 זיין צוריקנ?צוינ?ן חאט pp װארום גרונט,
ײ םיר ײיצ?ן םארשצאנ.  בעטעו. איזזם נ

 דא. קצאר םאכ?ן און נוט אזױ זײן ואצ ער
 טיטגצי* נדױמר זײן טאר יארס, גיו אין

 סאדטראטע; חאט ?ר וועצנ? דערשאפט,
 שנייד׳נײ ןpצtציאגgרגpאינם ר?ס אויוי

 טיט גאצװאפט ער חאט ײאס האגנואס,
 בא־ איחם חאט וואס אוו f פארשצאנ זיין

tpn 1 צו צוריה סארשצאג יצם וואועאן 't 
 םיט אז אפיצו, אגנעטען זאצאן םיר ווען
 נצםיינם צר האם פארשצאג tpbmp זיין

 איטי־ דצר םוז אונטאדזומנג אן נצויז
 צײם■ צו *ייט פון אטצדיפצ נאר נראציצ
 סרא:ע דצי אין אז אויך, •p דאך סיינט

 םינ װײט ז?חר עד איו איסינושוױא טון
tP«W9ingw«■ p n  w ײ די טיט  אינ?י

:p אםקריקאגאר iP tw pP jn• ,יסשצ. ותן

ט םמי ע ל י א ר ע נ ע ש ז װ ד טי קו ע ז ק ד ע ר א א ן ב ר פו ע ר ד ע ט נ י  א
ל א נ א ש ײ ש נ ױן ץ א י ן ז ע כ לי ד ד ע י - ל ע ט ר ע ג פ נ י ט י מ

 קיין אז ן,pרpצpרp גצייך דא צא&•,*
 שון «אצים• רpד רpאיב באשצוט םעשטער

עו is צו נאצוג אין צgאגrרנײpאי:ט ו i 
 סאר שטעהן טpװ װאם •ראבצ?ם, נרויסער

trn אינט?רני״*אנאצ רpר ira ip  opn נא־ 
ip m p t i, א:»נוט?ן ניט איז :tppgup.

או ווײם אינטשעײשאנאצ רי  בא־ ניט נ
”p:pp די np:pp• וו?צכע שטיטט, ^ gD 

 אונ־ פון אםאםיאײשאנם טא:וסע?טשור?ו
engo n p i״p:m האבען אינדוםטריען 

ip אין : m אינטערג״• ד?ר סארצושצאגען 
 עןרײד ניט דאר |gp ipd און שאנאצ.

»p:p| װען י־»צאן,1סאם נאשטיםטען א 
 םpװ םען װאט |p:p: גיט נאך וױים םען
«lycrpp |pt. ,אםת yo\ םשער זיך טאן 

 מאנופעקםשורער פצאופ pnp:w אז ןײן,
p ip it) שםע־ צו פארזוף א םאב?ן װיד?ר

>mp«» jp שטיצע:־ פאד?רוננ?ן, אצטןנ 
 פארנ?שצא* ד?ר דאס ^ijn י1אוי זיך דיג

:tp:p און w p eu p u g* סןר פון ■צאן 
 הא׳ ניט בצוםרשט זאצ איגטערנײש^אצ

ips ט אנ ^  ר?זוצםאםען נעוױנשטע די נ
 נאםירציך, דאן, ■ראדוקטױויטעט. אין

Dim אויםװ?: ר1אנח תיין בצייב?! ניט 
ױ אינטערנײשאגאצ, דער סאו  סאםוי, א ו
ton ווא־ ביםער. װי און צאע װי זײן ער

 די ײי איצט, איז אינמתיישאנאצ די רים .
 אנטשצאסען ציים, שריח?רדיגע גאגצע

^ גיט נ צו פ  די פין אײנצינע קײן אוי
 האט זי ײאס אאויציעס, p ג י ט כ י ו ו

 אי זיין, אויך אבער קאן dp נואאונסן.
״ םאגוםעהםשותר די «ipd נאנץ די opd* 

 אינם?תײשאג»צ דער טון שטעצוננ טנ
ט, Dm אין  פארערונ:?( זײ?רע אוו •ו

tpppn א םון זײן vp:ppp־pp ,וױכטיגקײט 
 זיר וחגט dp וועצכ? אינער נאטור, א טון

tpwe .תן d» נאםירציך, ואן, רײ p די 
 שױן אעטשיגײשאנאצ דער סון שטימוננ

ץ  op דוען דערפאר, אגחןרע. גאנץ א זי
ipdw: איז p ד?ר איבער רײד צו p:gnD, 
 dp אז ניװומן, סײנוננ אצנ?םײנ? די איז
 א םאםען צו םריח צו ביס?צ א נאר איו

 דא נאך איז dp נאשצוס. באשטיטטען
 א•* פארצויסינער דער ניז צײט טאגאט א

 :־pp: זײן װ?ט דזשון צעצטען פון טאך
 םאר־ tvuKDig זיר 1װ?צ? דאן דינט.

 םארשם?הער אונזערע װען יזאגרצוננ?(,
ipppn זינ?ר p d v i o n  tPtgD:g ip igp 

 די זײן ומט דאן אט ; opogD די גײ
 אםשר און צווײםען, א פאר צייט ריכטינע

p נאגץ ’ypbd^ דזש?גע■ פונ׳ס טיטינג 
 טען װ?ם דאן נאארד. ?הזעהוטיװ ראצ
 פרא־ די ;פינסטער רpד אין זיין ניט שוין

:ip פאר om װ באארד ?קזעקוםיװpצעז 
 דאן און סאנקר?ט. גאנץ און סצאר אין

 דער װערען oDitop: |p:gp װעט ערשט
כאמצום. nroopo און ריכטינ?ר

o א n  n n ד?ר חאט npD 'iu •איצטי
 סיײ דר?ס און װײסם די פון האםױ נאד

 םארנױ שטארק צו םיצאדעצפי? אין «רס
Din tic נאנצע ניס׳די  D” pDgipnpDD’ ig 

 ?ר אז נאארד, ?קז?סוםױו ראצpנpרזש
 1אי צייט נויטיג? די האב?| |p:gp זאצ

 םיט tPDp־:WD צו זיר (אגצ?נטראציע
Dm, וו?ם װאס jpno ,אפשר, פארסומען 
ארום. םאנאםען דרײ אד?ר צײײ אין

i דזש?עראצ מר i ’ Dipptpp ,באארד
 איצטי־ Dm גאטראבט אויםנאס, אן אטן
 פאר־ א אצס ,pיeצmיצאD 1אי קאטױ מנן

 דער דראםע. קומענד?ר npn פון ש«יה
 איבער־ דער צויט פיצאתצפי?, אין לאטי

jip דזשעגעראצ נאנןמן פונ׳ם צײטנג p- 
 נעװיםעו א צו ביז dp» באארד, מםױו
 *pd װײטערע נאנצע די באשםיםעז נראד

אינטפרנײשאנאצ. •un «ן םמסײט
 טאסע דאו dp איז אםח׳ז nm אין אוז

 םאנום?קטשורער םיצאתצפי?ר די א«וי.
t:  tPDgn װאס ?רשטע, די ipiip: נאר ip״

 אינטערנײ- די סאםןי צום ארויםנ?רופ?ן
”t איז dp אנער שאנאצ, P נים, צװײפ?צ 

ײ אז  נר om און סיםאאטיע די האב?ן ז
 םא־ אנז־ערע אונזעח! ppg פון ן1»יצז «מ

im  ; nmirDPPDW ,פון אצזא, שיהזאצ 
om זיכער, ותט פיצאזשצפיע איז הא«י 
ײן נים אויב  םאר־ ניט באשטיםענד, נאנץ ז

 im אויוי װירפוננ א 1חאב? צו שע'עי
m איז צאנע סון»תר אנטוויקצונג m :g 

ט.1שט׳ onp» זאונען. «ןן קאן דערסאר, י

 om ארויםברײננען זאצ אונ«!רזובוננ די
 איםי־ ױראא סון ארבײט?ר די אז )א?ט6

m״t איז גייחנו p ,זײ?ר און םיצי#נעז 
 אדבײנמר־ די אויןי שצ?כט וױרסט ?וטען

 ױסוי :.p: איז אם?ריפע, אין ײיידזש?ס
 סאצשםזמדינ א פאר ואן אוין שצאסנ?רכ

 װאס טא אזוי, אױב ? איטיגראציע p»־״
 איננאג־ נאר אונגמרוונונג די jpo דארןי
UW אז סצאר, דאך איז :j p שצאס־ 
ײ  באדימוננםצאז ניט איפן נשום א*ז מ
 ppdd איז און איטינריישאן, פרייע פאי

 םיט איינפארשםאנ?! נים ינראסענסאצ®
 .ppnpog פון iPog:»Pm איכערינ? יי

 1אי וואט ײיס?ז, שטירק ועחר זיר וויצט
י p* י o d p, ?פון שכמצונג באשםיסם :j p 
'no ^און פארטר?טער אצם שראסגער

י ׳ ״ ך ה ״ ״ ן ״ ״ י , ״

ץ ע א י פ ל ע ד א ל י פ
יאנאװסקי ש. שון

 :ד?ר1?ומן רpד זין ipd*iip: א א*ן שוין
 .p'D>pig^'D אין אױטגעסעמםט לאםוי

 נאארד עהזעסוםיװ רזשענ?ראצ nm און
 ןpצײיש זיצונגען, 8 זיינע 11אצ אין האט
m פיצע m :g אויױ דאו סראנען, װיכטינע 

 אױג פון ארויסנפצאזען ניט םאטענט א
om תאט ער װאו שטאוט, דער אין קאטוי 

 p*: זיך האט dp זיצוננען. זײנ? נעחאט
 םון :?נעראצ״שםאב רער װי אזוי פיצם,

 |PDPgnp:ag װאצט אינםערנײשאנאצ דער
i:  שצאכטשעצד אויס׳ן נאראטונ:?ן p״

 טום?צ און נ?רויש נאנצען דעט אונטער
?אמוי. גרויסען om םיז

 װײסט רm איו װירסליכקייט pm אין
 ם?ר?וױרדי• א pיDצpיצאדD אין סטרײ?

d קאםמ, א ,msgp ג?ר pi: ppdPph זיכpר 
 בוכ• pנmנאצ םיט װערען םארשריב?ן

 םון צ?נ׳מקדנעשיכם? im 1אי ש&אכעז
im .גרוי• אםת דאס אינטערניישאנאצ
pd איז om•׳ t *loop: ipd יtp 1״ o pp 

 impn אצײז אושט1ב» האט םען אציין.
o io d p i om סון D” ii«־D:m ,tm זיג־ 

po om* פון און טאן  ,:ippt” i  ip m n
^ip» צא?אצ, סון נ?חש?ר p האבען p i- 
 םי• צו אוס םטרײ?, om װענען ■ארטעט

iogp d סון גרויסקייט נאנ«מ י1 |1צז p i,* 
 אין איצט iPDDgGPiD'ig װערט װעצכער

1 .p'oPmgP’ Dי id d  p d d iip d״ip p -ײ  ז
:ip װי יש,1העצ װי או,1 אוז צ»ר,1מײ 

jp p g in p o w ײי און » ײ ציר1םי11או  ז
dp ip t d אציצײ י1 קאסוי• זייער אן• 

 אויו״ צאד1טײ י1 בתטאצ. העכםט איז
im ?אויסצושט?הן האבען איסעם־ציני 

im זיי :אכזרױת נר?םטע י1 »n שצא־?: 
ip: י1 פון איינע ערציר•1מפר מטש 

id d״d:'1p p צושצאנ אזוי איז*giip: tp 
P i,| אױנ צװײםצען, א?טוירים1 י1 או 
״  tpppp. 1איח ראםעײעז ?אנען וועצען ז
id סון םצחםה י1 אך,1 און d  n״i p p און 

id d״d: 'i p p 1פא t״ip ,ײ־ 1פא ױניאן  ז
ip 1פא יטעם,1א1םאצי t״ip !?ערנהאפט 

P p p w ,בתיט o ip p k Pd נאכט און טאנ 
 ,1אויםה? אז אהן ציני?, נאנצער im אויוי
א*שםעצ. to אהן

 מיטגעטײצט האט — אנפאנג איז
1 im n iמען האט — ײזבערנ :opp 'ip 
ip אין בצױז 1PDyש י1 i אין און יח1פ 

 אײנג?זעהן,-האט מען אז 1אב« אװענם,
tp: ניט אי« אס1 אז ip ii ,:i:p י1 איצט 

 י1 םון באצאנערט סטר״ה אין שעפ^
 שפעט ביז םריהמארנען םאםע pc פיהעםם

np אין i .נאבט
p:p:| פיצא־ י1 וואצטעז 1םייע אוא 

 o:gpp: ניט םאנופעקטשורער עצפי?ר1
ײ חאצטען. זיך צאנג  נ?םוזט ײאצט?ן ז

מ איז אונטערנ?בען. זיך  איצטיגע די 1א
ײ ?וםם ארבײטסצאזינטײט p נאנץ ז igoo 

ipd היצ!*. צו 'p d p : m m זיי d p i שענד 
 מאנופעקטשו• יtp:p 1: 1טערא ציכסםען

ip i, ?פון אינעריסען זיך האבען װעצנ 
ײ. ײ האכען אזוי ז  נוואצד מים טמש ז

 מאנוםעקטשו־ די םון איינעם נעצװאוננען
ip i, קאמף זיין שוין האט װאס :Ip :p 
im ױניאן p:p:o’m^ נעמאנט און 

 IV3P1D 1ע1װי אנריפענט, אן 1איח זיט5
i טיט p i .ױניאן ippg ײ  ניט tP3gn ז
ip איז אויך גצי? קיין i אײן ק.יט«קט 

ײ רײםעז םאנוםע?טשור?ר טוםט א■, ז
i אן יצאץ זײן אויוי p i p i :s, ,אס1 אזוי

 זיך האבען 1נײטע1א םויזענט אתם ניז
 ■צעצער. זײערע אויף יקגעהערט1צי אד1

ײ אוץ־ אטת, ט, נענוג ניט האב?ן ז  אמיי
אך p״i פון נט,1אצן1■ צעהן די סון ז ip 

 באשצאםען האכען זיי וואס וױיתשעס,
i« t  tP3p :w pn» ׳ דיiy p ” iDD, 1שוי איז 

pom p n 1000:װאר:?זאטעצט tp ig iip 
 ipnp: סוםע די וואצט ציו1נאטי .1דאצע

m: פיצ א pom, ײ װען  נ?האם װאצם?ן ז
ײ אויך 1אנע בײט.1א װאד םוצע א  ז

ײ א ײי ניעהר ניט האבען װ ־ װיי  ט?ג צ
ט. אמיי

ip האט אצזא, i פיצאmצפיp̂ םטרײרן 
 אצע אױוי אױבעךאן סאכמ Dm םארנוט?[

i פון דצונגען i ’oippipp ? s ip jp rn  im 
 איהם 1פא ipiip: ניט איז dp באאוד.

»:p די id, סוט, 1מעה ײנגען1ב צו• ײי 
tp י1 1אי ?אטױ־צוםם 1םעה n " i י1 פון 
id d״ip p. װענ?ז om האט im חשע־ 

 ײײניג נעהאט באאת• woihptpp אצ1נע
 •p: איז פראנע י1 1נא ג?ן,1זא צו װאס
om צו װי װ?ן,  iP V D jg rc .אםוי?

 1פא עקאנאםיע נדעסטער im םיס
 הא־ נציס צוס וױיצ אױסכאכען, ongp י1

id בען o  n״ip p צאיעה א i p ^ pii איז 
logp o- אין רעסירט1אינםז1םא אזױ m,* 

io די װי o״ip p ,און אצײן i:  :־p»dpp p״
i dpd:  סון נאם?ז im(סצ?נםטע. יip 1״

om ?אױ 1צאי m : ip o d 'o,. ?םון 1אײנ 
 צאי?רם). צװישען אויםנאמן זעצםזמע די
pod י1 טיט אױר װי :i^p ײס1סט p:p3■ 

1פיסם*( או די 1אצ?7  םיננ?צ*צײט 1פא וו
1 און 1C1 1פא 1?אצ ).PD gv 'm gcארף

ip i  t ip סטרייק pip• tpoogp גיט װאר 
:• ״: ױ ip״ o 1 ו :p n o  IS?1אב? ;1אצ 

 שײ•1פא אונזער? pצנpװ ,ipdid די צויט
p:m שװDP1טP־ױגיאנD בא־ חאנ?ן 

ivo חאט שםיטט, ipp ipp  > g ip:prn  im 
p אזױ װי א״נגעועחן, ניט נאף 11נאא i ' i 

 tpcgop: ריװ?כע:טצ װעט סומע וױכםינע
«1 tpo .tmpאט1 זינעז, אין תאבץן ף1א 

 ?אנ־ im איו צא?אצם אוגז?רע פון פיצ?
o צױט זײנ?ן, י1ם ig « p i om מש׳ד פון 
p:̂אצ igop ippo .װײנדװײט או*1נא אנ 

 tpצpפינאנצי tpoiitp: א אין זײז צו סון
 האט ארבייםםצאזינ?יים די .1צושטאנ

 ?ע1שטא א 1גא םאכעז צו םארםעצם ניט
’o י1 אױןי װיר?וגג l ir tm o 1פא י11פי■ 
piD צאסאצם, ?צענערע שײדענע  opcpv• 

:i ושורים  ניט צייט?ן poopa י1 אין ip״
limp: א אין «ipd .צושםאנר o::pn, 
tm אט1 א• אצזא, 'D jg ro סזן tiogp om 

 :ײשא•1אי:גמ im םו« ?צסי?1פיצא איז
 י1 פון כאאװפ זשאי:ט1 די פון און :אצ

ipagopwtfp װ״םט זײ פון און ױ:יא:ס 
D און im ױ אין ױ:יא:ס 1טאכע  ת,1יא :
tp אצ? אץ1ט ,pצגpװ i" t ,tm ip o ro io 

ip איז .ddpd און שטארס sg זײ :ראדע 
tpagn דמ־וױיל:אך:יט:tgop ״?ip •םא 

oopa po. שוין האס ציר,1:אטי n אי:־ 
 30 ביי:?טראנ?ן איצט יז3 שיאאצpתpט

id צום p̂̂אצ טױז?:ט d״p, ײעט יי און 
 וושט dp וױפיל :אן, ן1א :אר ײטרא:?ן3

 זזאט P3צpז אס1 {1זיי ם?נציר 1איחד־:א
ip אין םטע3מע:צי אסtgop 1: אויר i 

i חמזיכם p i. פון 11אא3 דזשאעם ip i 
d און װייטט pti ,פאשטי־ אילדוםמ־יע 
n:po: !?:1דאצע טויזע:ם דדײ פײצוםרא 

p׳ i p 8,־צוי'1?3א סטרייפ. צום ײאר im 
d סון םײנו:: p i ?:אצ1תשע I’ oipptpp: 
 םון פאאי־ד משאי:ט im האט באאו־ה

im פצאולטאכip יט םאצ אס1 ױ:יאן: 
 פא- חאם ip יוען פציפט, םוצע זײן נ?טאן

 צװײ טון םוםע י1 ען1ייצושטייעtPD 3שצא
 װי צא::, אזוי װעכענםציר אצער1 םויזע:ט

ip i פאםוי :d p i .איז :עװים אנהאצטץן 
im׳ אויםער עס p ,1 אז צוױיפ?צ? טי: :וי  י

p װעט םוםע lשאpDן «dp ,|pip אויף איז 
tv• אויפער ip ,טאלע אז צוױיש?צ im 

 Dim ?צאולפאכ?" די פון 11אא3 תשא':ט
ױ :חיס, איױ םאצ אס1 אויר צעז11הא  ו

a״ p: p vצpנpאון ט,”:ח «op יט: im־ 
ip אז <אז?ז, i אין ?אטח DיצאmצDיp זאצ 

pno| מא::?צ 3צוצי װערען ע[3אױםנע:ע 
pogo o אין g i .נויטינםטע ipag טראץ 
ip i רדזשע:עראל1ח זיך האט חײם1ע3יי 

p: n עפז?קוטױו g g aיט יס?צ3 א פיצט: 
op:p::g 3צוצי d p i ארג־צו:עש:ײ :א:ץ? 

dp:pd :תשאעט פו:׳ס פייטי־א ,n g g a 
 im אין ןpצטpז יאסירט װאס עטװאם,'

plם3שיp סון i p r i 1:רױסע ip d ip p• 
 נרוים־ אזוי א• «יד רופם װ?צכ? שאםט,
 זא־ ײעצפ? אין ,pdopp אל? אויו* טוטי:

D :יט איז זי :אר pm n ע■1אי:נמ1פא 
ט.1פי

o• ציר,1:אט' ip D r ig t  im p, אז im
op 3 שון מאטױו iתשאעט פו:׳ס אשצוס 
iig g a איז ױ:יא:ס 1טצאו?םאכע י1 פון 

 אין .1שצ?פט? t״p חציצה, ,1עװע1 :ים
 י1 אםשר װעצ?ן אתס (PDg:go ig» א

 IPDMi: א אין שטעהן אציין 1?לאוקמ»כ?
iogp,* ײען •ip ip טון זײן ײעם סע:ט ip i 

ipoDapn ,און ודכםעקײט ip a 't האט 
p:g ip: i p r i צאזען1ד? :יט am 

n משאי:ט g g a צו o g i tpagn רויםע: 
ip i ': p :t«d זײן אתיסװײז?! פון p i*:•'« 

^pa ,יסר אבער םריעיפעפייט d p i 
n ושע:?ראצ1 g g a  « '0 ippipp, 1ײ?צכע 

j ig  D ipt םוז tnpt די צױז3 :יט P• im g* 
p: םון o ig  m i'g1״ ig :  ,jp1׳א:צ1 י -ig 

r :צמאבט צו::1הא: י1 אט האט מײ, a 
m צו pt ig i:  ipd ' iip : g .םיס:?שטיםט

אר Dm צו im אן tpoippiip איז: :g
 :יט אויו האט וועצכ?ר ,1אוםשטא:

 ע:?"ם3,:עהו דער צו tPDצgעהl ?1שטא
ip םון i .::םיר. שטיםו d: g 1״ i ipי 
Dצוצצו::־א^ױp:Dשװאומp:p ־1וח איש־ו 

d נען p i 1אי יס.11א1פעטא זאנעלאנטען 
o■ ײען :p r ip i שצp::1זיp א אין האט 
p פטציכע8?:ש1ציי ip i זײן אױפנעדרי?ט 

 צאזי:־1ו:11 גא:צע יtraps 1 צארן :אנצען
ip אס פון ע:ע:םשײט1»3אום און ?ײט i 

 און אישױ, 1p:pזgצ3pנDאױ ?•נםםציר
o g i או:זערע װען צייט, א אין נדאדע 

im אזא tic זיעקן אבצעםעז1■ p :p ia 
P o אזוי, װינםיגסייט, g i,,! פיז אי:*ז nm 

i סון כוח p i ט האט :ײשא:אצ1:ם?יא•: 
 im אם אױף װערעז «ט1םארװ?נ נעטארט
 זיכער ip האם אויך־ם־ײשראגע, דאזי:ער

om  o p m p io ig פון םל:טיםע:ט d p i 
n, דזשענעראצ נאנצען g g a  ivoipptpp 

 נאנצעד 1או:זע 1פי אויר האפעז, 1םי איז
:ip o n 8,פעםל?רש.

o g i עשטעיט ניט אבעי האט אצעס: 
n 1אוי  om  P o o iro  o g i־y;pi־g' עק־

n g g a  ivoippt װיינ• זײן אױפצוטאן?^ 
a i«  pan״o, װאס ogn o:pDgo im 

t •itg .o irngop:: p: o*״ ipnp io 'ig  tp 
im gn רי iw ig g p i פון <g ip :p m 

ig iga igomPPD,* פון •o im n m *?שצ 
ip i i 't, ױי סון  ים1סא ןy:טmיtp'«ר0ו

 פצױוצואד, םון צשטײן1P• 1מאי זינמאן,
 וײד־ ט. פון שיתאנא, פון ססוימאן ח. פון

 ,rוױטgpםpצ ס. פון סי:סי:?טי, פון םאן
«1 im םי:א:ץ po'Dgp, פח n g p p i 

o ipeo igam םארשײרע״ רי פון אויך און 
opD'ogp p:. פון«p ip| איז רע«ארט *p i 

: צו װאם םיצ ײען ^•tp
o אין ig g p i d pi םון ga igopipPD* 

ig i* איז im ו:פט הױיט* o g i ,tpnpa 
im היצאות רי צוױש?ן  ttf אילטןןתײ־ 
 גװי• g ח?רשט noian איחר און שא:אצ

m po:ig  ip d״ip  . i חאט IPtmpug 
 ep pa>im פון צאפאצס, פיצע ig: אױוי
voip\ ארײן:o ip rg i, י1אוי און » «pa 

מ oipao אי:ט?תיישא:אצ די »  ;1טויז
ip האט tpt’ iip iig, גחי• חנר דא:פ א אז 

ipd איז בייטםצאזי:פיים1א ig: :  npp״
lim אץ im טיט אי:ט?מיישא:אצ :ig 

m 1«שװ?ר? ip t’ io  p i^ :n w?װײ• 01אצ 
 זאצ dp 6ערװאר האט tpo װיפיצ :ינער,

 :־im:gp צ?צט?ר im אויוי אריי:?וטעז
 פאשםיםט איז dp דועז שיתאנא, אין שאן

dppd  go'agpnpa ip i  jp igup: 10 פון 
dp .d:pd פצאו• איז:tpigup פין om 

o igam םיו to ,igDmppo a g ip ip rn
o אצ1אי:טער:יישא י1 ig a 0ני װײט זיך 

dp o און :עצט, אין g i םינ1 איז די וי
n  tpo ip ia ipa'g p'ogigpp PDD i:m or

צייט. שצ?נםע
•Dippipp צ8חשע:«ר im און ' 
n g g a אין האס piPDPDD p:« i •פאשצי 

og i po וואו אין דנען, אין :ום נעהאם 
dp ig: איז g ip iuu ,האט װאס הוצאה 
o:gpp: װערען, נעש:יםען Igop: dp t'g 

•tpigup:
 om פון חאט צײט 1paצpז im איו

o ig ap i פון i8DPtPPD־p: ipm rtp iD- 
ip נעױנטען g םיט װעחם  .Dt'B 'Dtg 
n אויוי א:נעוױזען חאט  o g i ,opgc om 

 ״pii'D:PBm«1איה אין אי:ט?מיישא:אצ
ia אויו• :יט חאט  ,i״tie D א ag ig n־ 

”Mia ipo:pa 1איה םון נעװינען Yp::g* 
 איי:צי:ער קיין :יטא איז dp און :ראפ,
p: IPD: איז dp iPttfpn אין פאצ, ':rp• 

ip i  tp ign ,רפײט?ר־צוין« ig e  ip ig• 
:d ipd pt 1:עײא| n ייםם־שטו:רען.31א
 םי־ יערע איז:עװ?ן אי:טער:ײשא:אצ י1

tm' פון :ום v 1איה אויוי טאג IPODga, 
 *1םי1אוטע 1?:ערנישע im דא:ק א און
^ipa םון נײם1א D:m ,ip ia 1::?שצ?זי 
t:  פי• אין אויסש־ סכםוכים, ציי1אצ? tp״

 געסעײעצם:עײא־ פאסםאז, און צאדעצפיע
tp i פאצ• און אופן ציפ«ן1י1ם א אייוי 

a י1 פון צו:ו:םם?ן ינ1שטענ ig״.ip o 
 איצטינע י1 איז צחז אײ:צי:? י1

 וועל־ פון אדפיייםסצאזעפ״ט, ע?ציכע1ש
p i» t:ig  ipa !?אעתסםרי i:  אזוי ip״

tmgup: iPDgiop: p ig o r, 1איו ײי :*g 
m m צ*:ד. אין ipag, אז ipd פאר־ 
m איו לאנע י1 ם3:צײ p i:ig אעתסםריען 
m םיט m :g, איז p ip in g ײ31ױ:יאדא י
ip d םיט jn r u g 1אי iPD t’ g n*  :״

 אםמ זיך פיצען צו ארעכטי:ט3 שא;אצ
שטאצץ.

D igap i ip i פון p  o ty i'TP iaצp* 
i: : n זיך אין האט ip׳  Dsp:'Brptag 

 tie ם”אוםמהי:? און :ערװעױטעם :א:צע
 טיט אנעװיזעז האט ip ציים. או:זער

n י1 אויי א:טריסטו::  iPD 'ig  mma ר  י
 אצעם, צושטערען צו װכען ײעלבע :־א;ם,

ט3אוישנ« םיח םיי> אזוי מיט א־ז ײאס  וי
 א1םו ?ײן :יט ip האט :עױים :עװארעז.

ig c ̂בען דאס  :א:יזאצי?.1א אונזער פוז ל
שטי: קצײז, צו IPp, יענע זיעען צו:י :pd 
 פיצ ?ציד1װי טאן |p:gp |p?gi זיי ז»
p:b ?ײן איז dp ipag ייזעס.3 id ,יט: 

ip פיצ העצשען זיי אז i ?:םוחות־ 1איצטי 
ײ צוטישמיש. tm ז vop צו מז p: g■ 

ip איו 1:רא וױםען :'D '\: im ײם.31א 
m א אױ עט :»p, חאט ip אוימעשריען 

 ום1א tpnp: dp װען יםטו::,1א:ט טיט
 ־apiD n האט איעער וועצפ? שין םע:שען,

pm tgp i אז זיר, אריפען3 צו הײט p*.
ipipm צו i p i אוז D iga ip iױ י1 ״ י

 ױ:יאז, צװײטע א — צוױיטער א :•א;,
 g 1 pup: װאצטען ױ:יא:ם י1 װי אזױ

p י1 1שא שש־ל־באל :'tg i -אװא:ט'ור:י 
 g איז דאס אז ,ip װייס :אט־רציר, קעש.

 1צ אױ סדועגו:: 1ײטע3אר די אז בלאף,
 tp:gp זאצ זי אז אױסנעײאחםען, שטאדק

jg׳ פאר שא־צציי: אצס די:עז :gD m  tp ip 
cg« ,d אגער ip :i p  dp ,o o n n g o  tv 

:ponip י א עלקמכטיז n  t ױ:יא:ס 
ע מיט  הא:דלו::ען אוטכארע:?נםע ז״עי
 g דעפאנאנען n אט tpa:• רעדעריי און

 כאמצען זיך tp:gp זיי אז רענט, שיז שיין
 :*שטי:מ1נא ז־יערע 1פא ױ:יא:ס י1 פיט

יצי?צאו.3אט וע־זע:ל־כע
c g i איז נוטע o g i ipag, י1 װאס 

 jid וױסעז :יט ײיצ כ־לפבע־שיא :יױשע
האט זי אװא:ט־ומי??ס. אלע די אט

• דצד און טוגצתײט דעד אױ\יויי
Jed
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ijn ♦צטארטייט .p c ,אין דאס אזױ, ױגיאז 
 םארגעסען װערען םאסענט ריכםיגען דעם
 אוגטער״״וײדוגגעז יזלײנעתע אלע די אט
 קעם־ אײגער װי א*ע און לליגעד״עז, און
ױגיאן. זייער פאל ®עז

איצטי• דעם אױן• אגגעוױזען לאט על
 בעס־ די איס פיראדע״םיע, אין לאדוי געז
 און ישטאריױיט דער צו אעיוסטלאציע 'יטע

 פאר״פװאוגדען ױגיאן. דער pc נאנצק״ט
 דער אין כיחרוייןות אלעדלײ געװאלען ?ײגען

 פיאגופעקט״צורער די װאס אױוי און יודאן,
 הייז גיט העלט טען נעגעמבעיט. האבען
 צוטײיטק״ט זאגע;א:טער דעי פון װארט
 יןאנסערװאטיװע, און דאדילאי־ען אױן•
 זײעד פאר לעטפען אײגעד וױ אי״ע נאל

 יעדען םיט פאי דער איז אזױ און ױניאן.
 און אינטערגײיצאנאל. דער pc יאלאר

 אפענער דער םון מאכט די ניט #טאכט קײז
 I פארבאהאלטע־ דער pc גיט און רעאחציע,

 רױ־ דעם אין אײן זיך הילט װעייבע גער,
 כיומדט• עקסטריםען אן םרן טאנטעי טע;

 אונזער צוברעכעז יואז ראדיקאליזם, דינען
 װע־ װעלכע די, צו װעה און אײנמקײט,

 באװעגוגג ארבייטער די \ װאנען עס יעז
ײ םיט װעט  ••טוט׳ע םיט וױ האגדרעז, ז

 איז פארםנערס די סיט וױ םאררעטע•,
 •טטארקסטעז אלבײטערס דעם פון וזצי*סעל

עקספייואטאטאר. דירעיןטעז זייז מונא,
יטלע־ האט רעדע וױיטערער זײן אין
 אלעס, קורצען אין איבערנענעבעז זיגגעל

 נױ אין געװארעז אױפגעטאן איז װאס
 אגדערע פאריפיידענע די אין און יארח

 איצט ביז ערפאלגלייך וױיט וױ ׳טטעדט,
 איגטער־ דער pc אלבייט די געײעז איז

 סילאדעלסיער די דאס און נײ״טאנאר.
 אײנ־ דער זײנען טאנופעיוטיטורער וױיסט
 איז אלעס אלעס, ר.:לל. םן ױצא צינער
 אױסמיידוגנ דעל פאר :עװארען געטאן

 ולעזי־ עד, כוח *ױפיל סםריײז. דעם םון
 ער האט :עהאט, האט ״שיעזינגער, דע:ם

 םאנױ די אבע* ׳דעם אויןי אװעקנעיײגט
 באיטלאסען דורכאױס האבען סעקטעודער

ײ און ױניאז, די פאמיבטעז צו  האבען ז
אדױםנצעװאוגגעז. לןאטף דעם גװאלד מיט
 זײן ניט פדאגע יױיז נאר טאר איצט און

 די קאמוי. דעם pc אגהאיטען דעם װעגען
 איגטערנײיפא- רדע פון עקזיסטענץ נאנצע

כיוי. דעם אין קאז אין איז גאי* י̂ז
 פון איעציגער חײז געװען ניט איז עס

 דער פון פארטרעטער פארזאםעיטע די
 און םוא ניט זאי װאם אי:טער:ןן״טאגאא,

ארױסגעבראב־ די סיט אײג״פטיםען גאנץ
 סרעזײ אילם געפיהאען און נעדאנקען טע

 פוגחט אײן אין נאר רעפארט. דעגט׳ס
 מיײ קיײנע א ארױסגעוױזען זיך האט

 װײס־פרעזידעגט פאױפידענהײט. ;ונגס
̂ער נוי־ דאס אז ארנוםעגט״רט, האם הע

חא̂ט פילאדעאפיער דעם פאר געלט טיגע
 ״דאנײ• pc ניט װערע^ נע׳עאפעז ?אל

 אסעס־ די םון נאר לאקאילס, די פון מאגס״
ײ לאקאלס םײסטע די װעאכע מעגםס,  זי

אנאל.rאי;טערנײ דער ״^דיג’ גען
 צםא:עןיא:מ איז דעבאטע חרײגע א
 ענםפער ל%ארער דער אבער דעם, װעגע;

 אז באראף, סעיזרעטאר דזמענעראל םון
םעהר־ די יעולדיג זײגען אסעסםענטס ד•

 בעסםען דעם םים װעלכע ראקאיס, סםע
 [ צו איצט אימשטאנד גיט זײנען וױלען

 ז*ך זאא מען װען און ״חוב זײער באצאיען
?אם,* דער װאיט דעם, אויף םאדיאזען

 איבעמעלאזעז געטוזט פילאדעלפיע אץ
גע־ האם באראט׳/ ״גאט׳ס אױף װעדען
 םײנונגס דער צו סוו• ״צנעי״ען א מאכט

 צו נעקומען איז מעז איז םאי׳טידענהײט,
 איז dv אז בא׳טלוס, אײג^יטיםיגען דעם

 פיגאנסירען צו וױ יײעג אנדער ידין דטא
 קערפער״ די דאס נאר, וױ סטדײק, דעם

 אין זײנען־ ױעאכע אוגזערע, ^אפטעז
 זײער גאנץ איז סיל געבעז זאיעז ׳צטאנד,

האר־ גאנצען םיט״ז איז חליז באיטטימטען
 איז פילאדעלםיא איז ?אםןי דער וױיל ׳צעז
פילאדעל״ אוגזערע pc קאסו• א בלױז גיט

 דער םון נאד ברידער, און *כדועסטער סיער
אינטערגײ^אגאל. נאגצער

 אױך װי רעפארטעז, אנדערע די װע;ען
 אין — כ^ליסע נעפאסטע אייניגע װענע:

ארםיקעל. נעחסטען אונזעד
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 דעפארטמענט עד״וק״מאנאל אונזער
 אי־ ס*ט'ן אראנז^טענטס געמאכט אט1
1'iy r עווענױ כיעדיסאז טעאםע-, קונסם 

 מיטנלידער די דאס סטריס, מע27 און
 בא- זאלען אינםעמע^אנאל אינזער םין

 די פאר ■דײז האלבען צו םיקעטס ל.ומעז
 םיט• דינסטאג, טאנטאנ, פאר״פטעלומען

יטבת און אײענד, דאגערעטאנ איז װאד
מאטיגעס. זינםאג און

 באיןוגיעז רױלעז װאס םיטגלידע• די
 א האבען דארפעז םיקעםס ביליגע די

 פון,. אפיס באקס איז וױיזען צו אארד
 באקוטען טען <ןאז יןארדס רי םאאםער.

 דעפאדט־ עדײיוײ״שאנאל פון אפיס אין
 קאײ אזא סתוועד. ױגיאן 31 םעג̂ם

פאל׳ן גיט איז איז סאנס. 5 בלויז קאסט
סיזאז. נאנצעז
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 ארױם דינען װאם ׳*עגרער, אלע וױ

 םיר חאנען ריחרה, דער tie ז־ענר״ך
 ארנייטסיאזינ• פון סראניעם א א־צט
 ■ראב־ אײנצינע די ניט איז דאס ק״ט.
 דירעהטער dsb געביינען איז װאס רעש,

 האבען םיר זיענ. אונוער tie רעזויטאט
 װאם סאציאאע, איז ■אייט״שע אנדערע,

 יולענערער t"P םי! ניט אס^ר ז״נען
 סראכיעם, ,ד ימש(, װי, וױכטיגח״ט,

ױ איי־ אונזערע רעעטאנרירען *ו אזױ ו  ו
ע אין ט״שע  אזױ וױ פר״ח״טען, צױויי

 רענירוננ. אונזער דעמאחראטיזירען צו
f״ האט אזוי i t ׳שיקזאא בלינדער רער 

 זאאעז ז־ענער־םעלקער די אז בא־שטימט,
 די וױ ״קיאצען״, צו מעהר האבעז זיך

 אויםנע־ איינער זיר האט װי נאזיענטע.
די טארלארען האט דייט^לאנד :דריקט

 איהר נעװאונען האט זי אנער נילוזבוה,
 האט אסעריהא ;סרייה״ט ■אליט״שע
י נעװאונען  האט דערסאר אבער מלחמה, ו

נע׳ועזענע א־הרע םון סך א םארראדען זי
סרײהייטען.

 ענץ רעם װענען נעתענט האט ־םען
 ריסיווםירען, און ריידען סן־ א זעהר
 באנונע־ םאל דגיען זיר װעלען מיר אבער

 ארבײטסלאזיניו״ט־«ראג־ רער מיט נען
 דער איז פראבלעם די אט וױיל לעם,

 ם־ם#טאם הארססםער’ און בויט׳םטער
ער דער פו;  ריס^רנאניזאציע, עחאנאם̂־

 און ז־עכ. דעם :#וכנעפאיט האט װאט
 אורזאכען די מוזען ט<ר װעלען דא אפ*לו

 םעהר ניט ׳,באריהר׳. סראבלעם רער םון
 נלייר 1אי ׳שטריכ׳-״ז אלנעםיינע 1א' װי

 *ראב* די אזױ וױ אוסז, צום איבערנעהז
םיםהאנדע^ט. װערם יעס

tie נײטינ דא א*ז אורזאכען רי iv 
 דעם — איינצינען איין נלױז דערמאנען

 *רא• יואייםאליםםיעער םין כאראיוטער
 סײן איז ארנייטםלאזינשיים דוקציע.

 נע־ איז ארב״מסלאזינה״ט נ־ט. נייעם
 הויך־ די אין קרענש כראנ״פע א װען

 לענרער סאאיטאליםטיעע עגטוױקעלםע
 א אויןי איז ע’םא׳שיד»רארוקצ די זינם

 נעװא־ א״נגעסיהרט מאםמטאנ נרױםען
 I איבער־ סיז עם דן־ האם גענוםען רען.

 אונ* tie און טיזי א־ין jib ■ראײקציע
 אין ײטער.1צי דער tie טערקאנסאםיציע

 םיט ארבײטער די — װערטער אנדערע
 ■ראדר האבע[ םא^ינען tie ה־לוי רער

 קלאס, נעבתיכער דער מיפיל םערר צ*רט
 סוי- 1צ מאם פאר האט ײאם קלאס דער
 דער פארבתיכ׳זז. נעחאנט האם פען,

 פאר־ ױצנינ אזױ האם אליין ארבייטער
י•1םארבר געקאנט נ*ט האט ער אז דינט,
 עס כאדאיפט. האט עי ײ־פיל כעז,

 ■עריא־ 1צ ק־מעז זען1פ דעריבער םלענט
 די יעז1 קריזיםעז, אינײםטריעלע די״פע

 םײל־ ארער איננאנצען פלענען פאבריקע;
״ז ארנײ־ די און װערע;, נעשלאםען װ
לװ״ז אדער אלע פלענען טער  בל־ײ ט״
ארבייט. אהן נען

תרי• או; םראם^עריטי פ״ צייטען די
 רענעל־ אוא םיט :עביטע! ז*ו האבעז ז־ס

 נע־ כסעט עױז האט מען אז מםינקײם,
 מען פאראױם, איז אױטרעכענען קאנט

אס• די ױי ומפם נעישעהעז, חעם דאם |

זעלדין. א• ®ון

 פא־אױם א־ן אױס רעכענען טראנאםעז
(«ח. אדער חמה לקױ »

 סיעציעל סלזזגזח, יאחר זעהס די אין
 הײן אנער איז יאהרען, לעצטע די אין

 מל• די נעװען. גיט אונייטסלאדגק״ט
 רע־ די :נען1א1נעצו האבען נױטען חםח

 ! ארי׳ ביםעל א א״גצופ־הרען נירוננען
 1« כאאס, עחאגאםימען דעם אין מננ

 •ריי־ די און !רארוחציאן די רענולירען
 סעחר •ראדוקציע די אװעקצ^טעלען זען,

 נא־ נאציאגאלץן א אױף ױענינער ,אדער
 וראם״ נעװען איז רעזולטאם דער און זים

ױט אלע חאנען ארנ״םער די ■עריטי.
 אין 1אריי »?ײן זײנען זיי פארדינם.

M זיי נעבתיכער. tie חלאם ועם *n! 
 העם־ ,דידענע קויפען אנגעחויבען אפילן
 האט װאס סליידער״ ״װאלענע |1א דער״
 lie יגצן1א די נציפטאנען יפטאריז אזױ
 איז נכלל חלאס. קאייטאליסטי׳ןןען דעם
 פאר־ נאדייםענד לאמ ארנייטער׳ם רעם

 םיט סארנל״ך אין נעװא-ען בעסערט
פריהער. בעדוען א־ז עס ואס1 דעם,
לא־ ציואנאטישע די האט נעהן ריק1צ

 נאד אגנעהױבען ארבייםער דעם jib נע
 רינטי־ אדע־ װאפענ^טי^סאנד, ביים
 םאר־ פרירענם רי tie צייט דער אין נער,

מן ■אריז, אין ננען1הא;דל  חזםאלם־ דער י
 צױ װילסאן, 1דרא1װא •רעזידענט, דינער
 מא־ אץ רי?1צ וױיל א אױוי םענדינ1ריהה

 רענײ אלע אונצטאסט האט עינגטאן,
 .אעד ריק1צ האט אין רעמלאציעס חננם

 I הא* דעם קאנטראל לעז1פ דעם עקעהרט י
 ואן זיר האט עס קלאם. ■יםאליסטייפעז

 מעקר tie װאשלאנאליע א אננעפאננען
 נע׳פטינע; זיינען *רייזען די לאציעם.

 פארדינס־ ארנייטקר׳ס דעם הימעל־הױך,
 אגי אן י1י1א געקלעקט נ־ם האנען טען

 אננע• זיר האט ןם רענען. ׳*טענדינען
 לאד אי| סטרייקם tic סררה א פאננען

 אדםיניס־ רעײכליקאנער די ניז טם1א
י נעבראכט האט טראציע  איצ־ 01צ לאנע ו

 דער נעװען איז דאס י)וט»גד.1צ טינעז
 •א־ די פיז רעוולטאט דליכער’א.*ספארםי

 מר. אם11 גארםאלסי׳/ 1ט .נעיו ליםי
 על-11 אבער ■־אסלאםירם, האט חארדיננ

 פאר געמארען אננעםאכנען באמת איז כע
 אדםיניםטרא־ !ױלםאנ׳ם מר. םיז איהם
ציע.

 נעפיהרט האט *אליםי די אט אב«ר
 ארמידםטראציצ די• װי וױיטער, םך א

tio הנם נעײאונ׳פעז, זיר ןם װ*לם  tro 
 אזױ נארניט איז דאס אז צמענעז,

 נרױםײואפיםאליס־ די 11פ הארצצז ם1צ
 חןם אין זעהען װאם אינםערעםע!, טישע

 ליה־ 1צ נעלענענחייט א קרידם איצטיגען
הא• עלכע11 איז ארבייטער ד«ם װירירען
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פלייצע, אין שטורך א :א*
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מערב־ראנד. דער רויט
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 אײנ־ װעמעס םײדעל, אלט in מענמען.
 געװען איז לעבען אין םזןרגעניגען ציגער

 םיט זץי קען זי *ז וועלט דער וױיזען צו
 באװײוט דאם (וױיל מעדשען, גרױסען א

 #װער) אבי נימט אייר איז ?י אז דאה
 עטליכע באגריסען. זיר צוגעל*םען איז

 און באםאלען איחם זיינען ?וילער קלײגע
 לײט ױנגע אײניגע געקומט. און געחאלזט

יעדער חאבען דערװאססענע און
 ארײנצױ עיעס געחאם איהם באזונדער

 דער ער, און יורײן, אױער אין רױמעז
 געהאט אײנעם יעדעז םאר האט לעחרער,

מםײכעל. א װארט, גוט א
א אס װעל־ מענש, א נעישטאנען איז ו

 אין ני״פט — סענ׳ןוחײט די ליב חאט כער
 די צו באציהונג זיין איז אכסטראהט.

 װאס אזעלכעס, עפעס געװען איז ארימע
 — ארױס װײזען סרײב/ןר רוסימע די

 — אנרופען אזוי דאס קאן מעז אויב
 װעל• סימפאטיע, טיםע א ;לימדרחפיגות

 און איהם צװיישען אויפנעבליצט האט כע
 עי. יצטאנד א םאר װאס צו אײנעם, יעדען

געחערט. האנען 'שנ\2 זאל
בא״ איהם םיט מץ־ חאב איף ביז

 קום ״װי :געטראכט םיר אץ־ האב יןאנט,
 איך מענ?זעז?״ גרויסען אזא צו אץ־
 װײטענס. דער פון געהאלטעז זיר האב
ױ ״שנעל אזוי נאר  איז צוגעקוםען, איז ער ו
 נמזט םאחפװאונדעז. שרעקעדיגיןײט םײן
 דעם םאתעםען נעמאכט סיר ער חאט נאר

 קלײנ״ מײז םון באװאוסםזײז ■ײנליכען
 װאס צויבער םין א עיעס דורך נאר סײמ,

 אײנ• עטליכע אין ארײנגעלעגט חאט ער
 געמאכט מיר ער חאט ווערטער םאכע

 גרעס־ דער םון דין װאלט איר וױ פיחלעז
 גאר װאלט מיר אהן װי וױכטמהײט, טעד
 אג״ געשעהן. געחאנט ניישם זאד חײן

 דעם מיט געדריקט זץ־ ®יהלען צו שטאט
 האב קליינסייט, מײז פון באװאוסטזיק

 דערהױ־ א אין דערפיהלט גאד זץ־ *ץ•
^טיכיוננ. בענער

 אץ זעהען איהם איר פלעג *עיעטעד
 אנגעטאן, ארים זעהר געװעז איז ער נאס.
 אן און אריםאן. אן געװען איז עד װײל

 ®רינציי. דורך געװען עד איז אדעטאז
 ארעט. געװען ער איז פאדדארבט, ריינקײט

 צופיל םון גענלאנצם חאבען חױזען דמע
 דאסגלײכען* ראס זײן אמעטל;עגענקײט,

אנגעזעהןן נייפט דאס דך האט דאך און
AM זי*« יוי^
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̂ך מען מײנט  ךי און רעגירוגג די די
 *יו בעי9 די ואי־ . 17•■ •לי#1 •9? גיויסע

 דו?» יט,7י?*7 1729״ מיר װי ?ריזיס, דער
z יס1?רי דעד גלױאונשען. װי ikpn ײ? 

? י י ״י1*יינ* ױ  ״נ*ר• «ון *וס«וו:ד לם1 17«י
ר :ײטעןivo* 19 םײנ* 0911 סאישי״,  א »

 װןח- זיד ז7םוי י7יביי*9 די ײלוין.7חונג
 י7י »ז וי72«י7* מיר *ון דלס. גלגען ז7י

ו *זד’*"** ל ז ס י ׳7י ט  1739״ מיר װאש י
ױ,1*י92 .17ג9רגעי«ל9®  יוגיערע 17**911 י

 ואר 17159*־*’*7*72 גדויסע געח*ט ױני^נס
 װ#ל« #רב״#סי¥זעלן״ט, «ון *זדל 72ל719
 ר-9• ז7ח#ב םיר װי ל,7מי* ײדי״ילער אזא

 אונ־ ײעז נויםיג. *י» ז7געײ ,17*9*דיל
 קריכעו גע?א;ם ז7טי|ײא #וב״םסי*!* 7י7י

י דאלאר 1*“י-10 בלויז  זזי װוןיטען ,1911 י
ן י י9 ט59ל«7* *ו  *ײט, 7בי*עי די ן7י?וט72י
 ®29P7* ניט זיד 17וי*ל* ®7*®2 די *ון

,1 םי» ב*:ו*ען  ן7געג װ«ע א סים װי ״
’t75 לײדער בער9 .059*21♦ די ’ i יעלכע®
 *י•1י 7ר7אינז *ין י7•״נ 1*י 9גי* 01*9*

 מיםעל, *נדעו i״p גיט ד9י בלייבט טו אגס,
ך ר»7עג59«ל’7*יי9* י7י ױי  איז מיטשל יז

 170 די וזײל »יח*, זאגם ׳אויס£יחרבאי* גיט
̂ד ז7זײנ רס7סנ7מ 7ס»  אזוי ניט וױיט ג

איזם זײעי װײל און ט,יי7הל7אוי*ג  איז ע̂ג
 אויןג?־ קײז י,7ברײ* קײז גיט נ^י ניש

 •־1ענג״ח? ר,7“׳•מ#לינ זעחד א נןי• ללעיטעי,
̂ס אויב י.7«יג  *י? אזוי, װיר־ליד איז ד

ר7ז טאקי  איו חוב ר7אוגי •7*: כט.7ייל י
ם ן7ײ7ג»  דעם. *ויןי מאכען *ו אויןטערק̂ז
i ׳יאיעז גיט עש קען נ£אלם7ד7י t ז7מאכ 
 איחר זײט א£«ר רינטוגג. דעי• אין שארזוך א

 די £ון נאיאקצעי דעם ז7-57ײ טע־ת איז דאד
טעמבערס. 7מעחיםט

*לע- גע:»סע ■^רע־ אלעקסאגדער׳
 •?ר־ *ייזד וארגד^ײעגט אוגז חז>ט «ינ;עיי

i בײן״ ^עכיינ?ן t ח*בען מיר אדן ׳איד*ם 
 י1י1א ברי;י דעם אזגז לײען it סעז7ג7ג איהם

 דער אין איחם i7:^c:7t7*i»t מין 7ליײי 9
 מיט £יל איו ברי;״ דעײ ײט״.7יע:טי;7״ג

it מיד זוןוש דאש, c n קא־ ׳ע:גלי« אויןי רןן 
 א טיט ן7דורכ;עדרונג אויך איז סענס, ט*>ן

 א^טיגע די איבע״ װעח אטת׳שן שון געויחל
i א״ן אײו 17ד1י» מיר י*אגע. t •רײ» 

י £אר דילער,ט בען  אײן בםיגקײט״.7ר7״׳ג י
̂נאט א ,מאי n ניט גד״ו?! װןלט מ t,̂  אדן «
i געזיח־ים זיד חאלטעז נויר t באטת אײך 

פארוליכטעט.
 ד?ש :יט געויגעז מיר ־ א מ. דר.
 דאױם איחם מעגט איחר געגיג. גוט געדיכט
i7*’ ir ̂י װלס א£«י צייטונג, י7א:י אן אין  ע
חאבען. םזל מעד/ר דא״ט
 רע־ די ואיעשענטלינ?! מיי יצעהז• ב.

 קווער״ײני^ן דעם אוי;״ אנגעגומעז ז»ולדןניע
ן טיםינג ו  א::א• וזמש סעיטעסנ?^ ן7ט211 ו
מ״, י״ערע טיעןט י םיר ?עגען ״אײנדיי י  ו

̂טעכש, װײל״ ׳17:טליכ7£7̂אי־ :יט  עם איז ער
itrן i י t ,ײי אין ׳גיעט  עס 172זײ גס,7*יי

 י,״1א לוינ־געזאנכ א נ#י אייגײי״?, קײן נים
 שאר וו#ס אוערײטאדס״ די יןי1« ,1 לארןאל

ײ סעג׳ילן וורכטל^וע און **יטגדיריטשנ?  ז
t,ניט םדרא ?ײן ®וילו חאבען «ײ »ז ייגען 

i געהאט t ז םיטיגג א דושען  ?רקלערעז״ 1* ײ
נמם דעד אז  ״גע־ גחאלדיגע א איז טעסא̂ד

 *ניו־ער דארום און ארבײטער׳׳, די שאר ■אי
 אײנדדי• קײן נים זײגען דאס איתם״. מיט
םיר סײגונג, » נ*י־ ״קע ײ 9 ח**עז, ̂ל »  נ

 א 17117̂ ̂לט1ז װעלנל ̂בער •אידעשע,
ן eaip ?י װען ח׳יונ׳ע, באטת ו  ?ײטי• א ו

i דזןזער7טעג o:׳ic ניט ׳ז7נ«70 גען t| •̂  ל
װער?!, *יגעג/ב?! נ«ד זאל יע, אלײן. י»ל

 םיטינג דעש י,«1א איז בײף, י7א״ יט1ל
 אםאחיים :יט מניאן־שיחרער די ן1י ?ײנעד

 דיסחו־ איז ־א״?1* 7גאני די ן1א געװ^רעז,
 םןועב׳• iij« עלאשען •wipt 171*117* «ײ*
טענרניסע אויסטוםיידען 01א דיג.  סיששא̂י
t דעד •א• t : ip is, !ב?®״ n o אדגז אײך 

 17ב*רינש יעימייטעז, אײערע ן7שיק1*דײ»
ד ניט ײגיאז־ם^טערי^ל?! *נדעי־ע אדן  «י
י קעגען 6ז*נט מריח, מ*:ט*; װי טער י  ניט ו

 ליײ ,s*r ד».ש װי ,17ר7ײ גםליגם7ז7*ר7
■*שירם. ט*ל ד*ס דער,

 ״7*1* ד*ס ײזקען םי• — אידגעזקוום.
 .17:ט7ם1ד*? «ום *תן ;ײעס *טיקעל 7»9שי

 iv®i77iP7 יאל7נ7דז« גזעד1י ײען נעװיס,
ז ■put *711 ב*ארד  ®?*טעל־יעי״ געקשטעז זיי
ן 17ב**ר*כט םיטינ* לינען ו  אי״ ב^ליס?! י

 ז*ל לד7* *עזימעלט? ד*ס װי ■ר*גע, די י7ב
רײ  װע״ 170157* זינ;ר װעם װערען״ *ד*7•י

י רען ײי7* י7י יר1י *נב*»ר*נ® 1י  נ*ך «
ן רילזי ו l *:יסטעז4?*־ אידיאקמסיעע די ו i t 

 *נד?-? ן1א ?י»זדי^סל*וועד7י י.7רס**7ח
:י7*וג ס.7י

« איחר — טוכמ#ז. ם, ײ J* ז T T  װי 7
^י ר 17ח*ב מיי ני  ר7גרוד נ»ליג•777•י

ם#י*גדוס,70 דעס י7»יג איטי?ןל *עחנ׳ס
 ניט 1»י1יחל איחס מי« ן7זײג מיי נ*ט®

*י *י * ײנ  17אג1נ*7 ני• מיר לןעגען ן«747י
 מיר גריןי. אײער נ*^נען71יעlie »7 זיר

ײי7®יב *עז7ג נ*ר אײך ?עגען  ג*ד 17ג7זזר
 •70 דעם איבשי י»עו7ײ ■*י 7י7י>ו*ז *מ«י

ן מ*ר*גדוט י  ג״1נ«7-*עי י7מ1ג 17*«7י י
״ ו  װי חן,7»ימז ד*ר איחי װעסנ או«ר לי
 *ד•£0םי אײר טיס i7C*nt *ילע און איחי
ײ ד* גחײ».7ג7ל7אגג 7t;*•- די 17«טעח  װ

 *יר ײד ®רע*» איחי »ז ז*געז, ג*י טיר י*ען
 omi טעגח, י7אײ אגבאטרעןט 6װ* •נאשענש.

 *ז :י*,7װ אזוי איבײט ר7ב7?ט1קי* רער
 װןל* לעבען, *י *?גרג 17ח*ב י7 נדי
 װןך, * דאליר 150 *אײיגען ב»ר*י£ט עד

י7* י1:*• ד*ס אונז בײ איחר ד,*ט  די ל׳ט.71׳
r r t ד* איז גג1םיע ארגזער ד*ש ̂בער, איז 
 אויד ח*# חביח בעל י7ל װיגטיג. זעחר ניט

 די 17י1,17*7י1שט7גד1* ג*ר דעח. ל77דטי *
p אײ 7ר7ױנז ײני*ז i* r r ח  17P כםיגי7ט י

רי77ױים* ס7*יל  אין ן1א י...7*ב ו.7י7וי י
 מינטיג־ 7גאג* די אייז ר׳״#7**ב ם7י 1אי ן«ט

 םײנט ױגי*ן? 77®»ײ * op טײגט n*7 די*.
 •1י * חיססערי®? א•? * ^ii ׳ײגי*ז 9 עס

 Vלוא:ט7ח * £ליג א lie מ*:ט װ*ש ׳ני*ן
 ״ינ*ט7 ד*ן װי ײו, ®ל*גט װ*ס ױגיןן, 9

 *ז סורי, ח*בען מיר װינד־מילען? מיש
 איחר טעחר ארמס יםימ7ד *יעט ני*ן1י ̂זא

 6*2 י7ד *טאד״ײט. איחר װי ®ױאגקײמ*
 מאט7ג ײםשי ז7י7נ7גר 7װיס7* 1אי י׳**
 נ*טיר• *יבײסער. *ן 17“7ס 1* :ט7י ד*ש
 #li2®m דין ti* *®*1727®7* ח*ט י7 ליר׳

 ח*ט •רט ם7י אין איחם. שעקט עי װאדום
o י7ז**ענ*גט דער n :r* o ?o *מחדע ג*רני 

*17H7• ײ7י7איב *ש2 י7ד םוז ם7אי יד1י  י
װעלנעד 1®י לוט7ח .* 7ת*מיםי * ןאײ ;ען
»»r. עי *ז ״מער7»*י״«#י7*רנײ» ן7זײ*

̂ט גדי*7ח*ב רינטיג, געחאגדעלט  * *®געזן
 *רבײסעך י7נײ דער . ר.7*יב״ט געװיסען

 *יבײםעמ 7*לט די ארויש®®•■;! ניט *7ײ
ן1® טויא, עס ח*ט איחר װי א7ד י  #1*ליי 1יו

ײ ווײל  •״9® 1יי ס*י*ריטעט די ז7זײ* ז
 ײםס־לײםטוגג,2ר9 ר y י י ז איז עש אזן

ס  איײ «t דעם, *ון ?יס92 דער *לס דיגט« ̂װ
װ6•*#דו? איז נער  אייער ®לז*, גים. ר7י9 י

 םיר ז.9:דל1גי איז גע*רײ און םורא 7;אנ*
r®70 גא^ע אוגזער און אײד בעששן i 72■» 

ב  אין ז7ג*9רײ:טי9 זיד r«* 17ג7י*ילײ7יי
 ר7איב ג*טיץ ר7או:ז אין אין ד״טזעי דעם
 נסיג•7י7-* י7נום ל^טען אין שי־אגע דער

 די אײנזעחן י*ד איחר ט7ױ א^יײ קײט״י
 חזייםזג•92 אײשר? 7*ל 1*•* זיג?״ט9גױנדי

*17.
 ׳י1רי2 ם7י ן72ח* מיר — ^גטאניני. ל.

i עיקט7*י* 17״** ז*לט איחר 17-711 t גו1א 
 ל-9ער״ נים קײגטאל אװגוסט, 17*12 דעש
 ח*ט איחר ײארום וזאונדעי־ט, אונז און מען«
172ײי*ל7*נד י^ט7 י*ין װאיט7* לאנ* אזוי

*מאל **ד איגי איחר ®יקט ״■?טעי 17ם*:*ט
i ויל *כעי איז גריו• דער ברי,י. דעם t ׳:ג9ל 
 .17נםלינ717ואר גיט איחם 17*7? סיר און
«p««*57״7* אוים דארום, 17ל7װ מיר i ״ t 
ײן ן727ר*7אי* 17קור* אין ,1אײ  אינחאלט. ו
װ7?ז7 י7י *.•ן **,ואריאםל. דער י1אוי *י  ?ו

 P7H* ם7ד *אי לס9ל*? 7אונז?י 1®י נןזאײ
i7t** i t רוס־ ״••**?יעגדע. דאש אי1 »1חיי 

 *״2 די *ז ,17*ר*דיל*ג1 איחר ד.*ט •*נה
l אמטע i t ״7* 17י*ל *נדי*:*ל7אי** י7י 

 די *ז ס.7װײדייי װ*ד * טיט חע-עז טעקשט
ד ט*ג האלשען 9 17*7* 17*7? י7רבײג9 ײ  װ

' 17*7» זטעס.  וױי״ ?ריגען װ*ס ׳רס7יס19 י
cpwn גא:• 9 1777* י*חר« 7**9* ס9י דויד 

11• 1רם*7סדי י7ד ו.9ר9ב י7רוד2 י*ד.1 7*
ײ *9״ םי*י**״ דעם 72p יעלו^9£ י7י n it״ 

!? ל9* ®ז* 19 גרוגד״ ם7י אויף ײיי  *9י״
 ל-7*י7סי V איי;״ ur״7H געםאכ* ג*ר 17?

י 1®י םיטי** ם7*7רז*9»ײ:ב  ם-99ױב9גי1י י
 לײן9 *יחר זוי י72ל71 מי ײ *7®

 געחאלסען 7*09*2 י*י*עז# 172*ח ^רײבט,
" י9 #•אם״ *לם בלײז ■*ל*לאג י7י  אלס מ

 יגס*.7 געםייגמ ניט ח*ט איחר װ*ס ,09טװ7
 דעם, י1י1א חם7ב**ט ריןי2 י7אײ אין איחר

*i **די 1* ״יגס*7 חי71 *?מײנ* ס7 איחי-ח 
 י•7 די ?ײן 17״®״® 19ײ*י י7י *יז י7שיחר

יייי «י 7*׳י ל2 * 17י i ײ«יי t ,17װעט די »m 
i י!י1י דערעז®* t *29* 17״אלב 9 17י7*י 

 *רבײטעי די ואד *ײט די כ*ט* *עס,1זײד1
ן ײ:ט1 איחד .7י7ביט *ז* איז ו  סײ• ר7י ו

u י7מט992 * *ד7איר* 19 *•***׳ t איג״ י7י 
i 17אגטזא* ייד *לז סײ* ל«9***7*ר7ט t 

 י7 יבט1גל איח- ױ*ס ײטראג,2 ש7י כ*:ען
m *7ײ *יצ איז ׳17בײטיא* i י t 17ל*9״ 

l ?17® *סם *ז* i 7 כט9טי92 :יטii17״ 
*2i איחײ •7לד9ב״״9אי1ד * יי1 ראז,7גי9 ii• 

ם זיד״ יעײט ײי י 1ײ **,םי® 9י9 װ  ״19ײגי י
י7* *״* זאי *אאםטע  *ייד .1דע9ײ7* ז7ײ

h* ד*ם רי;י,2 *ײער 1אי טיט איחי םײלט i 
l רס70®פי די װי i t י7ד i i r n** *11• יד9ב 

 1729״ 19י*יי יס7ססײ?9ױיr 1* דילס ד;*ם
״  *לחאלם, י7ײ1 *** * מיס ?*מ״גס5 יי

s®n *25 ?7ט« ר7אײ **זףיי*טי*ײ ,א*״ l i t 
י יאליי י 1י ״ י  *־מיג7® י7אים ד9* ייי® י

l i t 1911 7**9* 9 17*9*י1ייי2 ײט1 י7אײ 
 •92 7י7*ד9 ײ 2י1א ׳ס7ײדז«11 7י7אײ 11*

* י7י 1*י *®»״  TP י7י ל,9י*ד**נ70יי
 אין ״*גדלען !7ל7ײ ז׳72יײ**דיל*י ר9דא?ט

 1אי 1אי ד*ס ;.9יעל9* ר7»ײ גג«יט9*ײ*?ל
?1* l *ינח*ל• דער 17י i t 2 *ײער.*  םיר יי
 ף7*7ײ 17*9ז i* נייעס ש9וי *יי*י® 1729״

ז 1ח*גע םײ דעם. י י  גע• םײנמג י7נז1* ״
ײ 7̂17״ **9ז י מ-ד15 07י 1*י י*לא*9® ײ

^י•/  דער גןד *ר׳יינען *ױ װן® **ערזניינ
i ויילען 7לנ7ײ ר7#•יחי *ץ.7י7?•** r n n i 

 .1709װיל? !ייגען #*1יסם1*ר •ח ל1«|11ג 9
י י9« י7ב9 י7קײ* י  •*רשלא̂ג .?ײן 1729« נ
*י װ*ס ״ י1*וי 17*װינ*1*רוי ז  ״*גד• *f* י
i וארליר* דאן וױיל ל.ינג, n t ̂דל די  נ*1חן
י7ר*יח7 17*•** *יחי  17נד7®יחי *ון ז7ײי

 ע® »ר1|ן ®*ר׳ייעח* ו7לײד י.7נ*ר*?*
ו #1י2 *נעי ײ **•*ניני. י7ג

 :*• איחר״ ג*ר י«2 — ®צ*מח»אץ. ל.
*r מם 17»*״*•** *י• 172״* סיר יד1* i 

י *ין ז : *ד*ר»ט2 1*ח Bp .pי1הרי י ן י י  ז
m *172״ T i * ם ח ע * ?  *ײ 17רײד *

»2 יעיער דלר עס ״*• די•.  *ינלוי• ?*:ט7* י
ד #17*7לײ יי  י7י 1*י ?**י׳7ק*ר י7י *י* י

י ׳יייינלר י ו2 *ין *לװזז גי* י  ״*• י*ר?. י
 ״92 ר72י107ל*9 19 ד9* #17ם9ל19ב ײ1 172

.1ן 7 ס י « **no ש9י i* *»2119״ ! *11
.17ליב2גע «119 07

 טיט שירע^לנסלינלן סיר—עדעאמזטײן. י.
 י729 םיזעז םיר ריף.2 *יילר 172י27ר*9»

 ®9י1 י7#«י*2*ײ י7י on? *י״ר 19 ״17*91
1* l ;*12 *ץ9* 11* •ול ײ i e ״911*ר121»י 

ײ• דער7נד9 דעי •ון *לן.  ־7* םעז 19״ !
9סי דעש יןי1א לגמלר*  17*11270 #17011*י 1

11* «17*M1H *2 ״9*91 7*ײ*י* l i eיסעל

2EZja$5Z—!5L
^ «i קײיי ® r iל•7*ז םי■ יד1 17חס7®»מ ״ 

®7 ®7101 »9**19’07.
 »17י711 **לינ•7«7®ײ *7ײ — ציגסין. מ.
י י *׳  »ור1 די 17290 7י1® י1יײ ®7 ײל* י

2 7גוי*י* ipvn* 7•ר** י7י *יז: n T 9 ii 
? ז9*7*וי** 11I )אי *9״ 19*211

־ ?אםיז• ס.  P* *י״ר. *27P יס117* ־
*oi7*7® i *ונזליע i* ii 170 •רע*ס *•* 

 171*1* ״«2*2 *ה ,171ו»ש«»ר קיױ ״1*וי
*1״ 1*י *•7011**7ס״ד2*1בילד י  •*ו נליד71י
 *ר• 173* 172ײ1 #01*3070 7*7*1** 7י7*ו*י

a* *לגעםײ!, *ין בײסע״ n ײ ! 111*17 *19 
ײ19ױגי*ז־  «»ר י17יל?*ם11 **גץ יד1י «171נ

091 *17390 09ip i70f« i י י ל דעם *ו ו  ױ
p 9 — 17״ל7« a r.

 •7* 1*י דלם 17*7» דלבאסע די — ד. ה״
׳ילססלן.

 *י• 1םי ױעלען י1י1ב *ײע״ — לעךױן. ח.
 ״1אי ל739*י 1דל .Olt 179117270 1727ער*2
 ךי« n *1707 »11 19 *1* *1* *י״ר 09י

די 19י קריגעז n* «*107* 1729״ װעלכע
o 911 «ײ*ו**. r#״ די ל*Ha* לײפ• «יל

 .1*7011 •*71 *2ילי70 071 1*י *5*07* 17■
י ״*ע79# 1״71 • — ן.—ג ב. י 7ל7ײ

?i t. ■יליינ• n » * i* r  i t  091117 t i n.
____ .171711 ליג■1«ע*7•*ד װע•

אדפמערקזאם מאכער דרעס אזז וױיםט
ג י ד נ ע מ ע ן נ י ט א כ א ר ט א ב נ ם א ע ד ד נ א ט ש ו  צ

ץ ר א ע ע, ד י ר ט ם ו ד נ י י א ע ד נ ײ מ ע ג ל א• א ל ס ט ײ ב ר  א
ט ײ ק ג י ת ז ם א ע ד ד נ א ט ש ל י ט ץ ש י א ר, ד ע ם ע ט ש א  ה

ר ע ט ד נ י א ש ז ן, ד ע ס א ל ש א ב ד ר א א ס ב א ן ד ע ז י ר ד א  י
ל • א ם ז ע נ ײ ן ק י י א ר ד ע י ע ט ש י ט נ ב ד ל ר ץ ע י i ז t 

ן ע ט ײ ב ר א

זונסאג אדעד נאכםיסאנ .שכת
ב י ל ו י צ ם ד ם. ױ י ב ו ט

ר י ן ט ע ל ע ר װ ע ב ץ א י ן ז ע ד י ר פ ו ו צ ן צ ע ק י ן ש י  א
י ר ד ע פ ע א ש ר ט ס ק ר ע ע ט ײ ב ר ח א ױ ל• א ע ז װ צ ם ױ ר א

ן, ע ו פ ן צ ע פ ל ע ג ה י ט ר א ן פ ע כ א י מ ע ד ב י ט ױ ר* נ  א
ט. ײ ב

ר ע ם ד ו ל ש א ט ב ע ג װ נ ע ר ט ט ש ר י פ ע ג כ ר ו ע־ ד װ
ן ע ן ר ו י א ם ד א ן װ ע ל ע ט װ י ן נ ע ג ל א פ ס ױ ן א ע ל ע  װ
ן ו ר פ ע ן ד א י נ ט ױ ם א ר ט ש א ן. כ ע ר ע װ

אן טאכער און־דחןס װײסס כאארד דזש. זני
ש. ץ, ח ר ע פ ל א װ, ק. מ. םענעדזשער. דזשענ. ה א ק א םעקרעטער. מ

32S55S55S

35 לאקאל ױניאן פרעםערם תלאוק
ם. א ז ס ר ע מ פ י ו א

'םיפינג רעמןמןר א י
— ®וז —

w אמ i8 יארס ניו פת
ווערעז *■נעהא^טען וועם

אספאכער סזםען דעם אװענס, מאנסאנ
ן י v,א p w ,ל ט 175 ה« ס י ױ ױ ח א ו ב

פרעסער נואנזװילעו די
סיטען וועצעו

אסםאכער ipm דעס ש̂כ דעם
ח ר > ע ל ד ו ז נ א ר ו ב ̂ב ײ ̂ו י א ע פ ״ ן 219 ל א מ ס ע פ. ס ס

 איז סיטינגעז ײ *ו סוםןן *ו געבעכמן זײנען 36 צאקאצ פוז טיטגצידער אלע
 םאנעם־ארד־ אױ*ץ דא זײנען dv יוניאן. דער םון צעמן אין נעגמ? אנם״יצ

מ םים טראנען, וויכטעע זןחר נונכ תצ ו דארםען םינאצידזנר אצא ו י  איד ז
•Uru'D'D די »ו שםען םיסגצידער אצע זאלען םערעםירין.

ש. ו, ח א ל ס ע ר ר. ב ע ש ח ע נ ע ם

I f l l i U l
ס ל ע נ י ד ן ̂ן ח א י נ ל מ א ת א 4• ל

»). ײי■ 11» («לו•
in די ג*ר n שייג״ און יאנג׳נר שין 

ר די שזן איינינש מוודי האנ״ז מת,  ח
 גמדיוגישן(יי^ »ון ױדשן״ציי• זײנ«רם,

pn אויר i״om n  r v 09 חשמןVON 
 אױפסד ה»ס M אײנדרוקן גוטען »

o חױנןן r ניחי״מ̂ח »יי 1» גייסם• 
 מפיחימ. נום ייך חאנפו

m פין רעווצסאס o r 1אי סיסינג 
o געוחנן, r סיסגצי־ גימ *װאג*מ אינ׳װ־ 

t ייו פארשיימן ויר חאנעו רער t •יוג 
 מומן trim זימין וו«ס איפ »ון .1י*

iron ג׳ד ארנײטען *ו פארפציכט׳נט זיר 
n פאר סוײ r ,י׳ו ביז יינישן* *«•t r 
שוגאגי* יײו ײעיעז פאר דעס אין נ«רס
JTM.

 ליגקאף, ם.
werwe* 46 ישפאי.

כ] ל טייזא י ב י ל
*1 rs«» pס*גס ״ס

געזמד שעתרייו,

- eanri .11«« 3זא? ליניט - _ \  X •רמ»
מ• «ןי a יי יי• «. #in•׳ .11« •י׳ד «י««»«ס, «*ומ«*ו, וי rm ■ומר

מ י
״׳ j י r  iw

* l

Mo I״ i i ך5־הײ(י«י»' 7ם » ״ ־ «׳ • U S  
at * ו — די^ גינים י «״ רייגאת די .

I r i S I  7 t ׳ T f im m n r ו2י* ־."  * *  
Jto  writo 36  M  םטענטאן 166 

.oo ( וײױגגטא 262 און
״ ’S i «ז   ,rT U־ ^ ײ־י 

L IB IT  C m i O A l  COMPACT, 
1M BtaaM a ■L N«w Y « k

 םטריט, מע106 איסם 62
עו̂ו מזײסאז און ■ארין *וױשען

ו ן צ ע ג נ י ד ר א ן * פ ע ס ױ י ו ל נ א ח
םענשען 600 ארימנעםען קאן

—  *-  -  . . . . — - - ■—  m m A b B M  * — -  .  -  -  . .  —  םארשממכ* מלקר, קאנצערםען, פאר
.n .1» יח תונות נעז,

j און אפיסעם אױך t n  irons 
 4נײנ*« dvmt ניז טאנ יעחמ אפעז
.9020 חאראעם טעצמפ*!:___

2441 * m n  IVQBlfO

ד ױ ר א נ א ע ס ל ע ר •

ט 42 ס י ״ 7*23 א ט װ ס נ
י ►

#4*1 .

!תנתנו
T H E  S T A T E  B A N K

M A IN  O FFIC E
4 . ־ ׳ ־ • ־ . •

s ■). j3g ₪ MUl  i . .1 ׳ * v  m.

3 7 6 -3 7 8 G R A N D  S T R E E T

ט, י7ד נ ע ד ד ע ר ס ■ ר ע ס י ם ן א ו ם א א־ ט ק ע ר י ן ד ו י ם ט ד ײ ט  ם

ס נ א ש נ נ ױ ם ן7ו ו ײ צ ד ם7נ ה א ב, י ״ פ ר ו ,1922*1921 ת ע צ ל א
4

ײ ם 7י7ז ר א ט י ז א פ ע ן ד ו ו א ע צ ל ן א ע ד י ל א ל כ ס א ג ע כ י ל ן ר י ל ג

ן ו ם א ע ט ד נ ו ז ע ר ג ה א י

r  .

ז ו כ ו ! ס ו כ ת כ ־* ת

ל, ס*« ג נ ו ס נ *

סםײטס
סטהיט נוןוה וז«

a .ממאל יזניאן, פינישערס קלאו?
מ » י ו *1 7! ם * ז ק

ר ׳ י ן מ ע ר ע ד א ו* פ ױ ל א כ7ײ 617*07* 7א  172*1 7ל
ס7ל נ ע ט ט7ג צ פ ו מ מ ײ ® ג 7ר7י נ ו נ ױ א i* ן7װ n ד ו ן ח  א

ר ע ד נ כ א א ח ו י 171*272 7א ̂ע ר7ד ד ד ד 'א ײ ל i צ t ן ע ז א ל
||6 aAAA«6 IM I M AAB IBAABBBAB BBaB IM BM UB |KkAk.A AAAAklA |Mkז ס ױ ײ ו ם ר7א ע ײ ר נ ד ן ס7א י י א נ ו ס ר7א י פ ן א ו ל. פ א ק א  ל

ם ת ע ר א ח ע נ ז י ט כ ױ ן ו ו ג א י ט י ו נ

ו לאיןאל נאארד מממוסיװ
ר א ד ד י ן, א י ש ר א ר. ס ע ש ח ע נ ע ם

בושלערס כ«גר«דערם, עסזאסינערם,
למא.ל.ג.װ.י.8ץניאן,ל«ק

7787 סםײװעםאנט טעצ.סס. ט»10 א. 78 :אםיס

 נעלעגענהײט א נעכען *ו נעווארען באשלאםען איז םיםיננ יעמהןן בײם
שולדען זייערע איצמאחלען םעסכערס ריקשםעהעבדע די

1921 אהסאנעו, דעם»סט כיז
םטעטס, « םענפ 50 *אהלען מוזען םעפכער יעחןר וועט דיים, דיזען נאך

י י ט ם ל ײ ׳7א ע ם ײ ד נ ל ו .17ש
קראסט. אין אריץ דאן נעזזם סעגט 660 די

אויסםערק־ אפישעלם ױגיאן און שאס-םשערלײםע מ געטען םיר
 בא־ «ו שעסער, דיערע אין ארכײטען װאס םעםכערס די םאכען «ו זאס

ז צ ל ח ע מ ר ע י י !זאסארט שולדען ז
נרוס, ברידערליכען םיט

82 לאסאל נאארו מזעסוםיװ
ר, .0 ע פ י י ר מ, י *.•הןזידענם. ג פ ש םעג סעק. א



מייספער םוזיס דער
ש ל: ט ין1 (* ײ ).11 ז

 זץי האט עס פאלקעהרט, איהפ. *ױוי
 עי־ענאגט :א;ץ איז ער אז אויסגעדאכט,

 ״אגדעריע• ז״ן אננעטאז. אריגינעל און
 או־געז. די אין געױארשען דך האט לןײט״

 באלד פיען לאט אײנדרוק דעם אז טע;-יך
״ן דוייך טען  אדוטנע• לא•, ם1’ג#בעל ז

 ײעיגע יאהעז, העי״ביאנדע דיט וינגעיט
 דין אונטעל־ פיז ט1איױס:ערוי ה*נעז

 הױנעל זיין •;2 טענ״יך ;הלט ברײטען
 פ״ײגד־ זי*; פון פיײיפט אדעד ;םיגוד
 אױיי :אי־ > וױיסט װער פ;ים. ז1י!י:*

א נעטאכט ע־ האט אײ:עכ יעדעז j י•«« *־*«« — —־־

 אייכט זץ־ האט םען אז אזא געװען איו
 יוס• זארניאזע א פא־געהען. געהאנם
 מען אױטנעבאפט. יעדעז האט טיגחייט

 טאטערגדיגע אלע אין םאיגעסען ראט
 נעהאט האט עס װער חייידגיזײטעז,

 עס האט טאלאגט, ״טטיחער א עיעס
דעם אונטער #עוים רעם ארױסנעוױזען.

פ * * p 3 * b ב
 צײכט איז םרעהיליכסייט, םון אייגפלוס

 נע־ האט אײנער באםרידיג^;. צו נעײען
 םיט אפלארירמ האבען *לע און טאנצט,

גע• האט איײער ;הארצען גאנצען רעם
 טיט נאכנעזונגען האבען אלע p* זרנגעז

 סארגעילעזעז האט איינער ;פארגעגיגען
זיך האבען איע און דעתיאםירט אדער

 אױםכמנרק• גרעסטער דער פיט צוגעהערט
זאםקײט.

 געוועחד זיײ-ען •ראנראמען דאזיגע די
 םאו־׳שײדען. און סיאנטאן, געװען איך
 דער םילעגט םינאיל אאס געװעהנאץ־, נאר

 ■יא־ דער צו צוגעוזן אאײז םײסםער םוזיה
האט םען ^טייציוײט. אבסאלוטע נא.

ד ; ײ א
א״בעײ זייז נעפיליט האט ׳יעדעד ׳דרוי,

 ־י,~-א- אי; יד־זעױיפקייט, נעװעהנליכע
•ױײענדיג ;•*טט זיך כיען האט געהעגוײ:
עי• איז װעי :געפ־ענט

 ׳ם ,א טינ״ זיך אץ־ הא: •:־פעטער״צו
 אננעהױבען אין באייאגט, געלעגטער

 דא־־טען סטודיא. דין אין ארײנקוטעז
 א-ז דאה װיריואטעז. נעװען ;דעריי איז

 אפגע״עפי־ האט װעלבער פלאץ, א װעןע:
 היניפא־ דיגע שערזעגדיכקײט, זײן *עייט
 ארײ;י,וטענדיג ארבײט. דין אוז טיעל
̂אג א האט  ארטיסט״ט זיין געטאז •פ

 צו י־עב ״איך :טאטװו אויפגעיטריבעגער
 א*ר יעתען.׳׳ צו און ראבען, צו #ינען5

 ױאט גיישט זײגעז דאס אז געװאוסט ר,אב
 נע־ איז פיא;א ידע איבער װערטער.

 םי| *,,ייענ־ דעם פון בילר דאס האגגען
 זיײעז ארום לעווין. .יאזעף פיאניסטען,

 *טט̂ע אגדערע םון בירדער גרופינ א געװעז
 “אבי װעיט. מוזײןאר״טער דער פון רען

 דידײ ״פטײף װאננער האם וױיטער סעל
,ז אונטער פון ארי,עסטער. אן גירט  זי

ײנ ר.אט ״פטערען גרויסען נעוואלדיג :
 אין *שסײכעי א מיט אראפגעקויוט

גע׳ איז טאנטערפיס דעם איבער אועען
 דא גארעריע. רויטע א אראנדטירט װעז

 םרײגדרי רעגילס כאגעגעגט אײגעם האט
 ראזא און ליבי,;עכט סארין ; יטמײכעל כער

 אײ־ געיזויזט טרױערינ האבעז י*ור,סענבורג
 זא־ װאי:טען זײ וױ אנדערע די אויף נע
 נארײט, אזױ זײגען מענ״פען די ;געז
 פרײגד. זייערע ני״פט דערלועגען די

 האט אימער, װי ענטיעיאסען טראציןי
 צװײ מוטיג זץ• םיהלען צו אויסגעזעהעז

 יונאטיצארסיוי, יואמעראדען. זײ;ע ״טעז
 האט ״טטערן, אױם׳ן יונײטיפ טיםען א כייט

 בילדונג. פון װעגען בעסטע די באטראכט
 א*יגע געקויןט האבען טארקס און באקונין

 יצ גרײט דיט, דער םון אנדערע די אױף
רײסעז• אגצוהױבעז דך צײט יעדער

 פאדדגגט געװען איז םארטעפיאן דער
 װען ׳זײ פון פירע קאטפאזיציעס. טיט
 גע׳ זײנעז ̂וכערןויוט, זײ צו זיך האט העז
 לערי• טוזיק דעם םון אונטערגע״טריבעז הען
אלײן. רער

אנגע־ געיעגען זייגע; טי״ט אױפ׳ן
 בראיפורען, און צײטיצריסטען װארםען
 וויסען נעראזט האבען עס נעכיען װעײעס

 רעװאאוציא״ פון גראד א פאר װאט אױף
ציסער םיז הבית בעי! דע־ ׳דעגהעז נערען

״עטעהט.
 א ענטהאאטען האט ביבעריטלאניז דער
 רױנדער ביכער. פון אויסװאהל נרדסע

 גע״ האבען הינדער די כע4װעי נ׳ע״טה׳יאך,
הא־ וועאכע גע׳טיכטעס, קינדער ;גליבען

 קלײנע; די אי גרױסע, די אי אטוזירט ייעז
 םאעזיע, דראטען, פליצען, דאטאגען,

 אין אויסװאהל אן ׳קורץ ■ ־־- גיאגראםיע
 געלואנט זיך האט גע^ניאק יעדער װעלכען

יטלעכ״ דער אויסער — צוםרידעניעטעלען
 םון אײנער יעדער װײל געיעכיארן. טער

 פארם א פאר װאס אין ביכער דאזינע די
׳עטענ־ איז זײן, געװען ניט זאא ער
 די םין. ױי\ םון בעסטעד דער געװען דיג

 איז אײענעז געקאנט גי׳טט האבען װעאכע
 םיט אמוזירעז געקאנט זיר האבעז עננאיש

םאטאגראםיעס. יןוגסט םון זאםאונגען
 און צײטיטריםטעז ביכער, אלע די

 גע־ אין געװען ^טענדיג זײנען ברא׳עורעז
 םאר אםעז געװעז איז טיר די כרױך.
 מיט געקומעז איז וואס איינעם יעדען

 אסען איז:/דתז זי אבזיכטען. פרײנדאינע
װארט. םון זיז בוכיטטעבאיכעז דעם אין

אנ־ באדארפט ני׳פט האט קײנער
 גע־ איז אײגער יעדער טיך. אין לןאאיעז

 נישט נײן, — אהיים זיך צו װי סוםען
 םיהאען אײדער וױיא אהײם, זיך צו װי
 געדרײןט און גע^טיקט מעטטעז סך א ויך
 צופאוכטס א צו װי נאר — חײם, דער אין

p ימדען םון םרײ ארט, m יןאגװענ־ און 
 האט *דאדח״ ווארט דאס ציאנאאיטעט.

 מר געחאנט ם׳האט עסדסטירט. ניט דא
 דעבאטירען, אדער רײדען, אביסעא כמז

 אעזען, צו מײניגגעז, םאתאײכען אדער
 4םרי געווען איז םען מוױיגען. גאר אדער

 זיך סאםע, דער אויף אױסצױפטרעסען זיך
אויז• אדער ערד דער אויף אנידערזעצען

טיש. חום
 חברח צונויםחאײבען זיך פאעגט אפט

 ^ןוין האבען םײדאאד עטאיכע ױנגווארג,
 צו װאס זײז זאא עס אז דערצו געזעהען

 אייג״ דך האבעז ױננעאײט עטאיכע חײען,
̂ןראנען און ̂עבען דאס נעשםעאט  עפד גע

 כא״ האט םעז אז וױין. פלעשער ליכע
םדעדי״ געװארען איז מאגען דעם פרידיגם

אטםאספערע די הארצעז. אױם׳ן־ <אך

ט — ס ױ ר ר, ע ײ א א ל א ר ט ק ױ ט ו ק ע ר י װ ד — ם

ל ו א ם ם נ ר י ו ב
 גיבעז װעצכע איגסטרוםעגםע;, ׳עעהנע גרויסארטינע״

 אויםגע^טא־ ארבײט, םײנע טאז. האארעז א ארויס
 אויסבצסערוגגעז, •אטענטירטע צעצטע די סיט טעט
 םציאח. זעאטענע א עס איז $100 םוז פרײז דעם םאר
אפםער. ספעציעאעז אונזער תרד עס איז םעהר נאד
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i«b םײ וואחנן.  |'M, סײ 
 זײנןן — פ*ני»ם איז

נך■ רעחןױרט
 .OPOD *in UK וו*חנו.

ײ מאס  םערהויםם ווערעז י
 סטארס בוירנס סטול איז
 נט־ דאפעצםע » זײ נים

o םח — רטנטי n םעי־ 
נויתס. סטוצ פון *ח יתר
 םענ־ םאכעז *ו אום איז
rn' כסעם םאר ציד s פא״ 

 8 פערםאנען *ו םיציע,
 װעצעז ,ns• 1'אי ■יטנט

 ציבערטצ־ די ״ננען םיר
כעדינגוננען. סט«

ע ז ע י ע ד ל א פ ט כ א ו־ ע פ ײ נ
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V חאצ אין ווי tn»n נעסאנט נטר M M 
 מענ־ װי און רען.יט םארגואכען און זיר
v v\ נעחעג־ םיננער שפיץ די *1ז*ד־ נעהען 

ך םטוריא *in *ו סער  *וצוחערען. זי
 אפשטעצען זיר פצצנעז סארבײנעחענרע

י י  נאכ• דער םון םרויען *ו*והע-ע;. ז
 צום *ורוקען ויך פצענען נארפאםט

 :ע־ זײגעז עס צוצוחערען. ז־ר פאוטש
ױי װמן  זיכםנארע » — אויריענמן, *ו
ו חאט n״a םון .ניט-זיכטנא^ א און י  ז

 ברכות און ציבע פון שטראם א נמזינען
o צו n .קינםמצער i n זיך חאט שטראם 

 נע־ זיך האט pat איחם אין שאנמנםרירט
 רונדערט־ צוהערער די «ו צוריה *וינען

םארשםארהט. םאל
 און *ומבונחמ?״יט נרעסטע די נאר

 די און איהם צװישען נעװען איז ציבצ
ײ סינחד•  איהם צו1נעאאפען »צע זײגען ו

ד זיינען pat ■נים׳לען־, (ײכטענרע םיט  נ׳
 צו־ מעהר םיט ארעםם זײגע אין סטלץן
n צו װי םרויען » ” t עצטצתן. אײגענע 

ײ  זײ• ארײננערוימט טצע איהם חאנען ז
n s .גע־ איהם זיי חאבען אלע םודות 

 ײאס ענטוגיאזם חארצינען דעם םיט הדטט
 ני׳פם אויםדרוסעז. האנען הינרער נאר

 m איו נעםינען מן םצענ אײנםאצ
s םים הוויטלטד םטודיא n n r p :שריםט 

*'®.i n s .גיזט דו דיו ציג איר ראסםאר 
i n 1«בעםט tn to |י« i n .וועצט״

<s״o סצײן » חאט איינטאצ n •נע
 נייפט סײנםאצ זאנ איר װײסט, דו :ז»נט
 װײצ נעםסט, דו גמצד ײעגינ זוי אוים
 שצעכ־ » ביזט n אז םיינצן נאן פאן טען
in< טעו־ n s. גע־ «צע1םיי אם1 איז אזױ 
jm| 1איה באשיצעז צו באזאײט ?in n s 
 אײז אין חאוטאציע. שצעכטע א טון

מ  ינע1טרויע א נעײען אייר אם1 איז װ
 עצטע• י1 םון םײנוננעז םון אפ׳פפינצוננ

\j f םיט יננ1אצצ םעםםען וועצכע i n 
נעצר. םון טאפ

 אינצי־ 1יםטיש«1אהטע1כא זעהר א
o jn נ1ם זייגע םון 1אײנע האט i 1״ n* 

■אעםע. א דינער אין מהצט
 צײײ נעסומען זיינען םטותא זײן צו
שיצעריכם. זיינע מײרלאו, ?ציינע

 האט האםעו־ארען״, הליינע ,חעצאו,
ײן״.1א ,תוטט באנריםט, די ער

הא• 1״מי :אננעחױבען האט אײנע
־ 1םי 1נא םרענען, צו םורא יך1 בען ווי
ן. ע >#

i האט סינושר,״ םייעחג ,טיינע s ײ  ז
 םרענען םיף םענט 1״איה םארזיכערט,

 ען,1ענטם« וועל איך און װיאט, איהר וואם
סאנען.״ כאו• עם װעצ איר אויג

 אויוי בײז זיין נישט װעםט מ .און
• אוכז?״

טראפעלע ?צײן א נישט .אםיצו
ײז.״ נ

ך האבמו 1,םי  צי סרענען, נעװאצט יי
 זײנען 1הא י1 צי יאריס, א אנםט1ט דו

מ ?״ איינענע וײי
i n נע• עתסט האט םייםםער םוזיס 

ײ :ענטםערם אײ• איננאנצען זײנען ז
נאײײזעז.״ אײך עם קאז איר 1אי גענ׳ג

װי ״ אזוי , ?
ײ קאנט 1.איה אואפשצעפעז. ניאם ז

i ם.״1ובי1« אט s אײננעבויגען האט 
ײ האט צאו1סײ די פון יעיעט איו «P 1ז

P i
V 1חא םיט זשםעניע א *ננענוםען i pat• 

o נעדרעחט חאט is װעחרענד ריסען, n 
 גקטאן.״ װעח איחם חאט dp גיו ?א•

זיי• אס1 אז שױן 1איח onst ,יעצט
״,1חא אייגענע ם״נע נען  «ר is חאט ?

סרענט.
p נלייכען ם־ר און ״יא, m 1חא, pat 

ד נעזאנט. עצע1םיי איין חאט אויו,׳׳ יי
 צו 1סי זאגט אין םיה ״קושט־זשע

 עטעצען צו ןsדאנ מירא נישט ק״נםאצ
is>sn װעט 1איח װען אנע,1ם א 1סי

וױםען.״ ע«עם
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— אײנער אונז צוױשען צ«בט *זוי
 םרײוזיים. און ציכט ׳<יכע םון צענטער א
 אוי׳ױו יעבפן זײן גיט 1וועצכע מענש, א

is י1 צערנען ir p ען6מא אריסע י1 םון 
 צו חנאח 1איח םון װי און מוזי?, נוטע

 ערנסם, ארנייט ז״ן טום is |1א האבען.
 נצא־ ״|p שטיצ. pa* ײנרציר1ם הארציג,

 טײ«ען.1אמוע i״p םרום״טערם, םון זעז
is אפישען קיעע o « i אוי• י1 אויוי נישט 

 •וב* ברייטע אט1 נאםעז. «ײן טיט גען
s איחם םון ווײסס ציקום ii.;^
i איז עם װי n װאט םענשעז םים פאצ 
 שטיצ׳װ־חײט, און osoosn is״t ניבען
אנחוי־ איחם װענץן אויך געװיס םען װעם

i  !S3״in צר י1 צו טויס. וײן גאך 
n m i s ro c jip וועט is באיאנט זײן 

nװאצוציאנn זײנע חוץ־ s אנ• אויך װי 
ז ו ח»*. ת י צ

ו onst צינ?ײט1נרייםחא זײן י  אס ז
p ארוים בץסטען n■ ײ צו צװנ5שט ז״ן  וי

 א אן1פא נאו־ איז os אויב סאצענען. נע
is אײנעס בײ טאצאגס םונק  i n  o s ii* 

 אנװײזען. אתיוי1 1באצ זיידםייסםער
inצsסיאנsאם1■ *  s ו1 אימענדsצכs 

”03itiSP אנדערע M איחם איז n t.*»

גערעכטיגקײט גיבען םיר
ןsתsצ מיצען dkh י11צ •

ג, נ ױ ײ ז ע נ ד נ י ס ײ ם ױ ע ר ט ע  פ
װ ג א נ ױ י ױ ג

is( טשיצ־ דזשוניארם, מיםעם, פמיען״ 
 גארםענטס. אינםאגטס |1א דרענם

דעס זעהט
 !עזײגינג 1םא קאלעדזש הויפט

םײקינג ■עטעח
פ. א ר ד, ״. פ ל ע פ נ ע ז א ר

.loopnn
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וז פ םשעררײםע

.׳׳•*\

אויפמשרסזאם
ר ה י ט א ר ע ט װ ר ע ד א פ ע ג פ ױ ט א י ו נ ן צ ע ז א ר־ ל  א

ן ע ט ײ ײ ב ד ב י י ן א י ד ט ר כ א ט נ ײ ב ר ז א י ן ב ע נ א  װ
ע ל ר א ע צ ע ל ו פ ע נ י ט ד י ן נ ע מ ו נ ר א ט ם י י ע־ מ פ  א

ס, ר א ט י ״ ױ ם ר ע ס ע ר ̂ר • ע ש י נ י ̂ר פ ע מ א ג ק ק  ע
̂ר ע נ י ט א ■ װ. ז. m ז

ק א נ א ם ד ע ן ד ע ט ע ט ע פ ש ר א ן, פ א ז י ן ם ע ה ע  נ
ד א ם נ ו ר ע א ל ע י ר פ ע ט ײ ב ר ג. א י ד ע ם ל מ ע  א

ר ע ײ ׳ א ט כ י ל ס פ ל ן א א י נ ו ע י ם ײ ן ל ו ר א א ד פ ע ײ  א
ר ע נ ע נ ײ מ א נ ו ס ט ל ר א ע ט ײ ב ר װ א ן, ו ה ע ז ז ס א  ע

ן ע ל א מ ז י מ ג י ן ז ך ג י י ד ע ם ל ר ע ה ע ץ נ ד. א י ױ ט

ט ד ד נ ̂י ר ן ט א י נ ו ם, י ו ר נ
ל. ר, * ע ג ג א ר. ל ע ט ע ר ס ע ם

יוניאן סלואיןמאכער נ$ארד וזשןןינפ

* ז

ם ר ק נ ײ ז ע װערען הלײוער פרױען פאר ד
׳. פארלאנכם פיעל זעחר

ט ב ײ ו ל ן צ ע נ ר ע ן ל ו ל א ע י  פ
ט ל ע ו ג ן צ ע נ ױ ר א ן פ

s o is it in חאנען צייטע n r •אױם 
o'|1א םעטאײו אונזער געצערגט s s 

געצט. זיייפיעצ פאײינען
ט ה& ע ט נ צ י ם א א ר ו ל,

ל ו ק ס ל ע ש ט י ם
 םיםעם פריען, פאר דעזײגינג אין
 cup א .1קלײדע קמדעחטע און
 כאל• א טיינט םקול נדטעעל אין

 גחיםע ן1א ■אזישאן דיגע
נעחאלט.

sטי ױ r oנארםמנט *װ םסוצ צ
P ''o  n so s•  , i i ' i ” t n,» ײ-1ג '

 קציי־ םחיען 1םא םיסינג |1א ינג1
i n. יאחר 60 1איגע עםאבצירט

o n ערפ*צנ. נז־עסםען m ^ m ₪ ₪ ^ ₪ m
 רזװלטאטען. בעםטןו םעטאחןן. בעסטע םיסטעםען. נייע אידעען. גייע

קצאסען. אױענט jiat טאג יט.1אי אין אמצמחײנט אט1י<1•
son ננעז.1יננ1בא

imd טעצעםאנירט ייבט,1א  bo ip * n o דעםאנסטר״שאן מקצעט, סרייען א
yosj'p םוצע און e i'K.

. פרײטאנ און מיטװאך טאנטאנ, :קלאסען אױענט
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סי
nnp* w v im  m a n

10 >011«  rm

.do גרענד 332 םערםילשט״זג ח*.מ
y——■״ -־- י-־•-—י y gg^p j r — ״ ״י ־ . U. A il*. .811 IkM

ג נ י נ י י ז ע ן ד ו נ א נ י ש ם ע ס ם
ע א ר ס ב ר ע ד נ ו א ע8 װ י ס ע ! I ו*» !

גלײך. אן נגט8פ — געלעכענחיים די ניט ט1לי1פא
 סא* ”11 אין isrospo נארפענם א און 1מאכע ■ץטערן א insii ?אנט 1איה

 טאצאנט mioo;s j”p האבען ניט י1אי1 מע; מיינינער. נאך אין 1אר« ינאמץן
iv־nsos««| םיםטעם״ ״מצחןרן on זיו 1יסצוצערנע1א ”o^ אם*11 ינג,1יי1ג 

טטיצ־ און םיסעם צײדים, פון װיייינג jiat םיסיכג ,irroppo גארמענט סינג,
.Dsosri pat doid הם,1קצא דרענם

 פרײזען. םעםיגע—עקםפערםען אקטישעjib •1 לעסאגס םריװאטע .
dsip 1אימענ is3>m 4 ביז 2 |1נאבטיטאנ,.פ שנת .9 ביז 71» אותנד.

ן ױ ר ע ד א ן מ א ש ע י. פ מ ע ד א ה \ א
.isoKso בעצאסהא on isispbiv .701 מס םט., טע44 וועסט 114

i יוניאז«ל אפעױיטארס הלאזק
n. .ג ג ל י. ו

m o? נאסים
 םלעק אויםעתעװעהנליכע די באקאגט זיכער איז אײך נרידער,

 שע«ער צאהל עםטע1ג די אז װייםען 1מי ייד.1ט אץ ם׳חעחטם ײאס
 הא־ קלאוקםאכער ערםע1חונ װאכען. פולע קימע אױם נימ ארבייםען

 אין ווערען אחיפנעזעצט םוזען זיי און חשאבם קיץ ױם גאר אכער כען
 זײ פאר באקומען צו םעגליבעם לעם8 ם1ם אפיס דער שעיער. די

 אתים* אונז זאלט איחר אײך. פון אבער םאדערען םיר •לעצער.
 וױ 1שעפע אײערע אין אפערייטארם פיל אזוי אמין* נעהםט חןןדפען.

׳ טעגליך. נאר
 העלפם און קלאוקםאכער 1ע1ברי אייערע צו פליכט אייער םוט

םיזאן. דעם וױידזשעם וואכען ■אר 8 טארדמען אייך וײ
ט * ײ ב ר ט א י ם נ ײ ם ר ע װ ז א י ע ב ל ן א ע נ י ש א ן מ ע ר ע א• װ  ב

ט. צ ע * •; ז
םיםגתם,

i לאסאל םװ סאםיטע עסזעסוםיװ וי
j םענעז־זשער־סעק• בערגארדשעחן, טשעדטאן קאולאן

a
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כעקער ל. בארנעט דר.

!ft

ר ע ר ד ע ײ ר נ ו רד ע ר ד ע ט ל א
סואױדס ױזעלכע און אײו םיס דװות צווײ

 ערמטען זיין ערעםענם opn appya דר. ײען *יריק, יאהר 2Q paapp מים
a אױז• אםיס איטיקעל n האט סייד, איסט ap דאן o)n)gnga םױזענטער 

ivravo vaav קינרער. און opa דור. ױנטער דאםאילםרינער דער נעײעז איז 
 הוםען איזוט און געװארען עלםער אויםנעװאקסען, מענשען דיזע זיינען הײנמ
דור. נייער איזוםינער דער איז דאס — נעקער׳ן דר. «ו חינדער ז״ערע

 די נאכהעו עלםערען, די םריהער — *וױיטען א apa דור איין קוטט ייזיי
 און עחרליכע זײן טיט חאט apa)pn נעהער, דר. זעלבעז דעם צו חינדער

 nr ערהוינען זיך און נאמען gtg ivaapnaP זיך באהאנדלוננ אויפריכםינע
o אין פאפולאריטעט. אזא n זעחר איז לעבען ■ראקטימען vo)Pt,) אז 
o נאכטא; (pi דור איין n ,אז *װייטעז a n קינד pi) אין געחז iva)pt o n 
 איחר םיט (poptnr און פראנרעםירם, אל״ן ציים די עלםערען. די פון דרך

 נעהםם דור לעצטער דער אז פאסירט, עס tvii דערםאר און מענ׳ןותײט. די
a םון ער׳שיינוננ אן עם איז דור םריהערדיגען דעם םון רי.טראדיאיעם אױף n 

װיכםינקײם. ,העכסטער

ip אזױ א־ז apppa דר. םארװאס אורזאגע די ) ibps ײ o נ n דור איצטינען 
o נעדינט גום האט ap װייל איז, n איחר אז און דור. (עווטען pa opn• 

ip e חױ«ן pa)pn קינדער — סיגדער (np* נרייםע די רעריזען ra s ו  ז
jnpa אין nipo) י1אוי אנדערע און o r)  dp pa)pn סױן ag* a n סון )ap- 
’opo בעפעריס דר. אין *ריין קוטען opn — גיז tp  )pp'Dsp, איוזר וועט 

o n  inporags בעקער׳ם דד. פון סוד p’vooispa אלס vnosp) אין o n 
goapnp.) אירימען

 paav םון אויגען די םים אינטערעםירם ערנסם עםעגדינ דך האט נעקער יר.
oanpa שטעגרינ ער opn )yoopa אס דינען »|pp nr זײ אוס און ?ינדער.

 װי־ די opn ipoavoiaooa’p גײעסטע די *םיסעם ו״נע אין אײנפיחרפן «ו
ערפונדען. האט םענמאפט

 עו• חיינטינע און קינדער אמאלינע די פון »»חל די חײנם איז גרוים און
מיקזאל• פינסטערען א פון גערעטעט האט בפסער דר. װעםען טענעעז װאהםענע

 סיע*יעלען א נעקער דד. סאכט תמדער, האסין וופלכע עלטפרען, די «ו
 איחר אוינ םיי«ר «ײו איז קינסער pirn* פון נעזונם דער אוינ .1אויפרי
 אז ווילט איחר אויב נ*תן נעזונטען א אויו• אויפוװחאדעװען זײ חאםט

 1דא מנימם ז״נען זײ ותלנען *ו *יל תם ל׳וממ איז ערר״נ?ז זאלען זיי
opsw ו םארזיכט אייער» nrM .אוינען

dp וחנלכע מננ״נן וואנ׳ינ זעחר דא זיינעז tpnpDrwB ראלע װיכטיגע די 
 WiVO.\ ד?ם |i8 |ppp> dpi אין איייינן tpאױג ג?זונט» נארמײ̂ל וואס

n די r y v n o די נאוױז׳מ לאג< אוין ח*ט זויס?נאאפם poap>r ווירקונג 
 *ױ פיזײפען ipvaw dpi י1אוי ipaipn iprw Pamir jmup'wrpuy װ*ס

tv פונ׳ם מטאנד im.\ םיט תעד א pamir ױנימ* ipp נים *tprv, פאר־ 
 אויף וױוקען «ו אן op חוינ «יים ד?ר סיט און |r»t •ון מארםק״ט די לירט

tpvm on יתג׳מ opdo'D tpirwa און Damir ■ועס א ipy^pnpp .מז 
p* יויף אויוי ■אסם it1 סקוחא־קעד?ר די ליר3זזױ»םז? אויסמ, קינד?ר׳ס 

 גפא. nwp םיל — ויך את ׳ipt<״ סד » ipuf«rw« זיי dpii איתר און
 nop(״ פאלהאםענע די חרד סײ מגליגפיי^ םול? די ח«ט פ?ק?ר דד.

 p^pprsPMn■ poopa רי רװו ס«י און אמססווסונמון ײיסינאאםטליפ?
pa$pn ,ipdbpv ײ •ארנונתן, איחם סים זײנ?ז» T ’« |pd>ph איי?רע און 

pינדpיג?ן1א די אוינ ר tpre*u תילוי. ויין אין ױד ■
nt i*' אויב f  |pa*m |pj«w ru n מז ױי o »ן סטניס potnp די ו "pam ir 
לאננ. w סאילאמן «װ ניט דאס סונח איי<זמ?ר אײער םאר op איז

. ר מ ד ע נ ר א כ
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סםרים פלינמאן נתר

אוטישען *ון איטאמעטױסט
ברענפמזעס: א*נױקעי 5

Dpvaotri■ m עװענװ לענאמס 102 b עװענץ
p o lls  ipaw סםדים pd108 jpaw סטרים
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עקער
עװעניו !!'■יטקין

vapnp w w n  ipapj

.t t

G E R E C H T I G K E I T — ( J U S T I C E )
תחזקתי כצדסתי

n rn  m)i.
)urn״ .(•

 •1גערעג«י סײן ןן
ך הןי■ מײ• «יך יי

מי ײז  ו
י »יחר ••לןזעז. ני

מניאן װאירהערס נארםעגס ריױס אינסערנעשאנאל דקר *װ ארגאו ןמעיעלער
r i lO S  > O B V T t,1021 אקס^נעד, טען14 דעם *רײטאנNow York, Friday, Oct, 14, 1921.tVol. III. No. 42.

 מ«נופעקםשװערם ודיסט פילאדערפיער
. אינחשאנקשאנס פאר דר כאפען .

ױ חעל*עז י  קעספעז סטרײקער די — באנקעס. טױטען א ו
 קעםפען װעלעז ״םיר — יעאט. כיז ווי באגײסטערוגג יחעלכער

ף טטוו סםױיק ר ^ןג או ױ װץרען, ו גע• גיט זטל דאס יאגג ו

 די װעט עס
 םיטדעח

 - נח
 « ז»ג« דױעחןז״,
םעלםענ®.

u׳׳P דער e םע־ « װענעז

 סםיייש רpאכoopדר און וױיסט רpד
o יל*ד?לפיע8 אין im אין *רײן אױן 

om* ־.wn רpopa«י י8ד i •Ufa סינט 
dp ייט די ? אױס* Dfn דעס Dtm tioip 
ײ חאי v אױף ססרײקפר ד םון  •** ני

dW pj, ײ - סים׳ן חײנס ipdopp ז  תי
pa| ד?ס װי סוס fpom p ,טאג jp ii דער 

P3*inp»f.| זיך חאט סםרייפ
 דאנס׳ IP® «W דײח׳» pnptiip אין

d; ז םריח?מ doidiipj ,1’>o3p״  דאם ױ
 מיד װאתתר. קײן נים tain פאר איז

eeiD iipt ipapn, םיט־ די וױנאלד ואס 
iPDf>r»a ipapn u לאקאל pa גלידעו

noo  ip׳nrMrn ,|pp ויי tv s  dp סוסיג
u און n a, חןר ביו w aavm• ייי• מוםוי 

jp ם*ל׳פם?נרמ dpii ערער iirn p i וחר 
o אין dp אי« וויתדפר » חןן. n «מnp 
 ropa ים,1ח« זיי, נאל?נ»טים. די פון

T ווארים, ניס |po״n סיד ti T> ipapn 
 *,ap סםחיק רpד <אר זיך זאל »ז םיינט,

 פ»לד סטר״תער די ip>pii פאחױמ, םעל
pm די ipopa ייד זיי, «ו יויפ?! pnnD 

מונ־ ױללכע נד3אירג trap ילעןוער,  מדי
iv n v  v*  dp .fpa ו* iPB'nM a, פח 

epn op ipavn ו י  pa par* <װ ipoupt ז
opo וױ ;נעדאנס אזא dp איז IPd v p j 

 ר8ײט3אר pרp1זי jpjpii jpapn *ו זיי 1*
prnpra vim סײגוננ I אפאר, ממליו 

P3Mo id ראװאפאטארס• ipapn זײ •V i 
o ט3רא3 r ' i  pan, pa>p»pאון ״ n מר

dpd איו pu d  ooapn ipiipj o'np; dp* 
opa װ» IP®pn ,ipa’ tfj ײ  pj dp* ייד ז

pd.|״h לאזט pio w
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