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 באאדד דזשױנט שיקאגא׳ער
שאפ־סטרײקס. רופט

).1 זײם םון (שיום
 ^רגאנידרען *ו קאםיײן, ארנאניזאציאנס

 ױניאן די םאך. דעם פון שעיער
 אײנטרים דאס מאכען צו כאשילאסען האם
 מעג־ װי קילײן אזוי לאקאיל דעם אין געילם
ױ,  אלע נעילעגענהײם א געכען צו אום י

 דער אין אגצושיליסען זיך דרעסמאכער
 מי- מאס אײן רופט ױניאן די ױניאן.
 אויפ* װערען ארבייטער די זיא טינגעז

 דער אן אנצושיליסען זיך געםאדערט
ױניאז*
 אר־ דיזער דאס ׳האפען זיך וױילם עס

 געקרוינט װעם קאמפײן גאניזאציאנס
 דרעס שטארסע א און ערפאלג, טיט ותרען

 א*ן װערען נעשאפען װעט ױגיאז מאכעד
שיקאגא.

)1 וײ• וון (א^ו•

 באזוגחנרס ארנײם. איחר סיט צװעהן
i איצטיגער דער אין נאף v W M ^  צי
 קיאוק דער אץ קרידס ייצטיגען רצם אין

 צו געפיחרט חאט דאס און אינדוסטריע.
 אםדור; טאחס כרורער דאס חןם,
 באארל דדצאינט פון מענצדזשער דער
 יױ ^אוקםאכצר ^אדע?פיער0 .די סון

ט הנר #דאמסקי נה ׳דאן ענ ^ ט מ  ניז
 םון דעיעגאטצן עילוי און ױדאן דער פון

̂ע חאכען באארד, דזשאינט  אײן סיט א
דעיע• עילוי די צוױשען tרעדגנירצ מא^

 געםינט רעדגדרט חאכען װאס נאטען
 סעקרעטאן און טש/ןרטאן רער אױןי ױ\י
באארד. דושאינט םון

נאטיר״ ׳האט •אסירונג דאזיגע די
 טיטנילי״ גאנצע די אויפגערודערט ל'ך,

 וױ־ צו אום און מניאן דער פון דערשאםט
 טיט״ די װעמען מיט האיט, עס װאו סען

 כאארד דער האט שטעחט, ;יידערשאםט
 אײנצורוםען באשיאסען דירעקטאיס אװ

i *דארטען םעמכער״טיטיננ. דושענערא 
 אגגעלעגענחײט. נאנצע די םארצויימען

 געװארען איכערגעגעבען נאך אזױ איז עס
 דער םון מיטנלידערשאפט גאנצע די צו

 רעדגגאציע די אױב באשטימען, צו ױגיאן
 װעחנן, אנגענומען זאיל באאמסע די םון

 מעמבער־ דושענעראיל דער ניט. אדער
 םאר״ געװארען אײנבארופען איז םיטינג

 טען4 דעם אװענט, מיטװאך אכטאגען
 ׳ר.אר געריק נױ גרױסען אין אהטאבער,

 םייאדע^ סטריטס, יאםבארד און טע8
םיא.
 באאדר דער האט נעלעגענהײט דער צו

 ער־ אן ארױסגעשיגט דירעסטארס אװ
 ױניאן, דער םדן מיטגלידער די צו ק^ערונג

 םאי־ די ארױס נעהמען מיר װעיכער פון
:שטעלען נענדע

 איצט לעבען מיר ײאס צײט ״די
םא־ מיר הריטישע. א זעהר איז דורך
 םא־ װעלכער מאפענט, א דורך כען

 אין עגערגיע גאנצע אונזער אז ׳דערט
 אפגעגע- זאל געדאנק גאנצער אונזער

 פרא־ און םראגען די םאר װערען בען
 אוא אינדוסטריע. אונזער םון כלעמען

 צו־ זאיען מיר אז םאדערט, םאמענט
 כוחות אונזערע אלע זאטענהאלטען

 םאר״ דאס און םאדסאגען סיר װאס
נעפ־ צװעק, אײן פאר בלויז ברױכען

ױגיאן אונזער אנצוהאלטען :ייך
מאםענט, דעם ביז םיהרען זי און
 גינסטיגער װערען װעט לאגע די װען
 אפערא־ נױטיגע די מאכען קענען צו

 נויטיגם טרײד רער װעלכער אין ׳ציע
 געמאכט געזאלט האט װעילכע און זיך

 אנדערע אין ;סיזאן דעם װערען
 װי גוט אזוי ױניאן, אונזער װערםער,

 םארשי־ די אין ױניאנס אנדערע אלע
 מסוכן חוילה א איצט איז שטעדט, דענע
 ניטא איז ארבײט קײן װאס דעם, דורך

 יע־ קײן ניט םאכען מעםבערס די און
 אז םאדערט, צושטאנד דער אט בען.

 זאיל ארבײטער םארנינפטיגער יעדער
זעהן, צו ענערגיע נאנצע זײן אפגעבען

װערען. געזונד זאל הראנקער דער אז
געװי־ א וזאט דעם אנשטאיט ״אבער

 אױסצוגױ םארמאסטען זיך גרופע סע
 און צושטאנד קריטישען דעם צען

װע־ סלאנגען װילדסטע די פארשםרײט
 קלאנגען, — ארגאגיזאציאן דער געז

 גאל און גיםם םיט םול זײגען װעילכע
 די םאר׳סם׳ען צו צילען װעיכע און

 װעלכע מיטגילידער, די םון מוחות
 םאראור־ שיסזאל ביטערען םון זײנען
םא־ זײ ;ילײרינ ארומצוגעהן טײלט

 און אויםגעבראכט םענשען דיזע כען
ױניאן. דער געגען םארביטערט

גע־ א דאס ׳איז רעזולטאם ״דער
 רזשא־ דער צו דעילענאטען צאהיל װיסע
 אז איינגעזעהן, האבען באארר אינם
 גײם און געהן, ניט װײטער אזוי ס׳קען

 דזשאינט דער פון מיטינג לעצטען
 רעזיג־ דעלעגאטען 11 האבען באארר

 זיך געםינען עילף די צװישען נירט.
 סעהרעטאר און טשערמאז דער אויך

באארר. דזשאינט דער פון
א ארײנגעשייהט אויך האט ״עס

ער, כ א ם ס או ם סל א סז ער מ פ !אוי
 פאדערעז טרײד, אונזער אץ לאגע נארםאלער נימ דער צוליב

:אינסםראקשאנס פאלגענדע די אױםצדפאלגען אויף אײך םיר
 אײיער פאר באצאהלט מאנופעקטשורעד אײער פדן פארלאנגט 1
װאך. יעדע ארבײט
 מאנופעקטשורער אײער אךן װאך די אפ ארבײט איהר װען 2

 האט ער״ װיײל ׳א*יך פאר ״פײ״ קײן נים האם ער »ז אײך ערקלערט
 מעל־ ריטײלער״ אדער דזשאבער זײן פדן געלד קײן באקומען נים
 װעט ער און מענעדזשער דיסמריקם אײער צד גלײך פאל אזא רעט

שריטע. ריכטיגע די איוזם געגען נעהםען
 אעסםראהשענם אױבענדערם^נטע די אױס פאלגמ קלאוקםאכער,

טראבעל. סך א אויסםײדען אײך פאר וועם איהר אדן
ױױאן קלאוקמאכער דעד פון באארד דזשאינט

סעקרעטעד. #לאנגער ל.
■ ■■■■....  — ---------------------------V

 טע״ דער ימי־ור, פרײגד חנדמאציע
)ly w ip ןר פון  w אין מגי^ן אוג̂ז

 ר»סס<ןי פמינד רעדנגירט אױך חאט
 רצויד איע די ניונצס״אגענט, דער

W אפיסצרס דוטע H IP,] ױנ• אז 
אוטשטעג״ אױכ^ערמאנטע די טער
y חנן m\ וױיטער שטצחן ניט די 
 פאראגט״ איס אר*נ>זאציאן דער ב״

אסיסצרט. װארםיליכע
נרוס ױניאן ״םיט

 דירעקטאחנן אװ באארד ״די
 םייסערס סקױרט און קלאוק

ױגיאן׳/
 T איז ערקלערונג דער מיט צוזאמען

 געוואחג; אױםנעפאדערט םיטגליד רער
 םעםבער־ דזשענעראל דעם צו טוםען צו

 זײערע יראװען וױיטער געװאלט סיטינג
 םאר שטיםען צו םראגע; וױכטינער

 חד די םון אננעחמען דאס געגען אדער
באאמטע. די םון זיגנאציעס

 מיטינג דעם םון רעזולטאט דער און
 כאטש הינדכטען. אלע אין גלענצענד איו

 איז הייס, זעהר געװען איז טאג יעגעם
 און געפאסט געװען האל גרױסער דער
 חאבעז קלאוקםאכער מאס^ גרױסע די אט

 געהעריגען דעם םאריױםרער רי געגעכען
 רעזיגנירטע די םון אײגיגע ענטםער.

 האכען באארד דושאינט צום דעלעגאטען
 רעזיגנירט האבען זײ װארום ערקיערט

 םארחאנדעלט דאן האט מיטינג דער און
 דעם אױוי חאבען ״לינקע״ די פראגע. די

 זײערע •ראװען וױיטער געװאלט סיטינג
 גרויסע די ערפאלנ. אהן אבער שטיק,
 םיטינג דעם אויף קלאוחטאכער מאסע
 T דעי !םארשריען אײנפאך זײ האט

 כםעט האט מיט-ננ דער דאס ׳א*ז זוילטאט
 די אז נאשילאסען, אײגשטימיג

 ײערען באאםטע די םון רעזיגנאציעס
 זײ דריקם ױניאן די אז אגגענומען, ניט

 םארערט און צוטרױען, םרילע דאס אויס
 רודער. בײם שםעהן צו וױיםער אויוי זײ
 אפנע־ וױ געבליבען זײנען ״לינקע״ די

 געיזאט :*ט אפילו האבען ױי שמיסען,
געגען. שטימען צו מוט דעם

 ניט גאך געװען דאס איז טאמער און
 מעםבער- דזשענעראיל דער האט גענונ,

 אנ״ גיאיאריטעט גרויסער א מיט םיטינג
 רי נענען רעזאלוציע שארםע א נענוסען

 דזשא־ דעם גיט װעלכע ױניאךשטערער,
 סיט האנדימז צו םולמאכט באארד אינט

 געפי״ עס װעט ער װי ױגיאן־שטערער די
נױטיג. פאר גען

:וציע4רעזאי די איז אט
 אז אנבאטראכט, אין ״געהמענדיג

 גע־ װערען ױניאן דער םון ביזגעס די
מיטיגוען, ױניאן אלע די בײ שטערם

 םאר־ ניט קענען םראגעז טרײד אדן
;װערען האגדעלט

אנבאטראכם, א*ז נעהמענדיג ״און
 גענען אגימאציאן *שטענדיגע די אז

 אגגעםיהרט װערם װעלכע ױניאן, דער
 געכראכם האט מענשען גרופע א םון
 אונ־ האם װעלכער צושטאנד, א צו

 די אויך װי פאראל די טעגרעגראבען
 אר־ דער םון ארדנונג און דיסציפלין
* נאניזאציע

אגבאטראכם, אין נעהםענדינ ״און
 א בלויז ניט איז אניטאציאז דיזע אז

 רעזולטאט דער איז עס נאר צופעלינע,
 די װאם ארבײט, •לאנמעסיגער א םון

 םארניפםען צו אום אן םיהרען סעג^ע^
 קלאוסםאכער, די םון םוחות די

 אר־ איצט־גער דער םון לײדען װעלכע
i בײטםלאזיגקײט.

:באשלאסען עס ״זײ
 םעםבער״ דזשענעראל דער ״דאס
 ברעג״ און לאקאלס אלע פון םיםינג
 האל, געריק אין פארזאמעלט טשעס,

 דריסט אקטאבער, טען4 דעם םיטװאך,
 האנד־ רער געגען ענטריסםונג די אויס
 ה*בעז װעלכע פערזאנעז, די םרן ילונג
 אויך און ׳איצט ביז באטײליגט זיך

 זיך זואגען װעלען װעלכע ׳די געגען
שטע־ אין װײטער אויו* באטײליגען צו

 איהר פױט אנגעהן ױניאן דער רען
 אױך װי פראנען. טרײד און ארבייט

 האבען װעלכע פערזאנען, די געגען
 םאר־ און אטאקעס די אנגעםיהרט
 אז געבראכט האט װעלכע לויטדונגען

דיססרעריםירם. װערען זאל ױניאן די
 מעמבער־מיטינג דזשענערא? ״דער

 דזשאינם דער צו פאוער םול גיט
 אט גענען עקשאן נעהםען צו באארד

פערזאנען״. אלע די
 ברר האט נניטימ דעם פון סוף בײם

 רערע, שטארקע א גערזאלטען אמרור דעי
 אוםבאדיײ װי זעהענדיג איצטער, דאס

 אין אפאזיציע ״ריגקע״ די איז עס טענד
 םיהרערשאםט די דאס און ױניאן, דער
 םיז צושטיםונג די חאט יוניאן דער םון

 ב*ד אלע װעלען כייטגלידערשאםט, דער
 נעהםען װירער זיך ױניאן דער אין אמטע

 םיט ענערגיע, נײער םיט ארבײט דער צו
 בעםטען און װאוייל פאר׳ן כיוט, פרישען

 מיטנ׳ײ י1 םון און ארגאגיזאציע דער פון
דעי.
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פראנעל דן שון זוכם ,פראטעקםױר
ט ענ ד עד ר ס ■ ר ע ג נ ד ע ל ױי ש י צו ו ױ װ ױ צו ב טי מ ע ט ^ ר ו אוז • ט נ ע ס ס א ען נ אנ מ»ר מ לן

ם . ע ד ^ ד ^ סו כ ם ס ײ ש ,,לןל#ולן נ דז ױי ד׳ ו ר א ^ נו
 אג־ א-צטיגער דער האט נאסאנט, װי

 ױ־ כיאכער ללאוח דעי צװישען רימעגט
 נע־ אסס׳ן ״פ־אטעקטילו׳' די אין

 איגטער־ צו װײדזש־קאכיכיע א עאפען
 כיא* קלאוק די פין װײדזשעס די זוכען
 טאיער קלאיק די װאכען וױפיעל ׳כער

 זײ װיפיעל ;,א. יאהר דורכ׳ן ארבײטען
 קא־ וױידזש די יאה- דורכ׳ן עארדיגען

 געװארען צוזאטעגגעשטעלט איז םיסיע
 איז אגרימענט דער וױ דעם נאך נלײך
 אפמאך דער און ?ראפט אין *רײן

 צײ דאיוי קאטיסיע די נעװען, אין
̂ען  אונטעיזו״ איהר םון רעפארט א שטע

 קאנ־ א צו דעצעםבער, כיאנאט אין טננ
 אסס׳ן. די און ױניאן דער פון פערענץ

̂ס ר^ט ױניאן די  פארשטעחער איהר א
 שלעזי;- ב. דעלעגידט קאמיסיע דער אין
 איד אוגזער םון ירעזידעגט on ״מר

 האט אסאסיאײשאן די אין םצרנײשאגאל
 מר. נעװיסען א באשטיםט יעם *א-

 םי״ אינזשינירעךפירסע דער פון נאסעש,
 קאםיאג/ באזעט ארן סרענקלין לזר,
 םארלאזען דף זאאען צדים נײדע כדי

 םארשטעהער בײדע םרז רעפארט אגיפ׳ן
 *VP זיןי זאלען אליין םאישטעהעי רי און
 בא־ א־ז רעפארט, א אויף אײנינען נצן

 דרי״ א זײן זאי עס נעװארען שםיטם
 טשערמאן, אוםפאיטײאישער אן ׳מקר
 גע• באשטימט איז פאסטען דעם פאר און

 פוב־ ליבעיא^ער באקאנטער דער נוארען
האפניד. נארמאן ׳סטיליצ

 םון פאישטעהער דער אבער האט
 אויפ־ די זוכע; גענוטען גלײך אסס׳ן דער

 פארדרעהע,• צו האטיסיע דער םון נאבע
 אײנםײטשוגנעז אלערלײ עס געבען און
אויסטײטשונגען. און

אז פאיװאהט איהם זיך האט עס
---- ------------------״—גד

י ניט זאל םען י  1װיפיעי *ומ»*רזוטנן נ
 יא״זר, דויכ׳ן פארדיגען טאכער קלאוח די

 איב»*ט וױפיצל אױסניעסטען אויך נא־
מן טאכןן־ קלאוק רי י איױ• ני  פי

 וױפיעל און ײיגען די װאס װײדזשעס
 א־יפטאכען וןצן א־בײטע- אן א־כײט
טאג. דורכ׳ן

 פ5א שלעדגמר, •יעדהנופ זא;ט
 דצס נײ ײניאן דער פון פאיטרעטע״

i i n i i/ דאס ! אן לא ejm
יןאן ער, זאגט MW'typ יי נעחן. דט
i 0א11 דאס, נאד טאן n ט ג ^ גי  י

 פראטעלןטװו די און »ודאן דער צוױשען
)1G רים יױוי ;שיוס
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tn דעם אין װערען געסאכם f v n  ojn re o*es ,װ «  eo»* 40 נ
פלמר. טען4 אויפ׳ן סםרים, טע23

 אויפסאכען סען קען נ»1*ײח׳*ע כיעעם nae ס1ש»”א«ליק )2
•;*pc age ;yn אוחד 9 ®דן נ$װעסכסר, טען4 כיוץ מנוען»־ט«כער דעם 

 נע״ Disr**?*iB» קענזןן שכת אכענד, א*ן ארחר 6 כיז פריח דער אין
אוחר, 1 כיז וױ nyeycr נים װערען מאכס

n א»ליקײש«נס )3 » i tyiyp וץ ױעען .*ועלכע די, אױסםאכען«  ׳
ױי n זײנזח דועלכע און יעיאן, דער אץ םןםכערס יאחר *ו iya lyBre ii 

לאקאלם. yny**t אין
 כיד װעלכע סעסבערם, די אויסםאכען n«a קענען ס1א§ליקײע« )4

.82 ».ץ z 11,10,9, 23,17, 36, 48 ,1 לא?אלם די לאננען«ו
תם,3 ױניאן םרײד סיט
ױיער און דדעסעס סוט^ קלאור״ באאדד חשאינט

• ױניאנ^ מאנעך
ד, ל- ע ג אנ .nyoynpyo ל
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r n r M׳ rri;;׳M n־: a i
fi'W ̂בון ̂ר ח  W ״םײפטי נעח«ט נ

 n- ח^ט גורי »ו] (••רדנ^רוננס״װ^ה
m ח«לטען  ,mm i ̂ם ןר  ̂•חיטען פאר נױטװעגדיגקײט די דח?ט ױסנק־# ח

 די פןןרדכערען םטר ,ovwvopv פון דך
o m tf ̂דען וחוינע ירווימטו^ ױן קינדער פון  ̂כענס זײערע פטר

̂טפט ,OOJWDPV פייע די סון חןוו
^ ע ל גערי ח^ט ײ¥ד י
v רעדע » נ^ך נמחט^טמן ) pH .רק  ̂י

״תרעכםיגקײס :געװען »יז ו״ן
 טפעלירט חאט iv טיעמען׳/ פפר

 אװ ט^ועסנער דער פון מיטגיליחנר די
 נעיי ח^ט ער װעילכען טוןר ק^מערס׳/

 טילעםען, *ו גוט דין מען וןז ׳רעדט
iv נימעסי״ט, אנדערע די iv טכדס, די 

ןןרבײטער, די iv אפייןו
v אינטערעסוןגםסטע די ^ r אין 

 גן- ה^ט רv װען געוחנן, איז רעךע ז״ן
ך זײגען עס »? )ו$װם ס ו ן  חעכערז, ד

h אין זטכמז כעסערע סך » גאנעיער, סך 
 r* ד^ס #ט5נעי םטכען צו וױ וחניט, דער

w קײן מע^הײט. דער פטר גוטעס ט^ן 
r w i אימנר׳טטי- דט איחם נאך חאט 

 װמ. וױרקלידגעיוגגאגפם »ז» אין נןן
 וױ צװעתען חעכערע די פון רעדם גןרי
 אין ״מנ#חײט די ראטעװען — גע^ט
 ארבײסער טויוענדער װען צײט חנר

 די אין אױוועגס גרויסע די בײ ׳פ^אטען
קען, ח^פאכרי  קױם קעגען װעיכע ^

 א זעיםעז האבען וחנילכע ^עכען, * מאכען
 יןיגדער, זײערע ?עהען צו מענ^כקײט

ט סעהרסםע די דארסען זײ וױייל  אפ״ ךי
גערי׳ן. געבען

איהרע אמעריקא צאהלט ענגלאנד
חובות.

 די האט כיאנטאג ילעצטען
 נױ-יאדקער א אין אײגנעצאהלט רעגירװג

 דא״ םיליאן פופציג םון סומע רי באניז
 אײנצאהלונג ער^טע די איז דאס לאר.

 עננ־ װ*ס ׳חוכ דעם אױף פראצענט םון
 ?מיײפער דער אסעריקא. קוטט יאגד
 ב״ליאן סיער םיז ב^יטעהט װאם ׳חוב
 ר$ר מיייאז זיכען און הונדערט צוױי און

אי- צו רענירוגג ענגל^ע די זאנט יאר,
צײט. איז ציצןוהאעז

צאה־ צו ע:ניל*נד םון בא^לוס דער
 דעד אי; אםעריקא צו חוכות איהרע לען

 ארײנדא• אענדער, אגדערע די װען צײט
 צאהלמן ניט קענען םראנקרײך, כענענדיג

 סאקט דער — עגגיאגד צו חוכות זײערמ
 אן אין ענגלאגד אוועקגעיפםעלם האט

 אײראפעאיטע אנדערע םון יליכם אנמנר
 איײ גאנץ װען ׳צײט דער אין לענדער.

 כאגקראם, יםון ^וועל אױס׳ן איו ראפא
 •ifpv איהר אױפהאלטען נאר \yp ווע^כע

 נײ חייף בעםען דורך לעכען ;אםי^ען
 ערקיעומ, און עננלאגד קומט אמזןריקא,

 איהרמ צאהלעז צו כארײט איז זי *ז
^vv דאס חובית. ::v םאר״ יפאלס 

rבאצאהלען מײוןר זמהר װעט זיך, טע^ם 
 אונערטרעג־ זײנען טעססעס די דעם. םאר
 אין לאגע אינדוסטריעלע די ;יעווער יץ־

 ארכײםסל^זינקײם ;טװער איז אאנד
 יאהר. פאר לעצםע די םאר עקזיסטירט

 -גע רעגירוננ עגגלי׳עע די האט םארװאם
 די םארב^יבען צו שריט? דעם טאכס

 איײ איז לאני סינאנ^יעילע םעכטיגסטע
 פרעסםידזט דעם אנהאיטעז צו ראפא,

 נים איז וחןלכע ׳יאנד אײנציגע די אלס
 אוז קריג, דמר בײ געװארען צעבראנעז

 די נעװינען צו צײט דערזעילבער אין
 דער־ אין און *מעריקא, םון פרײנדמאםם

 ׳טטאלץ דעם אױםצוהאלטען צײט זעלכער
 אםזױ ׳פולדינ זײן ניס און ענגלאנר םיז

ריקא.

«ץ כאר קלאוקמאכער דער
אל ה א װ ל

סאסײעטי) םינגינג (^ובערט
 םיסניײ־ער אלע וױסען ילאזען מיר

 אװענמ טדײםאג ריזמן אז כאר, דעם םון
 אונזפד וואם אקטאבער, טעז20 דעם
 טימיננ ערטמען דעס אפהאלםען כאר
 ח׳ ליעדעי אונזצר מיט רעהױרסעל, אין

 אנמד אונאנרע אלע ספעתםאר. הענרי
vw o tfv ,אײר ײי םיטנלידער 

^ון * װאס נײ*  יםי אנמליםעז, זיף װ
 םאנד אחגר ,11 לאקאל םון במםבערס

 דאר טיז לאקאלס אנרערע כייז כערס
 אין סוכמנן זאילען אינטערנעיפאנאל,

 אוהר 8 ארם ,401 רום לייסעאום, לײבאר
rארi.

;רוס, מיט
סעח. טזמנסער, ה.

 איײ ביזנעם דעם באדאנקען
װניאן. דער םון דזשענט

 אפגע־ איז איזטאבער טען13 דעם
 פון שאפ־םימיננ א געװארען האלטען

oy v ארכײטער די t. .קלאויז בי. עיל 
 געווארמן באשלאסעז איז עס װאו הא.,

 «י דאנק עםענםליכען אן אױסצודדיקעז
 אנענמ ביזנעם פרצס, דזשעק ביודער

 :וטער זײ; םאר דיסםריקם, אונזער םון
שאי. דעם mttt ארבײט

פעסיננער, דזש.
, טוױז, מאהס
פישסאז, דז״ש.
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זivcao 1922 פיײטאג,

 פון רעפארט א נאקוניען האכען םיר
 n פון באארד דדצאינט םון אפים דעם

 ברױ װציכען פון ױגיאן, קלאוקפאכער
כענעדזשער. דער אי? מעטץ סאל. ןער
 ״אמע- דער איס באלאנט איז אםיס רמר

 דעפארט״ אינדעפעגדענט און יקעףר
 ומ- דערצעחלט רעפארט דער םענט.

 דורף דעם*אםיס אין טעטיגקײט דער נען
רין W װאכען. פאד לעצטע רי  װו

 קאםפלײנטם םארשײרענע רי אננענעכען
 געםאכט צײט רער דורןי זייגען װאס

 אזױ וױ און אםיס, דעם אין נעװארען
געװאחנן. אויסגעגליכען זײגען ײ1

 ארײג• !ײנען װאכען פאר די דורך
 םאר• 1626 אםיס רעם אין צעקוםען
 ?ראסעםיצירט קאמפלײנטם, טיידענע

:םאלגט װי
 אוםגלײכער װעגען סאמולײנטס 32

ארבײט. םון סארטײלונג
קײסעס. װײדזש־קאלעקשאן 20
 װאס דעםו װעגען קאמפלײנטס 16

 באשעפטעט געױען זײנען שעפער די אין
ארבײטער. ניט־יוניאן

זזא־ וױידדצעס די װאס פאלעז, 34
װערען. רעאדזשאסטעט געדאיפט כען

 וױ קײסעס״. ״דיסטשארדוש 42
 א-־זשאסטעט זײגען יןײסעס ריזע אזוי

 *ציע־ באסראנטען כייר װעיען געװארען,
םער.
גע־ נעװען זײנען קאמפלײנטט נ8

 אונעוזיט ניט זײנען עס װאו שעפער, נען
באדינגונגען. ױגיאן רי נעווארען

 געםאנט זײנען לואמפלײגטס 36
 כעילי די װאו םירמען, געגען געװארען

געארכײט. איײן האכען בתיש
גע־ געוחנן דינען קאטפיײנטס 38

 ארױסנעשײזט האבען װאס פירכיען גען
 קאג״ רעדזשיסטרירטע ניט צו ארבײט

וױיטער. אזוי און סראהטארס
 דורף אפיס דער האט דעם חוץ א

 שאפ־סײ 126 צו אטעניעט ציים דער
 געכיאכט אויף זײנען עס און טינגען,

 אדער ״אינםפעקשאנס״, 977 נעװארען
 שטע־ װאס שעפער די אין ״^;טראיס״

אפיס. דעם םון השגחה דער א־גטער הען
ױניאךאר־• די פלײס װעלכען כייט

 םון אפיס דעם אין ;עטאן װערט בײט
 די העלפער, זײנע כייט מעטץ ברודער

 זעהן מען קאן ׳ביזנעס־אײדזשענטס
ז־ינען עס אזױ װי דעם, םון שוין
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 צופ אנ#יי«ען V* ודי• יימי 3א,ײ
מי •/7ױצײוזיוי* ארנ^וחי  די ייז ו
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 דיסטשארדזש 42 די געװארען אםענרעט
:הני סך דער א*ז אט קײםעס״.

 ארבײטער רי זײנען פאלען 28 איז
געװארען. רעאיגםטײטעט

 געכיוזט מען האט םאלען 10 אין
 נא״ די וױיל קלײםס, די םאלען צאזען

 גע״ האבען װאס ארכײטער םרעםענרע
 גע־ ניט זײנען קאספלײנטס, די סאכט
 געדארםט האבען קלײםס די ווען אוםען

צד. צװײטען םיט׳ן װערען אויםנענוםען
פא״ םיער בלויז ב<ײבען עס איזא,

 גע״ ניט האבען ארבײטער די װאו לען,
 א<ע נאף װערען רעאינסנדיטעט קאנט

 און ױניאן. רער פון *נשטרעננונגען
onn װארום רעפאדט דעם אין מען 

 הא״ םאלען םיער די אין ארבייטער די
 װערען, רעאינסטײטעט געהאנט ניט מן

 טיב״ װי קלאר דעםאלט ערשט זחנרט
 אטענ־ אפיס דעם אין װערט עס סינ
 םא־ דרײ אין האמפלײנטס. צו דעט
 גע־ ענטזאגט ארבײםער די זײנען לאז

 ״טריײ דעם םון צײם דער אין *ארען
 בעל־הכית דער ווען פעריאר׳/ $ל

 אגריםענט, דעם לויט רעכט, דאס אאט
 אױב ארבײמער, דעם »*זקצױשיקען

ניט. אידום געפעלט ארבײם די
 ארויסגע־ זיך מאט ם̂א טען4 אין
 ארביײ באםרעםענדער דער אז איזעז,

 נעפאסט ניט װירקליף זיף האט «ןר
 יע־ אין װאס ארכײט סארט דעם ®אר
געםאכט. ײערט שאפ נעט

* * *
 דער״ אױף װערט רעפארט דעם אין
 דער״ זײנען װאס שעםער פון צעהיט
 עס און סטרײס איז געװארעז אצמרם
 דוא־ אורזאכען די אמענעבען יתרעז

 אט געװארען. געטאן איז דאס רום
:םאקטען אײגינע זײנעז
 מוז בראדערס, שװארץ פירמע די
 געפרוםט האט םטריט, טע22 וועסט

 איז זאילעז זיי ארבײטער, די באװעגען
 םון איבײטען אנםאנגען שטיל רער

 אי־ זיף האבען ארבײטער די עטיק.
 האט פירמע די און םאלגען צו נמואגט

 אר־ גאנצע די ארױסגעשמןט תןרםאר
 לײ־ ארומגעהז גע^אזען זײ און בײט
 געװא״ דערקלערט איז שאפ דער דינ.
סטרײס. איז רעז

פיר״ דעד בײ םאל, צװײטען א אין
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ו י ם ג ע ר ע סריי«ו

 אץ קאנפערענץ אינטערנאציאנאלער דער
בילדונג ארביייםער רוענען בריסעל

A
אג די ש ײ ק דיו ג ו»ל ע נ עגו װ א ץ ב  א

ע ר ע ר ד, אנ ע ד עג ל

יוקסעםכורג.
 באוינ־ ל׳אט owonp ל.אנ*לט ני.

מעטיג״ ד*ר סון ס?ס
 ארבײטער- די יוקפאסנומ, אין קייט

נ ^ג װ  ער, זאנט י״אנד, יצנעם אין נן
 זעיןס ארים אי:ט <א;צען אין איו
 בייי^נוג; צרײ<ן״״«אגאי די א<;

אנגער, נאך
o אין אױף n א ארנײט י*א;ד 

ײ סאםיטע, עדױס״עאן צצגטראלע א  י
 דער א-ן סרײד׳יודאנס רי סון כיירם

 חאט װאס נאױעגוגג, סאציאליסס״מער
ן  ארנײסעל ijrcur צו *ונמ*רגוט*ן ד

 טעטיגקײט *דױק״״צאנאל די סקוילס.
 — צוועק, דאי*יפ*ן א האט דארפ*ן

 ראס אלנײטער די נײ *גסוױקי*ן צו
אױסצױ און ;קיאסאךנאװאוסטזיץ

יאחר
איז

כיס^רען
עײציהימ

reנ דיי*» ojn סיסטעפ
נכיל,

®ראג״י־-ן.
 פיאנח־ייך פ־ן בא״יכט -עי

 אינײטער״נאץענוגג, יע~ נאציג
 איז טזןטיגיוייט, ?ליללײי׳צאנא״ י־•

 i'if־* באײנט לעס ;יטע*. יןיין נעױען
 עריױ pc ;״‘פא״ט־עט א א*;^גענען

 יזאגפעל״׳ד־א־ .-y•־ פ־ן חאונסיר קײ׳»אן
ארנ״ט. פרן ציע

;יט

* » • » י י « |*
* 7* J  IJ»M ע־ טי;  לאט פלאגיױײך

 ארבײסעײכאװעכוג; ׳עטא־תע לןײן האט
o א״ייי r עס געביט. עלןאנאניײצען 

 אורזאכען. דעש פאר ך* געיױס זיעען
 פלאגקר״ך .דאס איז, אייזאןי איין
 יאנל. איגלוססליעלע יזיין ״ גיט איז

 דופט סאלק פיאנצײד׳צע דאס כאס•*
 ו*אד איע צו א• *גטיזיאסטייש זיך

 אבעל די ל׳אנען נאױעגוגגץן, ראסיװע
 אײפלאי־ נעהאנט :יס יױינסאל דאלט

אמאניזאציע. yoojrc א םען
 דך -אט כאראלטעי״פטיי ליזע אס

 פון דע»ארט cm אין *•גמייגערס
 ײעגען רעיע;אט פיא;צײזײב*ז דעם
i n אין טעטיגיױיט עדיױזײמאגאל 

 דאס דעדצזךזיש, ער פראיקײיך.
ד די האט מייחביל רער נןוך כאםש ״  ט־
 ןנ״s די דױ נוט א״ױ כאידעגוגג, ױניאן

 #־ןנ;־ יא:ד אין באװעגונגען ליטמסע
̂נך רעכירט,  ;עגעראי־ דעט נ^ך ר
^ר־ די זײנען 1019 י*הד םדן סט־ײי,

ארניײ דער אין טעסיגקייט קיימאגאר
pc איעם דעם 

 ד/דעגאט דעל
 אדונםעדגעפא•

דאס ;*פנונגעז,
ארץ וועט ׳ייײינפט

 זיף ה*ט םעײבאװעגונג,
 אױסנעיאזען. נים גאל
 גיט זיך ביי אבע־ איז
 : גלױסע הןיט ער ̂ען.
 דוק נאלמנטער דעד אין

 פראנצױזי• די דאפ װערען. אנדעל״ע
 לער א*ן װעט אלנײטעײנא־וזננוגנ ׳טע

 ארכײטער־באזוע־ די נאכםאן הינזיכט
 װעם ןיא רענ־־ער, מגדעלע די פון גוגנ

 בא״וע־ עדױקײשאנאר אן יטאפען אויך
רײהען. א״הרע אין ;י;;

אױםטראליע.
 זײ ד^ס באריכטעט, דעיעגאט דעל
ד עדױקי״ט#;אל אן ל^ים יאבען  א

 ״ײיתםאדיא זיר רופט װאס סטיסוציע
 גע־ איז וחויכער קא^עדד*״״, <ײכאד

 .1917 יאהר אין :עװארעז ;רינדעט
 פון א־יפגעי־־-איטען װערט קאלעדזיט דעי־

םלײד־ױניאגס. פאראײניגטע די
זײ־ דארטען לערען עקא^ונײיטע די

 יויט ״םארקסיסטיש׳/ ׳עטרײנג :ען
 צװעק דער טעאריען. מארקס האיי

jy פון ry s ,די ביי ערװעקען צו איז 
 חילאםען-נאװאוסםזײז, דאס ארבײטזןך

 דעם אין ענטוױתיען זיך זײ הצ<פען צו
זין. ס*ציאליססיפען

 בכלל באווענונ; עריוקײמאנאי ךי
 ענםװיקעיט, פי< נים רארס נאך איז
 טוען באװעגונג דער םון םיהרער די און

 נעדאנק דעש סעגיליף/ איז וואס אילץ,
 ציױ• פארלפירײםעז צו עדױקייל»אן פון
v r\ ארכײטער. די

םשעכ^םלאװאקיע.
 האט אױפמעיטזאםקײט באזונזתמג

 דעם ®ון כאריכם דער ?ץי צו :עצויגעז
 ער . ם׳שתכאסלאוואיןיע. םה דעילעגאט

 אוימנע־ וחןדט דארם װאס תנדזחנחלם
אקארעםיע/ ״ארבײטער זיל*ר פיז םאז

 יע:עם אין באװעגינג אדגדיםער די
 אץ יאהר. 25 ארדם אים איא ייאגד

 מםיעער דער וױ ׳זיך םען האם אנפאגג
 ■רא״ םים איגמגעבען אטערסםעז איז,

 קולםורע־ *־עי* צו •אנאנדא-וורבייט.
 נענומעז זיך ךײ האכען םצםינקיים לער
יאהר. עםייכע יעצםע די איז

;צ־ םעםינקײט עדײוקיימאנאי אין
םדײד־ די האגד אין האנד חוד׳ם הען

אי צ-ריק-וועגס גע:א;נע; *זאציעס נאג
*K y טיטנרילע־ לי פ״ן צאלל לעי• איז

מא־אי״. דעי יי;
אט*ש : דאש ׳;טיכ,יל רע»אים י7ל
י־אט צוליק צװאנצי; יאהל א בי־ט נאר
עדיױ אן א:געפא;;ען דא-ט r;״, זיר

קאהן. פ. םאגיא םון

 טאציאריסם^ער, דער סיט י־דאנס
 םון סװי צום באװעד;;. **יים״עעל

 געװא־ איגאניזירם דארט איז טי״לייה
 א פיט קאוגסיד, ״ארבײטער אן רען

 ;־,אי !ר^נראם, קויטולעיעל נרימתר
 אױף קורסען םאד״צ״לעגע ״ציליסענד•;

קוגסט. און בײלונ; פין ;עביט לעם
 געגרינדעט אױף לאיט לאבע; ז״

 #אוגױוערדטעט פאציא^יסטי׳שען א
 »אדלזורסעד׳י,ער*ססעג לאט ײעיכער

 ר^רטעז אױף ׳שטעדט. א״דגע אין
 יטטרעמ יערען עקאנ^סימע די סי;ען
 טעאייע. טאײןהיסטי^ר דער יױט

̂ול זיי לאבען גאט״רייך, מוחל סף א נ
 ד רעקײטען
̂טע?.  דער װי הא

;עים. אויס כסל•

אינסטיםוציע
א יטטײגער

אויםצו־
פעהיט ׳ז

;א
װײ;י;

 ־,עדױקײ׳מא
 ניט יאקר

דער טיט

דענמארק.
pH די האט דעגמארק 

 יעצםען אין בא״ועגוגג
 צוזאטען געייטען,

:אװעגי;;. :*וסטריעי׳על’*
 נא־ צײט א פא־ איז רעגטאיל

 םאג־הײסחוי, אילר דורך jyry; חאנט
 דערװאקסע־ פאר ;עהאט ל*ס זי *ואס

 איז אביסעי ־טפעטלר א־נײטער.
 !,דורכ געװ^רע; נאלאגט דענמאײן
פןויקס־ ״אינסעדנאציאנאילען עי״צטען

האלעיזש
ק״

!,ly די־.,לעיסיגא. אין
 אנ־ לארט ױע־ט טעטיגקײט ‘א;א
עדױקײמאנאי ;טירז״:א א פין געפיל־ט

'1H? 
v ** יט

 ־Kip^^yi 4ס^ציאי דער פין ט<
טלײר־ױניאנס. לי א*ז פא־טײ

ענגלאנד
סרז ‘ערױקײ^׳א רער פון באר*:ט ל־;*

עד איז ע::יא;ד אין טעטיני־ײס ;אי  י
 אנלערע יי ‘פי i•א*טעyר די וױ ;ער

 ענגיאנד אין באוחנגל;; ריזע יעגדעי־־.
 אױס־ בײם פאדצוױיגטע. פײ א איז

 געק^נט טע; די#ט באײכט לעש רערען
 א פאראן א*ז ענ:י*א:ד אין אז ׳זעלץ

 אר־ רyד א*ן טײגונכס־םארישיי־לענלױיט
 עדיױ־ צו באצו; אין באװעגוג;, בײטעד

טמטיניױיט. לײ״ש^נאי
עננ• א-ן נאװעוגג עייםסטע ײ
 קאאפעראםי־ ״ראט׳שדײי רי איז י־אנל

 עדױקײ־ איהר פא־ באױעכו:;״. װע
sx:nr בארינםעט יאט דעאאלטכיענט 

 ק?א־ די אין י.ארר. פרער *ר^פעסאר
iy £יז סעז i ארגאניזאציע iy:’>,,DK2 
 א aO.OCKJ ארופ סם־־עגטען, כך א זיןי

 זײ jycny: קילאסען לי אין יאלל•
יערי׳־אתכענע. א*ן קינ-־ער אי״ן
 האבען iycn?p y£,y;yi רי חוץ א

 ענדע־װאף קןוחוס״אנדעגץ־בױר^ס, די
 װא־ צװײ פאר זומער־םהולש און סקולס

iyr .װערען זוטער־סקויס די צײט 
 יטילער. K(10( א אדום פין אטענדעט

 פאמפיעםעז טעקסט־ביכע.־ ררוקען זיי
 *ט ^ורנאל. זyהרליכyל*יyיםyפ א זיא
 וחגחןן iyD',p;^yo זנדיוקײשאנאל די

 פרא- געוױסען א דורך אױםגעהאלטען
 די פין זyבyגyנBאיא װערט װאס צענט,

 סא־ זyזו,דאטyBקאא די װאס פיאםיטס
 עדױ־ זײער p.c קyצװ ט3הוי דער כען.

 אײנצוםלאנ־ איז, טי;קײםyט קײיטאנאל
 פון גײסט דעם דור ױנגען בײם צען

 נוי־ װי אויפצואװײזעז קאאפע־אציאז,
 אר־ דעם פאד איז דאס :זצליף און טיג

בײטער־קלאס.
 אין םעטיגקײט עדױקײיטאנאל די

 יאהחגן, yרyםyBr די אין עגניאנד
 םון נרינדונג רעד מיט אן זיף פאגנט

 קאלעדזל!״. ״ארסקין באװאוסטען דעם
 איז^צו קאלעדזיפ דעם סון צוחןק דער

 זא־ זײ פרויען און סענער א־יסבילותן
 ארבײמעד דער דינעז בעסער קאנען ילעז

rn דער באװעטע״. y ^ n קא:־ חערם 
 האנ־ יוגיאץ ״טרײד דעם פון טי־אלירט

 דער ױניאן״, ״קאאפעראטױת די גרעס׳/
 yנטראלyצ די אינסםיםוט׳' ״ארבײטער
 די און ױניאנס םרײ• פון פעדעראציע

 סםודילנ־ *שיהען װאם ױגיאנס, לאקאל
 סקאלערישיפם. אויױ קאלעדדט אין ט^
 50 ארום האט קאלערזט ראסקין דער

 קודס א דורך כיאנען װאס סםודענםען
 חוץ א יאהר. צוױי ביז יאהר אײן פון

 קא־ א תאל^דזש דער אױףי האט דעם
 אױיס שיקט ױאס ביורא, רעספאנדענץ

װ. ז. אין מסייס אוםלײנס,
 נט־ŷצ̂ א דא אױך איז ענגלאנד איז

 גע־ איז װאם קאלעדזימ׳״, לײבאד ראל
 זעהר גרו״ע א פון נעווארעז שאפען

 איגסטימוציע די סענ׳שעז. ענץרנישע
 פון סטרײק א דורך ענםלזםאנ^ איז

 קא־ ״'אסהין cyi אין זyנםyסטוד
r n y^״f סםודענ־ די .1909 יאהר אין 

 n□ ;עגען צובונטעװעט זיך האבען טען
 קאלעדזש אחספארד רער װאס אײנפלוס

אױןי אױסג^בט ר,אם פון
חיש ראסק-ן דעם  זײ׳האבען און קא̂ל

 נאטיר־ קאלעדזש. אנדער אן זyאפlryג
 Dyi געײעז שײעי נאנץ די איז oy ליך,

איז עס רyאב אויםצוהאלטען, קאתדזיש

 •yc נײינערס די געקוםען ד׳ירף צו זײ
 גא״ די און װײלס סאוט םון דערי״פאן

 ארנײטער. ר״לוױי םון ױניאן ציאנאל
 דך באט״ייגען אמאניזאציעס yדיז

 קא־ oyi איכער קאגט-אל רעם אין אויף
>vnp. ל דיyרyד אין ןyם rny>HP 

 קאלעדזש דער מארקסיסטיזן. זײנען
iy מיט םארבוגדען עבג אױן איז i 

 מיט אױס האלט װאס ,“י'?* ״פאלקס
 דער זאכ^. yרyאגד און לy^ס־ביכyט

ײ ח״גע אן ניט ם’הכyג שאלערז^  ני
 אװ באאיד רעגירוגגס דyד םון טראג^

priy״r״.^
iy אט i »די םארבלײבט קאלעדד 
 איגסטיםוציע yסיסטי^rמא: הויסט

 געמאכט דיגמן jyDir'^c עגגלאנד. אין
 אר״ y^yrn נאר גריגדען צו געװארען
 דעם םאר און קאלעדז׳טעס בײםער

 ״נאציא־ א פארמירט זיך האט צװעק
 קאיע״ ארבײםער םון קאונסיל נאלער
o yrn/' גאנץ זאנט <יכסו;נ די אט 

v זײ דאס ׳אםען :" i\ איצױ אויסצן 
 םעוליר, נאר זוי װײם אזוי שװאכען,

y i□ א^טyעדױקײמא״ רץר אין גײסט ז 
 רyמוסט דעם לויט טעםיינקײט, נאי*
̂־זיע ראסיןץ דעם פון  ח[ר םון און קאי־

 אסאסיאיײ עדױקײ׳צאנאי ״װ^־חערס
 זאגען, צו אזוי געהען, װעלכע ישאן׳/
 ׳גלויבט yen: די אט לא;ט. אין ל,א:ט
 ר־yיט,ארב רyאיב קאנטלאל רyד לאש

 די אין גאנצען אין זײן דארף בילדונג
 לאיןי dv טרײד־ױניאנס. די םון הענט
 גרױ די אט דאס ^yr געזאגט אבער

קלייז גרױס^ קײז ני״טם דערגרײכט פע

i / m u i iT w m v i ’o m :
נלױקצן י/ײן דט האט און צוחצרער

אײנפיוט.
 לאזד pn (*יופ1|י גרעסטען דעם

 װאס ניװעגומ *דױק״^נאי וי האט
yrװירקצדק ,י סי| אמ^פיחרט רט- 

 דאס א^אסיאי>״צאן/ ^ױןײ׳ןןאנאל
 ד אמאדואציע. סערקוױרדינע א איז

 דיסט־ 15 אין טעםיגק״ט א אן םיהרט
 א סיס נרעגט׳צצס, 2600 מיט רילטען

גליד m םון טt̂אrוyמי̂נ ip דרײסיו 
 כאוףד עדױ?ילפאנאי דיזע גט.yטױז
 צװ^ יאחה א״ן סון קורס^ האט גוגג

 זומצר-סתולס ענדע״װט^רסען, יאד׳ר,
א ראנען זײ חורסען. און

 irpm און ז׳צומאל, מאנאטליכען
 •אמטי^ד און רyקס'ניכyט אוטליעס,

טעז.
rג אױן jy^n זײ yאםyצנ ס?ויס ן 

yרציהyל ןyרy40סל*ס זײערע םאר ר 
pH ד די נצ׳פי?ט וועחנן ס?ולס די » 

 די םון סדוימן און רyנyמ y^יגסם
 א<ס iyiVaiYO,iH זיך טרײד-ױגיאגס

יעדמר.
 מאגאאד מר. פון באריכט Djn םון

 חנד פון אי רyםyרpyס דער װי^
 אסאסיאי^אן/ עדױקײ׳עאן ״װאר?ערס

 עדיוקײמאן ״ײארקערס nn פון אי
 םעז תאם ?אםיםע/ סרייד־יוגיאן

pס אין אױף דאס ׳זעהן אנט ז  יאמר ר
yנטוױypיי דאם ׳צםרעמנן, א זיר יט 

 אין דץ זאל טיגקײטyט עוײוקײמאנאל
yY3H5| די םון קאגמדאיל אונטער׳ן 

קמרימרמאםםצן. טרײד״יוניאז
רע«ארט§ די ןyהאב ארום און ארום

 עזײד דעם אױף סyראקציc *לע די םון
 -8אוי עננלאגד איז כיטyג קײ״שאנאל

 ברײמ^ א רyרyצוח די פאר נםycyyג
 עדיד וואונדערבארמר א םון האריזאנם,
n װע^כע מיט ^ײםpטיגyם קײ״טאנאל
 באױעגונג ארבײטער

זײן. יטטאלץ
19ס ^לאנר אין

ױי עו צו םיננ װ םי הז. פ ד ע ר א א ס כ מ ס און דר ס װיי
ס ער ם ע , פר אן ני ו אל י ס א 60 ל
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רyBעסrדז

 די ;ןיא«;עהאלט װערט
 אין .,OBVQ זyטl2 איועגכפ« טא;

 בר. מ־ט ׳סט. צט;1 װעכנז•
כ^ערםאן. אלש

 מיטינג לעצטען פון פראטאקאל י־ער
גוטגעדױיסען. און ןyזy^yפארג װערכ

 און װאהלען ןiגוכלyפארג װער^ עס
.o^nyiny והןרט יpצyגאי ברותנר
 *טעבטער, בר. טענעדזשער, דעל

 אונ־ געורען איז Dy ז־אס ׳ער?לעהרט
i'^:yo צו איהס פאר Din iyajynn 

 כייטינג. דיזען צו רע״אדט ןyלyציyBם
 און ̂זyנוםyאגג װערט הרונ:yר̂קy זײן
 Dyi נגעןyבר צו איגסםרואירט רטyװ ער

טיטינג. iy!־jyDip צוס רעפארם
 םון !אריכטעז באארד דז״שאינם די

 טען7 סעפם. און iyD30 דעס אױגוסט
גוםגעהײסען. און םארגעלעזען װערען
 pc rנyרycא;p צוס דערעגאט^ די

ly אפ גיבען ״האיאס״ דער '̂T באריכט 
iy פון םארהאנדיואען רי רועגען i אנ־? 

r:yiyc רע אוןpאסyנרירy,ד דאפ זyר 
Tpy. ״יבײ זאל באארדLטײערyצו ן oyi 

 סױ פאסענדע א ״האיאס״ םון ?עפיפײן
yc; גוטגעהײסעז, ווערם באריכם זײער 
 באיטיאסעז אײג׳טםיםיג ווערם עם און

 ״האיאס״ פון !,,EDyp צום בײצו^טײערן
דאלאר. 200

 ארגאגידײ און אינװעסטיגײמאן די
̂קט האםיטע ^אז  םא־ איהר אריין ש

:jyc'^Dn ,ר און באריכטpyאטyנדירט 
 אויס־ זאל נעדדטערyמ רyד דאט אויך,

 yלכyװ שעפער, די םון ל'סט א מאכ^
 װאך. אין טאג פינף בלויז ארבײםען

 yנדאציyאמpרע אח בארינט זײער
גומנעהײסען. איז דיסקוטירט װערט
 אױפכיערק־ די ציהם רyטyרpyD רyד

 #נאארד ע?זעקוטױו Din פון זאמקײט
 נרױוענס־ און מעמבער׳שיפ־ די זינט ראס

 ;עעארען רעארנאניזירט |yr'T באארד
 ערװעהלט :יט טיפערניאן קײן :אף איז

 װאוד פארגענוטען װערעז oy געװארען.
 ערװעהלט װערט דאלין ברודעל און לעז,
קאכײטע. דער פיץ םשערביאן איזס

iyoרעפארט, א ארײן ברעגגס ׳ 
 אײגנאןך די דעםײל אין אז ניט כער
 4םאנאםע pc 9 אויסנאנ^ און מעז
 ym yאסיטp א ערװמהלם oiyii oy און

 נאדיכט iytn נאכזעהן זאל װאט דרײ,
IV o אדײנברענגען און y u n jy w in 

p □inומyנדyכאארד. *קז. פון םיטינג ן 
 חמ איז ערוועחלט jynpii yנדyאלגc די

^cyr ד. עכעל, בר. קאמים^  און ^
צקי.yגאר

 א ארײן מיהט קאמיטע אפיל די
 וױיי יאזען זײ ןyלכyװ אין צױעריםט,

 האמא זײ דאס באאלד, ?.py די סען
 סא־ איז מאי אײן זyכייט צו זyDלא6rבא

 סא־ אין פרײםאג םען4 דעט ~ נאט
 איי iy;yn אויר ןyבאריכט זײ נאט.
 האנזא זײ יכע1וח איז קײסעס, ניגע

 בא־ ארן צױפריפס זײער כ^גד^לם.
גוםגעחײסצן. װערט ריכם

 pp'tt' לײבאװיץ און ראט בדידער
i פון Dyזיגנאציyר ארײן n אינוזעסםי״ 

 קאםיםק. ארגאניזײשא; און גײמאן
 אגנענוסען, דמנרען רעזיגנײמאנס זײערע

 עךװעהלען צו זyבאשלאס ווערט Dy pא
:*in y i אוק״ ''?my בײ פל^לר tun 

באארד. פון .מיטיננ1נעלסטע
•PVD רעק. ר, ע ט כ ע ש מ.

דיגס* אפנעהאלטען װעיט כײטיגג א
 טיט טע/19 דעס טעפט. אױענט, טאג
טטערראן. אלס גארעצקי בר.

סי:נ לעצטען פון פראטאקאל רyד  ד
נוטגעהײסען. און זyזyלyפאר< װערט
 ״טא־ ךער פון ^לליyp העררי yDנאyג
pm סטעל־ ןיפ אסאסיאײ׳טאן״ םקוהל 
 און עייטינעז איז דזעוירד, נױ טאז,
 oyi נעטאבט באחאנט קורצען איז האם
tpy. פעטאדעז די מיט באארד pc דער 

 זײ דאפ ערי־^רט, האט רy ס?והל.
אדײנצױ א אן יעצט םיהרעז
iyrip מיטנליד נײעyפאר־ ער און ר 
 זאל ארגאניזאציע אונזער דאס לא:נס,

 DP'r באארד עקז. דער אנ׳טליסען. זיך
iy צו פארלאנג דיזעז איבעי i פינאנץ 

 א ביעננען און באטראכטע; צו קאסיטע
y'YHijyr^rjn כייטינג נעחסםען ציט 

באא^ד. םיז
־rytr נ. ברודער pyrny:yo רעד

ע ט אנ ס ע ר ע ט ג ען אי ט ק א ר ם א  פ
ר. די ע עז ל

 מעהרםטע די םון פאבריהאנטען די
 אונכתו דאס דערקלעהרען, ןyלpארםי

 זײ םאר איז אוכדטטענדען איצטיגע די
 הוי■ די פרן ןŷזfארונםערצול אונסעגליך

פרײזען. כע
 זײ איז פאל דעס אין אויסנאהם אן

 אין <עעט פירסע מאנוםעקםשורינג
 םאב־ װאס ת$םיאניע, טאבעקא מײער,
 .םאםיםא״ באװאוסםען גוט דעם ריצירט

סיגארעם.
 םי• גוםע רויכערט ו^ס יעדערער

 םלי א איז פאטיכזא Dip װײס, טסyגאל
 װײס iy סןורם. iyDD2yn pc גא^ט

 יי םח Dרyורrםpמאנופע רי יאס ׳אויך
 עםענזײג \vi^n סיגארעטס פאטימא
 םיגא׳ײעט גומעז זעלבעץ דעם ;עגעבען

ג^ם. פאר׳ן
,yv\ מאנוםעקכמזורערס די pa די 

 אז געזעהן׳ האבען פאםיטא־סיגארמטס
rn דעם nyup*2 מאכעז נעזyp זײ s 

 Wr זײ האבען קןוסטיםער, רעyזײ פאר
, ן ^ו  1רײ6 דעס דוצירטyר ױי ןyהאב נ

 םענםי 20 צו םסnפינא פאםיטא די םון
 םיטד ^ypyl א נעתאסם האט פריה^״

25 □oyi איצט ׳סענטy20 איז ר oy 
 n^ איז םyסיגאר דער pV םז:ס.
y^ytװי .״ pynnc די ?yD^y קווןןלײ 

ט.yמ
 מר נים צםyי ביז האט איהר אױב
n iy irn קױפם סיגאחסםם, פאטימא V 

 ם»ר־ p» סיגאתןםס םאטיםא פ^־על
 אױסנעםינען כיך דאן וועט איהר !זוכט

 זימצז פאםיםא־סיגארעםם די װארום
עולם. גרויסען בײם רyולBאB אזוי

,* ** ר" * tjmao

, װ ו מ »  o w n  n e«wr m u m .
קממיסעס.

!'tvtO ד<ר םון ל««םיט« »
•ארטי לײגיר «»דם«רי

t r o v  W 't m פאי » ,.חר*י)1חי ד
״:7י״>2 ר ,1י? מ׳י מ J ייו f i f im אוי' יור.ד<רrt'vw 6*רמינ<«6 ותלנו

*ץ פ*וי*«?יסט
ט מ ײו ר סי• *

*, _|f •יומויי/ מגח(רם#ג«מי !* )p it 
 פיחחון »רטײ׳|| פאראײנינטפ נײדע ד
1 )1* )«|nw »r « igי 

 *נטידאזם חים1 פיט «ו דןי irun ««ר
 ארנייט׳ןי די וחןלנ׳ן rnjmjro ר׳ום *ו

״' (די זײ *ו נחןנמן ןאגריראט׳ון נ ר י

tm flnv p o 'w 'n , ו ו ײו חןר r» ײ
T 0 «5נױטינ סאטוײן t|1 יfJ ) V i,&ל 

מן דירום או; ״  דך נעצװױמצו די ו
 •ראנחנסװוו n צו וחננחןן ןז

ימאניזאציימן.
w םון םאילאנג חנר o w  i n •וחנר

פארהאגחנלט. דט
ן ו ן ו ו ױ ו ו נ

 11 ליצג ױדאן טרײד וױמעגס רי
נ*- H םאראגמטאלטצן די אז סאררירט

 זײ און ׳רוסס קלוכ y:yr'H פאר זאר
 כאארד רד״אינט דער אז פארלאנגען

ל  אויןי אנטײל אקטױוען אן jyroyj ̂ז
באזאי־* חןם

 לאט ב^וארד רזש^וינט רyד װי אזױ
 ןyרy•ראנל yoony y:y;^K ויך פאר

 דט ער קאן דארוס סארהאגדלען, צו
lyaP’ima אױ- דער םון םארלאגג רעם 

 וױ- H( ער^א&ט0?על בענרערמןונטער
ג).yלי ױניאן טרײל םענס

 נ־ו רyד אז אינפאלמירט, 3 לאהאל
 ח^ט ״גונד״ nyi םין כ-ענטיצ *‘יארסא

 yלyנציHםינ נאןי טyנרyגעװ זײ צו יך1
 כ**רר ivoipytpy זייעױ און מטיצע

̂ט a ?ען1אינערצו^ באיטלאסע; ה n 
ואדד. דדצ*יגט Din צי סאריאננ  ̂ב

 אויך איגםארמירט י^האל לyלבyז דער
̂וכען די אז  ור^טא- רי ןyס,̂דyגיטג ה
>v>m\ נ**רד דדצןויגט דעם םון pc 

ט^.pH 29 זyטDin 20 סעיטעכיבער
הא״ ו״ tH אינפארמירט 21 לאלאי*

o דטגעלײס^ בען n ס c םיז כ^לו n 
ohi׳/ oyi כאאלד רזמאינט n/׳

וסיטמ ©•"!HP ילאנראן ס*יר די ?̂ 
 דיסט לHאנryנגרHק ט^12 דעם םון

 דז׳עאיגט חןם םון םאילאנגט ריקט
ארנײ העל^ען צו ?אסיםע א באארר -- IIMA

r t ii f j h t u  m ti ן י ױ־י י
*in Jt# #פסד'י(<י -i 
*yiw  jlM n fi 0‘i f n׳o^n j ד#י   o־
* n jW w ו רן  } « י י »ן | הטי״ח דו

״ •m w 'u b r /

tn rr^ vw m

 ׳ ׳ :
 יוויג
«ימר

וױי
ס. «  מ

פולטןר
\ דייי m w m  

fw i« n »

ן נריי׳ני י י ײו ט חי טן )y־K ניר־ו
י׳אט יסע

- w  1'*
W t u r w *  y j A  

i i M i W  w w
r # » i i  m 1 ״ • ׳ י ײ י w

 פאי•״ nyi פאר קאפ«ײן oyi אין טען
לאנדאן. גענאסע פאר און טײ

nבאוױליגט װערט פארראנג ־־ pH 
 כרידער די pc נדyהyשטHב yאפיטp א

 רא״שיג וױיסמא̂ן נאכלץ, •ימיצערסקי,
ט.yאינטiH װערט הײדאן א*ן סהי

 כאריכט קאטיםע פינמנץ
 אז באריכטצט vo'ono פינאנץ די
םאר פאנר א יעצס ׳שאפט 10 *א?אל

 סא^טארבעגעם דעם סון yp'CHD חןר
 -yi איז וועלכער <צארף, םײ?גר רyבדוד
o םון lyrnyjyto דיסמדיקט דער ווען n 

 Dyר pc yאמיטp א און אפיס דאוךטאח
*iyo :*tnm y:r צו דף האט לא^אל 
 הנר אז סאליאגנט, און געוחןגדעט זײ

 אין jyc^yn זײ זאל באארר דדטאינם
אונטערגעםונג. זײער
 א כאחױיטעט, yo'o^p םינאנץ די

 ער״ חאט 10 לא?אל םון קאטיםע די
 סאר• דעם םון םאםיליע די אז קלזןרט

r̂טאךבyנyכרוד םyםארחונגערט. וחןדט ר 
 סאסײצט/ קײן צו כאלאנגט נים ר»אט ער
 אינ׳טורט, נעררען ניט אויף איז רy אז
 געיוען ניט איו ער װאס oyi דאנק א

סענש. זונטערyנ קײן
oאםיטp פינאנץ די i,i:yoHPn y 

 ױניאן קאטער די װעלמס פאנד דער אז
 אוי־ דעם pc םאםיליע דער פאר ?אסט

in פאישטאלבענעם זyרטא:םlנ^yכ n 3
דאלאר. 300 מיט ווערען געיעטיצט זאל

גוטגע־ ווערט שאןינדיyר!אטyר די
הײסען.
 אױך באליכטעט קאפיטע פינאנץ די

 זיןי האט 9 לא?אל סון מ. בריידער א אז
 רע• זי און ׳עטיצע נאף טyנדyײyג זײ צו

 נע־ ז.אל כרוו^ר רyד אז ?אמענדירט
דאלא־. 25 כייט ײעדען ׳מטיצט
 yiDi; װערט רעקאטענדײ״טאן די

 דיסהוסיאן. א :אך הייסען
פאללאגגט צײטונג, א ,פרײהײט״, די

y עטיצע. iצורירר װערט פארלאנגט .־ 
מוױזע;.

 ב^ארד צום ב»ריכם םענעדז״טערם
דירעקטארס אװ

 כיע* װעלכער ^ריזyBהאל ברלדע•־
 דע«ארט־ אוט־אוױטאון דעם נעדדשט

: סy;דyאלנD כאריכטעט ׳מענם
װעל״ דיסטריסט, סיםי לז״שוירזי לע־

 א. ברוחגר בײ אסםByגcאוי װערט כער
נונ;. איר• גוטער איז זיף םי:טyג ׳מrננyראז

 pc רyeדדyנyם דער ברוה, ברורער
 נואל״ דעם אויץי אויף פאסט ,21 ̂אקאל

iyp יראגרעס מאכט ער און דיסטריסם 
דיסטריהט. דעם ױניאניזירען איז

דער אז כאריכטעט ריזŷאל■ בױדעד

S T C S  A Q . ' S S a r f . «

ן וו«ט ו י י *ין 1־טוט ײו ו • י גיןי  *יינו
»ד, רyנטfד »י

n׳i מ ••eg ת׳• י*ט װאיי סויי
e s— סטי״יו g גע^חיט r i  g lllfi

» י ו  ״ר• e'g bff'gugJ f־g ױ
 טע• יע־ Dg״g 1 י!«י." די^ס עק^נ^נ״
y ד• t־g ױד#; ד«ר •זן ט־ילײט r*e 

g iy וי iiiJignvyi געײעו r? ig »v־i
■Ui ny »#נס.>,*ג־1י נעםער< m׳ א־דר

 א־נטע־נ״״.־»נ»י די ײז T»־ ‘ר־נט׳יי
v o J i r iw y i " *  oyi i*g ugn•, ׳you• 

n u n *  'yo 1* 128, •וטgpĝ  g
yi*• נױד׳ןי פון ניוריכט ir»־f-,y 
ן.y״סnyוטגJ וי¥יט

Oifl *y^y־' ,,povgrv• כױד¥י
ניו״ אפ־ס oy^gn oyi ׳*ט1דyנyנער

: סyנדŷיgt ריכט¥ט
ig ^yeyn y| 3 ,ד ^ 't־yiJg׳‘D’iB 
e׳yJיyר.•נטg ה*ט l<y גליט• נ. #יד׳*¥י 
ooygyi l’g W און.דעי מאן iv t••• 
ה«ט y^*e »a*yt רי ,lingW טעט

רז  ת^נסט׳יטעז *י טJ8tנטg *ייר '
ii oאיר-ט^ר r  ngj*pg VM*

b דעי n rn v  bgn 0'6g דע־ yur’B « 
r׳g סטײיה,  t־ינ ר«yנדyררgנטyנויד ר 

;.rgnyi *עא־נטט״טעט דער
ר ײדן P• נ ftifPPאױף. נארינטעט ׳

 -ryt ognyi ת«ט «פיס וואייוס יעי ײ
Bיyסיט טר^נעי י y»g3*v yo rB  i r 

gp p^ p,- וײוימ ogn נעװ*לט דט 
jy?ngygp ׳«yin ארנײטער n״ey rr 

o יי;ז r נg$2144,71 טרעף pb. דורף 
י . r  pb vbVpר on gir  i i ’ iK f i i• 

tyjppyj O’Bg oyrgp o ידז רענט r 
 -grtT איידמ pb נעלט די iy>^P *י

 of>pgygB lyr't ארנייטפר רי און בערס
)irgiiy.

ט כאניט׳ט נרודער ײינ*׳נ  ״t’gB נ
י •' נ¥נרעס v רyיyה סיײזע י s o r  pg 

ogn נסזטגט דך« « »g iy>pg׳r n
r״t אינײטעי v .ר מ־ט װייח׳*עסyר 

g חמינינג oyi פין הילפע jy ^ M B r 
ײ ת״.י»נערס pb נ׳ען ח*ט  די װעיבע פ

gױנyנrרgoנטyot b  y ,גע• ארנײט 
jig $1,700 jysgip דינע• ארנײטער ,ד 

oPngygo .:נעװארע
 can ער tg נא־יכטעט כיעטץ נרודער
itm ערפלערם  op'noo די r i ) W go 
oyave : «׳n g n ,גריע; ». נראדמרס(

.gp pig>P Jigli ,.gP Pig*1? I’^go 
v.gBOpg ,ro »ון *ייכטער r tv p re 

tpp קלאו?
 מלע1םינאנ סאריאמס 10 יאקאי

o םון םימ^יימ חנר סאר שטיצע n -פאר 
yiyc-^ rװעלכןןר ׳̂״ארף נמדער ם *v 

o סון m געווען n -ח»ון
O 'crnvo. אי- װצרם ®ארלאנג דער 

?אמיטע, פיגאנץ m צו בעמעגעכ^
באײכם םעגעדזשעו־ס דזעענעראי

 iy דאס כאריכטמט םײננעלג רnברו
 -pyi די ®ון םיאגע די |yoi:y;c''(H האט
 אײדדצמגסס, ממעס םאל װאהלען סטע
י מאכט ער ארן  ג-yoאpn םאלגע^ ר

 דורכגע- ph iy וױ רעם נאך דידעאנס
 װעלכע רp§yv צאהל 1גאנ^ די גאנבען

 אונזעל אין טאג ה״נטעמן ןyהאכ מיר
אינרוסטלימ.

o פא־ ̂,yDo דער )1 n עלסטעז: 
 א*ז ;yr:yo פון ה;yטL״•Hכ זאל יאל-

 ;ד דף אין ׳טױן אנטהאלט 4,צאה די
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i r u*.
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11 *ifg jig , w \  , i r f
pb ׳׳•  “yojgo 1'iygpg fg , i iw r 
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f fg" ״gf iypיי ג«ם ־ m i l •׳*־ל 
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g-P » jyigp־sg'i »f*.-g: ;y דfg  g 
y i'f v rn t.] נ״־» ii ••fg• נ־ט y-g 
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go* ״ oיpיy ,y י rg  !y<*y, /׳si »- 

gf fg  ^ ,BgB ogfl0'־^g •<f jy“-׳iy 
Ogfl ,y די טאלע D'gv.y) yvo'.pyfry 
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lyryn  ,jy s rrg ■  g iy»gi *דע py•
ogr ^ggo H'bipyf געיענט נ־ט •;it 
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gc BjgVPy'V jyoiW'.gB־ yp:־gjy• 
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B9 *ifg jyj'io ogp־,gj ivi• pg ,m־, 
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oynj ,דט I'g fg יט•* pypy |g jib* 
2ngB jypgt jg r“׳fg j ib ip > y ;y i־-e 
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jyy 1 ריט• ■y lyppf 8 *80 •M-
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«־• יע* po :1ג«כ׳׳ J‘8 OV'f■' p בעז
f8J“,,׳.׳'g y J ,'j»*'JP׳i ]»•/׳•: jg•

y ;i -סנ ט,18ט־“8נ p־*׳•ya'g p
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“gej ־גי8 ר־ט g*״׳g rg ,;••f ;yjgo 
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 o'g•• נ• ד׳־יסט 9gp 9׳״g חאריט^

im ?״יינ jys••!• ,“o f *•נ־ט ר; «•• 
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i׳ n  ,pynsgj .;go iv ivsg כ מ  י
09g •n jyp’i ,py8’g*gfi 1111« fg 

oiv irg יי״טע i'V J o 'yoyyj .״לט-י 
«n די f o r  yo*ogP׳yi ••f jib  jys• 

jyjic .׳ןווידינ )ogn iyo9g n r ןיך 
p• נ*ט  - r  8“ .8 jyo'giryn oiypyj 

8 ,yvfbfii־g r * i r r  *y f׳pg pyi 
>.oy;f7

ז י  g jy*giiy> jwiipyj«*ig נעי8 י
ocjgp׳g rp yrn Jg  ny‘yjg«vio.׳ o r

: oyg*cyj jr *י׳ y n  ivfg'p i n
n r  rg n ״*«gB py׳r׳jyo גיס y t r- 

yo30 ײי ■־ pg .« yryo- י• ״ Jig 
-yjou jgppyrri9g o r  ogn pgjgy 

o nyjyi fg לייסען,  TPJPgB jig׳* 'y״ 
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j r g m m ,  'jyva- f,װי ־ yo**? y in 
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ogn ,o?g jg jn y j  oir■ pg oy 

ogn jyo ניט ongoyj o•; jig ojypyj 
;.yp 'ny'gB

p דיס n  pg j j n T P l  nypn 
י גאסימננ י -ngga r פ B w e y  o r• 

jyogpryj.
עקזעקוסײ
דדעממומ
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TO פאלים־זשעו אימןו־ שסיצפ ארכײםעױ,
כארטײ) ס^ציאליסטישער דער פון (אױפרו־ו

 א*ז יזממיײן סאציאליסט״צעד י־ער
 דיטען ®רן נווגנ פולצן אץ איצט

?yny| טפגים די זיך pc .אזױ עדװאכוגג 
 נײ דא אײז אזױ pm אייראפא זיא איז

w n, יױט *n y iy\ אטערי״ סיע^עיע 
W ךער ױס^סעגדען״ קוומד V 'O 

pe די 'mnvt וחודט י#חר מטילינע 
 סון אײס זלך ניכטערען סוחוה דיסיגט״

o n ון« o n ,די וחנינע סוסעי 
די pH ה^ט כײ״חסה גדױסע

 ארגא״ *דנײטער די אדנײסעד-רײהען״
po פאראײניגען אײון«א 

y ארױס ״עסעיעז וײ pn זיך rtn  m מאכט 
 אמעריקא, אין און יןאאיטאי״ געמן

v^ryp] רײ׳ אונזערמ אין אום אױך דך 
 דורך דינען װעיכע חכדים, טאסען חען
 ^ארטראגעז ענטוועדעד סייעענינע דע-

nאנ אין נעװאדען n אדער יאגעדעז 
jn פאד״מםוסט m w מיספאר^ט^ד־ פון 

*;in ^  r .פארצוױיפיונג
 כעסטע ד• מיט םרל איז יוםם ד•

 סון ■ארטײ. אונזער םאד םאוי״פפרעכוגנעז
 נײער מיט גענאסען סומען זײטען אי״ע

 אר־ צו חש? גײעם א מיס ׳כא;ײסטעדונג
איחואיעז. אוגזעדע פאר נײטען

אויס״ האכען קאנדיראטען אינזערע

 ניט װעי״ען מיר אױסדכטען״ געצײכעגטע
 צום לאגדאן סאיר ןyעקט‘עי ודדעד נאר

 ערװעהיען אױך קענען םיד נאר ׳קאוגגרעס
o צום פעגתין דזיעאדז׳פ v u w אױך און 

 עטליכע ס,אנגרעס. צום קאריליז גענ#סע
 אי״ אין ^יקען מיר יזענעץ יײט אסעםכלי

 גילעגצענדע אױך פאדאן זיעען עס נאני.
 סטײט עטיליכע ערװעהיען צו אױסזיכטען
 אונזערע מײןעז זען מ םיד ס^אט^רס״

 איד אין און װא״פינגטאן אי; םאר׳עטעהער
 ארביײ דעם םון ^טימע די זאי !נאױ
 !הערעז לאזען װידער דך קיאס טער

 אײגציגע די זײן אםי;דיקא זאיל װארום
 ארבײ־ דער װאו װעים, דער אין יאנד
̂ען ניט יאזט קיאס םער  װיילע̂ן זיץ םיה

 אורנע־ יאגד pt מאכט די זאי װאדום
 דינע םרן הענט די אין זײן ישטערט
/׳ רױבער
 סאציאליסטײ די איז דײט״פלאנד אין

yr איז נרעסםע די׳ יארטײ a n יײכס״ 
 ארבײטער די שטעהט עגניאנד איז טאג.

 אומגעהײ־ אן פון ״פװעי אױם׳ן ■ארטײ
 אי־ םיילײכט איהר װעט iyD>yii ׳זיג ערען

 —הענט אװזרע אין דע;־רו:ג די בערגעבען
 דיזעד אין ארבײטער די זאלע♦ װארוס

הילםלאז, מאכטלאז, בלײבען רעפוכליק

tm טעו23 רעם םין דידאט w in w P 
דיסטרײןט,

חא״ דיסטריקט ילאגדאן׳ס טאיר מיט
 חאל טאטאד םון פאליטי״צענס די בען

 חאנען די טריק. א ג^אכט יעצטעגס
o צדצדטען n ,אויס״ זאיל עס ^סטריקט 

 חאבען די טונח״ וײער אץ הומען
 א דיסטריקט דעם סון ארונטעיג^וגיטען

 װאוטען וחאס א^גװאױנער ט1מ ׳צטיס
o םאר n א טיקעט^ סאציא^סטי׳פעןp 

 ״משײ• אונטעממרוקט דארט חאנען וײ
 איז עס װאס כויער/ די און גא״טאון״

 זאיעז דארטען אז צוױיפעלהאםט, זעחר
 וועט דאס װאוטער״ סאציאיליסטישע זײן
̂םען״ דט דyטyט רyאב העי

 בײ כאאיכט זעחר איז יאגדאן טאיר
o םון נירנער ,ד n ,דיזצ און דיסטריקט 

 אוג• דעם אריבער׳צטימען װעילען ביתער
 טאמאני■ סון מטזר טערגעװארםענעם

 נאטיר״ בויערי״ די און ״םמײנא״טאון״
 אנגע״ נאר דארף דיסטריקט דעם אין ׳ליך

 פראפאכאגדא, טיכטינע א װערען פיחרט
 דארסען ילאנראן מאיר םח םרײנד איע און

 אז קאנען, זײ װאס איץ מיט העלםען
o ארױסצורײסען ׳פלאן טאכיאני׳ס n 
 זיף זאל סאציאליסטען די pc דיסטריקט

אײנגעכען. גיט
 איג״ אוגזער םון רyמ•טניליד די זאלען

 בא• אקטױו װײטער זיף טעמײי»אנא<
 אױף און דיסטריקט, טעז12 אין ט״ילדיגען

 אח דיסטריקםען yרyאנד אלע די אין
 די קאנען זײ װאס איל״ן מיט העיפען

 דעם אױף קאגדידאטען די פון ערוועהיונג
 סאציא־ דער םון טיקעט םאראײניגטעז

 אכיעריקאן די און ■ארםיי ליסטי׳פע״
■ארט/ ילײבאר פארטער

איסער^ וױ ׳מוצילאז אח ^םום
 םים װ,־יען. מאכטyנ מוז אנהױכ אן

 דצר vu צוריק יאחרחונדערט פערטע< א
 אוױ געװען אױך ענניאנד םון ארבײטער

i הײנט איז עס װי שטום, n ארכײטצר 
i איז דאן זינט אםעריקא. אין n אר־ 

 דין צו געקומען ענגלאנד פון בײטער
 א ענטוױסעיט האט און כאוואוסטדין

 אזױ pא •ארטײ. ■אליטישע ריזינע
 נים מאכט עס אכיערײזא. איז זײז װעט
 וחד געמאכט װעט אגחױכ דער װי אויס
״ע די רען.  די האבען ארבייטער איד̂י

 אנסאנג. דיזען מאכען צו םעגליכקײט
פליכט. אונזער ערפילען ושע אאסיר

כלאפען ניס v לאזס ער
םעייעטאן) א (אניטטאט

יעדאחטאר: מד.
 אזוי ■שום׳ער, א איד א בין איך

 דאנק א האכ יאהר״ גא;ץ א םז־ן זיד,
o n נע־ ניט העגם די־ ד«אנ איןי דואס 

 קי^רלאף, דרײ פיט וױיב א וואמ^ז,
 נעזונט איז לעכצז אלע סיד וײ זאלען
 גוםע םײנע אלע םיט pא אײןי טיט זיין,

 נים איז דאס נאר צזזאסען. פרײנם
 ארויסב^- דא וױ< איד וואס וױכטי^

 א איד בי| ערמםענס, דאס, איז, נען
 אין בין צוױיםענס, און, קלאוקמאכצר,

 רער אין — ױניאז דער אץ סעסבער א
ױגיאן. קלאוקםאכער מיקאגא׳ר
o וועגען n גוטע א איז ױניאן א צו 

o םאד זאך n א ארבײםערnניט, ר 
 מזןנמצן געלע^טעז אזא םיט איך וױל
j ניט איחר וױ n ’Dipon. װעם געוױס 

 דער איז מניאן א אז ואנען, איהר
 דארןי ארבױיטער אן וואו •לאץ, כעסטער

 זא״ אזוי געוױס ורמט איהר באלאנגעז״
 <ןיץ םיו־ אויף זאלט (איהר וױיל גען,

 דאד מאכט איהר ד«אכעז) ניט פאראיבעל
o פון לעבען א םסתםא n... וואלם, איף 

 אײנװעג• ביסעל א געקענם גאםירלױ
 װאס #געלט דאס אבער דעם, נעגצן דצן

 קאסט, מניאן דער צו באלאנגען דאס
 זיף זאל עס װאס םיל, אזוי נים איז

o וועגצז לױנען n רײד, א םאכען צו 
 מאכט אסעססענטס urn אימןרהױפם

 יע, א נוט. באארד עקזעקוטױו די םיר
 גע- װערט אסעסמענם אן װען מאל אלע

 עקזעקוטױוע, דער צו איד חום מאכס,
̂פעל אז שױן, וױיסען זײ און  אן איז םי

 גוט סיר מאכען זײ און איד א אדיםאז
ביכצל״ פײן

 צו שדײבען פיר םאכט עס וראס
זאף. אנדער אז גאר איז אײך,

 א געקוםען יאנג נים איז אומ צו
^ ®יז מא| י םיט סאן א — םקוםות א

 #םיאד דעם נעהסט עד או !■יסקאם״ט א
 איך הערעז״ צו װאס דא טאקע איז

 מיר םאר שוין רעדט מר אז אבער, סײן
 ^לים־םזל׳ניקעס אזעיכע נאןי םאר אח
 םאר אימער רעדם ער בין. איף װי

״מאדדצאריטי״/ דער
 אױוי האט םאן דאזיגער דער אלזא,

 םסתמא — אויג #; געװארפען מיר
אר ם  םיטינ- אלע צו קום איך װײל ^

 איף אז וױסען, דארפט איהר געז.
 און ױניאן דער פון װײט גיט װאוין

 איז דארטען אז נאר, באםערק איך װען
 אהין. ארײן באלד זיך איך כאס ליכטיג
 םיר יאזען זײ אז אםילו, טרעפט אמאל

 מיר, זאנען זײ ;סיטינג צום ארײן ניט
 קאסיטע. אזא און *t» סיטעט יעצט אז
 דאןי איף דארוי :יט, זײ גלױב איד אז

 ניט, נאר נאר דערצעהלעז, ניט אײף
 אפװישען דארןי מען װען װײס על6םמ

 אבער ?ווױיג. א מאכעז און װאנצע א
 גרא־ איןי בין םיטינגען מעהרסטע די צו
 איז זײן, קעז דערםאר, און דא, יע חן
 באפרײג״ אזוי געװארען םיר מיט ער

i ער, אח דעט. n םאר־ מאז, דאזיגעד 
 גע״ אלעמײ אימער 1מי םיט םיהרט

 באוױי־ 1םי ײעט1ט iy און עכעז,1^®
 בא־ די מיט איז ח1צ גאנצע די אז זען,

 באאםטע די אז הײסט, דאס אסטע,
 און ות1כ« טיסיט^ע צעהז אױף טויגעז

 אויס־ ׳וואו*םעז1ונםע1א זײ דאח״ ®עז
 זײ ער, זאנט ׳וױי( ע.1אנדע קלײבען

p זײנען ir גע־ דאחי מען און לאנג צו 
m «אויןי. אנדעדע ט-פענס״ ״

בי־ א איז iy אז ׳איף דענק באמת
 איהם ביז T* כאטיש ׳גצמוכט סעל
 ח״פק געהאט װאלט אלײן iy אז ׳1חױש

 און אייתיפעגט. ביזנעס א וועיעז צו
וױיל ׳ניט איהם 1איה קענט נלייםצן

 נאנץ א זײ מאכען ?זאדען 1אײע 1אויסע
 אלע טאקע זאג איך און לעבען. פײן
i איז װאויל אזוי אז ;מאל n מאמצן 
ביזנעס־אײת^ענם. א זוהן א האט װאס

 ער שימ באאמטע י1 אויף אלזא,
 װײטצר הערט 1אבע מאז. שװארצע

 װיל איך װאס אײגזעהן װעט איהר און
אויסבמיען. דא

iy i באלד 1מי האט מאן 1זעלבע 
 קוײ זאל איף ם1םאםע1םא םוים צום
 קוםם עס װאס ׳iy•״■ א טאג אלע םען
 ,m פאחיכערט iy און ק,1יא נע םיז

i דאס n בעסעחנד א סןי א איז 1■ײיצ 
o n  po סען וואו ,4״סאתחנרטס״ 

 ״אינטצתאציא־ װעגען נים1גא ײכם1מ
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רעראקטארסנאטיזביכעל פןן
קלארק* די װידער סױן װילען 0ןז»

1״ X T יעי
 באישא־ דע־ צו וױידז״&״נאארד, רץר

 ױניאן n צדדים, כײת װעלכ^ ®ון ®וגג
 אײנג/דעטימט חאנען ivopyo®-® די און

 pc באדיאוגנ דער נײ דו׳או?״, מצטען
n□ ,זיו ריהרט ניט, ארב״ס אגרי^נס 

o אדצםאט ארט, סון ניס n, ער װאס 
n ןקוט r צי צוטרעטען באדארםט לא;ג 
 גדױס וױ אױסנעפינען, פון אונ״ט דןר
oy ד ,1 װ״דדשעס די וױרקלין־ זײנען 

 װײדז״יײ•־* דעי װאס צולינ — קי^וקמאכער
 חג־ ה*לט געױאיע^ גע׳עאפען איז נאארד

 אן אטעקטיװ c דער םון פ^י״עטעד,ער
 ״ *עטי רײ;ען איין אין וױידז׳ש-נאא־ד דעם
 וױידז׳ע :;א״צסיסטער •n װעג אין ;עד

אוגטערדנוג;.
V

! דאח צוױיפ•*?, קייז גאודס איז עס
 : ? א פאדצטעגדיג חאנדעיט באססעט ס־־.

 ! כיאנו־ די פון וױלען דעם כי־ט א״נקיאגג
®n icw y,-, ער סארט־עט. ער װעסען ; 

 זא;ט און דערט״ט, גארדט זיך ׳עעד%יט
 צי ברױי ז״ן אין אפען גא;ץ *וױס עס

 םידה זיך א״ז עד יצלע?י;;ער» •דעזידעגט
̂ט עי כעח *?  י די סיט ®א*חא;דערם י׳׳

 ; ;יײנע״ צו ער לא״ ױדאךםאד״צט^זער,
 כייט קאנפערירען אײן אין געהאלטען צײט

דערסאר איז עס סאגומע^ט׳עורעד. די
 סרי װעיכע מסערוננען, אלצ אז קל*ר,

וױידז״ט־כ^רר דער אז מאכט, נאססעט
פוגקציאגי״ צו אגפא;געז קעגען גיט

 א*יג* פלסטעז אין דזרכאױס זײ;ען ׳רצן
 פדאטעק־ דער *ון װאונ׳ט דעם כייט קיאג;
 ביויז מאר דאס איז באססעט כיר. םיװ.
 ^אוק״מאנוםעקט־ די םון װערתצײג דעד

 צו זיר שעײטען זײ װאס ׳דאס ישורער.
 כיענ̂- זײער דנ;•*) זײ מאכען דאס זעגען,

y r|טר װען װארים כאססעט. סה ׳
 אי׳- זי־ין אז*ןי נעהאנדעלט װאי*ט באססעט

 די םין דויילען דעם בעבען אח־ױת, גענע
 דאד די װאיםען פיאו^מונופעקסמוחןד,

 איז עס אילזא, צוריקגערופעז. כאיד איהם
 ניט דע-יאזט װאס ׳באססעט מר. ניט
 ארכײטער* די פון יונטערזוכ־נג דער צו

 זײ מאנוסעקטמודער, די נאר וױידז׳טעט,
 א&:ים אונמערזוכונ;. די דנוהאמנן וױיעז

m קען אונטעיזדכונ; די אז װײסעז, די 
 י ז זאי װאס רעזואטאט, א ארו־סביענגען

 דער »ז ;הארצעז צום ניט ״טםארק דין
 ללאוק־איגדוסכ־ דער םון הױפט״שאשער

 י«;ד אין דײכסטע די פון אײנער ׳ריע
 ,או לעבען. שט״לןעיל א קוים מאכט

̂ר״שטעהעד ךײער ד״אט דע-פאר אט  ן ם
 װאס אילעס, געטאן אנםאנג בײס ניײך

 דער* צו ניט אום געקאנט, נאר האט ער
 צױ זאי וױידזש־באארד דער אז ׳<אזעז

ארבײט. דער צו םדעטען
v

 געטאן ״•ראטעיןםױו״ די חאט װאס
ס  V ארנײט ודכםיגע זײן אגסאמעז $אארד װײדזע״ דעם דאר^אמז צו ניט »
 דעד םון םארמםעהער רער ו*אט. אס

 גע־ חאם כאססמט, םר. ■ראטאקטמו,
 יר די וחניכאר *ו פאדארוגנ, א מםעיט

 אײנ״ געקאנט נים אויז נאאם חאט ניאן
 דער אז נעטאדארט, ז/אט אד מטיםען.

 אווי איז וורבײם וומסעס ^ידזמ־כאארד,
 א אנרימענם, חנס חרך נאיאסיסט איאר־

 גיט סײנונגעז *ודי pn< נאר גאנאן אס
אנין וײן ylov* ,v וו n, אונטערזוכען 

אוקממר חנד נויאייל  אי פארדינט קי
 1.באססע סר. האט — יאזזר, פון םשך דאם

 װײדזמ־באארד דער אז #וױ< «ח ואוואיס^
 נאנן עטוואס אין •ארוחמדיאן ויד ואל

 אונ- ר*ר םים צחאםען אז אנדעותס;
 אויך זא^ װײחמעס, די *ון סארזומגג

 װיסיי ווונטזנרזוכונג, »ז ותחנן נאסאכס
 םאי ■ראתצירט ארבײםאר דאר מלאופס

אריגס. ער װאס נזניו/ דאס
V

םארמטע• אונזערע האבעז אוםזיסם
 מענעדדמער םײנבעת, י. פוײחאר חאר,

 קלאוק דער םון באארד דדפדנט דעם &
 •רעזידענם נאכחער און יתיאן, םאכער

 סאחטטעחעד אונזער אויך װי #מ<עדנגער
<ערם דערחא<םזװ נײער, אטא  דעם *̂ו

 זיץ אז •דאטעיזם-װ, דעד פון טארשטעהצר
 ארד־ אויסער גאנצען ייז איז אאויערוגג

 קיץ איז אנריםאנט on אין אז נונג;
 װײדזמ־ דער אז ; on וחנגאן גיםא מארט

 קיאי, גאמ זאנט נאסיז זײז וױ באארד,
 אויסצוגעסי־ :יױיסגאמ איק נאף האט
po# איז <רויס װי m מניטייכעד7תו 

on  po rrrn i דאס חח־ **וקסאמר

 אין האילט כאססעט םר. אכער יאחר,
 צוזאמען דוקא סוז ער אז ׳י**ח׳ען אײן
 װײדז^עס די פון אוגטערזוכוגג דער מיט
 װאס ארבייט, מאס די אויסגעםינען אויך
פראדוצירט. האט אדבײטער דעד

V
oy פאר װאס וױכטיג, ניט געװיס איז 

 יא־ אן. גיט כאססעט מר. אמומענטען
 אז סעיק, ארגומענט םאר ׳אנ;עהסען כייר

 אבער בעצןטע, די זײנען ארגוסעגטען זײנע
 םאדערוננ גאנצע די אז איז, פוגקט דער
 רעם מיט טאן צו ניט יחיוטין האט

 ער איז דעם םאי ניט װײדז׳ע״כאארד.
 כי־ר װאס ארגוסענטען, אלע די גע״צאפען.

 זײן םאר באססעט מר. םון איצט הערען
 אדבײט״מעסטערײ, םון פעטענט־םעדיצין

 דורך מאנופעקטיפורער, די ״יױן האכען
 אגגע־ פריהער סטױצר, כיר. ראיער, זײעי

 הא* ױניאדםארשטעהער די *םור גענען.
 האם עס װען דאץ, צוריקגעװיזען זײ בען
 אנ- דעם כא;ײע[ װענען ;עהאנדעיט זיך

 גאנץ ערת;ערט האט ײביאן די רידענט.
 אײנ* ניט קײנטאל װעט זי אז באיטטיכיט,

 פראדאק־ אװ סטענדערד א צו װירינען
 אז זעהענדיג, מאניפעקכדצורער, ד* ״טאן.

 אויס־ ניט ױניאן דעד בײ ד^ס װעיען זײ
 די פאיען ;עלאזט גלײך יזאבען פ־הרען,
 דאן האבען זײ גאד פאדערונג. דןוזיגע

 ארכיײ די םון רעדוצירונג א פארלאנכט
 האט דעם צו אויך אבער טעד־וױידדשעס.

 סען האט דאך טיטט.1צו;ע״ ניט ױניאן ךי
 פאמעגדע.* דער אױף :י:ט,יגעא זיך

 זאיען יאנואר ער׳צטען דעם ניז :פ׳ערה
 נאד ד־זערבע. כלײבעז װײדז׳עעס די

 אז טעגה׳ען, מאנופעקט^ורער די װי אזוי
 זײגען קלאולןײאכער די םון װײדז^עס די

 פארגע־ ױניאן אונזער האם צו־הױף, פיל
̂*ילאגען  אויס־ זאל װאס װײדז׳פ־באאוד, א •
 ̂לאוק דעד וױפיל ריכטיג, אויף כעםינען
 רע־ און יאהר 'ד,־רכ׳ן פאידינט מאכער
 אונטער־ דער פון רעזולטאט דעם פארםען

 םארשטע־ די פון קאנפערענץ א צו זוכונג
 פראטעה־ דער און -וניאן דער פון הער
טיװ.

V
 װײדזיש־ דער אז ׳ארלח ^לזא׳ ׳איז עס
 אױם:אב-ן די אויסשליסליך האט באארד

 די פון פארדינסטען די איגטערזוכען צו
 באססעט םר. האט זיכער קלאוקמאבער.
 פארישטעהעד דער זײן צו אננעהמענדיג

 װײדזיש־ דער אין ״פראטעקםױו״ דער פון
 אויפנא־ די נעװאוסם קלאר גאנץ ב״;אדד,

 קײ <«יז אנריכיענט דעמ אין זײ;ע. בען
 ארבײט־מע װעגען דערמאנט ניט װארט

 םאר אנדעריש מען קען װי טו סטערײ.
 באסםעט, מר. םון האנדלונג די ׳שטעהן

 םון װאונ^ נייזוױלמעז » אלס נים אויב
̂ורער די  ניט דורכאויס קלאוק־מאנוםמקט
 זא< אונטמרזוכוננ אזא אז דערלאזעז, צו

V װערעז געםאכט

 די באםםעט םה ארײן <ײגט אודאי
 ארגוםעגטירס, ער ; יראה די אין טומאה

 אר־ די ®יז »ם*ז צום צס םײנט ער אז
i םון כײטער, n פזן און איגחסטריע 

 װער ׳מיר םױענעז אכעו/ ימראי. כמ
 טובות? איהם פון םארלאגנט װער נעט,

 קיי• פון טוכות קײנע גים װי< ױניאז די
i מיט צוזאמען ױניאז, די נעם. n פרא״ 

 ימענט1אנ *ז גע׳פלאסעז האבען טעקטיװ,
 אונטעמוכען זאל ד1װײדז?דבאא * אז
 1םעה ,1בײטע1א דײ סון זדיתשעס די

 באס״ םר. oiyor ווארום םו ;אתיט.
i סעט n װײיצ ? אונטצמוכונג 1דאזיגצ 
 1םאנוםעקט?ז^ די בעלײכתים, זײנע

 אבער איז דאס ? איהם םון עס לאנגעז1םא
 א באססעט, סו־. 1םא ניט גתנד קײן

 עפומאציע,1 א מיט נאמען, א מיט מענש
 מאנופעקנד די אויב חאנדיעז. צו אזוי

 ײט־ טאי צו איהם םון לאנגען1ם* מורער
; ^ "\t< גאנצען אין האט װאס װאס,
o םיט נים n ע̂כ וואלט #ימענט1אג -y• 
W 1זעה װען W ,זײ אױך אם׳טו/ איז 

 םון אנטזאגען צו גאנצען איז זיד םליכט
 אבער עס םום םאחמטעהער. זײער זײז צו

 iy ׳קעהרט1םא 1נא ניט. באססעט םה
 פוב־ דעם גלויבען מאכען צו נאך םו־ײט
 װע־ טובה זײז 1פא עס טוט iy אז ליהום,

 םענה׳ען באסעס די װי אם,1אהו נצן.
i אין 1אימע עס n סטיײח א צײט.םון 
 1פא האױו י1 װעה נעבאך זײ טום עס אז

on ,אזעלכע צאהיעז מוז װאס ױבאיקום 
 או~ אזוי חלאוהס, 1םא ײזעז1פ נתיסע

 נדיף זײן אין באססצט .1מ ט1טםמנטי
^מיננאר* oannno צו

If
 נאססאס סר> ואגצן וא יאס^ר טו

 «ר איםור חאנ^ן סיר <ואס דאסוצינ^
ז ז*גס, imo נאסאס, n צו ?אנט  י
 ראס װאפ ,rniftp סון פרייו חױכאר רער

 חױכי n פון שוטט כאצאחיס, •ונאיקוס
 פיר ן״גען ארנײטצ^ n פון וױידז׳פעס

ײיו ואא זאך n אז נאױיט,  אוד נרינ
 חאלט Of אז אמױ/ װערען. טארזוכט

t וױאען ױנסעחוכוננ, אן כײ יא סױן o 
 אוגטעחוכט נריכדאיו זאא עס אז אױך

" 1ײנ*1 עס <חיס וױ \ר$\,וח *ru t •ורא 
 סאנופעק• פאאוק איחמ זועאכע פיטען,

 סר. דארופ װאאם מאכט. ארס1סמו
n דין מיט צוזאמען כאססעט n o o« 

 ארכײ- חור װאס אונטעחוכומ, אן 1פא
iyo די 1םא גע׳שאפען חאט )p n r tv 'i 
 ט1געםאדע אױך גע^אגען, האט iy װאס

 די װעגען אונטעמוכװג ינדאיכע1ג א
D רי פון ■ראםיטען iniropfouoo. 

i אז אמעחמעה נעמעגט מען װאלט f 
 דעם פון טוכח די זינען אין טאקע האט

o םון ױבליסום, n קאאוקס. םון הױםור 
y אב^ n םה ניט ׳שטעאט םאלעתנג 

»oyoo׳ m ?yn כאא. ין1םא אזױ ?אחנט 
 װצגצן גיט װאדט pp מיט אנט01דצ ער
 םון אםיטען1■ די םיז אונט^זוכוגג אן
 iy װאס אלצס ^ס.1מאנוםעקטישו די

 וױםיא אויסצוגצפינצן, בלויז איז וױל,
iy i וױםיא און םאתייגם 1כײטצ1א 

 װאס ס1אלא1 די 1פא ;יאכט iy קלאוקס
iy װצגען יגט.1ס iy:m o n, װיםיל iy i 

 קאאוקס, די םון מאכט 1y1וcfסטyמאנום
 דער- ער באסצט. .10 אן ניט געהס דאס

o װעגען סאנט n ניט. װארט קײן מיט 
 זיין D03iy tyoy: 1אי־ינצ טען װי טו,
iy כלי, רועגען ג1זא i  iy;yii אינדוסט־ 

yn, װעאמ i f ניט ט1װע t o װי- צו 
ly^nnyi יןי?1ב אין סאל אײנינצ

A
^iyoװי ׳ ;o w y, סר. ;יט oyooH3 

*1 voyאיצט. אונז עסירט i n םאסט 
o טyבאסס .10 אז איז, iy i נא־ אין דא 
iy םון סען i זיך, װיל זי אטצסטיװ׳/1״פ 

ly ׳אלזא iyno 'iiH םון iy i אונמעמױ 
i אז זי, װיל דארום און ׳כונג n װײדזמ 
^ן אין זאל 11באא אנ ; iy iy i:y 1איה 
 ױניאן n װאס צו עטװאס, ׳אקט^1כא
 אס1 צושטים^. נים װצט און ניט קען
iy םון פאליטיק לי ׳אלזא איז, i ■א•1״ 

iropyo.״ y;no; אויף זי צנקט1 מיה 
 אזא איז פאליטיס 1איה דאס ,ojyo^o א

 אימצנד אז ׳טצ1קאספליצי אזא טיפ^
 oyii 1;*שטא1פא פונק א סיט מענש א

lyi'ODn oyi iv :יט iv : iv:w סיח׳ןן 
sh און ? oyi אױף tb  iy i דאר קען 
 םאל: איצטיגען דעם אין אײנער 1נא זײן

 האבען ניט, וױלען oiyiv^opyoi^o י1
 lyonr.n זיו זאל לטyװ י1 אז ׳א1סו

 װיײ די |y:''T oy נמיס װי ׳יכטינ1 אױןי
o ym װילען זײ .1 קלאוהמאכצ א סון 

 סאל אלע 1םא סאל אײן זאל oy אז ׳ניט
yi:y;y5 i צו סוף א \vivv געסאכט n, 

y״ojr 1קלאוסמאכע י1 דאס i] אײנפאך 
 אויך וױלען זײ קלאוקס. יג1מאכצנ 1נאל

 גמיסען oyi אויםהאלטעז 1װײטצ אויוי
 ביײ1א yD1^ י1 זײנצן אס1 אז ליגעז,

iyo .סאיאנט־ 1זײגע װציכע װײדזשצס 
 דאס קלאוק־יקמת. oyi 1פא טליך1װא
i איז n ^װאס יירוש. אײנציג oTy i n 

 האנד־ איצטיגע די אױןי fyo*o זיך װעט
 און .D1nו5rקםyאנוםo י1 םון לונג
 האם ױניאז n װאם טאקצ איז דאס

iy זאל נעײאלט. i ז צולם^  oy אז ׳װי
 1פא סורא האט yo^yii ױגיאן, די ניט איז
i n .אונטצמוכוננ oy ױניאז, די ניט איז 

vtfvu לייגט i n 1אונטyײ11אלע זוכונג 
iy j ' 'o r דוקא זײנצן אס1 נאר, וחוג. איז 

 ניט iyTn י י ז ס.1סאנוםצקממ^ די
 ניט־ 1זײצ אם און אונט^זוכונג. די
o זyלyרו iy i ס1שטא און חויר אזוי פונקט 

i 1םא n םיו מנמןלונג m .די אז יוניאז 
^ בײ^ר־\וײתסאס1א א  ־yp און ניט ם
vi\ װאילט דאס װי ומנחנן, חױיחױרס ניט 

 די אוז גצװיסענחאםטזןםסמ די טאןyגDאױ
yoo33nor .אונטצתוכונג

 יע־ םון םyװ אנל^ש ניט און אזוי
m ־1םא און אויסגעטײס^טם אײנצם 

v:*ov\ די םון האנדלונג די װערעז 
 האלם^ 1סי און ^ס.1סאנוםעקםשו

 איז oy אז װארנ^, צו זײ נויטיג 1םא
 נאף נמזyp זײ אז ;oy*r צו גים נאר

l?'' ום^1יק1צו y i y o i r ^  i f, זײ אז 
T נאר קענעז n n n, האבצן זײ ביז 
m נים א^ײן n  |yo»o .o iny3 •םאר 

ly.iyo ir 1םא i 'y r  o n ער אז 
^if זײ זאל n כלומחמט -n in o 'o 

 שײ און פאחןוםאנ^, של*במ זצנטירט.
jyp אן 1באל *tfn n J פלאץ, זײן אויוי 
i זאל און n נלײר באאײ ifo y io it צו 

ojyo'iao iy װי אחנײם. זײז י i 1םא- 
̂עז עס. לאננט ̂י  ניט 1אבצ oy ױי ז

 זײן אליין, זײ און זײ, ײע^ען טאה
 נ־yקװyאנזp אלצ םאד טליןי1אנטװא1פא
^yp f האנדלוננ. אזא פון צעז y ii; װײ 
iy i •אגגעתםצז נײ iny ii קײן מיט 

v i f  i n»:,\ עכ^ײ.1ימענט־ב1אנ װי 
̂יר זײ האגאן אוראי און  y:i»o- ניט נ
 ׳פויז זיינען זײ װאס צרות, די אן סצז

 האנד־ אזא 1םא אױסג;ךשטאנען אײנסאל
 ^אך איז oy זײ. נצן1װא 1סי לונג.
 לאזצן און ׳זיך איבאר^עגען צו צײט
o n בײט,1א זײז טאן װײדזע־באאה־ 

iy לאנגט1םא דאס װי i ם.1אג י^נ

n  rm n* סאןו
-----------------------------------------------------------K* — 

feT frum  i f  in י -fo  p i ommfe
ן h אום טיגקי^ י i י n קלאאן״ 

ף <ױ אינחססריע ױ f»< ײין י if ii•  f 
 אונגאאי זײנצן װעלכע #יצן1אינחסט

oyi פון ?אגסראל i n ייגסערגצ׳יןד 
• oy זאי גאי in fii o iy o y n n ^א
^ אז ׳גיט סםק קײן ל  פיצזי• װאס א

ly jj^yPr ojyi דאס װצן **ר, ׳צלאגט 
 ט•״ און ,fyiyn אױסג^חרט 1נא זאל
yp בא״ א צו םיהתן !צוױס קען ׳1באל 

 אונ״ y•י אין Jjnyoyoifo 1דײטצנדצ
yiyr יצן.1זדגדוסט m  jyp iyn *אױ 

o אין צוױיפל^ סאסצגט א n, װאס 
oy די 1םא אױםגצטאן װאלט Tife>P 

iyo io פג| צמנ1?י1פא נאתיט^־ע א 
iy i ?דאס װאלט אודאי ארנײטס״צײס 

otioyj צו פיחתן i.iyo פאי גײט1א 
 איצע jyrM yopyn ,lyonopif^p די

 גצזאנס jyp yo?yr דאס ארנײטסלאז.
ifiyn זי•1בײטסלאזיג?ײט־םא1» ווענען 
nyo«׳ ^jyoinyoj פון iy i .ױגיאן 

oy ׳צום ?ײן אויף איז ny^p ,ניטא 
y( א אז n ^ jy  yo 'ii • ^י מר ײ  ארנ

 fefi װצרצן \viv>v: זאל yלכyװ טונג,
ם^ די  אין גצהאלם^ פיל װאלט ארנײ

i n ת איז בײס1אמאדזאציאנס־א« 
ק.1יא נױ אחם

iy ׳יע i ^פון ■וא;ראם גאנצע yo- 
̂:iyנטyצײכyאױסג אן איז ^ײטpטי;yױניאדט און טיגקײט, p .1y גאמיט קצן 

 לויט אויו, און איחם. |y;y; זyצyאויסז
 אזױ גאמיט oy איז סײנונג, ŷאונז

if r . r .ן^ פי y ז?<ילען אױסצו ::*o 
 אן םון זײן סיטגליד^ yiyr^; םון

ly ijo .םײנונג m v\ פלײ נאנץ זײ 
 D3yiy;w’-; י1 לורף ןyא^ויסזא; אס1

 ׳?ליןי1װי ;לויבצן 1אבצ 1םי קייט״.
 כנצ־1דו קען ■לאנלאם :א:צפ לאס אז

i אין ניט אויף און ,jyiyii ט1פיח n 
n״iyo .1נא צו?ונפט n y i״ no זײן 

 פאל׳שט^- iftny.i סוז oy :תנאי אײן
 רײד״מ. אונז^״ע אין אײנינקײט דינצ

oy זײן םוז pc ifln i lyooyB iy i 
iy i 1 1גאנצע ■,jriyooyoכצר1דו אס 

.lyii'D*
o* װען ׳לין1נאםי if2oyo yiyr:*,H 

jyftm נצכ־ א 1איכע יגצן1ומ?1א זיך 
jy:'o 1איבצ ׳טאנ yo^yn ,iy:»iB ױײ 

v:\ נאנצ איןyן oyi lo y ir את 
iy םון ;yoyiyoj'K רי i ,ױגיאן fin 

vmvw yoאל י1 אט ורעילען 'ii; y פמ״ 
:iy נלײבyלא״ די און ,1פאפי אויפ׳ן ן 
 1טוזא װזןם סרײדם yiyr:m אין yג

iy אלץ וחנרען :iy און iy : iy. ^אכ 
 פון צײט די אז דיאם^, װיל^ 1סי

 אײ1פא איז ןyאלטונ:B׳ט און קריג^ײ
 oiyooyo סטע1סעה ע1אוגזע אז ׳1כע

 דאס באזינונג, 1זײצ צו גצקוסען זײנצן
 די אין לטn.א:1yג ןyהאכ זײ װי אזױ

 נים װיים^ עס 1טא יאהס 1פא yצטyל
iyj|װאס ץ,1א אז ׳ניט װיילזןן זײ אויב ׳ 
 fn,װאyג טאזyאויםג איצט ביז איז
 4צד»םאכע און ןyאכ1צוב jyiyn זאל
 .1םי ifiyr זיר, לאכט אוגז װי ׳אוז

i 1 םון סםניס די ״»וין nימ־1צו 1אזינצ 
 אין oy inyr 1סי שכל. צום קעהתנג
y1 oyiםון זולטאט oyi די םון מיטינג 

 וחןיכיר םייא^םיא, איז 1חלאו?סאכע
 oowoyj םאל yאל 1פא אײנםאיצ האט

iy צו סווי א i צזממד י1 םרן בײט1א 
iy i און lyoyio. 09 זעדזעז 1מי fn 
o n װא• צוטתי, פ<ן װאוט ויםען1ג 

1 in n o,ת מ ly ײז rfiy jyo ר0 פון 
 צד ניט אגען1נעס חאט .15 ?איל
 םאו*־ י1 אין אז אויך, האםצן 1מי וײק.

n3yoip אן םון װאח^נן nwpytpyפש ו 
x אזיגע1 די וח*ט לאפאל דיזען fn n jy 
 או־ױס־ ?לעחןר נאך זיד tntoya צום

וױיזזנז.

 nנyבארײם א אױן ifnyr 1מי
nr :a iin jyם ifiyoya #1יא נױ אין 

 חאיד גאנצע י1 .אויף אכםאנדיג ניט
i פון מונאים י1 װאס צ.1אפאנאנ1פ n 

o• אן. פידירעז ױגיאן jn 't y i •ילעזיג^ 
;iy חאם ̂yoyy ,א צו נצהענדיג װאף 

o 1 פון טיטיננ n1םי 11באא ד»אינט 
oyn  i n םאר־ יצ,1וסמ1אינ װײסט און 

o y r n ^ a סיטימ א צו יג1װי^צנ ניט 
i פון n אוrאניזאציאנp-Dאםיטy ח® 

mo o איז װאלכצ .1 ל*<ז*ל ifo n iiw 
 את* װי ׳אן1 אןן מב^ינסע. yp^': י1
עחפיי• זײן גצוחון איז oy םאם1װא1ע ^oyo אזוי נען, iny :w איז ifn fi י  י

• סיס צליכ?ײם.1הע רי און אכטונג  װ̂י
n זײן איז ער רyכ y i  ym p, וחנ״ײ אין 

iy  iyo װאס א^ץ, נעזאגט זײ האט i f 
m אוים׳ן o«.iy3 האט i» ,i, 1זײנצ 

 האבצן זײ .infeiiyj זyoנוyאויםג
:i.iyty שיל איןy1זינגy^ניט ז o n פחד 

iy םון זידצנם i 1ע1א ’iy :y ^פרא?צי 
o 1גא jy i 't n i  on םון i n 1גאנצע 

ר חאט אם1 און 1̂ואנאpyנ1yאינט י
n זײן אין :עםאכט יזלאי נאנץ n.

*

 נלױסצ 1אונזצ זעהע**אז. 1מי ׳יצ
B’enyaopo אײ ניט אוםן במום איז 

i n  no ryupyj D ii'ty ;iya
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y פײי *װײטור תר l m
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an■ םיפ »ון ■ת*די««־«ז  TYW<H 
סורו »ון זדקלומ n װיי w |ײו t n 

יײ>וי•(.3פרנ* דןר «*ר
on mm ר סון טײ< ור׳פסון ̂ר»ס יו  רןד||- דפ שי< ד» פיר װיי •ר

̂ותפאכןר ד  ‘I#N» 91< 1י*זי זײג׳נן ק
t 11« *יוםס1י די דורך ר«ן4* to M it t•

im «ס חינזיכט. יז«ן1 m מו  ׳•ריטע ן גוני
t■ 1 *וםײ׳לט ארנייט די» i r m*י 

m voni \vv 9י909י3 און J'N m n n t 
i»M>t i די m r ו#ר«|1 אױ^נונימון 

הר  דיי, f* 1* ארנייטור, סעחר און «
d m דרויט!(/ אין גאנדןס נ<ײנ«ן װעלען 

irw » דורד הילןי קרי;ען ז»ילןן a o 
oyivoiiwn ,טןונד n ר- $9ל װו׳־כון• 

in די א־ן נ״ט«ר v v לןן • װן  ני״וטײן
 •<א;. ״ןסױרדזמןנסי״ »ן ז א דאס ותן.
 ראטע־ «וו אננענורון היט^ן זיינען דאס

 *־BM אונז »יז װעיכע לאגע, « ע;״
m אומער־כטורהײט, לןן ' v ii אדןי א׳ז 

אוננ, imipy; אזנז  ט־ר װןיינו אױוי ■ל̂ו
 נוחונט דט און נ«ריכט ניט זיך ראנען

ט, כ־ן איר ױכסון. ײנ רי נו  אױנ »ו יי
 םון וחןרון אויס<«;ומו| װעט «לאן ר־וער

 נײסט ריכטיגון דןם אין תיןױקפאכער די
ון «רלי'טע2•)!או-ט־ רי און י  איהם װו

ױ11כי׳ «ס װןט דורכס־הרען, ריכט־נ  זײן ל
 ױדןון חןר םון םיטנלידןר אלע סאר

 יו׳ר או| *ייט, טיעכטו די חרנ^ו׳טטווען
 נאראקטוי דןם סלאוסמאנער, די נעדינ

ר נין מ׳טנליחנרמאסט, נרויסע די פון  יי
u אז אינעי^ײנם, n n r• ויין ט^ן װוט 
 נאײ, טאק« או יידן פלינט, נר-ערייכע

 I* סיוזלון זיך ווןט ט«ג, נעקסטע די אין
 ׳•טיםונג, נעדריתט«ר רער אין ןגדערוננ

 -ao?‘a?P די *וױ׳אען חער׳אט עס וואס
 ארנ״טפל^יג* אי>וטינ« די װעםען נ«ו,
נעטראפען. ׳»טארקסט«ן אם האט ק״ט

׳ אנ«ר או׳טטןלען, זיך װעל איר י ג י
 ט״ל ;run;* on װעגען יעננער, סעל
 וואם טײל, דער — ■ראנראם דעם פון

ir ארנ׳ים דע,* ט־ט טאן iv האמ u  m 
 פאר נא־ סאםענט, דעם םאר נלויו נ־ט
«ײ!יג»ט. וױינמר און כאלדינער דעי

 נרטס8•י יייז •ונקט ער׳אטער ־ער
 די ארנייטס״אטונרען. קירצערע א-ז

 סיור איינמר ארניינמן קי׳איקסאכער
 סאר* אין ױאך. 8 ׳*טונדעז םערציג און

 טריידט ארנאניזירטו אנרערן םים נל״ן־
 -n »י| נמאננען װ״נתר םיל זיי ויינןן

 יױ די אנער *רכ״טס-ווײם, די ײיירען
ױיי וױיסןר, נאך »חן נדז גי*ן  וױ8 ו

םרייד. די פאדערט
 חנר אין «ראנל«מע נרויסע רי

 no at סיזןאס. די איז פאאוסס־טרײד
 די אזוי װי סיטזדל a ווערזן גןטונען
 די אזױ װי םארלזננאימן, צו סתאנם

D׳pyf סאר* »ון .1*רקידמ8 *ו «ייט 
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 אויי 190ר*9 09י אלם ■ונהט דיזען איד
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 תוייס׳ די חױאם־אימי, ותם איחאמז
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 •ראנר«ם »וי«׳ן •מטס *וױיםער דןר
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aiYvai• ון* i״yj ׳jTiaa YrrmY* •m  Bfri ,191 .d(Yin ia ima on « am ,mao am ניי׳אטיי״ •טגד 
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8 iyiyuיס m oiYuai'a ta ,ארנייססר
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tffnontm m  >at o>YroiYH8׳j a n׳

ױ, an ,iYap3ia Yia ♦i 1 י
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in  lYsa .!ala larloaariYoni a 
a» w* יי «a איו ow« הוי«ט m a 

m ׳ '8 אינסומ^ זײןlYXra |ala
ta נסים, די aan זײ iy k v יי יין 

pam ײס* m  pa ,אײ* זימד איז ימיןן 
mai Y3Y3 דםa;♦׳ B n  ,in iaro

ln׳r .i883״ iaו ימתנ* an •
331)1183 IT ’l ♦11 Y3lYf ♦1 |” f 0Y11
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i aimחיט8*838י1א ״ tm יט1 די 
JOBtO

oma iyo אין iyb in סתסני* איז 
B33rmrY>3a tmo w o  am .taiat 

tarusasia w tnm יי i r e ’n a i

 Y3>m ,V13H3M81■ •ארדרעהענדער
 סממיי סיז laiaiw *;נעםיהרט איז

ײ* אױכ |,1א ).Y03Y0Y1 לחאסםע1זזו
 •pini םיר t»nr ים,3 זיך נארען סיר
 oa mat װסרום נד,1נר קיין ניט <יד
 סון 1Y3Y1B נרויסו ע,3טעד. *לע די

 אויס׳■ קענען ניט נראם81■ ׳אלעז־ננ׳נר׳ם
 IYUO זיי קענען, זיי װערען. !עפיהרט

 וי•1נ אונזער װען װערעז׳ אויםנעשיהרט
 <♦״80 אסת «ײן װעט םלםנעסאי• סע

 mn3 איהרע »יע םיט oan.pa דאיייש,
*T אר־ 1נרויסע דיזער םאר נעהםעז 

נײם.
ארכײםסלאזע! אוגזערע ניט געםט1■א

i זײן דארף דאס n איז שי־אגװארם 
 <־8® איע איז דחע קלאיק־•שא• יעיעז
 װעי־ קלאוסמאכער, די װאכען. נענדע

 די, שא־ זארנען מוזען ארבײטען, מ׳
 אײכ :in װער ניט. ארכ״טען נוולכע

?1 ױם «ן ״ ײ װי  ז״ע״ אז ;יט, ך8י ו
 pa ׳שטאדבען זאלעז 'יניאךבר־דער רע

 דויו געםייבען װערען אדער סמנער,
 שרעק־ V7in׳׳enaa *ו םארצװ״םיוננ

״ וױיען נעוױם האנדיוננען. ליכע  ו
 רארפאן זאדען זיי 1א ניט, אייך

8* <ער<״8 צו װענדען ייד D r7 rrn־> 
ײ זיי וױ<עו o»>a ד»ם אויכ איו •1י

 ,iaa>m זײ אייין ויי tauo דסן ים,3
pa ויי <ײנס ווי Y3YB| 99 וייfm,\ 

man oai ׳סױן סיר pa oKirnna 
>3 iyo»y1כ<וי .מחןכסינקייס*. ולמר 

״ r׳׳i pa •יסמנט װ u ,טאח־ינססןן 
IY3YP Y31Y33in n 001 ♦1 |1א » l’lO 
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 na»3i mat ױסינ.3 נט3נבאדי1א
 <יינס ױ1א JY3YP Y3>n ע,18ארנייםס<
 תמ• איערלײ סון man סארםיהרט

 '80 )?״מ3א״ני 1א ?ן,1דערשיה ;אגען,
 18' ׳018ײ 8 <ױז3 ניס איז ריטעם8<יד

o אין ױירקי־כקיים, נרױסע 8 n  iVTi 
 113אי umaoengB סעהר נאד דאם
 ־W <ע,8 די םין מרדדוס *ום |8װני
m 1 סס8נןרי בען8ח כע nvr איחד 
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קומענדע די אץ ארבײטער ארגאנידרטע
. װאהלען  גענעטען י?*נען דיט׳< צ״סומס װון

 סט״סטעגט א טאנען צו נ^פ^ןרס׳ן
fjrjjrn «1 ר jnjyoipק*ד ®•ן ריוחיען 

jrijm ,am| ו*יע, דןר o r רגיו״ •ד^ 
p v t v j אין ״®•ימן װויען ס*ר”ארכ 

oו רי r  j j r m «עײיאיטען יזענען ד 
p> פאײ די און *ױס(*נג מנר דין 

 דעם פין ארנייםער n פ*ר דמסטען
o n  p m m i די ®ון «עח*גאר 

10” MOOT* ̂זעצגעבעגרע  קערפעײ נ
®**pro, ,* סעפױעינ לאט װ״ און וו/ א 

 סט״טמעגט ױין *עצרױנעז וסססארס
;װערטעי ם*מ*נדע די ודס

גאייױ״ יצױן ה*בען *רנײםער *די
גע־ דצפיגיטױתן א נצװיגען צו

 iv וױכטיגקײט נוזיסער פזן ודגס
 זיי :ם*יין אפעריקאגעם גאמתן דעם

 ®*ײםיסענס רעאקצי*נ*רע די ה*נען
j אזױ y r r m n םען אז טױט, אױף 
 געקסטען דעם אין אז זיכצר, ״פױן איז

 או;־ זײ פאר דין עס וחןט קאנגיעס
װעל־ אירכעגד דורכצופיהרען םעדיף

געזעצע." תאקציאגערע וױנטיגע כע
 וױ דכער אזױ ניט בין איף סייא,
 וײגען רעאקציאנערען די אז ג^ספערס,

 אז טױט״, אויןי ״דערמר^קען אזױ *ױן
o אין n געקסםען o n ;;r זײ װעיען 
 •ױכטי־ ק״ג* חדכצוסיהי־ען װא:ען גיט
 ®א״ אונזעי־ע געז?צ*<. רמאקצי^נערע גע

עגס  זאכע: סף א געװא־-ט ה*נען יליט̂י
 געריכט. ;יט דך מ׳ראט װעיכע אױןי

 װאס פראגע וױכטיגע א אויך איז עט
pro געזעצע״/ *רעאקציאגערע אן רופט 
 רעלאטי׳ א דאס דאך איז אלמסעז גאך
 הײסט אײנעם נײ װאס באגריף. וחנר

.w r w n,אנדע* נײם גאר הײסם •־״ 
 א ביז אז אכמר ״■ראנרעסױד. חנן

 פא־ די איצטער זײגען גראד תודסען
p ליםי^נגם n rw  i f p r r w — וחד 

pun o n  po, קײע זײן ;יט זיך, דוכט 
ם״מגמן. זװדי

:נײ׳פ«י<צ איין אין אט
נעקו־ איז האררינג •רעדדעגט ווען

 און קןועערס אמריקזמעם «ום םע
op a jjtfm p i א ווערען געפאסם ו$ול 

P'ftfftjn ארעזידענם רעם גאכען *ו 
 קויה־ א ״אאאינםען״׳ «ו סמנ<יבקײט די
>f\ ,־לי אונםערזוכזן ״ןוו ק^סיסת 

fpopsc ̂ז איז ̂ז צו וו*ס כאריכם  צו ט
 אינחסטרי/ קדהמן רי ססאכיליזירען

o*r אג־ איז גנװאוסם, אײנער יעדמר? 
 דאס האבען סזנאטארען און טתסלייבת

 כדי איז אבזיכם די אז ןװנעמבען, **ח
 מדפא־ ןוו איגדוסםרי סויחלזק דער אח
 דער צו עהנייר DD®*nwnpp א םען

אײזענבאהנען. די כײ ב*ארד* ^ײכאר
פראנע, די נעמםעיט ם׳האם װען

 אויםם^ה וועט דאס נוםעס םאר ױפס
 אײף *ננעוױזען ענםםעי אלס םעז האם
 די וואס װירקונג גרויסעד גוחולדיג חןר

̂ואדד״ ילײכאד *רעיילװײ  געחאט האם ב
 גע־ םיינונג עםענםליכע אן בא^פמן צו

 גוטען דעם און ארבײטער, כאהן די נען
 דער נעגעבען הןוט Dip וואס אויסרייד,
 דעם אין ארײנצרמי^ען זיו רענירונג

 אנ־ אויך מ׳האם םטרײק. אײזענבאהן
 אונבאמםרײטכארען דעם ג^דײםעט

איײ די בײ װאס דעם, סראץ אז ׳ם*קט

 װאם ׳געזא;ט האט גאטפע-ס װאס
 אױ סעקרעטערי װאס און ;עטאן, האט

 — םאר, איצט ^אגטr דיױױס יײנאר
 זיף האט א־פידסטרא^ע הארדינג די

 די פא- דעי^ראקען אניסעל םארט
ױניאנס״

םײםאן. כ. טון

 סטרייא אין ארויס זײנען זעננאחגען
̂ײגער א ביויז  ארכיײ אלע פון טײל קי
 רעגי־ די פונדעסטװעגען זיף האט טעד
 םון אױסרײד דעם דורף געקענט חגג

 דעי אױף גאנצען אין ?גטעלען געזעץ
 אין װעהרענד כתים, כעלי די פון זײט
 אר״ v*ל זייגען אינדוסטרי קויה<ען רער

 די און סטרײק א אױו• ארויס כײםער
 טאן. געקעגט ניט גאי האט רעגירונג
 װאיט עס װאס לכושל, ׳םאר זיף ׳פםעיט
 בײ ארנייטער *לע װען פאסירט, ;עױען

 אױף ארויס נעװען װאלטען נאהגען רי
 יעגײ די דאך װאילט דאן סטרײק. א

 גאנ- אי׳־ר באנוצט געװען יױרקליף רי:נ
 ojn פאכט צױױיע און םיליטעריישע צע

 •יעזי״ װי אוגטערדריקעז, צו סטרײק
 צי געסטרא׳טעט האט הארדיג; דענט
 פין צאהי קלײנע א כלויז כאם־ט ׳טאן

 די ביי געסטרייקט האבען איבײטער די
 האט טיגעס קױהיען די בײ באהנען.

 גאגץ געטאן, ניט דאס רענירוג; די
 רעניױ;; די װאס דערפאי*, אײנםאף

 אױס־ געזע^יכען דעם געהאס נים האט
טאן. צו דאס רייד

 האט האררינג ®רעזידעגם װען און
 הא־ קאמיסיע, קויהלען א פארנע^אגען

jpi זאנען צוױי אז פארעטאנען,, ארע 
 גע* קאננרעס נעקסטעז דעם פון װעילען

 אין אױך באיטאםען צו )1 : װליען םאן
 סארט םין א אינרוסםריע קױהילזןן דער

יןי נאאיד, ײי ״רעייװײ רער צו עה̂נ , 
 דער געבען צו )2 אזן ;באארד״ באר

 סאכט, מעהר באארד״ טיבאר ״רעילוױי
 פאר־ קעגען פאקטי״ש 6זאי זי אז ׳אזױ

סטרײקס. װעדירען
ט פאסירט האם אלעס ראס  סיט ער̂י
 װאס ראף/ און צוריק, װאכען עםיליכע

 דעי אין אונטעסשי־ר גרויסער א םאר
 דיזער צו רענירוננ דעי םון האלטוננ

!פראנע
 סעק־ האלט אקטאכער טען14 דעם
 רעדע א דײוױס, לײבאר, אװ רעםערי

 אפ־ דעם פאר אגיטירט עד װעלכער אין
 באארד. לײבאר רעילװײ דעד םון שאםעז

 איס באארד דיזע כאראקםעריזירם ער
 •ארטיזאן ׳>גרנםע:טאיnאיrװאסיp״ א

 }רבורים הערט איהר אינסטיםרטאן.״
 נאנצע קײן ניט ער^טענס, איז, עס

 ״קװאסי א נאר אינםםיסוציע, רעגירונגס
 ביזיז דױיסט, דאס גאװערנםעגםאר/

 אינסטיטוציע, רעגירונגס א ״כמעט״
אינ־ רעגירונגס ״כיצוםר״פטע״ א ארער

דאס א»ז צוױיטענס, און, סטיטוצי^  ייין אעסטיטוצ̂י ״•ארט̂אי׳א׳ן״ א
 ••עדדעגט פון טיט^יד א ואגט דאס

.MV2HP הארדימ׳ס
 צוריק חד׳פים ואר א מיט ער^ט

 rnpovo ן”ו אץ •רצדחוגט דער חאט
 ”״רעייװ רץר אז נצזאג^ קאנגרעס צום

 געװארען נא׳צטיטט איז 4׳נאארד לײנאר
 גע• אואעטעט און קאמרעס דעס םון

 עס אז און •רעדדעגט, דעם םין װארען
 קצר§צר- ״רע^רומס א דאױם איז

ד”1ענט״ װעינער׳ס אוגטער יעאסט׳/  ח
 םון קראפט גאגצע די ״צטעוזט עס גען

 איצ״ און רעדרמנ, ארעריקאנער דער
 מידסטער ארנײטס דעו שױ\ קוםט טער
 זאגט און רעדרונג זעי״כיגער דער םון

 גאג־ אין דארף נאארד דיזע או אי״ז,
װעדעז. אוגע׳צאפט צען

 האט ליינאר אװ סעקרעטערי דער
 באאדד״ ל״באר רעיי״וױי ״רי אז ;עזאגט,

 צו אוגםעהיג איז ױ אז נאיױזען, האט
 ד/ םון האםנוגגען גױיסע די ערפילמן

 איג־ און םאמע״פיאגען ױ האבען װאס
̂ס טער׳צטיצט  אינ־ םון מיטעד א א
 אײזעג־ די אויף םרירען דוסטריעי*ען

 אן אז צוגעלעגט, האט ער נאחנאן/
 אײזענכאהן ׳פי״יכטען צו סיסםעם אנרער

 װערען, נעפוגען םוז סכסוכים ארנײטער
 בתים בעלי די איכעײאזען זאל װעיכער

 ״זיף םעגי״יכקײט די ארב־יטער די און
 האפ־ דער פון פיײ אױסצוגי״ײכען׳ ארײן
 האיבע-אםיציאלען אז ׳טורא אדער נומ

 צו אום גאז דיער ארײניצטופען װעיען
 ׳עטיחעי זײעד םון געיױנט יי לעגען

 דײ י*טובל װאנ^אי־ יער אױןי אײגפלוס
״צד. יענעם ארער זען

 זי:ען אין כראי דערביי איז עס און
 איז דײוױם סעקרצטערי אז ׳האכען צו

 זאיען װאס מענ׳צען די םין נים ח^ילזז
 אײגענע זײערע אין ״אינסומענטען״ זײן

 םי־ די פון ניט איז דיױויס רײהען.
 עריױבען זיןי זאילען װאס ניסטארען,

 מײגונגען, איעענע םים ארויסצוםרעםען
 מיײ די געגען זײנען זײ װען דאן אפילו
 אדכײניסטרא־ אײגעגער דער םון נונגען
 סארט די םון גראד איז דײוױס ציע.

 סרינציפאל דער אז װאס סעקרעטעריס,
 װען און ער.. ניסט טאכעקע, יפמעקט
 אזעיכע םיט ארויס ^וין םרמט דײוױס

 אז דײםליף, דאס צײנט רײה סאיטען
 אדמיניסטראציע האדדיגג דער אין

 םײנוננ, אנדער גאנץ א איצטער העחשט
 װי סםרײתערס םיט נאגעהן צו זיך װי
 סיט אדער צװײ מיט נעהערמט האט עס

צוריק. דרײ^חרמים
 vלvש: דיזע געבראנט האט װאס אין

 קיײ־ א גאר ענרערונג? וױכטיגע און
אין ®רײםעריעס עםליכע די :נינקײט

 נע־ האבען װאס סטײטס, םאר^ידענע
 אונצוםרידענער אן עטװאס אז צייגט,
 אײסצודריקען זיף נעזוכט האם געםיהל

פאליםימ•
 האבען םזןיד עקאנאפיישען דעם אויף

 גראד איצט ארבײםער ארגאניזירטע די
 סר צו שטארה זיך װאס מיט ניט

 םון ארויסטריט ל/ןצטער דער ריהמען.
 ״ביג די אז סטײסםעגם, םים׳ן ׳ליע

איז ױניאנס אײזענבאהן די פון םאור״

pj i יו און j i f i  vn D r- 
ח יכדכט^ןי מ»רןן in נ to  ip אן 

p” *do dvj^dv^ n די אױוי iPimti 
 דצפ אױ(י איו אוגמ^גליף/ אנסאיוט

p ׳צום פעלה עחאנאמי^ען it/ יןןר 
אין װאס גרצסטצר
iMfinp w אלועמ״ן m ד  י

i טענרעגץ די װאס ׳צטאט f> ץ  װאס ד
 אום ארנײטצר די פאראײדנצן צו ט^חר
PW דעס אױןי סאכט וײןר 'W W P) 
 נצחט ׳צטארמער, װאס זײן זאי פעלד

/ צובחנכ^ן צו גאר מען  אױ(י א^א ד
נניט עהאנאמי׳צצן דצם  דט גאר ח^ט ̂ג

 יטונח עגדערומ אן מאכען צו •אסירט
 , אױג פארקעחרט. נאר ארנײטער, די
 עגחנהמ אן r םארט דארוס איז עס

 נאחױיטצט, גאמיערס וױ נעסערעז, צום
 ארו סעקרצטערי םון ׳צםעלונג די װי און

 נלױו דאס איז דײטליף, צײגט יײכאר
 •אליטײצ^ן דיעם ׳עטיקעיע דעם דורף

וױנטעל.
קרע• נאגצען דעם דט גאספערס און

 עי פר״מעריעס. די צו װירקליך דיט
: זאגט

 אױסגע• ױ\י האנען ארבײטער ״די
 דורף, •רײרעריעס די אין געדרילט

 לאגדידאטמה צו געגנער׳פאםט זײער
 צושטאגד א צימען רעקארדס װעכיעס

װעי• און רעאקציע םארפרױחנגער םון
 הארםאגי אין ניט דייטליף זײנען כע

pרםניpבאד און םאדעױמען די מיט r 
/ צײטעז. די פין

 געיצטאנען זײנען ארכײטער *די
 איגדיאגא, אין דו סענאםאר געגען
 דאקו״ נארט אין מעק־קאםבער געגען

מי׳שיגען. אין דוכערי געגען און טא,
 מ. ראכערט םאר זייגען ארכײטער די

 דזמאהנסאן, הײרעם םאר לאפאיעט,
 פיג״ און יארק נױ אין סמיטלן פאר
פענסילוױיניא.״ אין טישא
 פון אײנעם ;עםרעכט האב איןי װען

 : לײכאר אװ פעדערײ^אן אסערילואן דער
ט האט גאםפערס װאס דאס קומט ״װי  ד

 יאנדאן, מאיר םון נאםען דעם יערמאנט
 אר־ די װעמען פאר די םון אײנער אלס

V בײםער \ p n p o v M גע״ םיר עי האט 
דער״ ניט האט ״נאםפערס :ענטפערם

 טיר װמיכע םאר די םון קײגעם מאנט
 ער זעלכסט־םאחצםענדלין. שםעהען

 גאיאן, דזמאחן דערמאנט גיט אױןי האט
 די םאר האדעיסטאן. דזמארדז׳ע אדער

 פאר^טענד״ זעינסט דאף איז אײגענע
ך,  אז מעגליר, יטטעהען.'׳ םיר אז לי
 םעג״ ענטפער. ריכטיגער דער איז דאס
 וױכ״ נים פיר איז דאס ניט. אז ׳ליר

 בא״ צו גיט קײגעם דא זוף איך םיג.
 זוף איף םארענטפערען. ארער שולדיגען

 דײט־ אזוי ארױסברײגגען צו בלויז דא
 אױב אז :עראנת, דעם סעגליך װי ליף
 װעיעז ארבײםעי ארגאניזירטע די

 אינטערעס לעבעדיגען א ארױסוױיזען
 װאדזלעז׳ פאליטײשע קומענרע די אין
 אלײן זײ װאס דעם אין כאט̂י זײן זאא

 בא־ און םרײנד באלוינען ״צו פרעדיגען
 איז, דאס װײניג װי םײנד״, ׳טטראפעז

 רעזוי־ עפעס ברײנגען פארט דאס װעט
טאטעז.
 די אז כלעבען, צײט, ש,ײ\ איז עס

 ארבײטער אםעריקאנער ארגאניזירטע
 יע־ םון סמגים צײגען אנהױבעז זאיען

!םעלד פאליטי^ען דעם אויף אױך עןב

ô/acsc8ap«93MBjfiwarHrw:ffi<m]a»Q^^ שארןש און קורץ
ג 3 י. םון

 ליידו״ אליאס גאלדפארב, סאקס ״דר.״
 װי״יל װײס, װער און ®עמראוז׳סק/ אלייס

 אמזןלצ. גייע » ׳ייוין חאמ ,Bfn עד בעסען גאך
onviy ײ םו״סניתז אין תעליזגז «ו 

 ער װןם ארסוז, רזימער חד יון ס*לד#«ען
 ׳סגײדער די *ון םו״טירער חוי•® דער זײן
 די װעלכע םיט םיליאנען־אעקטארי, דער אין

 באגליקען *ו בדעח חאמ ״אסאלגפםײטעד״
 געװים איז ד^אב אי«םיגער זוין רוסלאנך.

 דער איז דער*אר אבער בכבוד׳יגעד, םעחר א
^ב  (סו־ ״»-«^װלי#ױא»ףיי״ »ן פון דז

 םע;־ שנײדערשער דעי־ אין •עראיגםעגדעגמ)
 פרבײטזגר די ח« לוינענחןד. םעחר » טארי

לם ^ןוןע  קײנע־ קען דאס אויסס^כען, ̂ו
 װעט איז קען גאלדאידב »ז אבער װיסען, ני•
 אר2 «עחגע » םאבען דדיאב דאזיגעז cjn בײ

 ן»רשם:י. אי«ם .עךזיכ איז דאס גיאאןען,
 אםמקע ■לוצלינגע גאלדעאיב׳ס ארין איך

 מון דזעאבחאלדער אלס *לעזיגגער׳ן. אךיף
 גאנגער 9 דאד ער װזןרם אםפלגאםײםועד דער

ױ םי® םחותן יארק... :

 װעכענמליכעד דער , סארפר§ריא" ״ דער
ר :ורן ארגמן  »י• דרוק® .אםאלגאםײמעד״, ̂ד

jd(* אילײקע׳ די ״װיםזננס־װער״ דער »רן 
ער לײבאי־ מר ׳ח»ו§רד םר. אז גונג,  םעגעד̂ז
 חאר•,—ײנײחף־^ףסע ^יקאגא^ד דער «ון

i^vgw רוס־ נאד געאאחרען אי« םארקם, און 
 געילאנמער דער םים סארכי^ונג אין לאנד

מ םיליאניגצר פ חד־ ײ  חייסמ, עס אײ.8^
 ני# לאנג זעחר #רין תאא חאוארד םר. אז

נאך יאחר• ער און 1קײ נצחא■
•#רגז^יגצן. אײגאנעס ?«ין צוליג רוסלאגד

זאכצן. *וױי ניפ איך דאך אמןר
גײםרפארםרײנ אר2 :י« מען פ#רם עסימענס

 געװעחנליר רוסלאגד. װי סדינת אין
 ״װאקײשאניסאס״ םעהרסםע די אי«ם פאהרען

 £אד־ ׳צ,,־ײםענס לעגדער. װאריםע די אין
 איז אבות זכית זועםעם סיפ גיא, איך שטעח

 גיד ארי־:;על^זע; לײכ« אזוי הא-ארד םר.
 סע?־ דזשענערןזל דעם רוסל^גד? אין װארען
̂אש• גע:. אםפלגאםײםעד, דער פון רעטער  שי
 ארײ:;עלזך ניש רוסלפנד אין םען ה*ס בערג,
 מענע־ *ײבאר דעם חאװארה םר. און זען,

 יע• םארקכ׳ און ה>>רם־אזאפגע'• פון ד׳»ער
 ביך, װאונדערט איב?ןרד»ויים און ? העמן

 .־,',II ניט איז ^לײן *לאפבערג׳ײן גענ. װאם
®יפגע־ דיזע ׳וםעלען צו געפאלען

 ^געיעכ״ די חאם גוריק װאכען !א־ א מים
 ״אמאל־ דער צו פר»גע if געעםעלם םיגקײם״

 זיך איצ® ביז נאך האם זי װארוש גאםײםעד״,
 אינ^רנמציאנאלען דעם אן אנגעשלאסען גים

 איצם ביז און פארבאנד. קלײךער״ארבײטער
 פאר־ ענטפעי. ?ײן ;עזעהן גים גאך איך האב

 אזא פר#בע די איז I װאררם גים איך «םעח
 ענטיער דער אפ*ר קען ארעי ? שװערע
 ״אםפלגאסיי־ די קאםאיאםעטירען ׳•מארק

 גיט אװױינען איחר דען װעט אבער ? טעד״
פזוי? ױנקש «ילע פון װערען אויסגעאמײגר■

גרוי• נװײ אוגזערע פון יםי׳יעגם ו»ל די
 פאר־ די איבער ענמוי^ם זעגען !ארטייען סע

 ווללכע םצגפחנז׳ דאחל קאיגע חעל«יאםעסיג
 ?וםענז^ די גו ^דזעיסמריר■ זיד וואמע

ײ נאװאםכזד־־ײאףלצן. פאר־ גארניט קעיזנן ז

=ir— —י
 װיכ־ מזא עס איז זײ פ«ר װאדוס? ^טעחן,

 אויסער־ חעם עס װער לעבענש-פר^ע, פיגע
 און װאוזלעז, קוםענדע די אין װערען װעחלט

 I דעם צ• גי*ײכגילטיג אזוי איז עולם דער
װאונדער. פ בנאםנות,

 מװעק גיט עריקאן"6א יארק ״נױ דער ״
 דעם פון נײעס די פ«ר אויבען־פז סאמע דעם

םוײן. ס^ציפליסט״אען  ױג״ ניזד קענען ק̂ו
 מרגוםענם אלס ;עברויכען יפס לינקע זערע
 ■ארםיי. ספ*יפליסםישע פארדאמטע די געגען

 ‘̂ס די װי זעהט, איחר :םענח׳ן קעגען זיי
 &ז פסןרוומסערם, איז יארטיו ציפליסטישע־

 גים אםעריקען יארק נױ הוירסם׳ם אפילו
 אין דרוקט און יײדזש עדאזםע די אפ איהר

 פאײ זײ קאן איך רעדע. הילקװים׳ס ג^נדזןז
 געהאם ליגקע, די ׳זײ װאלטען אז זיכערעז,

 קממיײן זײער דורך שאנס מיגדסםען דעם
 פון *פיםען ע^יכע נאי־ כאםש אפצוציחען

 יאר? נמ אין ■אר»ײ דעסאקראשישער דע־•
 גע־ הוזרםט־צײםונגען די װ#לםען סשיים,
̂רק. אזוי ■ונקה לינקזג, די ׳זײ בוםם אזט

 צו קוסען צ־ זיך קלײבען פרפנקרײך פון
גע־ דער : מענעען אגגעזזןחענע צװײ א*נז

 דער קיעםאנסא, ■רײם־םיגיםטער װעזעגער
 פרידען״ װערםאלער דעש פון הוי«פדאוז*טוער

 כלל־םו־ און סאציאליסם באקאנטער דער און
 קלע־ אז זיד״ פאישםעחם לאגגע. געג. ׳עי

 װערען ארײנגעלאזען גאר גים װעם מ»גםא
 איחם זיך גרײש מען נ*ר פרײ, און פר*נ?

ר אויפצוגעחםען ̂כ־ װ^ען לףיזערליך. ̂ג  ל
 אויב פראגע, גרויסע א נאד אבער עס נע^איז

 םרס. געװיסע א ארײנלאזען. איחם װעם םןן
 ׳מחז םר. צו געײענדעט זזך חאם גילבער■

 גע־ יראטעסם א םים סםײם, אװ סעקרעטערי
 ער״ זי לאגגע. פון ארײנלאזונג דער גצן

 גיע־ נאד אנםאכען דא קצז לאנגע »ז ׳קלערט
 א-ן בוכארין » ®רןיקי. א װי צו־ו̂ו סערע

אויסגע־ ;ארניט ׳¥^א ׳איז עס אג^יצ.

 ייז^׳ן עס 1זןן־ זי »ז מעגליכקײ^ די שלאסען
סעײנדסעקרעםע**. אלנזער כײ

 גױ פון מײל איןא אז<ין םיר חאבען נו,
̂רק  0ע אןן טעלעפאנען. אויטאמןןטישע ין
 אוגזערע «לע און לפנג נעחמען ניט װעם

 1» אויםאםאטי׳יע. זײן װעלען םעלעואנען
 װעט סען געװיס. עס איז איםפרואוומענם

דורך לוגגען די אויםשרײען זיך
̂ל װידערהאלען ו סענטראל צום צעחן אם ״  ׳ י

 קרײ דאך צולעצם און גומער, דעמזעלבען און
ר װאס נומער, געןא  !יארןי מנדערער אן ̂ג

 אויך איז עס איחר. נים אבער אפאר, איחם,
 ®זוי ניט עס טוט ק#מ«*גיע די אז זיכער,
 .קא־ איחרע םון באקװעםליכק״ם דער צוליב

 • ‘אײג׳ייא װעט דאס זיך. צוליב װי סםומעי,
 םויזעגחן און םויזענדע *ון ארביים רען

 םאן װעלען װאס אבער םעלעפז)ן־םײדלאר.
 פלס לעכען א איצט םאכען װאס םײדלאך, די

?... טעלעפ*ניסשקעם

 .־ גאי אנםדזןקם חאבען אסטרפנאמען אוגזערע
if סאכט דאם װאס עמערעגס, םים װעלם נ״ע 

 ■ תווא״ חונדעו־ט פיר א םיט גרעסעי־ װעלט די
 וױכ• זעחר א איזעס מײלען. דריליאן

 פארקלענע־ די אליןי אבער אנטדעקוגג, םיגע
 סעית־ עס, תאם יארק נױ אין רענם פון רונג

ךןזרקונג. םינדםסע די גזןסאנם נים װירדיג,

̂פ דא-ז דזעעגעראל  צ זײגער אין ה
 געם■ » איז קאגגרעס דער אז ערקייעים, רעדע

 ער םאכט אײגפאראםאגען. פײגלינגע. פון
 חאײ ארעזידעג® רעדע זעלבעי דעי אין אבער
^ פאר ׳ח<לך גאנצען א פאר דינג ג ״  װעל״ א
ל און ׳חאק דער םיט געפאכעם ״חאם *ער  ג

 *או« ניפ וחן■ וואם אײגעם, יעדען סםרא׳»עם
״. חןם אראיחאקען שיט דארא, nro װאס  מי
 ויא• פאזע׳ א זיך, דאכש םיר לויט איז, דאס

 װיי״ גואצז׳ אוגזער פאר גים גאר זיך *אסט
1אי דאדום םוו איך און •דעויחא•, כיכקזן

i y im .;rn i i- r a r n r‘w r r mU U # U «ו 11  i ו

r iy n y ir y i y v r v f t  y v ity v דא 
•,yym  i j n  ig # מ  מ ױ ׳ י  y י ״ ײ * •

(• iy״

m ױ dm נ«ת w |»»9 מ W n\
״׳1 ״ו m ו  m u ר«תג# ׳*•ץ «r׳j| 

י « די «ןװ ״ן M די n»n איו» »u r 
jn װ«ל«ן v n y t, רי irn iiii, װןס yp* 

ן  ן*נט־«ייד»ד׳נ •; הוונ^ן ״
ף און •*ליס׳יו ו$(*/ןר;נלןגד׳ם5 »י

Tin ר*ר י|6 ואליסימ ד«ר אויף 
D^Mwvir י איי'M " אי 3 «J 

f M ey |in װ*חל«ן  ,jyo r o o  i r w 
* *ו זיר *'נד ‘(VttVfim די B'8 ןyכypנ
m, װאס w די y i׳»rtn -rtn
n W »ל« f  ,yiy^M5׳»y r 0אי׳*י/
m״t ײאס a t  |yj* וארלא- די אין 

םארלאג^ י|6 סענט-װאחי^
חענסט־א־כטןרץסאגטען g אױך »»>

o ןערזענלי״ן jyoyW. ײאאיאן די yn* 
i דוןרפען לןןן " * w y־tv/ - איד «י  י

W נאזינט ypvאיו ח׳*ארד)׳« W W,
ר אחןר « טאן איץ נאך »|p ן  «-y «י
 רyד אלס ארױס אין ׳וױל ער װאס ג*גד

Myn נוןלינםער
w אין iy>jm jy>n»n y״j די » v~. 
ivoip די פון רעזולמאט *<ם ynyvvi• 
 סורח״/ ״נאח<נטען דעם ארום נימ׳ןן

i האנען װאס עהעד׳^עז, r v ט  ד
ער * •)m ל״דערט1וןרייננע־< די
 CM רערפון געפאר די װאס cm פלחרח,

םארינ«ר. iy»JMJj'M גיט אי>ט ניז נ»ך
 יפזטע די חאט דזי^ארדז׳פ לא־ד

 » פון ראיע די שפ־יען נעװאלט יאהלען
x א פיו פאס׳פיסט, m י״ן װאכ m״j* 

ו cm יעכען cm ז״יםנאנע «ינע  חעל• ז
 ייויו* עיום פון נאפעסטינוננ חןר םזן
 נןױיונען ער חאט דערפאר ערד. רןר
 «ו• חאט ער װען סיספאטיע, פיי «זױ

 דער־ נעדא-שאנפערענץ. די נױפנעמםען
ע םון געװארען נפלױכט ער cm םאר  יי

 וועלט ד«ר פון «לערע;טען ליבעיאלע
 דער >מ ׳»ג»יומ סילדער דין פיר

 דמר א־ן jim קאנטר'נו«יע. דײט׳עער
 >וזוי תאט ער װאס ^י־ט, א״נענער

;pirary ם נעארב״טMסיט פרידעז ר 
 אנער «ר חאט רוסלאנד, ײיז *ל»ד,ט’די

 די ivtpmdm W נריכען די נעחאלפען
 א נעװאחנן זיינען טער?ען די טערסען,

 יינטערעסען עננלימע די ם*ר »ם*ר
 0א11 אינםערןס׳נן, די םאר ה. ד. נופא,
 נע־ pרMטr *זוי האט דזמארדז׳פ לאיד

 נון־פאסען cm עס און )נ*׳פי*ען װאלם
M — װאו יאנע, » נןװארען

 מניאולא־ דזיפארדז׳פ׳עס לאיד ד*נק
 פאר־ נעהאנט לײכט חאט — ציעס

 ׳טװערע » »ין װערען ■לאנטערט
םיחרה.

I’M c דדפארדז׳ןו יןויד m * ^ עי ע
נעװארען כטMנ*טר יאהרען טעvיע די

x י-»לי u י ר«ױ1« «יז מסלר•*■

טוןניאם ג #יו
י א« ײי •)’ײ1 ״י e י r f  ny, פארל׳רט 

in י•1א nv ׳ *י״ד־־״יי n, *א y r ’f
y ר״«־8 ^נטיי״ i )in v א׳חפ, פין »ו 

י י י  ,IMP oyi אױף יוױנלן ׳אינאיפ י
ו מ ״ י m א•11 פר״גי/ י1 ״ nן r f 

y in y ? ia  IW « W| לא*ד םון 
i,■ גסו |y ח׳אסיוו׳• f i y c i ' i i i  mr 

y״f ,\ytwnחאט רy װאס j| ר• ד׳*
Mװ )inMMMinyo;yp די )y»w> y׳««

dicm |yi” f vp אדנונחון# t m p  * f t
r‘ א־ו וז׳״אײיסלו r i 'i 'f r IP  •yi

r f׳o■ י ^ י יױ די iy* ?אנמרװאטױו
nnr» v׳t זײ ויי דאדסט^, rn  |yc 

 »f rg ,gpipywng Tf lypgn )א?א;ט3
y # in| אויוי y f דט lyanyp ׳פולד די 

 לאנ• דאם נטלט ײ׳״ארדז׳^, יא־י 1«י
v* ר נ  ,jnp oy״j g \ym \ym איו יי
ײ רyרינgד iypgn lygo’fg’jc די y נ f 

f ״f fg איג«סאנט, y r w ̂ן דט  טראג
 ם- •tycMocwiM רyד פאר nrinM די

lyofm  y f  lypgn nyy-mn jcugw 
 ?אנסערװאט׳־ nyn ps eypgog ׳פ־טען

,iy«׳yi• oyi אוי«י g״f ײער
iypg האנ«ז דא y f געענדינט דט 

«רדדת. די
 סך g אייר חאט דז׳פארדז׳פ לאיד

Mויy^o־ffר•gנyנy #נ ו ׳ m וױ״ . ס י* 
f |yrדי ״ yjypnyj ♦«g ״yapyלי- ״ 

on’M jy;MP Dgn ,)yigiyp רוחל דט 
f,״ iy ׳  ogn האט if f  ” f’ וױ דט •gp 

 f .fypyi lyiy’V’Pg oyi” פון ז״ט־נט
jypMn נענוכיען i r״fg <)y 1׳יא 

 yoeyp ׳lyoMiigp 1 האט ת׳פארח׳פ
D yiecg  s'lfM iny lie o r r ig ig’’ 

 opgipyj חוידיט |1א p’O'lif■ ׳פער
vlg .ר־ת*

y c ’i lyigiyp’P ,i  iy 3g| י1 גיט 
|1M ,iJfip yi•  oyi fio o’Mfir vcvc'M 

g די ניט i ;yf” f oy .yoopigor פ־ל 
yiypiggg, פיל g’gpir yiygyu/ 

f ogn ,o’M>ir״yj) אױד m סד *png 
.ly i r o ’Y

iyo ” Pig ’1 cm ogi ,פאיטײ
Pi« ’i«  די igo f’M ״oigg iy״

yi lyp• פיל יאוזר yp<׳ov י־עאטע ig u r 
lyign 1»גלאנ אין, f1 ׳ f’Mי g•פי«י 

g• o עיע n  cm y’V’fgogרלyog.נט 
fypgn iyn די yB n g o 'iy » ” pig ניט 

Biynyao’iM 1 *ו rn ’P’O’iPי jc i’jy i. 
f״ ;fM ,)yp’i l ײ ly, נ co o rf גyלyנyד 

n״iM זיי )yjgp חייט״  iyripp 0ליי«׳נ 
fpirpyi i n  no ין« f״y iyc ’M y iy 

חענט-
p « 110 mpimp ,i  tm ,o»’m״iy 

yp’ny»g חאט סלחסח  y f|( די האט 
inynn oinpitgp •ארטיי ארנ״טער

”iyj א-חר f •rrffgg y vn m  p m 
ly-gyig on  km  i/iffiyi oonyi 

im ײו # i r f סדט•?״• f’׳rmi y״)y
fi׳o g rl*n iinר מ ?,/’• e ')M i 
|,y rn  gfwyi y f  ogi iy  ,ffiyoiyp

yלtf^yי‘ l you « y w r t f ״  n g t  iyo  
*yj אפ׳פר g?gn off m m  *  חייט 
*im i  fl’i t  w |iM r «’oe־ ’o ig  vt iyn 
yiM  iycf in yri ״ f fg £
•y« ” f fg /)•im gypypgigryjg’iM g f i

f iypg ju׳ r m  1 in י n  p  
irn g g  n g g g  fyלy ײ ײ ׳  fg <f׳g

»1 r m י iyy> iy י ig  j j n ’pyi 
* ׳ י י ih ,י n r iy t  rm w  ip rn  if i f״tg gfngMg• • n  eg iyyyig yiy 

n»g fg inyn׳V n w u y  i’g gpgo y
.P'g’figg

lyigf די jgjj'M  y f  tygg’fg’fc■
ye” i«g fyy; יו• *gf ,y’y'fggp i n

i’ ׳ײ י״ו  f<g iy>iyf w lyo’irgp
fflge iyjyj” M iy ” f lygJiM p lg f i, 

l»c’t ׳• ייf• fywg| 1 די 1( iyg” pig 
1 m m p  f’g ogi |iM ,youי g״ycyj 

ypgfl fypyp «f fyn ,0” ro’Uyo) א 
ty*»iPiyo”.iM jn eg i ט-ט g •̂ל  פ

f lycuyor’»א ר*ט ׳ ygf ogi’ /j*f 
ysgp y• זיי r’g’^gi *i *Me )ypMo

IPglfjy )10 O’DMP.
ggi 1» ,iyo” iiv g cm gy iypg

gi ,)” f ’ifM oyn׳f*M n n g rfi i 
;yoopyn i'cp )yyicygcM pipyp opie 

i  •gn ,|yg” pp’P»yo ’i  igu* *אדנײ 
,y f imp )yciiyi 1* ggi «gig**iyo 

gioo iy׳*yi |1M oc?M’ygo g’o ayg 
y’nign״ ”giMg*iy»**piM *i omm 

g |1M ,DPM*P |’M |” 1M Pgfט in 
***IB rti’MMitiygfgp *1 jyp pgcrM*op 

c i” M i” i w w *m iyp סיט *pn *i 
*m n’• in  iy»JiM )yinyp’i ye

r, 1לאי פון «אפט m g n i
lyjjnp fyp pgpirMioo grg im 

fiyj oyi’׳>liiyf f» cm MWHin  |y»g 
i סין n האלסמנ lyggj’Bp’fi o n  fig 

igg iyii*»gfiiyiJgp׳i n  cm iyny*g 
-gig ,ie cm ggi ,jprvjyryw’Pggp 

riypoyiPB jyo,)״ l*ir ggi iy  |1M 
n n  g lyoignyjאין ׳ iy  iynyn 

*j ” M !*ipyorlg• nnyppiy y t  ogn 
rf*ngrfi 1 מסיסינ ’gP r a׳**pgg oy

oigg yp**f fygfiyp iim ,p’d**0׳’ipft׳ 
y.־ygg ניט ױניאניסימן, ח t |yo” i 

o’Pg ,e’)g .yw’Pggp m  lie —
f o n־*tnM riytr’oiM n  |yp,״

1 lo ir Pgt egf |imס«יל ogii ,)” f 
,in ’ogg iyp in

g jypyp נןא״נ־גטען Co opgio

I f i n/ m ״ t r f
l . r׳ r g׳rg # * iy r׳- *•iy 

י ־י׳  g’i lypgi <(f ׳T'i>'f י
* '»yi’gpya gfg lynypgi ,g P 

*in  ir»g  ,i/ ic rn g רי »yyy **ל 
iyr*nM  *i lyg'gr fi׳ WJrsm f,U mm:ײ

;i” pp fg / g v r i 'g
w ,igur w (y r i  (y-giy;

•*f »m /W i* eg r ip  fg •/
M IM MfMM iJf11,• 1”״if 

*yi yppgy |f» giygnpy• tfiffi 
tp m ׳ײילי׳* i ’» iyc*f gy iypg 

,lypgipgj ing ,yg ii’iyf j ig  i n
f״ •iypg ^yayp y ifyo 'ip  jyjgwiS
f״D*yiyj opfi lygiMf iy •א iy i 

Pjyf)grg«*׳f ,g*׳#i’ig ingpyff yiy 
,giyff (yggpp g jyign w ep tf iy i 

״ «yi«gj” M |” M / im  ,op 
«fg iy ♦1 פי* ל*מי*« ” piM 

n־׳*-*  fg i j’uye

#g*g׳g i‘fff, _ a״&״i ײ
pyo*

jyj’f fg iy g ” f 
yiggMifiygpgp 

i» ״ . ________  gw  lyagffg
Mfig iyigf ” f fg ,p g iy ifp  y w n*

n/ ׳״ ײM fg lygjgfcM iy ig״,yfyj
g•) cm gg i , jf ii’f n  y r ’gg’ jg 'ff’ g 

fg׳yjg»׳g ,iyggi ו• *gBMffiygjgp
v m  y ig  gy? cm fn * f  «n 

r f t w n אי• tynjMngp g p y r  c*f 
fו ״ י n י n iM  ,g” ffjy»igiM• m 

yjyp( יט) •,y t  )yipMn |” f ly jg inM 
f׳*ig lg  iyf*P” M c*f ,g” Piyp*fofM c 
,Of’Pfg

m iypg cm og" פ>ל *jye y iyB ” ii 
i־p p״,l ie o ’fg’Jf’ ’i  ,” f fg *ff ,o 

j  nyggyi i y i  cm fpfgg — )*1,gf*״ 
fg iryj ig i• — נ־ט y i ’ff jyo’iygp 

a (yogi׳g i g׳y ' r r i g r f i  i,) ראס 
»n ’jy i* iyo ” P*M im ff* oo jy«ry< 

ig  ” f •ye*׳pe o^yig *i cm |gp 
g” Mgp i n׳.y

iypg אפ־ױ ,Bfgtyj *ff t m  |gi
p ic n ״ ט אי ײי מ im* ״י o  iyp ’f 
’l’ ׳«טאײט i r  |yc ’f lyoga *i -inyi 

a׳lypgn **f ,y’g'lggp m  lie i 
iy ״|P ®•J ׳*ו*ן j* ’g i” p fg *noig 

oiM• n p y ir y i  *i c•׳*cm (fy **» 
*o*fM o” n jy i’ieignM iy**i iyiyff 

yp*n| סיט pig nny<s ogif »yp*r*״ 
,opyogipg• i*m ly o n o ig g 'iy* 

cm vig r n  i*gP ניו g og'N 
 gff yig pc (ypfitf* איױס igo סו

o r  iroM  oi'M oyn oy ,in yo 
n iypg ,|y»*iyj y w  Pga *׳;y 

opfi ns i״#g*ig• iy**p g דאנט, y 
g y f| אויד i  ,|y*fn y ip yn yn  *i* 

D’j  p'fg —  eyif ” B igg*iy»” pig 
ogi סאי -- *ig lyBjyngp i n  cm 

ppii’jy i *i in yff b b j ip סזן ,ipgupy 
f r  oyff opgopny*׳DMBi'.tn o ig  i 

«1 *i  inngif jnjynyon gayp  *i 
c פאייפ־ה ’mmp p ig o r  UM ifjy fie* 

, cm פלוסט iy c ” PiM *i c*  lyiyfi 
M r t  Bgff ogi 1» ניי| PyB’MgP DIP 

MDfJ *i;«lp»y 1MB *M, אי i n  1MB 
,B?yff iypnyp*M

 א״ג^י־־׳יםאנעו ניט ?יך ערקלעדען «יט דעם
דאײ• ^ענעריןל פעפערדיגען דעם נזימ

 א־יסגעפינען ■אר קוילען״קאסיסיע ד«
 היילעו יי •ירו קוילערסינעז יי װעגען אלעס

p חפ■ םײנער ir די זז^רדיגג ■רעזידעגט 
 די װזןר גים, װײס איך ב^טימט. םעג

סען יעדען נו נ^ט׳י זיעען, מענ׳יען  װלד« ̂נ
װי׳ לעבעגס־ב^רײנונג. קורצע * ג^געבען  ו

 איז קוילעדקאסיסיפנערען אלע די אבער שען
 ײון קו«לעךסײגעי. א״גצזגעד קײן גיטא

כט חפרדיגנ: •רעזידעגט ׳נ#טירליד ׳איז גק̂ו
 קוייעד פ װיסעו קעז װאס און ׳חײס וו*ס

 “קוי וױ עגיז׳ אײדלען *זא װעגען םײנער
 •ארבונדען איז װפס צלץ׳ ײז לעןעזינען,

מרסים?
• -----

 זונםאג לעצטען פון ״ט״םז״ תר אין
 טראצקי. לעפן םי■ אינטערװױ אן tfi איז
 גאגץ איו װאס פילזןק, געזאגט דארט תאט $ר

ד ייד ייך קען םאנבעס אוגטער קלוג.  ײ
̂ם. ביידע םי■ *ער׳נרײבען  ״חאנדעלס״ חן

 גל• ip תא® — אסעריקא מיט פארבינדוגגזןן
̂גם  װאס ׳קרעדי» געדועחנליכער חך און — זן
 אחןד «אר׳ינעלמרעז ijn* קעז דערםיט. נזןמט

 פון גזןנעזונג עיןאנאםי«ע די פארתאלטען
 דזך עקאגאסי׳פע רוסלאנד׳ס אכער רוסלאנד;

 I י י איז אנאל«?, עגדלזכןןן אין סוגג,
 אגטװיקלונג אוגזער אויב ר, נ א ל ס ו ר

 ®״דדעכטיגרנגזןו די קזןנען נעזוגטע, פ איז
 און ׳נאדען. ניט אדבז רעגירונג אײער פון

 אוס״ אן איו א־נזערע אנטװיקלוגג די אויב
 װאס חילןי, גאגצע ד« װעט דאן געיזנםע,

 אוגז געבען, אוגז קען קאייטאל אםעריקאנער
 «ון אויסזעצונג דער אויף ראטעװען״. גים
 איז װאס •לזס, דאס אז אינםערװױער, דעם

 ניט אופן ש מ קען רוסלאנה אין
 קאםוניוס, נאמען חןם םיט װערען ןןנגערופען

צקי תאם רעד®, ״איחר :געענטפערם ט̂ו
 אי־ געקאנפ װאל■ װעלט גאנצע די װי פזוי

 קען דאס «אג. א אין װערען בלדגעסאכם
 גוינד ני■ טדײבט •ראגרעס זײן. ניט #ב;ר

 דער װאנ«. ^טײנעדנע אין# װ״זע װעגדיגער
 אנ■• אונוזןר אין גןןחזה םיר װעלכען װעג׳

 װ*ו דעד, געזיגטסטזןר, דער איז ײיקלונג,
 ׳■םעדוג• װעניגער װאס געפינען קזןגען םיר

 באל׳יעוױזם קײן א:מי ריכטי;. ג*נץ גען״.
גיט. דאס איז

 אפילו ip מעג — סעגשעז א טױטען
 פרעזידעגט םון אגנצקיאגטער אן ױין

 נצפעהרליכצר אלס װסטיץ, הארדיננ׳ס
ך נישמ איהר װאים — סטרײקער  נ

ט נישס. אויןי איןי קעגט״ ױנ  op ני
®*ו ווארט* אױפ׳ן םיר ך מלאגצן *  ד
 מױן האס מען וױפיי נישס. איר קעז
 געווען מסכיר ארײגגערעדט^ םיר אין
 pin V* *ו אגצוחערצגי^ געגעבען און

 איגעסיײ מײן מולדיג איז צרות םײנע
 וואס סיהרעמ יוגיאן דער ׳מונא, נער

 ינערקעגם און פראצע םײן י1ױי לעכט
 פוגדעסםװצגצן בא^פעוױזם, דעם נישמ

אױמהױכען״ ני׳פם חאגט * איר קען
אוסנות, נאזוג^ר א איז מלאגען

צו דארוי מען  יצר״ מײסםעמ * זײן ^ר
i* און ויך געז v i צקזיסצן, אפנעכען

 איז אסעריקא איז ׳ציעגער גוטער *
 כואכט זיןי מלאגען פון קעסטלער. א

 יזננען, כצסמרען א אמעריקא אין םעז
 אדער םייאזאפיע, פראפעסארי/ מון וױ

׳פנארער-סיטיגנעז. פון *סיל(
o איז טאקע אפיפר r ורזאך די»#

 יענצן קײן \vivv װעיכע אייניגצ, וואס
 גצ׳צתג. פרונירען אצינד, מאכען :ישס

M* םיט אז חופופ, פון געדענתען די W 
" רננו משח אסילו חאט  pgDr א נ

 כדם סעיסען ױ\י ?אל ער ת׳פועל׳ט
 כענ♦ אז אױך וױיסעז זײ און װאסער,

ך מיאנען פון כמוכט יעאגארד  צענ- ד
i םױזענדקר דליגע r r.

מיאגען. גימט ויך <ןען איך אבער
 שלאנען גערופען מיך חאט מען װען

 חגסאקראםימקײם כיסעל םאר׳ן זיך
ן v* האב פארטײ װילסאנ׳ס םון י  ו

 דע^לאגען. מורא׳דיג דמרםיהלם כאמת
 »ון קיגד און וױינ געכראכט ד^ב איןי
̂י געבעטען זיך  דער סדן רעםער די כ

איחר הײסם ״וױ : דעמאחראסיע
 און קינדער, םון טאםען א סין, נעסם
א ס׳אר ? של*נ& ויו איחם ממןם

o ■דס r ץ ײ^ס '4 עס איך נ
 נ®- דערטיס איך ווצי װעטען ̂ װ*ס
 איןי װעל אתסצ; פאר 1 סאנצן סער
i r יון וױינ סײן in y p 1טא ממכס 
 mvrsm ױר וחװ*[ ש«*יס פײגמ און
̂ון ■״---------נקסח א נ

ם און ק נ ו י • י ד  י
ױ י  *ג״ סדר דט סען װעז אץ־, ר
mvnvt^  n כ^נצן דאחי איך או :

jn-® און אץ ®עגסטצר
®יחרצר, ®!,ונ1 1ס״ נײנצר n כען

o r ̂ו איץ  שיא- װצגצן נצדצדס א
ד גצן. v:v איז ײעסעז גי  ]* t f JT r 
 ®רעסד, :ישס נין ומיכעז סיס

 ן”ק אומן נודן דארמון קען איך כ*טש
ען סאכעז. :יש ®רגסח ג  גצ- און ^
 נ^ין אין W מזצהן אין ח^נ מיזנג

 נ״ת אץ אמייו איז גמנורטס^סעדסאי/
o סעז : סדרמ r זיר in t r r -נצ

 סזרח^ אץ ^ס^דס״ » איכצר סי^וגען
ד רכ׳ ווינער׳ן עליח, ין אינער מ  יי

גנאות. אינ?ר און כסר כמר
 איך ! נ״צס — ^נעד המ׳צנ®!

 כיעאײױינם נײ»ס לענען |”מ אין ח*ב
 לעג איד וױממד״ הלואי חדיגח, סײ\
̂ס ש*ק א סױן fin ס n r א,! r ir  w׳ 
 סון גאס אץ אדויסןװגאזזן ®אר װאו

v נצוױסע איבעתאחן *  AVO*i -ראט 
 n וואו ; צזאח א אינערצײאוען זאס

 ידיצות סא; איצ נדעננאן טאג-כיעטעד
 ®וגמוססותגצן הריגות, און ס^רד וחןגצן

 חײגה יןײן און ססרד קײן איר ח*ב
כײגעווינױנס. ױם ק״גססי
r כיז איך און v  o tr i יחיד. כן 
^ נױ אזעלכע גצגוג פאראן * 'r v וו*ס 
in'® ו״עדע איע אױס זיך יענצן n אדן 
תדיב ®יז יצזעז איז העיעז im ”י *o ; 

fn* אנמןרע jrm r סי ט  כײ סיקצ אז י
o אין אפילו אדער גאס* אין ”1 jr 

״ *vmאיז װאױגען, די וואו הױז ס 
ס^יד n ^כצר ס^רד, א ®אמעקוסצן

ײ סצצג^ ״ ה*נען 1”י  נעזעהן :י״עט ז
" צױס און טיי צרס^רדעטען 1?  קײג

גערעדס... גי׳צס
 רעדט אימיצען ט״טען ן”אל ®ון

p סען ir ,נ״צט
”טערדע,• איז טאיןע דערפאד און

 מיוכה n אפיױ ארסיקצי. סײער אזא
o r  iVP פאר קריגען ד׳צט 

 ארום *®טמ*י טײיע מײו סי^ותטאכער
 -r װ^ס מיאכות^ נעיי ^ובעד

י  א חמ׳עגעז אין סיעציאיידרט דןי 1ג
*vvvr,\ זעגעז im vo v פאיואמט 

®מסח, סיס
 ®עדזעג״ א r איז סינג סימ אין

חאיבערם, דז׳סאן ס^ס׳ן ס”^כק
o r גענר^םע- יציתז ®אד נאקדסס®* 
 פו®״ סים oninjirf ®אראורסײלסען גצס
N צינ t f r/ הוא ברוןי ג*ט אז און 

n צו איהס סיקס r צװײ כןום׳ס וואך 
 כענ״ עיעקסריק צדם ®ארווורסײלםע דריי
,  כױ 300 זײנצ זיר צר מוח^נס מי
לײכם. זעהר ויסןי א ד*דלאר 400

i רn דאחי נאװעהנלץי v w v 
סיז  גאס, כײ אױסכצסען חאינערס דז

*י צר אז  סעחר װ^ס צדס^קקז איהם ז
o ^הן ®תסח. r עס גצהם ^o r. א״נו 
 ®מד אונזזןר כײ n̂® א סוס אדרבזז
o^nn ווער : חודז ימם נסי^אל oy
 ע§עס יזען צי רn® וחנלם, n ®יחרס

®®o rז o ^זזן nmm י r׳o וױיען ? 
i n  אויף אװצק דןי ׳שסעים וו״נוײ^ר 9
אגד צליס  זענם איהד אז זאגס און א״י

 ארײג״ װילם איהר און *יסמדאגס אן
 גיויבט איחר ב*סש ל*:ר אין קוס^ז
:*ס. אין ג״סס

o r — גלוי״ איהר מוזס איהם אין 
i i n

 אין אויך גלויכם האלבמרם דדסאן
חןזידע;ט אח /0איה אודאי. הארדינג ו

ײן זיר סעגם איהד און אז רוהינ, ז
עז סאתצן ו*ל ov אױכ ^ כ ס ױ א א

 עױ נאפיגעז סייז זיר ורצס װעינדקדי;,
:rv תר א o וױלחצלם, ני r זיך וועם 

o ^הן n חזןרר i” p o r ישס3 ריחר 
ײן באסאחלען אםיױ דוזןס אדן ©®ז  ז

o חעדי r, המיפען איהם ו*ל קד אז
,)14 וײ• »1או* (אלוס

/
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®ינישערס און עקזאמינערס
דױימאן) נרודער צו ע;טםער (סן

א״טפיז..ם פין

H

 חיי״ נר. פון ׳*ורה או;סע־׳עטע ד•
w, ארט׳ק׳וי וזיוג׳ש j ’t עחזא־ *ון 

o w a," * יטתיוי «ו ע«ח״ ״גוטע 
MU: ום׳י, ;•ט אוגז םון *ד#רט8״*

 הײנט־נע אז ד*ו, װ״סט *יחר מטייס
 װאס סיט נאגונ׳ןנען זיך ן רו? «ײט«ן

״ עמעי״ מען סאנט ;ים k — onn סןן
 איע נ«יר חי־מיון, נר. »ז אױס, ו«חט

 װטכען 2 םיט *רטיק«< א-ן ט*;ות ןייגע
 נ-ט »'ו «ר »ו נעפ־וויט, וז*ם *זריש,

ט  פייר געשוגען עס ה<וט דארום *ון מי׳ונ
ױף )ורױפווארפען וויטמ  מורא » אונז י

 *ו נמהר װאנ׳ןן ניט ו*י#ן דיר *ז —
i r n « l, סיר וױיר Mm|» רט־ ערגער ) hn

 a סון זיך נעסם כעס ח״םאנ׳ס ני.
 צום געשיקם האבען מיר װאס «ד»ריפט,
 צױ אין חאבלן םיר נאארד. |ח״»אינט

 מי־ אוגוערע נײ אז אגולודזלן, ,#ריםט
 םעסבערס, אונמרע ויך באקלאגען םינגען

 ש?ר אין *לצװאונגען אפט ?***זיעען אז
 שםונדען ילענגערע ארבייטעז צו •אר

 אנרערע םון עחזאמיגערס וױייל נחינם,
 שטונדען, קײן א& גיט היטען ̂ןוחאי׳ס

 צױ אוגזער אין אגנעוױזען ד־׳אכען סיו
 פינישער א װי שנעל אזױ אז *דיםט,

 עקזאמינײ זיך שטעלט שגיירער א אדער
 שוין איז ער אז ער, םײגט #•יגען און דען

 רשות. לאקאל׳ס זײן םון ארויסגעםאיען
אגען, ניט דאך קאן מען וױ אזױ  םארש̂י

 אױוי אױםיאסען זאיזען לאחאלס יעגע אז
 צײט דער אין קאגדישאנס #קזאםינערס

 ם*ו, אגרער אן םרן נאר זײנען די װאס
 םאך״ אײגענע זייערע גענרג האבען און

 פאײ ראריבער מיר האבעז •ראביעטען,
vitfvvn,] ה^גען זאין ילאתאיל אהער אז 

 װאיקינג ארױסצוגעבען אױםאריםי די
 איס ארבײטען װאס ׳אי!ע צו קארדס

 זאילען זײ יאקא^ װעילבען צו עאזאכדנערס
 װעיען סיר אז גיויבעגדיג נאי״אנגען, ניס

 געוױסערםאסען איבעי דעם דערםיט
im קאגין ro• פרא־ א זײן דאן קאן עס 

n, א גוטער, א איז נײכהול או;זזנד צי 
 םארשטא־ װאיםעז טיר און ׳ן»־אתסי׳זתר

 פאר ^אגט הײמאן ברודער װען #גען
 אנדערע, פיאגע דער צו ענטפער »לס

 א פאר װאס אבער םים<ען. כעסערע
 װניאן ניט םון םראנע די האט ׳מײכות

 עקזאםי־ אן אז טענה, דער צו ̂•םונדען
 ילײ־ א פיקסט ב׳אםאן, א אן נעהס נער
> װ. ז. א. געג

 האבעז מיר װאס אײנצעע דאס
 אר־ הײםאנ׳ס ברודער םון ארױםנענוכמז

 אנצוהערענייט, קאפויער דעם איז סיקעי
 װעט ״שקצים, זײן װעיעז פױר אויכ אז

 גאנצזןן אין אפסטאפען אוגז מרײען םען
 םרעגט אבער, ארכײט... ריזע םאן םון

 זאגען, אײך זײ װעלען םיניקוערס, אײערע
̂עז אלײן זײ אז  יע- ןיי םעז נים װיי
 םען אז םיקסען. נעבען קלײניג?ײם דע

 מאכם םיקסען, מים באדערען זיך דארןי
 און ארבײט ווענינער װאך דער סאר מען
 מךשרייען מיט באס דער הוםען ײעט דאן
 סעקען... וועט ער אז נאטיס, מיט אםם און

 םיני״ די בײ הײסם עיןזאמינער גומער א
 ניט איז עפעס װען װאס אזעיכער, ̂»ערס

tou עס ער םיקסם םעד^ט, עיעס אדער 
קײנעם. נים באדערט און א^ײן

 ס־יסאם ־nn איז טיש6כאראקטערי
 אז היימאן, ברודער םיז ררײרעל סישער

rm\ םיגור, צום זיך שטעלם םינ״&ער א 
 אוז םאן ױגיאן א איז ער אז ער, װײס
ר  הײ״ בר. דא, ניט. — עקזאםינער ת
 ארער איך וואס פראנע קײן ניט איז ׳םאן

 םינ־ גראבען מים׳ז דרעהעז װעט איהר
 םון עתספירענס, פיז רייד איך גער.

 אנגעכען וועיען םיר װעלכע םאקמען,
 אײך םיר וױילען בעםאר אבער ?ןפעטער,

םראגע: םא^גענדע די עטעיען
 אונזע־ םון ■ראצענם גרעסטער דער

r i נעװען אםאיל דאך זײנען פעםבערס 
 לאקאילס, ,אנדערע אין ױניאךאײט

 פרעגט טא .9 ̂אקאיל איז הױפטזעכליך
 שטעלט ער װען פינישער, א אויב ויך,
 ױניאן א איז ער אז װײס םיגור, צום זיך

 לײטע אלע די האבען װארום טא מאן,
 ש:?ל אזוי דױס צאהלען צו אויםגעהערט

 םיגור צום געשטעלם זיך האבען זײ יוױ
̂ולס  געבליבען זײנען און עקזאםינערס, •
 אר־ זײ האבען םיר ביז לײט ױניאן ניט

? גאניזירט
 אויףי עגמפער אן אויך אין דאם

 מעהר־ יד װײל אז טענה, הויפם אײער
 באטאז א אן נעהען עקזאםינערס םטע
 םארםעהלם האט סינישער דער װאס

 דא־ זײ זײנען לײנינג, א םיקסען און
 ד איז אן וחןן פין פינישזנרס. רום

 אײער ? הײמאן בר. #א?וי נעװארען
 נע״ אנקיאנע שװערע א דאד איז םענה

 איהר לאקאי. אײער אין אײןי גען
 מעםבער אקםױוער j* שוין דאך זײם
 אין אז עס, קוסט רוי םא ,1912 זינט
ײ עקזאמינערם די ירעז יאהרען יענז  זי

 ארנאנידרט, געוועז ניט נינצען אין נען
 אנדעדער, ידין ניט איהר, נים האט

ע*ד די״ פון םראגע די אוי£געדױבעז

 אר- פידשיגג ט,-ען װאס זאמיגעיס
כל :#שוט ;אר דױיסט דאס ;׳״בײט

 אוגארגאניזירט, געװען ?ײגען םיר זמן
 גיט אפילו אוגז אױןי דך איהר האט

 די ניט ,9 יאחאי גיט אוכגעקוקט.
 יעראיט שעפער^אבען די אין םיגישער

 דיערע םאר כאטראכט עקזאמינעיס די
 האט ױניאן א אז גאר כרידער. םאף
 אכי־ ויף האט און געגרינדעט זיף
 נע״ איז אונז און ארויפגעארנײט סעי

 אנער־ געװיסע א נאקוסען צו לונגען
 סטרא״ אונז יעצט איהר קוםט קעגונג,

w איהד און דזשוריסדיקשאן אייער ;מיט 
ירושה... פאדערט
 וױיסט דאס אין איז, אםת רער

 עקזאםינערס די אז גוט, זעהר איהר
 װאס םאןי, כאזוגדערער גאגץ א זײנען

 קענט־ פאף אנדעיע גאנץ םאדערט
 זײ״ פינישערס פעהרסטע די שאםט.

 פון זיף אײםצױ*טעתן םעהיג ניט גען
 מק־ םעהיגע זוערען און םיגישינג־טיש

 יעצט ביז איז דאריבער ואםיגערס.
 קייײ צו איינגעפאלען ניט גאר קײנעם

 עקזאםי־ די איכער ױריסדיקציע פען
 פריהערדיגע די אין לא;ע די גערס.

 ראס געװען, נאף דערצו איז יאהרען
 גע־ זיף האט אײנער װי שנעל אזױ

 עקזאפינער, אי־ס םיגור צום שטעיט
 קא;־ זײנע אױך_געע;דערט זיך האכען

 א פון איז ער ;אינײט פון דישאנס
 װאך־״אר־ א געװארען ארבײטער שטיק

 פון טערטין זײן פרײז, דין בײםער.
אין קאגדישאנס אין שטונדען איבײט,

געקאגט̂יטדיפעה האבעז אמעםײן,
 ױניאן, דער םון :יט װערען, באשםיטט

 :אר שאפ״פרײז־קאםיטע, דעי םון ניט
 םון פאכו:;ען5א פערזענליכע דורף
 סאג־ די באס. מיט׳ן עקזאמינער דעש

 די בײ האבען אי־בײט םון דישאנס
 א אנגענומען דעם דורך עקזאט-נעיס

 פא.*־ אײגענארםיגע באזונדערע גאנץ
 אײננע־ גיט איז עקזאפינער אן מע.

 װא־ טײם סיעק אין קאגען צו טרײעט
 אר־ די ארבײט. שםונדע זײן טשען
 נע־ גים לאן װאס אזא בכלל איז בײט

 טען שטונדען. אױוז װערען ארכײט
 װי םאראויס איז וױסעז גיט גיט קאן

 עקזאטינירען צו נעהטען וועט עס לאנג
 די איז אי־בײט. לאט א בושלען און

 :עהמט אויפגעטאכט, בעסער ארבײט
 ארבײט די איז צײט. װעניגער עס

 םעהר עס נעהמט באנראגען, אביסעיו
 קײנ־ דאריבער וױסענרינ ניט צייט.
 קאן עי אי־בײט שטונרען װיפיל טאל

 עקזאםי־ דער דאדום טרײעט האבעז,
 פון צוזאג א קריגען צו איםער :ער

 אײ װאכעז צאהל געוױסע א פאר באס
 םון אויף איז עד סיזאן. אין בײם

 דאס געװאויגט, יאהרען םריהערדינע
 געקומע^ םײה מאנטאנ איז ער אויב

 פארזי״ געױען ער איז ארבײט דער צו
 די װען פײ. װאך פולע א םיט כערט
 באס דער אז היינם, איהם זאגט ױניאן

 לופט שטונדען, אויסטײלען איהם קאן
 געיוא״ איז ער זי:ט אז אויס, איהם בײ
 קאנדי״ זײנע זײנען ױניאךםאן, א רעז

 דאס נעװארען. ערגער נאר ציאנמן
 אויפ״ יא קאנען טיר װאס אײנציגע

 אונ־ םאר אויפטו אונזער אלם װײזען
 גע־ זאל אונז װען איז מעמבערם, זערע

 די פאר אײנצוםיהרען אוםעטום לינגעז
פרא־ די שטונדען. ױניאז עקזאמינערס

 אונז םאר איז שטונדען ױדאן םון נע
 אוד אלס וױכטיג נאזו;דערס דארינער

 vn דא;עגען קארט. אײנציגע זער
 ש^פער סף א אין און נאס^ס די נײ

 אג״ זעינסט, ארנײט^ר n בײ אױך
 אר־ דארפען עקזאםינערס אז געגומען,

 דאס שטוגדען. 44 װי מעהר נײטען
 אג• סנה. עלןאםיגער םפעציעלע א איז

 ארכײטען זײ װען ארב״טער רערע
 כא״ ?ײ אז וױיסען שטוגדען, לענגערע

 דעם װעגען םארברעכען, א געהען
 פילע אין אבער מען מײגט עקואםיגער

 דײ שטונחון לאנגע זײנע אז שע%^,
 ספע־ א איז דאס לעדזשיטיםײט. נען

 א•״ װיהען טיר װאס איבעל ציעלער
 חײמאן, בר. איהר, דענקט סטאפען.

 בײ םאחנט איהר װאס דערמים אז
 שוין םיר םארלירען ױריסדיקציע, אונז

 עקדםטײ מיר זמן כל רעכט, אונזער
 אונתחנ אז װעילען צו יא, נאך רען

 ױגיאך ארכײטען ?אילען מעםכערס
 עוײז, אן דען עס איז i שטוגדען

 בע־ אונזערע העיסען זױילען סיר װען
 די געניסען קאנען צו סעטכערם םערע
 פינישערס וױ פוגקט שטונדען ױניאן

ארכײטער/׳ אגדעחנ איז
 נאך זיף װעט איהר אז װיסענדיג

 אײערע אז אײערס, בײ האלטען אילץ
 כאטש וױייצ צדיקים, זײנען םינישערס

 זײ װײסען םיגור בײם שטעהען זײ
 לײט ױניאן זײנען זײ אז אילץ אבער

 שטונדען, ײניאן דארום ארבייטען און
 איײ איבערגעבען דא אייך מיר װעיען

:פאקטען גיגע
 סטריט טער21 דער אין שאפ א אין
 פי־ אי*ס םינישער א אײערע• ארבײט

 צװײ אדער שטונדע א בלויז ניט נער,
 ער אוהר. 7 ביז טא; גאנצען דעם נאר

 אױערטײם. אוון — א:;מע ארבײט
 טאן, צוױיטער דער טוז איהם צוליב

 אויף לאחאר, אונזעי פון טעםבער א
 צוױי־ א אין א־־הר. 7 ביז ארבײטען

 ‘א*נײ סטריט, טע2',3 איסט שאפ, טען
 ױניאן מעטבערס צװײ אונזערע טען

 איבײט טעטבער אײער און שטונדען
 נאכ־ שבת אויף און 7 ביז טא; יעדען

 האת ער זאנט ער זונטא;. און טיטא;
 “דארי ארביים, סטערי אױף פראמיס א

 אדבײטען. אזוי ער םעג ער דעגקט בער
 טעי25 דער אין שאפ דריטען א אין

 בלײבט װאס בחור דער איז סטריט
 עקזאײינערס די װען ארבײטען איבער
 יאהאי פין טעטבער א אהיים, געהען

 דער אין שאפ, פערטען א אין .11
 3 לאקאר א דאס איז סטייט םער21

 איז ניט כאשולדינען טיר טעטבער.
כ. ךי םדע  אוט־ ;יט זײנען זײ יאקא̂י

 םיר אייפצופאסען. דארױף שטאגד
 אז צוגעבען, און גערעבט זײן וױלען
 שע־ אין ארבײטען עקזאכיינערס אויך
 ײניאן ערלויבטע די װי לענגער פער

 גע״ טעהר דאכט אבעד דאס שטונדען.
 אפצוסטא־ דאה פאדזוך א*נזע״ רעכט
פען.

 הײטאן, בר. אדטיקעל, אײער אין
 פ*דע־ מיר װארום אוגז איהר ליבעצט

 א<ע ,פא־ טרענספעדס קיץ ניט רען
איהר םיגור. בײם ארבײטעץ װאם

ואסדעדמיט,לײ•א עס פארענטםערט
 אין זײנען עקזאטינערס מעהרסטע די

 םיר וױלען דארויף םינישערס. אמת׳ען
 טים־ אונזער איז עס אז װידערהאלען,

 נרוי־ א איז עס אז איבערצײנוננ, סטע
 אוז ארבײט די צװישעז חילוק סער

 ביז עקזאסינער אן םון םאךמןענטניס
 םיר, זײנען םאראליש םינישעד. א

 עקזאמינער אן דא איז עס זמן כל
 טרענס־ צו בארעכטיגם אייד ׳אאקאל
 איז עס אז װיסעגדיג אבער םערס.
דזשאינט םון טראדיציע דער געגען

. ס ו ב א ק א ־ ,

 עםייין, הארםעז א א״ײ ׳כ׳זיץ
ך מוליעט צופוסענם ם״ר  קא״ן. געהארנזאמע א װי שטילקײט די ד
 טיר י%פארב סודות םיפע פליהען צײט צי ציים פדן
 פלעדערמײז. פץ רױ״ט דעם א״ן

 נאנט. דער פץ פ״לס״רען דאס ב׳הער
 מיר. פאר אויפגעפראלםע שטעהען זדעלם דער פון טױערען די
 לײזער. ארן לױז װערען ערד דער צ־ מייך בינדען דואם קײיטעז די

 ם״ילער. פארמאנטע מיט דרימלען ױילעגס םײגע
 א״יפ. מײך שפײען און מיך פארצרקען ױאפ וױלענס מ״ינע
דץ ץ ניט פיהל און שטײן הארטען אויפ׳ן כ׳  הארםקײט. ד
 שטילק״יט, די איך גלעט הענט כדעע םימ

קאץ. געהארזאםע א דוי צוסוסענם כױר זיך טול^עם װאם
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o ם$ר<תו w נ*ארר ito tio •װי* 
וקאיס זעלנע די שען ̂ן ̂ל  אזא סיר וײ״ל

ארויס׳צט^ר^ז. ניט פ^וחנחגג
 oip נ*ר דארימר םואדערען טיר

 דערסיס קארדס, װארקעג אױף רעכט
 װא© tnyirrD די ניט טיר מײגען
̂ויל צו ויןי כאיען  •p* ynq מש<ון אט

חר שטוגחנ א פאר זאסינירען  4*װ״ *
 flMWOM דט ג#ר אויו וױילען מיר

̂ון פון פיגישערס יענע  שסוג* •#ר די ס
 חןס בושלעג. און עקואמינינג רען

 מ־ ז^ןי םיר האכען אכעגד ?עלכען
 אין צושריםט צוױיטען א שיקט

 א? געז^גט, נפרוש האנען מיר פען
 פון ל״ט מד^ן אז <יבער איז אונז

̂ןלען לאקאיס אגדערע  *mvv די טאן ן
 אין נסt וױ אײחןר בושלינג אין סינינג
i ארבײס n אז פאל, חןר יעצט r e 

v מײנ^ן מיר באסעס. די r
 עקזא• גאגצען אין זועחנן װאס לײטע

 mr ס/נהר דט זיף ?עצען און מינערס
vv םינישען. צוריק טאג דען i עק״ 

 םיר. װען דאס, סיר מײנען זאסינערס
 וואר״ דארפען ז^ען זײ אז םאדערען

לןותאל. אונזער םון קארדס קיגג
 דעם איגער כאגריף א חאבענדיג

 םון ארבײט רוטינע רי םון כאראקטער
פארשטע־ אפיסער, נאארד דזשאיגט א

 שװער זעהר איז איהם םאר אז סיד הען
 שא« יעדען אין נונקט געדענקעז צו

 צי אײסצוגעפינען, און נאכצופרעגען
 1ױניא אויר ארבײט עקזאםינער דער

 אויוי םרעגען ראס גים. ארעי שטוגדען
 עטאנ״ אן אבעי• איז קארד װארקיגג א

 שנעל אזוי און אינסטיטוציע לירטע
 אז געװארען, אנאגסירט װאלט עס וױ

 עקזאםינערס איס ארבײטען װאס אלע
 אונ״ פון קארדס װארחינג האבען פוזען

 די״ אין דאן םיר װאלטען ׳לאקאל זעי
אױפטאן. געקאגט פיל ■רט זען

 מעגליכ״ א טיר האבען ערשטענס
 װען דאן טעםבעי, צום רײדען צו קײט

 און לארד װאױקיגג דער נאך קופט ער
 שטונרען די איבער אויספי־עגען אייזם

 ער װעלכע אונטער קאנרישאגס א־ן
 אינ״ געבען איהם קאנען פיר ארנײט.

 זײ אזוי װי ראם א און סטראקשאגס
 מיר האבען צװײםענס דודכצופיהרען.

 פארלאנג אוגזער װען דאס באשלוס, א
 טיר זאיען גוטגעהײסען׳ װערען װעט

 ארױסגעבונג רי נאך דאס אײנפיהרען
 עקזאפײ אן צו קארד װארקינג א פון
 ג<ײף לאקאל אונזעי םון זאי נע-

 שא« צום בריף א װערע; ארױסגעיפיקט
 און שא• באםי־עםענדען פין ם״טערטאן

 אז אויפצופאסען, אויפפאדערען איהם
 ױניאן ארבײטען זאל עלזאםינער רער

 דאס ער זאי גיט, אױב שטונדען.
 אדער אפיס אי;זער צי רעפארטען גרײף

 אפיס. דיסטריקט באארד דזשאינט צום
 סיס־ געדענקם מיר האבען נאן אזוי

 די אין טאכען צז באקאנט טעטאםיש
 אויפ־ םריכט זי־יער איז עס אז שעאער,

 םון שכינדען ױניאז די אױף צופאסען
 אױןי װי זעלבע דאכ פונקט עקזאמיגער

 אר־ די שאפ. פין םאנען אנדערע די
 דיטגעהאי־ דאן אונז װאלטען בײטער

 אפצױ איבער שטונדען יאנגע די םען
שאפען.
 מיײ הײטאן, בר. איהד״זעהט, וױ

 היג־ פאליםישע קײן ניט דא טיר גען
 בכמ זיך האנדעלט דא און םערפיסלעןל

 סקים, א דורף ארײנצוכאפען, אום גיט
 גיט אט מעסבערס. צאהל געװיסע א

 שא«, א אין אז צו, אלײן דאך איהר
 עקזא״ די אז דענקען, אלײן מיר װאו

 םיגישינג טעהרסטענס טוען םינערס
 אנ״ אלײן אײך מיר האבען ארבײמ,

 איבערצוטראנספערירען אײף געבאטען
 םרא* א נאך איז עס מעםבערס. ריזע

 אונזער אויף לאקאי אנדער אן צי גע
 םיר .געםאן... אזוי אויך װאלט םיצאץ
ױ װילען  עס אז פארזיכערען, אױף אי

 טאמער האבען צו מורא װאס ניטא איז
 פיני־ דעם דיסקריטעירען מיר װעלען
 װע־ עקזאמיגער אן און ער װען שער,

 װארקינג א נאף קומען ביידע לען
 קײ| אן ניט נעהטט באס א קארד.

 און אײנעם, נאר עקזאמינערס, עטליכע
 פי״ א אויסקלײבען װעם באס א װען

 עקזאמינער, אלס אנצושטעלען נישער
 שיסען, ניט צװײטען קײן טיר קענען
 ניט דאף איהם װעט באס דער װײל

 דערבײ ארבײט. דער צו אװעקשטעלען
 ווארם, אוגזער נאכאטאל מיד גיבעז

 ענטזאגען גיט קײנעם װעלען מיר אז
 לאקא^ װעלכען צו קארד, װארקינג קײן
געהערען. ניט זאל ער

איהר, דאס , ן ע פ א ה לאטיר
 צוצלגע־ נענוג גרױם זײט היימאן, בר.
 און טעות א אנערקענען צו און בען

 באהאנט בעסער זײט איהר אז יעצט
 מעהר אונז איהר װעט פראגע, דער מיט
 איו װאס םראגע, א אין שטערען ניט
 נרעסםער םון טעמבערם אוגזעיע םאר

 דך הלײבט איהר אױב וױכטיגהייט.
 מעמ־ איס םאדערעז צו אונז װירקליןי

 כאטש ?אל טא ,9 לאקאל אץ בעיפ
 םעם־ גוטע ארײנסרינען לאקאל אײער
 שםונחנן. ױניאן אפ היטען װאם בערם

 דאם איז מעסינ, ױניאן ניט דאס איז
פארלאננם צופיל
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*ר• צופ אױפסי^נט^דינ נאראף, ש.
פאר אלס םאל, שטען
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 פ*- און (ווײחװ, שטאריו נאר געװען
p רארינ^ דא n m דוקא איו mi -נא 

M( אלס חאנט, • *•  vm/* אV
̂נן דט אױך  Ilfltlfs א^חר אין גאנור

 •11 דט גי־אהנ דך חאט ד פארם.
tu( נ*פט*ן בײן פירלט f f, חאט און 

mארױס ניט im װ^פ נ*סס*, דאס 
איחר״ אין איז

 דף עוים חני חאט רעסטװצגען פון
 נאװאן איו דאס אמודרט. שעחן גאגץ

i װירקליר דאס פון הענםיג r m l y*'* 
v מיט וןיילא?, שען *  Di iliu m -נא 

im נעױאיען *עגקט r ד' פון נוטאר 
חיגסטלאר.

o די אוגטער אז ׳איז אטת דער ii* 
ײי ויאכען ^םעגדען  ארױסמוױזען, 1ב

M צו פולניחננטיגט רינען וײ *ז m 
 אי״ס •ונל'קוס, ®ון אויפטערקזאטקײט

ר»מ. חויכען נאנץ א פון ?יגססייץר
w >,א״ע אױסגעש«ילט חאט באיא 
 אנ- דט קארעקט, זעהר גוטערען ךיגע

 ffvw איז ער װאס חנם, אױף טעגדיג
 •1< אפשר, האט, עס נערװעז. אװי

 •1\ ד׳אט עס פײעמ ביסעלע א פוהלס
 כמת פאמעסען זאי *ר דאס סעהלם,

 א םאר שטערט צר דאס שוילען, דין
 פאמוםעז זײן זאר אזן עולס נרױסען

 פאר אנער ש«ילען. דין סיט בלויז
 כא״ ער אז קלאר, גע^ן איז אלעםען
 הױ- גאגץ א צו בױ סיד^ל זײן הןישם

 הא- װעט ער ײין דאס, און גראד, כען
vn דיגע נעזננריגט כען n m itw, װמט 
n נצוױס t|  נא״ rnurn פון א"נער "

rw fi'H .סינסטילער
 פון **לאדיי־ט איהם ד,אט עולם דער

 <אר וױיל ערשטמגט, הארצען. פולען
ז טײל חיכשאר א  אײנע״ א[ געװען *י

 םא״ דעם פון פרײנד גיטע אםת׳ע נעי,
 זײ װײל צוױיםענס, און, כאיאוי; םער

 דעם געםיהלט שיײלאן דין אין האכען
סודוןעד״ גרויסען צלקינפטינמן

 ארױסגערופע; האם ראדינא סאטא
 אכטענ־ ניט וױיל באדיססעתמ, נרױס

 געװען גיט איז ױ װאס ׳djt אױף דיג
 זי האט דאף געזונט, בעסטצן בײן

 נאדזער־ פאיקאמצנע א ארױסגעװיזען
 איעטמן פאר שטיםע. איהר םון *ונ;
 איהר טיט קען ױ »ז קלאר, געװען איז

 סא■־ אנגמזנהטער און שעהנער זאחר
גאו/ װיל ?' װ*ס דשסיממ

<ע־ דיגען אוסשסעגדמז די ותן
איהר. גענען מען

 צױ װאכען עטליכע מיט האכען מיר
 סא־ געוזערט ■לאץ אנדער אן אין ריק
 רוסישע חולבע די זינגען ראדינא גיא
 מעהר פיל כדם לידעד מאלארוסישע און

 און אונז אױף ױ ר׳אט דאן עםעקט.
 גע• דמען איהר סיט אנװעזענדע אלע

 אנער אייגדרוק. טיסמן זעהר א טאכט
 ארױסכע־ זי האט זוגטאג לעצטען אויך

 קיגסט־ באדײטעגדע א איז זי או וױזען,
בא״ שטימע שעהגע איהר צו לערין.
טען זײקציע. גוםע זעהר א ןי זיצט

 און זיגנט, ד װען װארט יעדעס העדט
 צום פארטײטשונג ריכםיגע די ניט זי

 תרך סײ זיגגען, איהר דורן סײ ליי,
 סײ אין ^רטערrו די םון באטאנונג די

פנינדשפ< איהר דויך
 פאר* עולם דער האם אלגעסײן א*ן
 דער גד.rאו שעהנעם זעהר א נראכט
 װי אױסנעזעהז, האט קאנצערט גאנצער

 און שדיט אויןי שםחה. אײגענע אן
 באקאנ־ אלץ כאגענענם מען האט טר-ט

 גע־ דארט האבען מיר :יט׳ער.5 טע
 האבען מיר ווזןלכע באקאגטע, מראפען

 ו־אס, געועהן. ניט לאנג יאהרען שױן
 שנײ גוםען וױרקייד דעם מיט צוזאטען

 האט מינסטלער, דעם םון זימען און יעז
ניט. זעהר זיך םיוזלען יעדען געדאכט
 דער אז ז*גען, םיר וױלען שלוס צ*ם
 אן זײז צו םארשפרעכט באראןי ױ;;עד

 ער סידעי^שפילער. אויסנעצײכענטער
 צו ביז פידעי די איצם שױן כאז׳ערשט

v אײדגע גךאד. ;דױסען א נאר r rp 
 קינסט־ אטת געשסילס ער ־אט זאכען

o ער װען געפיהיסול. אםת לעדיש, r i 
 א פאר ש«ילען צו צוגעוואוינען זיר

 סi:r.vv פילעס נאר סצן מע< ױנליקום,
 ראן־ינא, סאגיא איהם. םון ערװאדםזןן

 מען כאטש אהטריסע, און זיננערין אי׳ס
 צ״וישען ארײנחןכענען נים איד,ר יזען
 קענען פיר אבמר גרעסס^ סאטע די

 זאיען עס ותטען בײ אקסריסעס, װעגיג
)vmi א פאדאײניגצן גייקליןי אזױ זיך
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9 ŷ yi•♦••!♦# *pi v* אי» *Tfv ,*79jyif 

yt 1759״ *m in i0 171 10 a w i׳oifiin 
/75^75#♦ ♦1 y 0 /fyiyn lyiyiy ii#̂♦♦ 

tysffl ♦̂1 •^r •♦fi9 דy9י»iyij♦♦# 1y־)i0
'9* 7• 9110*7*1 iyi •9• 0 ‘I/« «7 #נ•

iip *♦i *iff3״ *ip^ro yr*p *t iyאןןייי 
*3 ײtyi^f 1 ל♦^ flyi lyiyn i 07 י y j ‘ f 

7#! ,p'pi'O nmy9r, * f#♦-י f ♦ 3י־י• 
*3f I ' l l ‘,# »M * , f *591 /11 f

(',300(91 ל  M*y,nyr9' ^ןנען - '
Dip 1«1 /1*9 «3705• דץבנ״נ^ 17959* יץס 

j| n f  fi-a ®7׳י •fly־״ ןיל97/־.9 #ין י**I
175*7♦ •yi *?׳••#ודיינ i#n 17/ סיד*y*r

#i די *#y «<17י1י79ד ly tM it ״9י7נא יי 
♦1••♦1 jy)110״ ip'WHprrirH H רי#• 

♦>״0 י713אי 9י‘* )״7נ9 0|11 >9׳’י757ײ
wrpi 17 /iiil י•5 ♦*11 י7 י,73»נ*י1 ,09!♦׳ 

r  ,vn ,ipnpi• #19* י7ד ין9 •ולדיג lyti 
*••’•ij^y,. 1אי yi#4• ״♦*!*f t ר79י,*ני׳ 

n y iיי 1י #1י ♦•׳ #*♦*Mi•;‘• יעקי9י זיי 
7 ty 11Wי נ 1« די 17נ9ו 1*71195 yy-to

1$ r k9 10) opspi *p ♦י•7ג’א 79יזר*ו י
yvyp*,* ד 70נייי # *ייי י 11 ע.י71י*91י

07 ♦«0 ♦•/10 •f♦M1 »y ליד3•ײ א♦!*• •#י 
iyn f 17 *׳י?ip »11 אין ,*ייו1 אסת יע 

10*171, 7- tnyi ״#11יע ר#0י6ר: מי אין 
i• ♦7*#1 ♦*׳••11 *7 5911 ׳0#ד י9* 7י75ל

 -א• iryi*0l ״i *7 ♦•נא 7י713א /•1,י 110
 לע״ ■ י♦yryv 3 *י•7ל*ד7י:0199צ1י71 * *ײ

*17 *9*1* r• 01* »*; נא;י*י?ען tiy i,'.? 
r* דעי אנער דענ•. ♦11 i ,♦•1 אז א'y •נזײ 
*1*1 iy/yii י7ס**,יי דעי yti*9ryi אױ 

 17t3H.i zpi *•0 װידעי־^יײד איז ••#יין
 9011 ,1א* 705997י7*•אי ס0י ,93790♦ >90

ד1 9#* ♦•,37*ד7י,דנ9• י y ♦ ♦ 9 אין א♦**/  ׳
V* 0װא ׳9דא א•♦* 9*7י*די«9 י9*

 »5ו*3ל*י #♦יער 0סי D0ppyi0 אין 90/1ניוס
«yi®959 3 זיד iyt*9*3«0 «9* און  *״7©י11 י

1'17*7* 0171 0911 •/71 17*711 #J «ו♦♦# 
If 0 * איי ®0י *759  V175*-9׳37י*ליײדס 
 סיר 17*711 *ין7 דעס 17*711 י9* י.7ל1י79

 ניײ•״ *ץ0* 171'י0f*ipit 1 *ינער דער אין
 סיר 17ייל1 ד# ול#ץ. #*׳#*דעי יף1א י#ד
75#* •ffyiytUM• אײן או*י מאגען m#r 
 או*״ 9לו> א♦*, י75ל711 ל,7נייװ י#7♦י א*ן
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מ ג * ל װ מ ען א ענ רנ׳ ה
.)11 זײ« 1י0 (*(:§

 רורף ivnyo מיל'*:?[ •ארדכטען
נמוונות• מיתח

 אינער איז פר״גד, ט״מ ג*ט,
1 איעס

 אין געפונען זיף ח*ט עס װען און
m rv n האט װ*ס איד, א ת״וונח ,יפ 
jyanrfj טין רעדאקטאר צום נדיף א 

 דער קעגען םױנױך V*Jgp«r* דסו
 װ*ם איליג*יז, פון ?*מ״ס*; ?ירערץ

 אנ• 214 רי אין ז״ן צו ;ױזם דך ר״סט
 מעטח רער םאר טײגערס ;?קיאגטע

jnjrn ״עי וווױיטער א איחם ח*ט) 
 איחם או גמענסםערס, דדוענטעימאך)

 טוידט־ קעגען איז איד א רםאי חיחט׳ט
ף. ער מרײכט — ,Dip ״אייער ׳סט̂ר

 •ראקיא־ (אידען) אײו םון ומרט —
 םו< —־ וגױןם׳? סגא ״*ל א; סי״ס סירט
 ״M נישס זיף װעט ער ראכע. מיט

i r r o r ער נ*ר װען טױס״טטראף, פאר 
 ברענגט ער ?וידיג, אימיצען נעפינט

 טױזענ״ צעגדלינע אין ^ווידיגע די אום
 טױזענד איז װ*ס אופן, אן אױף טער
 דורןי טױט דער איידער ״פױדערייכע פאמ
בעגקיײ. *יעפסרי׳שמז דעס
! גערעכט איז גױ דעי ׳

 ירעזידענט םון זכות דורכ׳ן |jm אין
 םען האט יןאגגרעס אין רעדע חארדיג;׳ס

 אין מיעערס די צו געטאן געהס א זיך
 פ-עוידעגט דער אז עס, טיעט המרין,
 איד״עען םוג׳ם דדכים די אין געהט
ג*ט.

 װערען אױסנעטײטיפט עס לןען אזױ
 װעט װאס ״דז^עגטייר/ איטי״יכען פון

אידען. א טאן ׳מטאןי א װעילען
 גאר גי׳עט א־ז היגזיכט דעם אין

 הארדינג, םרעזידענם דדפענטיי*? דער
 טראצקי, יעאן איד, ער1 אםירו נאר

מוידיגער, דער : םרופ זעחד •וױך
 רער. ; איף וױ אגדער׳פ דעגיןט װאס

 מוט דעם געהאט האט װאס סױסװאורף,
 צוריק יאהרען כייט װערען נעבוירען צו

ר אן אין  װאס רוצח, דער ; קיאס אג̂ד
 סײפעי םײן גאך טאגצען נ״טט וױר
 װי אגדעיש, טיט װאס נז<ן, דער און
 מוז ער — הײס און פאד״ןוטעה איף

̂טעיט  און װענטער «ום וועיעז *וגעי״
 אדעד הז;ט, א וױ װערען דעחשאסען

 עיעה־ דעם אויף װערען איגעכראטען
— — װײי פי*ע, א װי כענקיי טרימען

 איהם אהן גאט. װיל אז,י וױיל
אפ. Dr:* זאך קיין זיך מום

איהר נישם. דאס ;yp אכער א*ך
 דאס װאילטען מיר װען ני^ט. אריך —

 יײכטערע געהאט מיר װאיםען נעקענם,
 שרײ• און ?י״אוקםאכערײ וױ *רנסות
בערײ.

סקעםשינגדעדינינג^
«w ijnm o איחד d מי n ערסאמ̂ר nn• 

 מוגמט 3 איז נ*רמנם־ספ^^נר im ס«מר
 אי; אײז איווס זיו מרײכם איחר אײנ וײס,

נאװאוססער גוס דער
̂ל פעשאן מאדערץ םר

 און סימטשיננ נרײדינג •עםערו־סײיןיגג,
 נרפיײרענס און נױמס לײדי^ no דרײ§יננ

 א .in»ojro ןראיןםישע ועחר נארגתנסס.
fסpע סיסםזם יײכמד lאינסםרסהםי״ס רס 

proro .מחיוגנעז. לייכסע ■רײזעז 
 :0 1 כי » םון אװענם, װיינןן אירנעגד פוסם
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 אױגען״ צוגעפאססע נוט
ױכטיג איץ• מאכט נלעזער

זעהן.
̂(• «ונ«*»סטע נוט אוינעןמ

ivoipiu m זער  i»p אױף נ*ר 
 םוז«ן אױגען די — ,urn יײן

 •'V •ן סון יחנרעז עקזאםידרט
 • איי ותינ«ר מוםעםריסם,

 און דאקטאר, חנדזטיססרירטןר
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טראכער וױדער זוכט ״פואמעקטױר רי
)1 וי*« םיו ן׳יױם

סעד׳י־י. גיט און פ*-, שריינט אסע׳ן
 דעי• סון פארשטעוזער דער נאטיר^ך,

 דעי סיט צופריחון דט iny? rg אסס׳ן
iy װ*ס שטעיונג פעסטער i •םארטרע 

 ן א כיען געג האט ױד*ן דעי pc טער
 א כייט ײעסע דעל ידן ארדס t«g ער

yyng; in n נעמי׳יןי, זאגם עי טענד״ 
 8 זעהר איז שיעזיגגער *רעדרעגט אז

 איגט^יגע;״ העכסט g רעגש, װאױיער
 ?עיר איהם גי״ײכט עי *ין t»;ys טעד

yK vn vB. ־ — ער זאגט — *כעי־" 
 פ׳ן ןרעױדעגט טאלס גי איהם גל״כט

 דעד פון פרעזידעגט א*ס ♦ו;»*ן״, דער
 חיא״ ד*ך ער טוז — ער ו*:ט — יודאן

 ארניײ די כדי ארב״טער, ךי פאל טען
 pg עדוױילען, וױדע- איהם ן^ען טעי

 זאל טען דט ער דע״י־אזט רעריבער
 רי pc «ר*דוקטױױטצט די אוגטערזוכען

״ ארכײטעל.
 IV ? טענח אזא אײף געםעי׳ט וױ
 וױיצ *רעזידענט, אין חיסרון א גע£ינט

 אר־ די םון רעכטען די פאר שטע־זט ער
 קאן אינזיעיניר אן נאר טאחע נײטעד.

 געדאנק♦ געניאיער א?א אײנםאי״ען
 לאזט שלצזיננער פרעזידענט אכער

 ער ;װעג pc אױגטערפיהרען ;יט ךך
 ״יןיאוק די אז דורכאו־ס, כא״טטעהט

 נאר אפ;עכען דןי זאל באאלד וױידז׳ע״
 װעיט דאס וױ וױידזש־פראגע, דער נ״ט

 טרײד דעם pg באשטיטט קלאר גא;ץ
 די דעם װעגען האט ער pg אגריניעגט,

 דער צו אײגעם בריף. צוױי געשיקט טעג
 צי צוױיטען א און אסס׳ן פראטעהםױו

 זאף די עס זוכט װעיכער באסעט, סד.
 װערט בריעןי די אין פארדרעהען. צו

i m i הי«יר ע־קיערט ןאך יד
ד״םייר. *ון

“םא רעדען זיי בריעף, די זיינצן אט
:א?ײן ?יד

 אסא־ דער צי כריעןן שלעזינגער׳ט
סיאײשמז•

צאכםאן, םאתס ®ד.
 מענעדז^ער און וױיס־*רע?ידענט

 סאנוםע?־ סהוירט און סוט יןאאװן,
אסאסיאײ״ ידאגתקםיװ טמוותרס

 י״ נ• יארק. דו אוו״ טע5 285 ש%\,
— :^אכםא; םר. .״װערםחער

 א תפינען איהר וועט ״בי^יגענד
ײ איי װאס בריעןי, א םדן קא#יע  י
 באסעט, מר. צו אװעפנעמיסט הײנם

 װעיצכען בריף, דעם אויף ענטסער *לס
 װיאו• לעצטע געשיקט םיר צו חאט ער

 מר״ האט םיר, צו בריעף זײ; ״אין
 עחטטוײ רעם ארויםגעבראכם באסעט
 אנצוםאנגען אגישטאט אז סאקט, נענדען

 מיט־ אלס טאן דארף ער װאס ארבײט, די
 ״T'0נ? כאארד, װײדזש דעם םלז גריעד

 די און פארדעסםען די םעסטצושמעלעז
 ווי/ מאכער, קילאוק די פון ארבייטס׳צייט

 ענ־ מאכען צו אונםערנעמען גאד זיך ער
 די צװי׳מען באציחוננען די אין דערוננען

 אונ־ אין ארבײטס־געכער און ארבײטער
 אײגע־ זײנע נאר לויט אינדוסטריע, זץר

 גערעכ־ אינדוסטריע^ םון באנריםע ענ
 עקאנאםישע םון טעאוייען און םינקײס
געזעצע.

 באסעס סר. םון פארזוך ״דיזער
 הינםער־טהיר א דורך ארײנצוברעגגעז

 ארגא״ בײדעגס אינזעיע װעלכע אישוס,
 דיסקוםירמ גריגחציף האבען גיזאציאנען

 כדמונח׳די^ אזוי איז עריציידיגט, pא
 אג־ אײך געצװאונגען בין איך אז

ד אױב צוםדעגעז, ײ  / א אסאסיאײ׳טאן א
 װײדז^ דער pK פאי־׳טטעהער אייער

 ערנסט, אגריסענט אונזער נעמע; באארה
 םיט עיאס א מאבען זיך װיילען אדער
אים.

 אגריטענט דעם :עהםט א־הר -אויב
 איהר אז בצטע/ אײןי איף װייל סט׳ערנ

 באסעט׳ן םר. אײער אינסטרזאירען זאילט
 אונ־ די אנפאננען זאםארט זאא ער אז

 אגריםענט אונזער וועאכע טערזוכוגג,
 םו־ איך װעא ניט, אויב פאר. שרײבט

 אויזי חרטה האט איהר אז אננעמען, זצז
אונםערזוכונג. גע£אא;םע די

אײער, ערגעבעגסט
^ בענדז?פאם״ן ענ שלעז

פרעזידענט׳/

 באסעט. מר• צ־ ברחע,ז דער
— :באסעט מר. ״װערטהעי

̂טען האב ^איך  בריעוי אײער ערהאי
 בא־ אין םאנאט, דיזען טען13 דעם םיז
 װײדזש־ דעי pc ארבײט רי צו צוג

 נעװארען באשאפען איז וועאכע באארד,
 געשלאסענעם צוריח אאגנ ניט דעט אין

 סאנופעמ״ קאאוה דער צװישען אגריםענט
 די אסאסיאײיט^וז, ■ראטעקטײו משורערס

 וואיר־ גארםענט אײדיס אינמעדניישאנאא
 ט*'! באארד דזש. די און ײניאן, <ןערס
ױניאן. מאכערם קא*וין יאמןער נױ חןר

 םון •אפהאנדאוננ לאנגע גאנצע ״די
 עהאנאמײ און געזעישאפטאימנ אײעחן

 האט איהר װעאכע פים אנזיכםען, שע
 םאנאגדערצו״ זיןי נויםיג םאר נצםונעז

 זעדיר איז בריעף, אײער pk שפרײטען
 ײעם איהר אויב אבער ;*ינםעחוסאגט

םימ אםענהערצינ זײן עראיבען םיר

‘אײ< אז אײף איןי וחנא אײף,
׳נ  it דט נאר האט אויאגדאונג גא̂ג

 yn א»הד װאי ארנײט, דצר טיט טאן
w אגפארטרױט וײגצן איך m w, אייש 

 אוד וױיחש-נאארד. דצי פון טיטגאירער
 פאראינטערעסירט דט איז כאארד וער
v יזײן מיט v w frn אינזעי

 צו ארכ^ט נאשטיטט^ א האט כאארד
 n פיקטען צו םארשיאג אײער טאן,

 אױט קאאױןסאכצר, די pc וױידושעס
ך י v אץ •ראמקציא^ ד irv n -װצי 
 אװ ״סט^נדארד א א״גצופ»חד*ן :טער

 שױן vn *יאד^יושאן׳/
 ״go זר םון געװאיען םארגעש־לאגען מאל

 צױ סא̂י ייעדען איז און גוםעיזטשורערס
^ט^ n ;׳ון געװאתן רײןתװיוען  ארנ

 חאכען׳ ארנײטער h װאס אוחאכע, די
 צוריקכעװי״ םאדשאאג דיזצן נ^ל יעדען

 דיס״ פאר טעמא לױין דט איצט איז זען,
r איז עט קוסיאן. w אײך פאר V) 
 צוריקוױיזעגד•; ארנײטעי, די אז לױסען,

 אױ ״סטענדא-דס pc פארשיעגע די
ופיחיס, חאגצ; פראדאקשאן׳/  ♦V fg ̂נ

 די אז און גערעכט, םאישטענדיג דיגען
 פראטעקטױו מאגוםעקטשויערס קאאוק

 דיזען צו צוגצשטיכיט האס אסאסיאײשאן
 )ניט װען ױדאן. דער pc שטאנדפונקט

 דעד כיט אגײממנט רעם דאף זי װאאט
געטאכט. גיט ױניאן

 דזשואײ, טעןpc 17 אגריפעגט ״דער
 צװישען געװארען געםאכט איו (\\22

 אײף אטאסיאײשא^ די א,־ן מניאן דער
 די אז פארשטעגדניס, קאארען זעחר דעפ

 םארדיגען ארנײטער די װאס ׳וױידזשעס
 זאאען ארב״טען, וײ װאס צײט די און
 וױידזש״ די װאס ׳זאכען אײנציגע די זײן

 אג״ דעם אין אונסערזוכען. זאי כאארד
 די אין אליסגעדריסט עס איז רימענט

 אומצוױידייטעע און קאארע םאאגענדע
:װערטער

 דער pc פליכט די זײן זאא ״מט
 סאיל־ א סאכען צו כאארד װײדזש

 גענױע א און אונטערזוכומ שטענדיגע
 - ג י ד ר א c די פון אויספארשוגג

 פון און ארכײטע- די םון ן ע ט ס
ז די ע ר א י ר ע פ ״ ס ט י י ב ר  א
 - י ד סאר און אינדוסטריע, דער אין

 סעק־ אאע זאאען ק ע ו ו צ ן ע ?
 דעד םון רעקארדס די pא ביכער טארי

 pc און אסאסיאײשאן די און ױניאן
 אסאסיאײ• דער םון מעםכעד יערען
 די טיט שײכות א האכעז װעאכע שאן,

ן ע ט ס נ י ד ר א ן ס ו י ם  ד
 זײערע כדט און ר y ט י י ב ר א
 j ע ו ןו י ר y ■ • ס ט ײ ב ר א

 דער פאר אסען צײט יעדער צו זײן
 איהרע פאי אדער באארד וױידזש

םארשטעהער״
 צדדים בײדע סון אבזיכטען די ״אז

 װיסיעא אונטעיזוכען צו באויז געװען איז
 ניט איז עס און פארדינען ארבײםער די

 זײ איבײט וױסיעי סראנע קײן געװען
 קאא- איז װײדושעס, זײערע םאד טאכען

 אנרי־ דעם אין פונקט צוױיטען א םון
 :םאאגט וױ זיף אעזט וועאכער ׳כיעגט

 אנ־ יעדע מאכען װעט ױניאן ״רי
 \v:v? זאא באארד די אז שטרענלנג,

 אין אונטערזוכונג עהנאיכע אן פאכען
 מאנוםעת- pc רעקאי־דס און ביכער די

 מעפד תײז גיט זײנען ױאס טשורערס,
 אסאס*״ פראטעקטיװ דעד אין בערס

 צו״ װעט ױניאן די אז און ;אײשאז
 ריכ־ װײדזש־באארד דער צו שטעאען

־־ י ע פ די פון קאייעס טיגע
 םאנוםעק־ אזעאכע pc ס ל א ר

 אגרײ ד.*ט זי יתאכע טיט טשורערס
 די וחנן ׳צײם ימדער צו םענטס,
 יױ די סארלאנגען. עס וועם באאדד

 פוגהט א ארײנשםילען װעם ניאן
 מאנױ רי מים אנריטענם איהד אין

 קײן גיט זײנען װאס םעקטשורערס,
 אסא־ פראט^תטיװ דער אין מעמבקיס

 םאר םאכען װעט װעאכע סיאײשאה
 סון באקומען זאא זי אז מעגייה איהר

־ י v פ די םון קאפיעס ריכםיגע זײ
״״. ס ל א ר

 םון רעדט ׳אאזא אגריכיענט, ״דער
 ס ל א ר י־ י v « די םון אונטערזוכונג אן
 ס ע ש ז ד י י ו ו די pc באסעס, די פון

 די סון ניט און אויס, צאהאען זײ װאס
 ארבײטער די והאס ׳ט י י ב ר א

װײדזשעס. זײעךע םאר םאכען
אײנצעלהיי• דיעזע אײר גיב ״איןי

 מיט ארײנגעהן װיא איף וױייצ ניט טען,
 tg בלויז, נאר דיסקוסיאן, א אין אײך
 אג־ דעם םארשםעהן בעסער זאאט איהר

 ארבײם די אז װידערהאא, *יןי רימענט•
 אײך פאר ניט איז װײדזש״באארד די םון
 םון סיטנאיעד אנדער קײן נים׳סאר און
 דער באשטיםען. צו װײתש־באארד דער

 םאל־ פונתם urn וחנגען איז אגרימענט
 אױף ניט ער p» ׳קאאר שםענדיג

 pc ניט םאדיםיצירט, װצרעז אוםן קײן
 איםיצען סון גים אח װײדזש־באארד דער

אנדערש.
 איהד װי אזוי װירקאיד איז עם ״אײב

 ?ענט איהר אז בריעוי, אײער אין זאגט
 םוז אונמערזוכונג אן צו צושםיםען ניט
 סײ״ ארבײטער, די םין םארדינסטען די

? נעםט עס דען אונםערזױ אז ארײז אי

 גיבען א־כײטע־ די *טיא*נ 4y*rii נו;ג
v( פאי ארױפ w ,סד טיט װ״ירושעס 

1 v "  iry ך  אידיד אז זאמן, צו א°
 mvvi pc כי־טגי״יעד יןײן yn (יט קענט

 נא* איז נאארר דיזע מ״י, נ^ײד,
 טיט י,א;טדאחט אונףער דורף גתנצט

 ׳אפאסיאײשאן לא^פ^קטשויערס דעד
דו  וױײ די po אוגטערזוכוגג אן צל ני

pg ow n ,סיט דט אבער א״נ״ט־צײט 
y<P .נײעיי גאגצער אײצר ויאדאחשאן 

 איחי אז אײנדרױן, דעס vo אוץי ראכט
 די װעגען נאגרין״ חאארען p^ דט ד׳אט

 איד וױירזש״נאארד. דער pc אויפנאבען
 געװאר^ ניט איז וױירוש*באארד וצי

 ״אגטװיק- צו צװעח חנס סאר כאשאפען
 ברייגגען װעט װציכער פיא;/ א לען

 — איעטען פאר נענעפיט דױ^רחאפסען
 כא־ די pg ארנײטער די פונאייןו^ דעם
 אדער וױרקייכע חײאען צו אדער ׳סעס

 דער pg קראגקחײסען א״מע-עדטע
 עטלואס איז דאס איגמסטריע׳/ ^אללן

 אלס באארד, וױידזש די ורעיכע מיט
פאראיגטעיעסירט. גיט איז אזעינ^
 באארר א אין וױידזש־נאארד ״די

pc איגדוסט* פון דט אין ציפער-זאנלע־ 
v*v'i .ניײ װאס אלץ ארניטדײטארס 

 אסאסיאד די און ױגיאן די צדדיס, דע
 א*ז כאארד, דיזער pc עיװאיטען שאן,

 אפלאנדאו;־ קײן גיט ציסערען, ראיעי״ע
 ד• ;עזעצע. עיןאנאטישע װעגען גען

 צלזאמעגגעשטעאט איז וױידזש-נאארד
 :א- אירפא^טײאישען אן r.ng נעװאדען

 האבען זאאען צרדים בײדע כדי דס,
 װעט זי װאש ציפערען, די צי צוטרױען

 קײן ניט אגער איז זי ;ארױסבדענגען
 ארױס׳ ניט קאן זי ׳באא-ד ארניטרײשאן

 פאכען ארער אנטישײדונגען, חײן געבען
 אג״ דעם אין ענדערו:; װעיכע אימענד
,ײמעגט.

זאגען, צי אליף א*יף פיר ״עריױכט
 :,ם פיטגאיעד אלס ׳איהר װאס דאס אז

 איבעיגעגע• האט וױידזש״נאארד, דמר
 איה־ װעיכען בריעף, דעם דרוק צום בען

 מײ! נאך איז געש״יבען, טיר צו חאט
 טאקטישע קײן געװען ניט ׳נאך מײנונג

 כיע;־ א םאר זײט. אײער סלן האנריונג
 יצ געװארען אנגע׳טטעלט איז װאס

 איז ארבײט, פטאטיסטישע געוױסע טאן
 ׳פרעסע דער pg ארױסקוכיען שעחן גיט
 אג־ ניט אשיהו :אף אין ארבײט רי װען

 עפענטלײ םאכען און געװארען :עסאגגען
 האט װאס צד דעם פאר פראפאנאנדע כע

 םאראורזא־ צי ארער ^4אנגעיצטעי איהם
 צוױשע: דיסללס-אן עפענטאיכע א; כען

 א; זץי צוױשען האבע; װעלכע ׳צדדים
 באצײ צטעלטעימעסט;ע טיט אגדיםענט

הונגען.
 בי־יעףז דיעזען םון קאפיעס שיס איף

 דער צו אליך או; האפנוד נארמאן טר. צו
 סאנוסעחטשורעדס סק\ירט אלז סיט ילאלח.

אסאסיאײשאן. פראטעקטױו
אייער, ערגעבענס

שיעזיגגער׳/ בע״דזשאםין

 ער־ דער צו קאנצערט גרױסעד
 ארבײטער אונזער פון עפענונג

אונװוערדטעט
.)1 זײם פון •ס4(?־

 באזארגען באצײטענס זיד װעלען װאס
 בא״ צו זײנען םיקעטס די טיקעטס. מיט

 אין לאקאל יעדען פון אסיס אין פומען
יארח. נױ נרויס

 דעם שבת אויםצופארגעגס, גלײף
 נאכםי־ L30 אום נאוועמבער, טען18

 ארבײטער־אוניאערזיטעט אין ײעט טאג
 די פאר לערנען. דאס אגהויבען זיך

םארשרײבען. זיף שוין מען קאן קורסען
 צו זיף אײנצעלהײטען מעהר סאר
 עדיױ אונזער פון אפים אין װענדען

 װעסט 3 נום. דעפארטםענם, קײשאנאל
יארק. נױ סטריט, טע16

in 1 ןלן ;יילום f(.
 נא״ piy W"1 װאס pi pc זייסןן
 חא״ pg טיקעטה^ pg|/; ר-ט לאדען

I im צו מאס טעחר גיט כען n g i 
 jyfg* דט כןאן טאר מענ^ן דיזע און

 pg צס וױיט וױ נױזען די !פאלען
i מענליף נא• f  ,frw t |jr^gnfjD4'.N 

 g^g פללנוו ה״לינא א רעי»נאן לעט
 סוון 0*רס" װאס ׳iycgopig^jj יעדען
n |yay( צו פינקטליף pno אדער
yDOJHige n פ־אצעגט דרײ  pc ̂

ig רי jyy>gniyi צו  yytpmoiH• 
ען צו י*ב*ן, בײם נײטסלאזע ד ^יי  ס

 גױט, די f’g גיט וױסיל igc כאט׳צ
 pg !ײ ly'gcgc איז װאס היעגער דער

I oi/^’ogc דיעיע
 װאך די וזאט ש^עזינגער פרעדדענט

 'סענ?ן9 נאארד עקזעתוטיװ די באווכט
 -yjc ig ײ1 און 35 לאקאל ,3 לאלזאל סון

iy צו עגעמיש נעהסצן צו זיך םארערט i 
h וױרקען, זעחן צו ;איבײט  tg «דרי 

 קלאוק ארנײטסלאוע די סאר פראצענט
װערצן. D^yogty; גיכער װאס זאל םאכער

 ת םון געלדער די מיט ליסטען י ו
 װעי*ען װײס צאהלונגע/ סיאצעגט דרײ

I ױדאן/ דער pg ארײנקוטען f ^ i 
 -טאר װעיען װע־־ען, לװיטירט קירצליף

 ״גערעכטיג־ די אין װערען עסענטליכט
 יצאפ־ט״עעײײט די זאי׳גן הייט״.

 אלן געלד ראס קא^עקטירען פיגקטליף
 סלן אפיס pg ארײנטראגען גלײר דאס
 דין זאי שאפ דיער כדי ױניאן, דער

 װע• װאס ׳עעפער, ערשטע די צװי־צען
 אלנזער pg װערען סארעםעגטייכט לען

פיעסע.
 גױטיג איז עס צי קױם ;לליבען טיר

 די סון טשעריײט די צ• ראנען צי
 דאס אפילס, װײטערע ?לאוין״שעפעי

 די צו נע־זסען ענערדש זיף זאלען זײ
 די וראצענט. דרײ די םין חאלעקשאנס

 ה״גט סוך גיט שױן ױדאן־ילײס ז״גען
 n איײן ;עלױס םאישטעיען זײ אלן

 די pg זאןי, רער סון ערנסטקײט
 די װאס םאסענט, דעם םין ערגסטחײט

 אין דורף טאכט ױניאן קלאויןטאכער
 דצר אין קוי״זיס־צײט איצטינער דער

ynponrg, ועהר איז ריטדױלןי זײער 
 ארנײ ו־י טאן זײ זאלען אין נויטיג

 וגיאן,1 דער צו איבעמצכעגקײט טיט
 טיטגרידעי אינײטסלאזע די צו און

 חנד אויסגעסאלצן איז עס װעלכע אױף
 איצ דעם פלן קי־כנות די דין צו גורל

 קלאופ״איד דער אין קרידס טיגען
 דער צו ענצרדש זיןי נעהמט דוסטריע.

!טשערל״ט כרידער ׳הילפס*איבײט

מערר,זאם!8»ױ .־ױיסטטאכער
:4’ryc-x•:, אוגזערע :אזונען «ו גיט 

 װעלען װאס מיםינגען, מעםבעי יעחספע
 ׳רינס*א; קונזעגדען װערען :עח»ל«ען1?

 «רי דער נאך ב#לר ?קסזאבזי, »ען24 דעם
 איס• 210 ׳חאלל :עטחאװען אין :ײט,
 די׳ אונזער אין אויך און סםריט, <*.טע

 ברוקליז בראגןןס, אין אתיסעס שטי־יקט
pr .בראנזװיי

 נײ װערען #ארחאגדעלט װעלןןן עס
 נרעס&מױ־ דער ®ון וראגען םימינגען דיזע

 צקזי־ דעם »ן ריחרען װאס װיכפיגקײ®,
װצאנער *ו און לאפאל אונזער «ון םנזענץ

 אמ״ nc מיםגאיד איבמרגעבעגמר ?ײז
ג^יכ* בלײבעז דם טאר ױניאז זער

גילטיג.
^ םיא ױ ג

ו דזשייקאבסאה טשארלס מ

ם ר י ו ק ר w ם ע ב א מ ס ע ר ד

אן ני אל יו ס א • 23 ל
ו ארםטע־קזאם

םיטינגמ סעקשאן רענעלע
וועחןן א«געוזאלםען װעלען

אג, ם ש ר ע אנ ם ד עו28 דע ער ט כ א ם ס א
ן דאון או  בילדינג םארווערמם אין — ט

קאסינא לאנדאן — בראנהס
וועחמ• פארחאנדעל® וועלען «ראנען װיכטיגע זעחר

ד ד ם אי י ט ד ר ע ד א א ע אנ ױ ע א ז ען די ג נ טי ו םי * . מו כ אזו ב

פזו פו ק סז ר ע ר א א ר נ מו א 23 ל
םענעחמער. װאניער, /1
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*1» W r t ל׳ו•

ױ ד<• די ײיז ׳ײ
m  *>n |ײ»

ו ו י ו ײ *

 *rtnnn נזו«חי
י אר*ח, ײ

)4 נ״«/ 41 (יי
 *I••*)n»i ••׳ן •ן

V 1«י ״•י• איי• I 
וז«י ײז 4״•«י
>׳• ײיי׳י

w p t w ז מ ו ז « ו ר * ל מ מ א מ ת ע ס ת ס י ד ײ ס ל מ מ ר ס מ ר ע ה װ ^ װז נ ױ
OUNTItit*  ruth, Huhf, on. i i ,  m i.  iy*g?Y e l IV. No. 43.

 קאנ»ערענ*ן א חפט רעפעריס אװ כאארד
סיטואציע קלאוק קדװלאנד די װעגען

ערעגץ דעך אי( •ערעישמײן וױיס׳ירעױדעגמ און ׳*לעױנגער1 ורעױדענמ / >מי*[״ דער •ון קאסיטע ק^ו

 ״נערעכטממ׳יט״ די סון לעזער די װי
 סרידפ » «ו געחדסען איז ׳אוין, ױ״ס׳ןן

 שלױױ פון סיטואא׳ע pi*>p דער אין
 »חפ טרײר אין *גריסענט רער (פ;ר.
M אױס io rtm  ip ijp o ip  vuy די און 

 גײ גרײטען, גענוסען ויך ה«ט ױג-טן
 אגדיסמגט, דעס פון נפנײאונג ד«ר

מ *חי»ו׳»«מ<*ן ײד  ׳פ*חןמ»«ן א
pî די #»ר וױנפיג rm וײנען װ»פ >p* 

 די הודפ ח*ט ?<יװלאנר, »ין סאנער
 מ דערוופתט ױנ־*ן חןר פו| וופנדלינג

 ?טװלאנד םון ?<פוהרפנופ<?ט׳»ור«ר
 חא• פפפ׳ן זייער פון סיטיננ פ *ויף *ון
מל׳ וײ ד*ם נפ^ױפםען, די נ«ן  ניט iiו

 ױגיאן, דער ד*ט טפו «י הפנעו «חר
 on װיסען געל«זט ח«נען די און

 װפלנןי סו| תפעריפ׳/ פיו ,נ«»רד
m in i ז דז׳פוליאן י n י n ט׳פער״ 

 נאנײען ניט מעחר וועיעו «ײ דאס סין.
on ױניאן. רער מיט אנרימענט

 סרינס־ » געמײנט י,4פיי חאמ׳ ר*ס
 ױניפז די ױן ױגיאן m *ו ןרפאערונג

»o v גענורען m v ’VofO די ivoonp, 
דיחמח. » «ו ניייטען ויו

iy’0 פװ נאארד nn פנער t n, 
 די איז עס עמסט וױ סאר^טעהענדינ

מן iv נפ׳פיפסען הןיט יפנע, א  פאר־ » ד
p׳o *ינויסזונרייממן אמפי נןיך זוןי r 

m און ערענץ8קוונ ס אױןי *דדים 'o r i 
 ,-pro רn און אויסנלייר. אן ספכען

 ניײאוסטןר רעי בפפרד, דער םון מפן
r n p r n פמיסנע־ חאט דעק, דזסולין 

 כײדע «וו טעלענרארעס װאף די סיפט
 חןר «ו און ױניפ; רn *ו «דדים׳

 חפנפע״ א iv הוכ׳ען פו אספסיאיישאן,
o זונטאנ רע:ז n ין פקטאנער טען2(י« 

יפיק. נױ
 •’אייננע־,• האנעז *דד־ם n״o און

קאנםערענץ. דע־ ip קומען iv לינט
 פון דיויעסטפרס פװ נאפרד דער

pip^p i n יסס׳ן מוןנוסעקטיש־רמרס 
eon אױסנעסליבען או; מיט־ננ ט געהפט

in *ו i»op־ur*o דנעו r w אץ Vi
wpipoifp o n  iv m r.

״i 0יס )P0| אויו n .אויןי ױליסן 
p rn  |io

01»
ipenoioo אױף ױדסן די jfp  o n•

oj’p נסטיר rn  |io סיטימ ipovp)  o n  
iv po’opp m m fiip i o r*m p איז

nnpo. ין* m »יא«־ט ip f’p• 
ip»*fp>r »;n, װײיט ’fno monvj 
po m װײס  ,rornpo wn«fno• 

iprnpj סון m יאוססא־ ?י׳וויאנד?

ipo ודײ *ון יאיסן m ^ JO 'O סון d pi 
*סטיד. oח׳ססיג

opii im w n n t  o ip ii op <n אױף
nnpo jfp  o n ו*ו ivo;io ipruofl 

pf op ip j j ih «i m  po5pn> נאדיט •pii 
m  ip i א<ריס*נט1.ט*יי i n  ip r’iiv 

i און ױגיסו n ,אין אסס׳ן o*jv  •i 
«ip »i?0'iio  op ״« די סיט ) popjio 

i( in p ii iP fo in  op»״pjj׳iysnv אי
̂לופ nn. זײט יו>1א ו

וע ארכײםעה קארסעט נרחשמרס ״8שא m״ mזואמיחןן
געפעסעלט, סע?טארי ק»רסעט ױארען דער אע סטר״ק דער

opp)op ,o אין ioorn^o־o ip 
ppe epoipp v ז״נעו סטייט, v v n  p i• 
IPipn o*ipoppo pt'i I טאריס. 'm 

ip נס׳*עסט'גט o ;p rio ,אנ׳ע־ ני־׳ד־אף 
irp א א־ז opn סיידראו״ י־סאנע־ i 

ױגיסז. • igo נ׳סטע^סל ׳סיעכטעד
 יסס סלחדיי, *pi סאר אמאל, סר,1

ogipj *n w vn yo v*  ipuiM אין 
up o ip o m n oיסלאאס ״ •ip ? fifi 

O כעט li33״ “,*POi .iPO יייז M 
,f po'pv״P ipj״ii;po״l 11*01» גערדען 

ipo» ך1דו p ip i״o ון סלחגי^ סון« 
ip ip »•( »ױף i׳t־o״p״o נסד *n 

 oo«iiypj»« זע־• ױניסו די »'« טרחנ•־
lP*i«iiP3, 10 יייזP •i ip : o i o;popp1* 

 װ״נינ כריוז׳גיסרט אין יס?»יס סעט
 »״־ •1 ל*ר,1נ»ט־ פונה^סנידט. װ»ס

io i p »*o; pj| די o- ooppo opoipp 
jpopi נ־ט ippuoo ip o*>pti«t ר־ט זיך 

i j p j p i p j  i n״o. און in j irp j ipoo i 
ט?י ד• פון חױס י1 יסס ליוױס »רנ״

®־אצ. דױי וי פה קוױטיחנגען ערשטע ארכײםסלאןע ױ פאר
d »ין p i 0״ נומער”prBopipjפסנ־ ״

ipo'>Djpon«o to v גען o ליסטען די 
 די סון |p;«>npp o:pppio ררײ די סיט

r i«o ,ipoirapioV״n p ?אוםנליפליכ 
ipeopur און ip i’ io, זײנ?ז ײסס no 
 ז״ערע סיט זיר נעסינען און נייטסלסז
i »י| ס»ס'לי?ס n װעל״ לאגע, עמםטער 

po גױט. ׳טתפליכע עז1ליי
 אין ליםט?ן מ |po'1ojpon«o 1מי

n o  on 1םי וױ jpopn ״  םיז באסומען ז
ip iw m o דזשאינט פון n«oo די םון 
m ױניסן, 1סלסוקם»כע n o סיליס 

ח»«יסװיט«.
o אין n םס«?נט ipo ipp ג?נױ נסר 

 ײסס ipooopioip י1 אזוי וױ ודםען, ניט
« זיך האנ?ן כאשעסטינט זיינען «np• 

ipopi iv IPO װאס ה־לף די i « c  ipo 
 נ״טסלסזקpip «1״t i«o זײ, nc יאננט

ipoopiir און in n o איינס נױם. אין 
 האבען קט»כער1סלס די ,ipo’t ivo» איז
 ברידעיליך, העכט אסנעתספן w» זיד
 העי־ ip זיי, סון ל»נ;ט1ס» הסט דען ײען
ipo א ylpooi ;י1 זאך ipo«opip>P 

 העל־ ip ערשט די נעװע; 1איסע ייינעז
ipo א ;poi ,ויד הסם סען 1נא װען יאך 
 dp און חילף, נאן־ onjpiipi זיי «ײ

ip איז u r זיד ipi«e׳tp1pDc, אז ip 
t״pip ״«i ip  ,p jp i״ipoopiir pip 

ipo «opio1p i n ’io |i», זײן יסלען«ײ 
ipnp װי n n o o  ip. נילער tpo ipp 

ו די יסא׳ס אײנענ? w t» סנח?םען י  ו
, ipdiioo כסר io״no  wpo (ip o ’>i j*

i * n n װי i*o |i« .ir,pi:« ip גלױ״ 
ipo, ז״ז װעט אזוי יסס i n ,סאי ooi 
;t ײסס ipo«»pioקל »לע Bpr«o ip*״

i סינסטליר iplpn ט*נט i  *i iplrov״ 
 נ״טסלסז?1א ד• ^pn ip סרא^נט

«o i10”1״ »'| ipo,
)is ז״ט *ײ,* (מיוס

toe iv t *jpo io j f»* ״ס#ען• אן א*ו
to r

i״o״ipo״oi« n י*ין « n די א׳ן 
0’ioeppo ײססען jpi’up'pi |1« ipo'Ipj. 

 ipoo ,ioopj קסר »סרסל ייד fpoo״ י״
oipiא*ז ״ tPO'lopi op, ו דאס װי*« 
ip i ר־ט שט״נער «pi טע1ז*,ט״א־ג»נ,נ

«oi״ipo( ד• און f opopo;״ip rn  ;p
)10 0)" »ייי 9י׳«יי

פ נ ע ד י ז חן ר ו ע נ ת ע ל  ש
ס נ אזו אן נ ס ס א כ

̂וט ש^עזיגגער •רעדדעגט  װ^ן די ה
 נעסאהיען איז ער נ*סט*ן, נאזוכט

*yn •אױן o n אונזעיץ סון םאריינג 
^gקgשטפדט. יענער אין ױד^גס ל

. פ מיטיגג א נײ זײן ד*רם װעט ער
 קלאויר דער סון ב*ארד WW11 ר/ןס

ivow דורכרי־ידע; ױך װעט און ױדאן 
לא;ע. איצטעער דעד װעגען

 קיאוק אין יאגע ײ איז כ^סט^ן אין
 אױף יןויק. נױ אין וױ כעסער גיט טרײר

וק די לײדען ד^דטען  סון כיאכער ק̂ל
 אין ארנײטסלאזיגקײט שלעק, צוױי די
tm ק^דפןודײשאד׳/ w יודאן די ארן 

 בא־ צו זיף דעם םון וױ טיטעל, זוכט
mg ,]V"Toגיט וױפיעל אױוי אזױ וױ ׳־ 

 סארקיעגעיען. אכיסעל איניען די איו
 אתא״ אגדערע נאך און דעם װעגען אט

 די דארט זיך װעט דואצי^גס״סראגען,
g^v| שלע״ פרעזידענט סיט כאראטען 

 געםינען פרוכירען װעט כיען און ױנגער,
םראגען. מאנכע אױף עגטפער אן

 דארט װעט שלעזינגעד פרעוירענט
 עקזעקױ טיט׳ן מיטינג g ח^כען אױך
 װײסט די ,49 א*קאל םיז כ^ארד טמו
 **<ןאל דער ױני^ן. דרעסמאכער און

 אר• אן אגצופיהרען אן כאיד טאנגט
 צל כעסער אלם ;פגיזאציאנס־קאכיפײז,

 פרעזידענט אלן ׳סאף דעס ארגאניזירען
 אױסארכיײ העלטען ךײ װעט ש^עדננער

 אנצו״ אמבעסטען וױ םלענער, די טען
אמאניזאציאנס״קאמפײן. דעם פיהרעז
 װאט טעג פאר די םא^ קלרצען, אין

 האבען עי- װעט ז״ן, דארט װעט ער
:v:v .ארכײט

לאנואן מאיו פאר קאמפיץ אין ארײן װ װארפען קלאןקמאכער
v*ל האט ױגיסו ipo«» pi«ip ״י

oo*l«'ppo oלoהpנ «סל n  !PB״ipc 
oo«p,|1 ״ ipopi in;ir«o• ק•1קלא 

«»oi«p j ipo״onNipinp in  i«o o 
fie לסניסו סאיי Dpii;«P oiv. 1מ»י 

iv א*ז לאניסן iipj ojponmo איס ip i 
?oon«o|« די פון ipoo •ipo«o?i«lp 

iprov•* in 8׳>ipbop סייסו o״ 
oo«io הסס ?לאוסס pj סיל »»* ויך סיס 

nnvמניסו די דאס ׳ lop גים זיד pno- 
jpo סאכיס״ן, מ׳ט׳ן «n* יהער,1ם װי — 

»p| איו P»*;i«o| םיט חןליױ, מ*ם 
 ע1ב״טסלא1א די i«o 'לשס'»דכ״ם1

»*»in * l פון in ,לײ־ װעיכע מניסן 
m פון m ינסײם.1»רכײטסלס נתים?ר 

ipoo אין opi |io inporppiiw ipp:« i 
»pr*oo*l«*vo| האמיײו ip;op נ־ט *i

ipoiwpi«>p( ״נןן ויי און םזםע ראך ז

עד, כ א ם ק או ם סל א סז ער ם ױפ !א
 אויס־ יעצם קענען א״דזשענטש ביזנעס פאר אסליק״שאנס )1

 איםם 40 באארד, חשאינם חןם פרן אסיס דעם אין ווערען נעםאכט
סלאר, טען4 אויפ׳ן סםריט, טע23

 אויםםאבען םען קען א-דזשענטס ביזנעש סאר אסליק״שאנס )2
 אוהר 9 סץ נארועםכטר, טען4 כיז׳ן אקםאכער סםען דעם סון םאג יעדען

 נע״ אסדיקײשאנס קעגען שנת אכענד. אין אוהר 6 כיז סריח דער אין
ארחר. 1 כיז ודי שסעטער נים ווערען םאכט

 שוין זײגען וועיכע די, אױסםאבען נאר קענען אסליקיי׳סאנס )3
 נוסשםעהענד זײנען וחךכע אץ יוניאן, דער אץ םעםבערם יאהר *וױי
לאקאיס. זייערע אץ

בא־ וועיכע םעםבערם, די אױסםאכען גאר קענען אסייקײשאנס )4
ויאננען » n 3 ,11,10 ,1 יאקאיס -82און 48 ^17,

גחס, ױניאן סרײד נדם
ט נ אי ש ד ח ר א א ^ קלאול^ ב ט ס סו ע ס ע ר ר און ד ע ם רי

ר ע כ א אנכ^ מ װני
ר, ל. ע ג אנ םעקחןםער. ל

 איז עס וױסי< אויף תאטפײן, דעם אץ
כיענליך. נאר

 קלאוק״ די ניט קאנען כאזוגדערס אלן
 די זיין ניט זאל oy שלעכט װי מאכער,

װידעך לפעזyה םון אוועקשטעחן צײט,
)7 זײם אויזי (שיוס

אינהאלט״פארצײכױס

.43 נוםער ,גערעכטיגקײם״

 *ון יל8א אן ש. נ. — װןיד די .2 זײט
̂קאי* בןוארד עקזעקוםיװ .1 ל

 דער אין גאסירונגק װיכםיגע .8 *ייט
 — 20 4לןוקא־ י-ני^ז׳ רעינקאוטםפכער

 איז זיד חערה װאס .D^yiWD ארטור
.IVDWV'V ה.—בדאנזוױל? ,11 לןוקאל

 ־yr:?p ׳ אינפערנפגיאנמלעז־ דער .4 זייט
קאהן. מ פאניא — בריסעל אין רענץ

 קיא־ת״ באארך דזע#יגם *ון סיםינג .5 זייט
 כ־יטינג ר.yלאננ ל — מניאז סמכער

 דרעס״ און װײסש באארד *ינם8דז׳ פון
מאקאװ. ק. מ. — ױני*ז מאנער

 ןורכאניזאציאנם־פראגען. און פר״ד .0 זײם
 לאקאל פון מיכגלידער די צו װארם א

שעכט^ ם. — .60
 —(סליצעד ארבײש דעד צו פארםיג .7 זײט

— סוד... יענעם גלאזמאן. ברווי
ר.yאדא י.

נאביץ״בינעל. רעדאקשאי׳ס פון .8 זײט
 — געזא־ען ;יט :אך פאיהאנג דער .9 זײט

[.H^y? א
נשע־ דער .10 זײט  באזיג־ די אין געלד־ס̂ל

כאזאגאװיסש. לעאז — לענדעי םע
נ. ב. י. — אןאיף און קורץ

 כאן. צ• איז ױאש פראגע דזיר «ו .11 זײט
םעדלשטײן. מ. —

 לייםען בײ אזמ-עשען. קורצע .12 זײט
.iv^nu ז. — (!עליעשויזו זיד פרעפפ

̂אזאנס דרזײיראגענט .18 זייט קאיע
אדװערשײזמענפס. — 15 און 14 זייט
 לא״ די אין סאפירונגען װיכםיגע .10 זייט

גרינכערס ה — 50 ױן 41 ?אלס


