
 ררעס וי פון כאארד רזשאינט מון מיטינג
ױנ־אז גואכעו־ זױיסט און

m k b I il'wnon  pc n״״
1K f| 11׳11 j״S'VP'** U8 8*1״ *«|•J
8*'v> (y r 'K iy iM־ty •׳*jw y i  , w u■

8e oyi •yap* ,|yi>o oyi *ys׳״*i 6.. 3. . .y j . y(״ ״

k ׳ ^ '5*yBy*• *yins )1 p» vu, 
i״e r  ,o*py??*y pa |yj*»^y w ז׳י 

m ן s ia y i **• בייט .,M9 pa 
pmv »נ״ yj'-ey :»>״e n  b it  ;y־־• 

r« ״» »fi Bjy*yjii|5 ׳*k *yi״*kb b 
v ye*}«BraBi*a k׳*yiivvi u ״rn  *a 

f pc *yn a״ iv tv'Bi'yj tveryi דעי 
iv ווינ״ט :» i a y iyu a  n  |yn נע־ 

c *yi *•a b jv c*}־.*iyn y װעיעז די 
iVBiiyi D**a*a *yi iv ״w,; י»ט 

ya *yi*דני ־ irvco iy i, ד*ב •v 
y jy* |ypucyraB iiyn״ װ*ל. ער ן 

 ז־#וס B»K'*KB D1-.K1 88« yB״*8?
y i* 83 רו׳עא׳גט*k ;varys w  n

 8i* ז־> s׳M ,y׳ji*B יyר iy>yi !;•*ye׳/•
r ;yy״fi y y׳y i ,;yjnp pnw o:av* 

B*yn i;a*ia8 א־נע־ג^ענען v־.O’ek c 
lyina• ־8י םיז רערנעד ז,8י18י 

y pa Bi**r*y 25 ?,aP?־yy־B, ד־אם 
 t־K *y •an נ^דנערנ, כ׳, y**{<8 וי

b k :ko 8 ona \yv,ys BPBByraB ד«ט 
ta ,B iy 'p iy •» נ*ט r a• די .Dy;i*a 

8’Ban iy»V די si*B׳IK B.’ysyyj y 
iy i;a ׳n  ,am *ט8ה |8ױנ B-.y^ny 

 ם*רר*נ;ט, .־y סטרייי,. pa ysvfl די
1*0 BBaoyi Byn o W 'V vyo  a ;yn 

iy װעדע;,  Nji ױך« aריינגyרyנyנט 
fry u איס a; c סון iy״ v bv b  i y i 

ארנײט׳ןמ
p*i סארייוומ iv lyByjynyrH oiyu 

■D'CK Bin
י  כ*טיגנ jytjvy? פון ל8י<8ט8«ר מ

r ס*ן n. .29 ין6 נ oyi nya*Bjmi>B;טע 
pa fyiyynKc a*vn נוט ;yom y.;

*ואריפםען.
י די ד«ס װיסען, d?8< 22 ל*»<  *8י

B ;**rn  pe W w o ין6 נ^ארד KJ־
;t |y«29 און jy»22 om רנער8וו  ty״

ryi b u״yivipytpy n  4jni»vyj |yo 
pstn k lyBBParyio'iK Bfn ױגיטי רער 

n האט yjpyn ק«מ*טע, חויז  BKPyi 
p* אױפזיגט yr הױז ױניט• דער vyy• 

 אױ דאנ? ly^y-yyio א סקז*ן. ספן
iv אױסגפדריתט i*ry j ט׳ט^־ראן »ום 

is; א ארס ה^ריט^ דפר iVitsys• סון 
 22 יאקא? פון באאדד פקזעשוטױו חזם

 -py איז yB’ci>p הויז יודט• רyר *ו
׳־;.y::yB»>p ס. נרוחןר iyp*vyi װעמיט
 יאלאי האט צ־־טדיפט ,'yistn אן א•;

 כאאר.־ דז׳טאינט רעם א־נפאדם־רט 22
 פאי־ צו ח׳ע¥נט”א oyiT'B אלס דאס

Din tvopyj םון «ראץ py-inB -טאס?א 
 בא־ א־ז דעז־ננ־־ט, האט װ^נען־ װי׳ז,

 ראטפ:* pyB■• ברודעד ;ini>vyj ׳טטירט
r y a. אױך ytn*, װע־ט לױצדיפם y::n■ 

<•.V213
 מי' די iyB״nyi נוט האט 25 לאיאל

r פון נ־טס n. םון נאאדד yi-zvv.ns- 
yo22 cjn| ױ;י- די נאו־אנקט האט אדן 

o«3 ?אד־טע, ה״ז ס• n  >yyy נדטער״ iy j
 וױפע;, נעראזט א־־ד לאט 25 יאלאי

 דאט באא־ד פחזןלים-ו דיפר דאס
y n s y r  ly B ry iK* עא»ירא א״דא 

 לאהאיל פא־ם־עטעז «ױ טפטנןד א איס
so•ה*ם רײז ײניפ• דןר אין 25

 האגי־ די גרסנע־־־סע: ה*ם 66 יאקאי
תסמי םץ באארד תמןוינס פון יוננ או  נ
 ב«• האם און סןן22 און טען15 דעם

y מט*דט v rסטyא ר ^י  דער אין וױניק נ
 קאמיטד הויו יזג־סי

r פון מדכפרס n. דזג־ אין נאאדד 
 ;ע־■ באיטטיטט זיינען לאס׳ם*! הןיז ירדס•
: cnifc װי דאדען
 ב^־טוזא ,*imoyiir 22 *אהאל פיז

 דא־ טומסט¥ר 25 יאלאל פון לא*יא;.
 יוא־כ ידודער 60 יאקא^ פין י״ם, רא

 <•yiyn נ. ברודער 66 יאלאי פיז ריעזי,
 די נעל־יסען דט ד.*ם 89 יאלאי
e םון דאנײלננ n נאױעכ־ פרן באאיד 

» נע־ נת;.15 ח
כאדינט. דידע?סארפ א־ו באא־ד
םבפר םיז מ פ•;;.4 דפפ יז

‘ט־מ׳צעי פון פא» דעם סון ?אםיטע א
 די דאם ערהיעהדם, ווענער או;

 ארכײכע־ די אינעלעגט האם סיריזע
 נז־ א־ז דאס ט.”« או;נ«עטיססע פאד
 tv? דאמ א*צם דדטון. סאנאט איז ווען

 rp=*n די א־ז *רבײנמי נײע מנוםען
V ממנמן "i ,פי־- ז־י און ארכיינתר 
n יומנען,  oin נעיזמז זאא ױניאז 

 א־:*־־ ותרט פפרלא;; דער טטזזלונג. א
אפיס. «ום נזמעמז

a קאדמאן סיד נרודער r'z n v א־ז 
־ צ־ עריןלעהדוננ, »ז פ«ר<««ט E ת * r 
מן, מר  א דאט ארנ״ט, ער וואו ס׳

דע־ פו; סטאפטי »ו איהס געהאם חזכם
■vs wzv.vrvz*• איז קײס די •דגייט.

iy•׳ K •י/ eiyiin j ',yi ־8* פון ?אג״טע '2*2 יי?̂!
B “א׳ t'n n y  oya ייאתאי! פיז

ir̂ 16 רטyד8פyפג,>K א׳ו יאי רא־ pyp ד*פ ארויס;¥נראנט, u-y״ 60 iiyi| 
r פץ בעי. n ו נ^ארד* yD'iiyi ]yarn 

y ;y j svtssvv ly in B  ,:v is ry^ 'v״ 
pyrn 60 ?אי8י פיז, ,BiMtfrnv Bfn 

 *8י oyi פו; נ^ארד ivDnvny די דאס
אי  נאיגטירט jyayyn 2 פיט ־דיה8 האט י

DVl “0CV3\V)'W-<y IV yB'28P א
ס, א־ו נאא־ד ר טז ^ל  אויזאנ^ די ד
os^v^y vo< ד• װא־ום '?tr א׳ז ;יט — 

^ר ניט — *y זאדט  אין אידס. iv ל
 נאי^ױס iyi־ny,TnB א ר־ט אניי־אנ;

v •y-, D*y‘-i־D Bnr לאלאל פון )vs tit״ 
ט״נע״ט.

r ׳ r B*- ,נ־אתא־ו pyo. דזיטא־נט זון 
 א־יסם-הרלינ^ אן pyB^ נ־ט כאא־ד

y^yysyrt; פאד בארינט cyp אט18ר 
 נאא־י ד־ פלן נארינט רyר

;.vD'-rys דט o*,yn דירעיטא־ס א־ל
נארינט. קאמיטע אדגאניזאצ׳^ן

cv פיט אניייא;; אין i פו; נא־טל-ס 
r n. אר;א;ייא^א;ב די האט נאאיד 

ya'atfp א איאנז׳ע־רט s y r ט׳^ררא;״

 fH וואחלען
דדעסמאכער

 «ון דעזולטאט
 דדעסנו און סקױרט דעד

,23 ל»ד,אל ױדאן, .)1 «׳•« ן•( («לוס
iv די היי!וי tyBy^B'pyppn, ״ורײ• די 

 ײאח• די איtfo jy: 6 רט8י׳ *ין ח״ט״,
^w n n y s  iy א׳ין א*ן iv fp yyy i 
jyiyn ry״ y ya  "v v p y - r גרױפע די 

 '8י פאדװאלטען װ^ס |״,ynyirvr8y״<־
 אין דפנען נ־ט דערל^ז^ און ,2!( לאי
yBK־’yp ״ דיyvnaiiyp y'K'v^o״, 
 א«י< איי( ראנטyJ D*n pyoy'B דאס

B״ iyB״nv נאנ׳ן r iv * y r i׳iyyא<• די ״ 
 jyBPKinBB װאס |"ypyi8‘VPKyi״ טע

oyp וױילען און יאקאי*^ yriyo| װעל״ 
i ,yB־,Bs” iny jy, ^װאלט \yssmsn 

)j tvav־,־־K yD־;y i־Bt"B׳DBiv סיט

 ‘tfvv: ivu-nrysaa א־ז יyנ‘יyוי ד־ט־ננ,
y-,: דעפ נאלולרנע־ vo'Si.; דיסט־ אױןי 

 y•; א־אנז׳ע־־ט *ינעז? ״'ט־נג^ *•רט
j  . : v y i׳pc v: ; k ז־, T: n״ r  |y ■#א 

yi־y^ vy j ;y j 'K.; •די־ כײ ׳:יט־נ״;: ד 
yt ז״נע; ,־טי;:ע,נ ;v jyvy־yp'*ic־;
rטy.״;־ י

B־i,kycK ?יאנ״טע די .־אע ׳.-־ • aw 
קאאפע־י״טאן פא־ pc ד• o*.yD’CK אין  

נ״דזר אר״נ^בר״גגען איס דעיע־-אט^  
״:•א דער א-ן אפטילױטעט •. 

:;״ נ׳־ט־נ: ייזע,־ זיף ־אט דע־נ״ע pysp'r
יי•סעק־עטע*

m ^ n m n E v s i m r - r m
• y i etrlyB^gmvB'iK ״ נפ8חןץי׳» it

<e y ב8 ה^טy1 ג^מיט ר irB îynvB 
 טויט^ » װי fi«׳Mpnyi ח^ט אלץ ר*ס

Bypws. ר8מיטנייד די ne 23 לא<8י 
yBpp| נוט y«Bim*D| װאס t s r רח3ח 
״ ; ivonM נאטת |8ז׳ינ <ײט  iyB8n י

jy i*B^ 8B, דער אז n r y i  nyviai, סין 
 א זיף lysna iv ;*ר מײגט "ypp״? די

 *8P י8י סען ,jywpiviv אזױ װי װע<,
;iya»K■ |y פון oyi איפ8י? nirtypB, 

 פאר דופא נ^טטימט )ysan זײ און —
 טמן 08״ ivnyo די פאר "vosvi״ די

 (יס פאד^ורײען |1M ארנײט ױני^ן גוטע
n ״B 'y מיט ')iyp’>i vsvs'iovvs-o.

i y i אדט<• די דאס איז, רעזולטאט 
i״ איז ?KP8< דעם פון ניסטרא^ע y r 

my?  װײס־ סיט |1«וואכ״ |,yi8״yj B״
B jy ivy ia .איס ״אנדער ח »,iy rn y iy 

oiv םון טראל iy iM y i  fyvBBj oyi 
: די ײאפ ' \Pso "yp 8 חסינים iyB8P•נ 

ivayn BB»oya די * o״ n  pa |y>n 8י• 
bp.? מיט oyi גאנ^ן ii״if־ys iv •יל» 

t iy i״p ” t iv b b i ,jyiy״o סיט nnv 
i 2 iyi8 ipy»” i8״pc y ״?•iyo y iy 

y r| אין i  .11883 iroipyipy Dyi■ 
 נזיט נלאטואיל^ זיר iyo ט״”ײה1״ם

oyi •יי ׳,זיענ״ B iy i iya8 18P״ y3HT:| 
”iyi מיל און זיג אזא ״נאד i ..פאריאר^״

̂ווסקי א. ראמ^ל
אײנכינדער.

1)0 II, nt) Si., New York. N. Y.
.rirBMPnri ׳*נת

דעפ^רטמענט טרעזשורי םטײטס ױנײטעד

נאקאנט מאכט

ט ױ ם ב ע אױ עי ײ is א is ס רראר ױנג ס ס״יו פ ם ע ט פאי• ס
רי שו עז ר ס ס ױנג ײו ס ס ט ײ » ר פי טי ר ע ס

.1923 יאנואד, וטען דעם פעליג װערען װעט סטעמפס סײװינגם וואר 1918 אייעךע
באניו אדעד אפיס פאסט אײער צו היינט די נעהמט

סערטיפיקײטס סיױױנגס טדעזשורי פאר אױם די כײט
 טרעזשורי *דאלארדיגען25 א קריגען איהר קענט סםעםפם, סײוױנג װאר אין .$25.00 האט אי־ר אויב

קעש. א*ן $4.50 און םערטיפיקײט סײוױנגם
 ססנ-דאלארדיגען 8 קריגעז איהר קענט סטעמפס, םײוױננם ױאר אין $ioo.oo א האט איהר א־ינ

קעד. אין $18סס. אדן סערטיפיקײט םײװינגם טרעזשורי
 יגען1-דאלאר1000 8 קריגען איהר קענט סטעםפם, סײװינגם ר8״ אין $iooo.oo 8 האט איהר א״ב

ױי און םערטיפיקײט םײװיננס טרעזשורי  םער־ םײוױנגם טרעזשורי לארדיגע8־ד10ס צו
קעש. אין $16סס. אץ מיפיקייטם

באנק אךער םאסטמײםטער אײער מיט דך באראמ
סטעםפס סײװינגם ר8װ קײן נים ט8די איהר אויכ

םערםיפיהײטם סיװױנגס פרעזשורי הויפס
ר ה א י ti נ י פ ן י א

ױ װערםה אין סערטיפיקײםם סײוױנגם טרעזשורי אײערע זיך פארגועםערם :לגט8פ ו
$100.00 ביז אויח וואקסט $82סס. rn $25.00 אױון װאקסט $20.50

$iooo.oo ביז אױח װאקסט $820
 נא״ סטײטס ױנײטעד די פון קרעדיט דעם מ*ט נעזיכערט זײנען סערטיפיקײטס סײוױנגס טיעזשורי

װעאט. דעד אין אינװעסטפענטס זיכערסטע די פון אײגע זײגען און װעינכמנס
̂וס װערטה, אין ארויסגענעבען װערען זײ  אײך ס^סט סערטיפיהײט t« $25 יעדען. פאד צוגענגאיך איז װ

.$820 סערטיפיקײט $1000 8 ;$82 סערטיםיסײט $100 8 ; $20.50 בצו״ז
 אײנגע״ אבער קענען זיי ארױסנענעבען. *ווערען זײ װ^ס ט$נ, דעם םון י^הר 5 *יז םעציג ווערען זײ

1 צײט. יעדער צו װערען כירט8ל
 8 פראצענט 4 אונגעםער סעדטיםיק״טס סײװיגגס טדעזשורי די אײן כרײננען •דײזען, איצטיגע די צי

 אונגעפער און טעדמין, פעצמעז דעם ביז ;עהאאטען װערען זײ אױב האצכ־יעהרציך), (צוגעדעכענט יא־ײ
פעציג. רוערען זײ וױ םריהער אײנגעקאסידט װערעז זײ אױב פראצענט 3

 נאר־ םון און טעיןסעס) ירושה און עסטײט (אויסזגד טעקסעס יאקאצע און סטײט םון םרײ זײנעז ךײ
טעסס. אינהאם סעדעראצ

 ייעם םארהיטען צו אום װאשינגטאן, אין דעפארםטענט םרעזשזדי דעם אין דעדזשיסטדירט זײנעז די
נ:כה. אדער פארצוסט םיז א־ימנטיכער

 אייך װעט בענקער אדער ■אסטמײםטעד אי'ער
אינםאךמײשאנע אלע געבען צופרידענהײט מיט

ײו ^

«W ’b i ון• >•y 
 •ויאיי׳ ימחד,

 n iim יײר, ■1ד
י װויס ו  ויין ״

י י f 1 ד * »

GERECl-rnGKEIT—(JUSTICE)

r a m
viaiuja/vai

rmvi׳ Wmi• 
.)f, 1«״ ןיימ,5i,*8 8ל1

iyiyt na tl׳*j* 
r׳k •iyi •״• *  i 

pa , r a t i
«לןי«ז,» <>* ייו׳•

ױניאן װאירהערם נארםפנס לײויס זתסערנןךמנאל דפר פװ ארבאו ומיויעמןר
P R IC E  8 C EN TSNow York, t'ri/tiiy, Uicftnhfr22, 1922. .1922 , ״Vדעצעמבער טען22 פרײטאג, l. IV, No. ,1<־. =sr־

 און וױיםט די בײ אפשטימונג רעטערענדום
װאך-ארבייט וועגען דרעסמאכער

 טען,2 דעם דאנעדשטאג, און מיטװאך ױנסטא̂ג פאדקומען װעט אפשטימונג דעפערענדום ױ
 טעמפעל לײבאר אץ חעדקװארדערס אױ̂ו מאנט ױניאן די — יאנואר. טען4 און טען3

אעחסטױע. דער אין אדגאדזאציאנס־דרוױ^ רעם אנצופיהדען
 דעל אין דרײװ ארגאגיזאצ־אגס־ רע־
 8 ר8ם ינדוסטריע8 דרעס און װײסט

 עגער־ מ8ג וזערט ױד^ן, צענט8י8*100
 דזש^ינט דעם פון ^;;עפיהרט דש

 כעד8דרעסני ארן וױיסט די פון באא־ד
 דזשע- םון ױפזיכט8 די אונטער ױדאן
 האבכ^י!. י. ברודער טענעדזשעד, 4נעראי

 סיט אגצופיהרען דרײװ דעם כדי
 בא״ דזשאיגט דעד װעט ;,‘ע־פאי טעלר

 ציײ אין העדקװאדערס אויםפאכען ארד
 עװ. טע2 און סט. טע14 טעטפעי*, באי

 די אויױ דך דאכט דינסט^ג נער־סטען
 אג־ װעט דארטען םון אין העדהױאדערס

 אמאדזאצ־אנס-אר• די װערען נעפיוזרט
בײט.

 שטעחט װאס איצטער הויפםזאך רי
 ױנ״ און'דיעסמאכעי װײסט דער םא-
 רעפערעגדרפ די דורכצוסיהרען א־ז יאן

 ילױט ׳יכײט8װאר* װעגען אפשטיטונג
 עיד דזשענעראצ דעס פון באשיוס רעם

 אינטעדנײ- אונזער ון6 באאיד ועקוטיװ
 בא- װאר די האט ױניאן די שאגאי.
 אפשטי־ רעפערענדום די דאס שטיניט

 מיטװאך דינסטאנ, פארקומען זאי מוגנ
 און טען3 ׳טען2 דעם דאנערשטאג, און

 װעט ױניאז די .1923 יאנוא־*, טען4
 •ױ טגענוג ם' טיטגצידער די באזארגען

 געגעגדען, אצע די אין פרעצער״ צינג
 אצע כדי װאוינען, אדבײטער די װאו

 אחן זאילען ױניאן דער פון םיטגצידעד
 אין באטײציגען קאנען זיך שװעריגסײטעז

אםשסימונ;. רעפערענדום דער
 װײסט די װאס בא^אט דעם אױוי

 צו באקומעז װערען דדעסטאכער און
 פיאד עױקלערונ; אן זיך :עפיגט שטימעז

זײ פאר זאצ עס כדי טיטגיייער, די

 האנדעצט עס װאס וועגען דין לןצאר
 אויפגעפא־ דיגען זײ װאס װעגען ׳זיר

שטיםען. צו געײא־עז דעיט
 ארבײטס-סיסטעם אן איבערצובײסען

 צייכטע אזא ניט איז איגדוסטריע א אין
 איז עס מײגען. ילזאנען טאגכע וױ ׳זאך

 דך קאן מען און זאה עדגסטע זעהר א
 כאצעכאטים די דאס ריכטעז גוט גאגץ

 זאלען שעפער דרעס און וױיסט ד% פון
 װעט ױניאן די װען ראנגצעז, שטארק זיך
 אר- דעם איבעראדכײטען נעהרען זיך

 אויןי שטיק־ארבײט פון כייטס־סיסטעם
 ארבײ- די און ױניאן די װאך״ארבײט.

 דע• #דארםען איגדוסטריע דער פון טעױ
 ארױס- ׳נױטיג װען גוײט, זײן ריבעד,
 רע־ דער פאר יזאמי א אין צונעהן
 עס װע,,, באצעכעטים די אױב פאדם,

גוטען. מיט נאנגעבען װעיעז :יט
 די זײנען םראנע, די אבער איז
 ביי קצאר שוין דרעספאכער און וױיסט

 בע- זײ װיצען םראגע? דער איבער זיך
 זײן איירער װאו, פון ארבײטען סער

 םוז ארבײטעז און באנדעצ םון שקילאפען
 געד«ן צו נרײט זײ זײנען און שטיק?
 זיך װעצען באצעבאטים די אויב העכיפען
 םון איבערבײטען דאס געגעז שטעצען

? ארבײטס־סיסטעם דעם
 האט ױניאן די דאס אטת, איז עם

 איצטי־ ךער װען אז באש^אםען, שוין
 אויסגעהן, װעט טדײד*א;דימענט גער
 םארצאמט זאצ דאנאט, קוטענדען דעם

 ־ ד א ו ו בארעבאטים די פון װערען
 ארבײטער אצע פאר ;ט י י ב ר א

 אינדוסטריע. דרעס און װײסט דעד אין
 מײנונג די וױסען אבע״ וױצ מניאן די

אינרוםט־ דער אין אדבײטער אצע םון

 די און ׳פ־אגע די אט באצוג אין ריע
 רועגען אויפגעפאדערט װערען אדבײטע•

 שטים״ נ״ם ארױסצוזאגען קלאר זיך דעם
 אפ׳עטי- רעפערעגדום א דורך האסטען,

 לזצאר גאדז 4זאי עס כדי און מונג״
 ײד דעי םון טיטגציד יעדען פאר דין
 װע- וץ/ האגדעצט דא װאפ װעגען יאן
 די האט ׳שטימען געהעז וײ װאס געז

 די נאיאט אױפ׳ן ארױםגעשטעצט ױניאן
ערקצערונג: פאמענדע
 דרעס די םון נאארד דזשאינט ״דער

 אצע די און װדאן, וױיסטראכעד און
 אנגע- איהם אן ױינען װאס צאלואצפ
 םארצאג״ צו באשצאסען האכען שצאםען,

 פו- םון דאפ נאצענאטיפ, די םון גען
 זאצ ,1923 םעברואר, טאנאט מענדעז

 איג• דער אין סיםטעם ארכײטם דער
 שטײן״ פון װערעז אוטגעביםען דוסטריע
ט. י י ב ד אי - ך א ו ו אױוי ארבײט

 ניאגו־ די מיט ״אוגטעדהאנדצונגען
.)Iff וײ% אויןי (׳•לוס

̂נעי רעסירט אד־ שלקױננער ודעז. פאסי• אױפ׳ן יזדאנס אטע־י האוסט פיה
 אד-עס-דט שצעדנגער פיעזידענט

 ױניא;ה צי״נא• כענטיאל פון טינגען ט
 םיאגציפ״ כא; און אגדושעיעם ̂אם אין
 פא־ אױפ׳ן שטעדט א;דעיע נאו און ל!א,

 איצט. זיר געפינט עד װאו יזאוסט, פיפיק
 אפ* דף ער װעט צורײז ױעג ױין ײײו•

 װאש-נגטאן סיאטעי, אין שטעיען
 םי־ א אדרעסירצן װעט ער װאו פטייט,

 ױ;יאן י״נאר סענעראר דעד פון טי:ג
שטאדט. יענער פון

 אײ כדום־נצ אז דך, פאדשטעזזט עם
 אעטעי״ די םון טיטיגגען די ער דעפירט

 אדפ- װזנדט ער װאו ׳צאי,אי*ס נײשאנאי
כאדיםטעדונג. טיט גענוטען
 רעדט ױניאנס אטעריקאנעד די נײ

 אין ארכײטער״באװעגונג דער איכעי ער
 דעי־צע^ט ער ארעײחא. און אײיאפא

 דעד פין אינײטער אפעדיקאגער די
 אין פאיטי״ יײכאר ״נױטיש טעכטינעד
 אײפ;ע״ װעיעז דעדעס די און עגגלאנד,

אױפכיעדיזזאטחײט. םיצ טיט הערט
 אויר ער לאט אגדזשעצעס יאס אין

 םאציאייכ״ םון.דעפ טיטיג; א אדרעסײט
 אײפ״ איז רעדע דין און נרענטש, טישען

ענטוזיאזם. ג־ױפ טיט געױא-ען נעגיטען

דועםםאמר און װײספ די פאר און קלאוהםאבהר פאר סוכ ױם געזקצליכער א דעצקםנער, םען25 מאנטאג,
 דע״ טען25 דעם סאגטאג, קוטעגדען

 איז טאג דעד קריםטמעס. איז צעטבער,
 קצאוה״ די פאר ױם־סוב געזעצציכער א

 דרעס״ און װײסט די םאר און מאכער
 צױ באהומען האבען סיר און מאכער,

 בא״ דזשאינט בײדע די םון שריםטען
 די פון מיטגצידער די װעצכע אין ארדס,
 אויפגעפא־ װערען ארגאניזאציעס צװײ
ארבײטען. צד ניט טאג יענעם דערט

 באאדד דזשאינט פון נאמען איז איז
 װי <וט אזוי ױניאן, קצאוהמאכער די פון
 די םון באארד דזשאינט פון נאמען אין

 פארערען ױניאן, דרעסמאכער און װײסט
 מינד טויזעגדער צעהנדציגע די אויף מיר

 אונ״ זײנען װאס צאקאצס, די פון גצידער
 דיזע פון׳ דדטוריםדיהציע די טער

 צו ניט מאג יענעם #באארדס דזיטאינט
אוגײטען.

 הצאופםאכע^ די אנבאצאנגט װאס
̂ע זײ זייגען  ךי און ײאך־איבייטער, אי

 באקומען דעם״טאג םאר אצע דארםען
 דעם װאצטען זײ וױ פונק^ כאצאחיט,

געארבײט. טאג
 דאס * מענצץ/ איז עס נאטירציך,

 קיאמ־מאנופעקטשורערס די פון סאגכע
 זאצען ארבײטער די אז װעילען, זאצעז
 םאר• זײ ארבײטען, קומען טאג יענעפ

 עם זאצ •״״, ״דאכעצ מידעכענדינ
 ניט קצאופסאכער די םון קײנעם צו אבער

 ארבײטען געהן ניט זײ זאיען ;אפעצירעז
 אכטעג־ ניט אומשטענדען, קײנע אתטצר

 װעם באצעבאס דעד גציקען װעצכע דינ,
מיט אנריכשנט דעם צויט צוזאנען. זײ

 ?צאוקמאכער קײן דאדף באצעבאטים די
 ױניאץ די און ארבײטען, ניט טאג יענעם
 מיטגלי־ די מיט שטרענג זעהר זײן װעט
 דעם געגען םארברעכען װעלען װאס דער,

ארבײט. דער צו מאנטאג געהן און פונקט
 סעקרע־ דער לאגגער, ל. כרודער װי

.)10 זײם אןיף (״»לדם

די פון ערעמענונג דעי כײ כאראןז סעהרעםער
נראנזוױל אױ כעהעדײ האאפקראםיװק נײע
 פארגע״ איז אװענד זונטאג יעצטען

 דער פ«ין עפענוננ אפיציעלע די קומען
 יזאאנעראטױועד פראכטפולער נייער,

 מיט צוזאמען ױניאנס, די װאס כעקעדי,
 נראנד םיז כאפעלקערונג ראדיקאלעי דער
 א איז דאש אויפגעבױט. האבעז ׳װיל

 יעצטע אי*ע די טיט בעקער/ דאדעדנע
 װאדט לעצטע דאס לױט אײנריכטוגגען,

 אינסטיטוציע די ערפינדונגען. גײע םון
 פאד נאר :יט שטאיץ א און כבוד א איז
 כראנד פון ארבײטער״באפעלקערונ; דער
 םאד שטאלץ און ככוד א איז עם — וױל

 ארכ״טער־כאװעגונג, אידישע נאנצע די
י כױען. נעהאלםען עס האט װאס

 אייד איז איגטעדנײשאנאל אונזער
 םון ערעםנ^ג דער צו געװארען נעלאדען

 אב. סעסרעטאר און אינסטיטוציע, דער
 אונזער םארטראטען דארט האט כאראף

אמאגיזאציע.
 נעלע* דער בײ האט באדאף ברודער

 ׳רעדע פאסיגע א געהאלטען גענהײם
 אונזער פ*ז ;אטען אץ אױסדריהענדיג,

 דער כײט צופרידענהײט גרױס ױניאץ,
נראטױ האט ער אינסטיטוציע. נײער

אױריסאױום אינםערנעשאנאל אין למםשורס אװענם דאנערשםאג
ביצ״ אינםערנײשאנאצ אונזער אין

 אוידיטא־ שעהנער א פאדאן איז דינג
 דעפארט- עדױקײשאנאל דער און רױם,
 אונזער צו געװענדט זיך האט טענט

 די- דאס באאדד, עקזעסוטױו דזשענעראצ
 װערען געעפענט זאל אוידיטארױם זער

 בא־ איז פארלאננ רער צעקטשורס. פאי
 אנדערע די חמ א און געװארען, וױציגט

 אונוער םון טעטיגקײטען עדױקײשאגעצ
 מיר װעלקן #דעפארטפענט עדױהײשאנעל

 אין לעקטשורס האבען אויך איצטער
 ילעה־ די אוידיטארױם. אײגענעם אונזער
 דאנער- װערען געהאצטען װעלען טשורס
אװעגמ. שטאכ
 נעגעבען װעט לעסטשור ערשטע רי
 אװענמ, דאנערשטא: פומענדען ײערעז

 אוהר 8 אום דעצעמבר, טען28 דעם
די םאר םרײ איז :מדיט4אי אװ:ט.

 א״נטער- אוגזעיע אלע םון פיטגלידער
יאקאלס. נײשאנאצ

 טאקדא• דזשײמס באװאוםטער דער
 זעהד א איבער לעתטשורען װעט נאלד

שייכות ״רי :מעכיע א׳־כטערעסאנטעד
 צו״די־שאדע:* איכײםעישאפט דער פון

 לעצטער דעד פון ערזאץ־צאהלוגנען
מילחםה״

 אנא:• װעט לעקטשור צװײטע די
וואך. נעקפטע װערעז סירט

 אוגזעחנ פון כױטנלידער די זאלען
 מיט באנוצען זיד יארס נױ אין צאהאלס

 לעה• די באזוכעז און נעלע;ע:הײט דער
 דאנעד- אױדיםאיױם אונזעד אין טשורס
 אדיעס; דעם נעדענקט אוועגט. שסא:

 צעתסשודס די סטדיט. טע16 װעסט 3
 דא:עײ ?וםענדען אנהױבעז דך װעצען
אװע:ט. אױזד 8 שטאנ,

 פון נאפעלקעדו:; דאריקאיע ד• ײרט
 דעם סיט אויפטו, דעפ כייט נראגזױיל

 גע״וע; איז דאפ או:כ*עמעפו;גס־;ײפט.
 ;עזא;ם עיי האט — שדיט געױאגטער א

 פ־ן אירעא* רער װען איצטער, און ״־
 ‘קאאנע־א גדױפע, מאדע־־נע, אזא האנען
 דער זיפ נוצען די פאר בעקערי טיױע

 פא״װידק־ איז ארכײטער״באםעיקעױנג
 כך א אוגטעיגעמער יד לוטט ליכט,

קדעדיט.
 טאלע פאדכעקוטען איז פײעױונג די

 לאאפע־אטי- דע? פון געפײדע רער אין
 גא;ץ געװעז איז עפ װא׳ו כעיןער/ װער

ציכטי^ און ליכטינ יעכעדיג, סגעי־״ראך,

אינהאלט־םא־׳שײכניס□

.50 נרפער ,גערעכטעקײש״ם

ע. נ — ,ײא־ י• .2 זײט
 אינטע־נעשאנאל א,*;*ער פיז עניגים ;; דיט

רעפארמער. סטעןי א - •רעמ. דעי איז
4 OVT• פינ׳ם ק*אכ » איז n;»rjr:*-jrc:’N*־ 

 בניכ״ן — דע«ארםסע:ט עדױקײ׳כ*;אל
 װענעגטרימ■־ עדױקײשאנאל טייטעלבױפ.

יז*«יע;דאח»
̂עט פוז סיטיננ .,פדעסי*)! דזש. — &ג? י«יזאי ױניאז פ־עכע־ס ילאיי דעי אין זיך העיט װ*ס י״.. זײט ir סאמי ?'־*•ק׳ רע־ 1פי כאא־ד דז׳ב ;v ~ .לאננער. ל 
..ג-.ר.,.ר דער א־ן יאסירוננעז װיכםינע ». דיט

ל זײט

i .« ר»י;יא*ג• דעי א־ן יײסירוננעז װינטינע פײדצראז ס. — 20 יאי-אל ױ;י»ז ליוױי. eye — רעדאקציע אין בריף א
נו •ז*ע "V •ך 1 חוב n שעד«נהאל״;. י. — צע ברדין. דור

‘יא־א נ»*ד כצ*;:עי <א
ט ײ  נ*שיץ*בימר. רעדאלסאר׳ס פון .8 ז

—בןמד*דעב»םע און זײט^ס-^ו^^םפעדס
דושיאװאנים־. ארטג־א - נאװענונג איכײטזנ־׳ דעי או דסעיוננ רייז .10 דיט ג• .T י. — טארף אזז ?ײץ

nזי. r v t w קלױו״ אין
ע־״א־ס׳;: יטע״

f״”°ijin־8

ט ײ די .11 ז
אנ — לאנד

ט ײ  א-ב-י די י,א:ע? װאס .12 ז
no נלאק״ .■יאגרעהױחגו ?

H י. — (געדינט) פויט דער 8
ט ײ מ .13 ז י ו  עפױןמז. ?
ם  קןײם״דתנעז. ■ראמנס ג •14 זיי
ט יי  ארױזןרםײזעסנככ. ;13 ז
ט י«?אל א״ז ױאהיעז די סון רעזויםאם סו. די אד,דערמ*יזנד;;̂ס .1 זײם םח ?דוסזןז .17
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ך די א װ
■w ג. •ון

; ♦<םער*?אג;יר ; ײ ד ע  V •ייונט י
דן אד״נ/־״ר׳שען א, י א״ראי

. j

חאנשע־ .״* ״אט צו״ייז ך#1» א יט
מ ע r ד♦ pc י * - g י״אנ״ א♦; *רעריע-ען
v דאן y mnt i r *  mi o ru g g ) r f מאד 

gg;gng&,| ד ט״ט ח״סט, דאס #י  שט#נ
 v* ״*״•איטו;; אועגע אן מ״ס-חדם

u r^ p f j  ivrsytO M g. ♦ױענ*»ער?ן ד• 
ד״ ד^וגעז ^ «*o^gpgpa צו g ® y t -;רע 
fgttn צוזאג, א ר»ט tK יא״ טען2 דעם 
 נײע ״*•אגאי: א פארלןוכיען tagu נואר

y#i .r ;g - g eu rפ*?דסטע;״ורעט־ער ״ 
ך דאט ♦;♦4טוסאי  א צודײןגעקעהרט ד

ע יואס א;ט*י״שםע*, י»ז נרומ׳דיגע-, ע  ד
 װע״ •ייון דין ד^וכעז חנו-ס-§רער*ערען

n פואג״ נעישע;חט. אױפרע-לוזארין״ט 
yign דאט mi ט א*ו עס  om אינערצ״נ

 װײטער •אײאטענט פיאגצױד״עען
n w\ ץ *>חם  אין •אי*טײן, ו»*ן *

gד ira » g  oy| רע״ זזאט •אדיאטענט■ 
או נאנאר טיעי• g w י sgng3 ,רעדע 
mu דאט עי igagagi אנצוהערעגי״ש אן 

טא*ע־ ניט װעט tg פראגיוד״ד,
ס ריחנן ״ו׳ ר דן רי n פארזוך פ v r n g,״ 

 םון רױזרמעגענד ®g® א*ן ארכ*♦♦ אן חעז
ר nr ®♦*ט׳צלאנד. ע ב ^ ר ע ט ד  ®g האט צ״

o rfy & ii צו ge*®gog דעם דזעיפע; צו 
 V-( האט עד אי*רא»א. פון אױפנײען

®g jgr D®g| דyאנאכױ־ טרױעריגער ר^ 
 םיאנלד נפ»ר גיט װמיכמר r# יאגע, ׳סער
ו י עגני״אנד אויך נאד י*י| ד

D reg j / ץ  י*או באנאד דואם ענגיאנר, ז
ט טyװ ערקיערט, ץ ד  צו איכישטאנ® ד

n* צאהיאן r v ודייו אכיעריקא, צו חוכות 
תט זי ט ו  װאס חובות, די אױפמאנען ד
 גע״ איע ד* םון איהר. קומען עיאיס ד*

tm ;yoM ynyr ,א אז קיאד אי ײ  *י
ך ®עמעיזערט ץ ד  א צו נעדזעגטער אי

כאאס.
 עס אבעי טיױעדינ, איז אי״עס

ט איז ס דעד גײעס. קײן ד ר**ע  ;עזזם ו
 איז װאס יאהר. עטיינמ פאר אז fMt*״

/ וױדפיליך אבער cm האט װעי״כעס ני k״ 
ט געיעסודעטט  ;אד #סערײז*, נאר ד

 בא״שיוס דער v* אײדאפט, טעהד אפ״ער
 ענדע* צו רעדדוננ אכיעדיקאנער חןר םון
 װאס אײראפא. כנוגע ■אייסי איהר יען

 רע;ירונג אמעריקאנער די אײגעגסייך
ט נאך איז טאן iv ■יאגעװמם ״ ;י י  נ

 גע^-יבען. װעיען ״שורות די װען לא^
 ארױסגעתבען ניס אםי^ו נאך א>ז עס

 סטײטמעגט אםיציעלער אן ;מװארען
 אבער ענדעדוכנ״ נעפיאנסער דער װע;ען

 הארדינעאדנױניס־ די אז דכעד, איז עס
 ײ *עגדעדעז אין איצט האיט ט.יאציע

 זיך האיטען פון פאייסי טראדיציאנעי־ע
אײ׳ פוז איגעזונדע־ט און וױיטען פון

ראיא.
 איז אמערײןא או ׳סימן עריעטעד דער

i אױפ׳ן rאײ־ אין ארײגצומרעטען דעל 
 דודך געקוטען איז ■אליטיק, ראפײער

 איז הארוױי אםבאפאךאר װאס רעם,
 אין קוטען צו געװארען אױםגעפאדעיט

ױ, וױ *טנעיל אזוי װא׳מיגגסאן  כדי מעגי
 פיאן. ;ײעם דעם װעגען זיך באראטען צו

 אױפ־ סדעס ;א:צע די האט לאנדאן אין
 האבען זעיבע דאס נײעס. די געכא«ט

עע אנדערע ;עטאן אױך  אײראיײאי׳
 דאס איז, סיײן א נאך הױינד״פסעדם.

 •6 דז״ע. כא;?יר סטריט װאל גרויסער דער
 װא״ p# נעתוסעז ספעציעיל איז דארגאז,
 קאנפע״ לאנגע ;עזזאם האם און ישעגםאן
 סטײט׳ אװ סעקרעטער מיט׳ן דענצען

 דײט״שער דער וױטםיילד, אטא דר. ױהז.
 ילענגערע געהאם אױך האט אטכאסאדאר,

 פי־ דעם אױף ױהז. מיט געיע*דמכעז
 װאד ילמצטע קאבינענדמיטיגנ ניססארען

 נעדוא־ נעוױדםעם צײט גאנצע די איז
 צו פראגע. אײראאעאימער דער רען
 אין דעפאדטםענט סטײט דער האם דעם

 פרעס, דער װיסען ;עילאזם הויז :ױיסען
 די אז דײםציך, נאנץ אכער אוגאפיציע^
ד װעט רעגירוננ אסעדיהאנמד  פאר- באי
ט װאס ערלןילפרוג:, ״אן עפמנםליכעז ת  ו

ײן וועלט׳/ דעד פאר ;ײעס מםע ז
ױז וױ פדא־ די :אך איז ׳;עזא;ם ^
 ות־ יפורות די װען כאקאנט, נים נראם

 אנצוהע־ גיט m אבער גזדשרימןן. רען
^ מני ײז סוחי ניט וועם אסעריקא אז ר  ז

 זי איהר. הוםם אײראפא װאס חובות, די
 צאהלוננען. די נמרנרינגעדעז נאד וועם

nט ןר ױזי  ורא־ א*ז סארנאז פ. דדש. pc ו
תרט יפינגמאז  אסזױ אז סארםײנדפם, ו

ם ריקא ת  א פאכזח צו אײנ״פםיסעז ו
 אנדערהאא־ פון דײםעאאגד פאר הי»דאה

תנאי, דעם אױןי נאר דאלאד, ניאיאן כעז
 ביער־ באנוצט װערזןן זאיצ נעלם די אז

 פיז אױפכױאוננ רער פאר סטענםײ^
ד די צאהלען צו ניט און דײס״שיאגה  ח

ת  עס וױ פראניןרײך. צו ■ארי^אךזזובו
ם j װײז j m x ענגלאגד איז אםעײהא איז 
ר איז אײנינ ע  סראגיד צו נעננער״שאסט די
ם ך׳ מס, ד״  פאי״ װעם ?י אז סטדא^וג
 בױם רוהד־נע;ע;ד דײםשעז דעם כא*עז

געוואיד.
זיך מאקע ידגט אדזןריקא אײב

ני,»ו* וױ-יי״ץ־  *yr א״יא••/ אי; צד,״;
 ״y;דy yנדy״טיבאד םאיליד/ן •א־ט י־ע;

 און ש״אניי-^ך ענג^נד, א*ן ריד׳עז.
 )/אופגע:״יי ט ;י דען *ואיט דייטי״י־אנד

iy•: ארע״ייא׳ס ,״יאכ r w װעט pm.

•זאנטרא* צ״ פי*אן א״גטערמײעדס
דניאנס. די לירען

 נא״ nyi ׳ יעד,’־פyאונט 4כעדײעי
 א ט>אדניyאױכ; דאט r׳V’«s *ואיסטער

̂ yii האםיס^ י־אלװאוד דעד פאױ •י״אן
j רזאט נע y r r v א;דעיע w u r -^אוגט 

 צו י1א? Mi ניי״דינדט״י״י־ס, די דכט
 אינײט^-ײדאנפ ,ד ״יעמ^יטיר^ן״

 פאינד^מ^ יי*אז דעם װעט לאטיטע די
 יעדדציפ- כטײט דױיאי-ל^• דעט פאי

.,אי״נא; אין יײטיצוי
 איז *':טוןרנ"'וור סעכיױע? ראגק א

 געױא- או״פגעדעיט כודע^פא^יטייו ,ד
 ;-,כי און ניידעדע-ײדס, די אין יעז
 •-״- צו ;עלוארען פאראורטײיט איז דעי־
 י,א- י׳אקײאוד די איז אונטערסײער זאן.

 דאכ^ רי אז דעיםיליט, האכען ם״טע
 אוז ענטדעחמג. ;עױאײיגע א געטאכט

 ,♦M עגק,-1? די ;עפו;ען ד-אבען די mi אזלי
 גע און וױיטעד געגיונכען ״עוין די :ען

 דט יאנ; האט עס אין רפואח, די פונען
 האט אוגטערטייער רי. און ;ענומאן,

 א;נע- די וײזען פאױ פי״אז א געכיאנט
 צו וױ ארני^ר״פדאניעס, װעהטאגטע

 דעיזעײ אין אוץ רײנע, יעטארין^ האבען
ױניאנס. לאיא^ע צ״ט נער

 אן איז פי״אז אוגטערפײעד׳ס פר.
 וױ לידצען אין איז עס אײנפאנער,

 װזד אדײנגעטראגמן 4זאי כייל א פא^גט:
 סדײד-ױדאן יעדע אז א^באגי, אין רעז
 סוזען זאי יארין דו סוץ סט־ײט דער אץ

 אדעד ילײסענס א איױסנעהדעז פריהער
 טרײד״לאכי״ ססײט דער םון •ערכיים א
rומ״ גמ״עאפען פריהעד זאי חעיכע ^אז 

 נע־ דט װעט יע״סיט קײן אנער רען.
 װעט טרײד׳יוגיאן די װאו יועדעז, נעבען

 M אז קאר״שאן, דער איבעדצ״גען ניט
 ;עבעז מוזעז װעט ױדא; די כ׳שר. איז
 נײ״ קאגסטיטוציע, איהד קאטי״פאן דער

D!HSדי אױב און װ. אז. א. •יעגער ׳ 
 איז ײניאז ,ד אז \rszv( װעט קאמי״עאן

 טיט אנללאגג אין איז אין ״געזעציליך״
 װעט דאן אינסטיטוצ״עס, אמעריסאגעד

 :־,א — פו;יוציא;ירען כיעגען ױגיאן ,ד
 טדײד-קא- דער פון אױפדנט רער טער

ט״יצאן.
אן אוגטעלדײעל׳ס כיד.  אז ׳זיא ̂פ

 קאנטדא״ אױך 6זא־ טדײדײןאבד׳עאז די
 איז טדאסטס פאד״עײדעגע די אידען

 אז הייסט, דאס קארפאדאצ״עס.
 ט־ ישטעיט קארפא-אציעס אין טדאסטס

 דעדזעלבעד אױף אװעק אונטערפײער
 א ;אך אױב טרײד־ױניאנס. װי ״שטופע
 געקעגט ניט ער דזאט פאריעו;; לאננעד

 צוױ״צען איגטער״טײר דעש אױסנעפינען
 קאפיטא־ און אדבײטער־ארגאניזאציעס

 טראסטס׳ פדאפינדדייפענדע ליסאטייעע
 עד־ ;יט איהם פון געדױס פען ל.ען דאן

 א פאר״עיאגעז זאי ער אז װאדםען,
אז,  קענעז זאלען ארבײטער די וואס ̂פ

• ^טיצע;.
 איז ערװארטען ;עקענט האט מען װי

 נײ איז באװענוננ ארכײטער ;א;צע די
 פ^אן. ד״;ם גע;ען ארױסגעטראטען יאדק

 ילײנא־ אװ םעדערײיטאן אטעריקען די
 װע־ סטײט אין ױניאגס פאר^״ידענע די

 קאנפערענץ א פאררוסען ניכען אין אען
 באקעספען צו פיענזןר אױסצוארבײטעז

 פיה־ ארבײטעד בילס. אונםערמײער וײ
 כױם פלאן דעם פאדגייכען האכען רער
 ״אינדוסטריע̂י כאריססען טרױערינ דמם

 פדעדדענט קענזעס. םדן אקם״ ?אודט
 םע־ סטײט יאדקעד נױ דעד פון האילאנד

 םאדישטעהער און ילײבאר אװ דערײ״טאן
 לײבאר און סדײד סענטראי דער םון

 קאנםערענץ א ;עהאט האבען קאוגסיצ
 ותא״ סכייטה גאװעמאר נײעם דעם םיט
 ער׳שטמן דעם אפיס איז אר״ז װעט נער

 ?,א װאס באקאגט :יט איז עס יאנואר.
 יזאנםערענץ, דעד אױף פארנעקוםען

 ?יכעי זײנען פיתרער ארבײטע* די אבער
 אונטעדצױ •לאן או;טערמײער דעד איז

 קא־ סדײד א אוגטער ױניאנס די װארפען
דורבפאיען. װעם ט״״אז

 פדא־ איםפים״טםענם דאגהערםי״ס
אדנםערבראכע;. צעס

מ קאטיטע קאננדמס די  פיהיט ױעי
̂אנעז די p& אונטערזונוגגעז די אז  קי

̂ער קאנגרעססאן ודעיכע  גע־ האט קעי
 דא־ ד^ענעדאל אם^דני גענען בראכם
 ;עװארען. אונטעיכראכען איו הערטי

 T? האט העיעד עסטאן קאנגו וזי גאכדעם
 סאדאג־ לאטיםע די אז א-בעיצײנט

 ארנ־ אן אנ^זאס קאםמדת א שטאלם
 ט״ם ער ד-אט י%אנען זײנע pc טעדזוכוננ

 י־אכױטע׳ט דעד פארלאזען פאראכטוגכ
פאיהעדעז.

ן ואר א ל»ט נן mw װן  u^n p m 
U דysי P M IW )*  1"f I M I f f m,

m• װאס ןא-^י/ולאי^׳׳׳פיר אץ נייל 
lyאא רyי jfyp i MiM^ ואי IIHfM 

fi 14̂ ,א^ר^^ט׳/  p i y iy יןיײג^ו 
r»D v  oyi |yvytiyiyDji^ njyi v* 

 P• לאל»ט* א ,4׳y^iy3 פון יyדבט>ל
 Ijn^twj נא׳וט-טט איו לאמ^פי^ט

n* צי w w] װאײשט^מ יןלא^ן, די 
*v דעי  e r i ו^וארען נאװאוטט ®P 
yi□ א^ני/*אן-• M יאס* iy דואט 

o אין א»"מ^-אג^ w w וחוי״ יון 
:iy אy^ ey»n n  v| די אץ ̂irovy 
yיyלrאpc | io iy r»  nvi vn  /OJ ראד 

W א איז ny חאריט^ JM flj* w « n 
pi רץר w v n r און אדרידסטראציע 

 מיט״ yרyאנד h דאד^-טי־׳ן. פון פ-״גד
 4ןלױני זאינ^ oyM וון |ypp וי״חןד

oy ואר^ט^ט f• r f ♦איע םיט וונאן ד 
 lyiyi yi’Miga די אוצדוװאנןן ר^טי^
iy אטױמי i א״נציגער

t iy i |ic pyuyאגyנאנטyאיו יןאורט ר 
 חאט האטיטע h אײוס, ד״נצואװא״ע^

י דצומעז דטrו>cyא;נ אדcדyד  •w 1י
m  .omh ארדyמן1װ אין ר  עדות די י

גע״ ועםילסט pur v* דאדו^
 ״,03M1 פאריאמט. רטיyדא̂ו mi װאדען

y; ניט דעען דאמורענט^ און פאלטען 
 mvp קאנגרמקמאן געװארען. |ytצמ^א

*y^ און yj’M ראDגyכyצוױ״פען ר Mt 
iy א»ז i יאי נאװאוסטערyר yoכyyי 

 אז איינגעזעהן האנאן או;טערםײ^
מ^ן װ^טעד  װאיט סאסיטע רyד טיט א

s;  רײגצואװא־ לאסיטע דער jyc^yp fy״
fyr אטױרד דעם J n i v w n א בייט 
iy םאר jyiDipyj ר,עיעד אי? צודי? װאך i 

 יע״ צו ערילױבעדיש גענעטען און לאסיטע
 םון ארכײט די דואואן ססײטכלןנט א זעז

 דט דאס איחם חאט מען קאמיטע. דער
 יעדער האט דאס, אנלןטאט עדלויכט.
 געביײ זץי ?אמיטע דער פון כאזונדעד

 די נײט גקטויעט און fynry; און זעדט
 צו נאהעגט וסעןm איז עס און ׳פיס
ŷ p.* אונטערברא״ דינעז דצומען די 
געװאותן״ :עז

 סארישטעהט ׳קעיער liooy^^p אהן
 מיט אננער״ן גיט חאמיטע רי ל,ען #ױך
 אז סטראישעט װאילסטעד ארכײט. דער
 םאר קוםעז צו צדױגנען איהס ײעט עד

 די איגנארירט קעלער קאכייטע. דער
 די ביײבט דערװײיע סטדא״עונהעס.

 הײגגען אוגטערזוכונגס״פראצעס ;אנצע
 נע״ װעט װאיסםעד |.Vt5ci«* דער אין

 דער pc הילף דער טיט פױבידעז וױס
 עס וױ פארענדיגעז צו אדטיגיסטיאציע

 קעלער קאגכדעסמאן ■דאצעס. דעש איז
 אפצו־ זוכען טענליך גא;ץ װעט אנעד
 דיער דער ביז אונםערזוכונגען די לײנען

 דעם ׳זיד-צוזאמענתילײבעז װעט קאגגרעס
 םיילע יאהר. נעקסטעז פון טאיט״ש טען4

pc צװײ אנהײננעה אדמיניסטראציע די 
 אין זיך װעיען װאלסטעד, אױך די ישען

 פיעצעי זײערע געשינעז. ;יט קאגגרעס
 סא:־ ניײערװײלטע די פארגעטען װעיען

 נעגנער ישארםע ?ײנעז װעלכע נדעסלײט
pc /קען קעיער תאננדעסמאן דאהערט 
זײ;ע אז ערפאילנ גרעסעדען א האכען ראן

m ואי^ v p w  »e^iy 
ן דאס איוזס «yu ey צי ^ נ ^ ט ג נ ^י  נ
•fnyt 1צ

^ען וון ערמארדונג די ױיי ורעזי״ ו
דעגט.

riM ואנרי^ i^ ingj^ דyורןד- ר 
 *ר• fנוr ןyDצyי איו jy^M• pc נטyד
 oy1נאנ m •אר א טןװאואן, טyארד1̂

y miחאט ר *m tt r v v\ רי in n if i 
n\< גארינ^ן די •ילסודס^׳ן. וון r 
 חאלנ- א איו רy1רyם דער אז רyא>נ

 חעטור ניטא איו oy *ו און רyנŷמrכ
 •יאן, רyנטy^ונyjoאוי אן טאט דעס

 *M• גאמ אינ*ו |yo^ynytry3 n אנונד
?jy די פאר ?yovy װאכ^ •אר prPMi, 

 איו rUMiftlMgi םון ארמרדומ די אז
 אױסגארנ^ט^ אן טיט אײנחיאגג אין

ויאן,
lyî יא״^סטען די דנט M 

pi lyכMדפאמרy ךי r jy i  y איטאלין̂ן 
y נאומוונו םא׳ציסט^ די דך חאט ;r> 

 yr^3 pא •ו^ען. דyאיכ סאחאפרײט
 איז •אריאפ?נוט יױ<^אן פון חײזאר
rא װאך ילעצטע nגyבראנט inimyi א 

y’yi^ijn כאטראכט צוyז Jf5pyu מיט־ 
 א*־ אוס invu ןyגומyאנג זאיעז יעז

 װאש ןy■אנראט בלוטיגע די צדשטעלען
y«ip| ד דאיצינסח/ םאר, דארטyד 

 סאציאליסטי• •וליאןןר דער פון פיײרער
 גע־ חאט ואריאמענט אין •ארטײ רyש

yארטײדD זאנט, rר די נטtyאיוצ,y : 
oד yr^M• די ״עגסװמדער rאpיראטy 

 פאר״ צו \1נײטל? נויטיגע די i^yy; װעט
 אוגט^^י• און רעווכיליק די טײדיגען

yp| װמלען ׳דט א? אדער פא״שיסטען, די 
to אומ*ר אין בירגער^ריג א האנען 

y פון נאװאגוננ די לאגד. r i*w| סאר 
 םא^פרײטין. אין דך האיט ■אייומאן״
 נעגעז oyvyn און אידען געגן ■אנראסען

 אד פיכערחאפט װערט ״סרערדע״ אלע
געםיחרט.

̂״שע די  אגגע• וזאבען פאישיסטען •ױי
 גארוטא״ בעגען ?אסא טעטיגען א םיהרט

 די אז גע׳טענה׳ט האכען וײ וױט-ש׳ן.
 אנדערע און אוחראיגער די אידען,

 און נארוטאוױט״ש׳עז *שטיצעז ״פרעטדע׳'
 צו פיליכט רyשM■אטריאט דער איז עס

 א יאליאחען. ,ד פאר ■ױלען חאלטען
 tyװארyג איו iv װי נאכדעם טעג ■אר

 נארוטאװ^ האט ■ױאען pc ■רעזידמנט
 װאו בילד*ר״אױס׳*טעלונג א ביעעװאױגט

 די דעדןזאסען. איהם האט ארטיסט אן
 מארד. דעם פון או זיך ץאגען םא״שיסטען

 fMP אױף זײגען זײ אז ערלןלערעז, זײ
 דעם פאר פאראנטװארטיליך ;יט פאל

 האט אבער פראפאגאנדא זײער טאם.
 צו איז עס סאלגען. װירקליכע געהאט

 דאס וױרסומ א סאר װאס זאגען צו םריה
 ■איײ וױיטערדיגע די אדןי האכעז וועט
 ײאר׳מ םיז כאריכטען פױלען. פון טיה

 אױפגד איז פױלען נא;ץ אז דערצײילען
 אי| אז און מארד, דעם געגען בראכט

 עילע־ ליבעראלע די װעאען פאראאמענט
 כיא״ דעם אויסנוצען םרובידען םענטעז

מארד־פאטדיאטע?. די געגען סעגט

ספעשמלםפעשעל

ס קלאק אר ט ױי פ א
אן אל ױני ק א ם י., װ. ג. ל. א. ,1 ל א קז ער מ ם ױ י א

דעם בײצואװאוינען געאאדעץ זײט איהר

אן ש ײ ל א ט ס נ אי
םיז

כאארר עסזעסוטיװ און םענעדזשערסמהר.
ען ז , די ת נ ם ע ע ען23 ד , ט ר ע ב מ ע ג ע 1922 ד
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ן י ז א ע מ ע ה נ א ם מ ו א ע ם ײ ל
םטריט טע1 איסט 66

 אינםםא־ דעש מאכען צו נעםאכם ווערען אראנזשםענםם ;■עזױעלע
דאתם זײנען טעםבערם די אנדערע. אלע פוץ אױםנאהם אן לי״טאן

ץ. צו אנלדעזענד נעבעטען זי

i לאסאל נאארד, עסועסוסיװ
םענעדזשער־םעקרעסער. שעזזן, ג

1 ^ "l U I U H i l f8

n׳i ר11 «*'לומ1* ד«ר*
m on י־ר m y  » f i m jtp M r uן 

H”, א׳ו ik i»«ייל n m itg
k׳k » i  m m  i׳I I  m p t m r n  i•

ר װאוון ו ת ו il• די •ון איוי l  M m 
vn v tm a ר נוו י י דו l ו i r i f l l i  ••fl 

m י ••ר ווי י •ד׳ *• in

אינטערנעשאנאל .
••yuo h i׳, n y in fiy i׳

פרעסע

« דור ^i i i w i i ייי *י 11ל 
i ראר• f K  i  r «  m » i /^ןמי *־ד• 

« נאו ר׳ונײג » •, P ל K 'lr tD i״?• 
K - r i f i.

*nyev צי*ר חאי«ןן »«  *יט«ן11צ נ
y ט-ל«ון i» ,ין ארט־יו׳ד» i i J 'y n י» 
י די »ייף •« -ף1 ׳*ט^ט | '» W׳l• 

, ן ו ד ו י נ א ר • r i ו נ י ו ‘KiK די ײ P׳>n y ji 
װייגד אין ״ M׳i |1זײ( יו i  iy»y'•  ״
jfr 11 טען f lM M M W M1»• :«י״ו*

lirp• 11• ורד1סטאנד אינ״ט, U K l,
w • «»ו ;«ר«:טים 'b r i Jו«ר tt'-i •ר« 

ש1איג׳* ױן ני־ט «  «אר ו
«ו1צו ה«ט «ר ר דן ̂><y״i די לי i j y j 

ט ״ נ ר ן1-נאדי>9א » «  *WK1K1P ד• (1« ו
מ 1יי רyנ א ײ ײ י  חל«ד )אס1 «ר ייון •י

y i» : *i׳ רי ^ y » s» ון» K * y u m׳j* 
א ^נ -״׳ נ עי l ‘ט y j i r s  y f ' i  m i 8  i *k 

nit ,!ו*»נ'«מ
p i ,ff* i ״•«(111 דעם u*׳• lie

Di,« cy;yi׳: u Jify i m m  ryp
n*i א״נייט vn, וי• יויט

M*9 אײנ^יוו די ע*ו;מל‘? Uf y ry .i ey©e
f? דןר א-ן פןןל-יי i r א-נײ«ןן 1צ «*י«0ווינײ 
חר איגמע״ ײגיוןי נ̂י *rr װ r)Y גאדיג- 9
f דאר«וו 4ד דף *>: ןונ^ן y i r n - i <י )fitr, 

lynjfi yy iyn ,*i»e jy^yj איז ד*& װי
I‘1 דן• •7*מ« א־נ״נו. t l  J i l i  r i 

eyu ר וין ד^-ןו fy^m גי« פינײ§<ר דן n-gl 
e y ir  ^ yvy i n m י ט «י4ני » אוו א ^  גייי

iyy f'K M•־* ?ולט r  v* r •יויו r*f $נ‘ 
צ עי •ר»»ז> fyiyn גן?ױוגימ »יזיגי דינגןן לו
- *־ז פנ«* ^ #ר-ײמ ״y3*yr ̂ד י י ײ י

iyo• ו*#ד-*־גײ« אט<ל« א־6 ד פז rw  w r — 
 V• ילו♦ ןyגyJe•ױי אוו 1#װ pd א״ב״טעז

in* M*׳ וײ פיני־ט V y p  ly r^ y f if•  w y r 
#נ׳*מי^גיגג^. ניײנדע-ן

yל א-ז ״ y אז §1דן iy r 4y#ig* נ*מ*י in 
« סןן ,•••ס דןם ^r.!••-# 11» רדgנדyy® װו M 
e••-•^ ױ»• ס־סטןם » *יז דיס y e r י*ס U‘ 

o ו »וױ»סווונ*נ*ו נייטע• n  y » r» rg  ••גײט 9
ו ׳ י י ״י, ®ידטוס ו §ז
*ו ,,סשענדןרד•״ די  או*•* iy»9-.fly« e» װ|י

 */ר3טר*Y3*n 03 ץיטעז,•ory «ון נעא״נ״ט
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ד טי ר װעט עס דאס האפען ^ רי רו  װי
 ארטי״ דעם אין װערט עס וױ #ז*ין א?ױ
 קי*וקטאכער די נאט״רייך, נעז^ונט. סעי
g און :goovmn® דארםע; ט^וראנטא סון 
ט  און הע:ט פאריײגטע מיט זיצעז ד

י טען ,♦וא־מען * ײ קוכיען ז  אויסלײזען ז
ײ װערכען א*ז ניוה׳ דעם סו;  נעפינען ז
 זי♦ זארען יאהד״ פא* יעצטע די זיך

עי הע^פען אן ד  ארבײט. דעד אין ױ;י
י זאילען  סענטיגע א אױסבױען זיך ד

ײ װעט װאס ױג״אן,  װי יעבען העלפען ז
מ וױ כעדשען, ט ארבײטער, ארנ»;ידרט  :י

 דעה װעיכעד אירגענד אהן ?וקילאפע;, וױ
 דע־־״אײנענעױ איבער אפייו *שאו, אין

ארבײטס״קראפט.

 האר־ אטאלןרט גאמפעדם
 אינטעטען8א גיײ דינג׳ס
חשאדזש. קאודט סוירים

ט נאטפערס, סעטוע־ל דענ עזי  זפו פר
אן אמעריקען דער ש אי או; פעדערײ ב ײ  ל
אך די האט ע ' א געסאכט װ פ אר  ע

ף אטאהע ױ ײ װעמעז באטצעו־׳ז, א עו ד  נ
עד האט הארדינג דענט ט ױנ  פאר׳ן אפ

 נאך האט סענאט דער קאורט. סרפדים
ט דעם עג םכי ט אױינ ט ני  די נקוזײסען. גו

טען איבערא^ע עמענ  טדעטען לאנד םון עי
ט. דעם נענען ארױס עג ט ט ױנ פ  גאמ- *
ס ער ען, האט י ױז עו  איז באטילער אז. אנג

אנער א ם אין און רעאקצי  קאודט סופרי
ען עד װעט  די פון אינטערעסען די דינ

ענבאזזן עס. אײז קארפאני

מענשען שװאבע
אכפיהר־נדטלען שטארקע טון או זיך שרעקען וועיכע

נעוזטען זאיען

ס ק ם ■ ןן ק א !ל
תאנפעסטור טהײערער א וױ טעם אין נעשמאס
 קרעםיען אהן גאםירליך און נעלאסען וױרקם עקס־יאקס

אלעםען, בײ כאליבם אזױ עס אח חןרסאר שםעחמןן, און
נתיס. און קלײז

סט*דם. וראנ אלע א'| באסס. » סענם 60 א\ן 25 ,10
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ען סר״ט^ג,טי י ט f דעצעסנער, ^ f l j j

עדױ־ אינטערנײשאנאל פונ׳ם קלאס א אץ
דעפארטמענט קײשאנאל

ט א אין  א בעיזעײכוארד, b פין ךי
r ײזאן j j r v c w, יוין יןױיןי״ויוס״יו״ען א 
 א־ום ריגגי־ען װעיכע צרות, א;דעיע א-ע

 זיכעד איז י־עבען, טאדטעגי׳יכען איגזער
 װע;ע; *ןןיייבען צי ארדעי״ -yr-B״

 ;איט װי *ײייגמש״טען׳/ אז^דכע
נכיל. כירדוג; אדער פיןול,

 סך. א סחולס יארק ;ױ א*ן פאראן
 י־ער״ זיך וױיען יואס אייכערגעחוניענע,

 זײ״ ״עצטענס. ;ײצט אױך £עהיען נען,
 וזערבסטיג־י*ע;ע;די;ע די אין טאיןע נעז
 אװעג־ פראסנדג־וױנטערדיגע די אין אין
 טען אין באלױנטען, יזי־אסען די דע;

 א*ז נײעס. יױין גישט עס א*ז י־עלנט.
 װאס אױסעומעװעהנליך. ;ישט עש

 װע״ א*ז דערצעהלען, ** אבער כ׳וױל
 גאיט־ די pc טײל ספעציעל׳לן א גען

 װעײ קלאס, סיעציעיעז א װעגען סחולס,
 ניו־ װערט כדינוגנ, םײן לױט ,p* רyכ

ױעיען. צו נ׳עריןט
 עדײין״״עאן־אי־ב״ט די דא כ׳כײין

 גאר־ ״״ױס אינטעמײשאנאי דער סון
ױניאץ. װאירחעדס טע:ט

 רעיזאדעג־ טיך טען חאט צופקי״י;
 דעד פרן קלאס הײ״סקול א אין דירט

 :;עזאנט אטת דעם איגטעמיישאנאל
 געצוױיסמלט. שטאריו דעם אין האב איך

 באזוכט pnr כ׳האב װי ׳דעם ;אך װארים
 פרײ — זײ pc טייל א סקולס, עט^כע

 סטו־ ערפארענע וױ אדער פעריטאריס,
 קאונטס״פעחטא־ — זיי רוסען דעגטעז

 דער אז געכיױבט, לןױם אץ־ האב דיס,
 ױ־ דער pc געפיהרט דערצו נאך יולאס,
 כ׳זאל אז דיר, םאר פאסיג זיין זאל ;יאז,

 פאר־ סתם נ״שט און גוצלץ־, קאגען דא
 יעטו;־ קאדגע עטליכע, מ״גע ״פװענדען

אװענד. אין כ׳לאב װאס דעז,
 .4צוױיפעי א סיס גע;א:גען איך בץ
 דאך כײר דיגעז ;עביט דעם אין װארים
 ראך װעיען ארבײטער זינדער. נרױסע

 אין זיך, צו ;יישט ;או־ אוטעטום, נעהן
 װע״ מיר איגסטיטוציע. אײגעגער דער
 ערנ* די סון טירען די אפרײסען דאך לען

 נאר״ פאר ד^ט באצאהילען ̂״ואען, סטע
 ורד *טוילעז אײגענע אונזערע און ני״שט,

 טרא־ װעיען מיר יײדינ. <אזען כייר אע;
 אין סענטס *•נע״עפארטע אונזערע גען

 בענק זעיבע די םון קריגען ׳בע:ק
 אונזערס געטרױען ניישט און געישלאגען,

 אזא זאיען םיר אױב באנק, אײנעגע אן
 אין נײשט ויבען4ני כייר וױייל נרינדען.
 מיי דינעז אזױ כחות. אײגענע אונזערע

* * *?£וײז.
 יצאײאט אױף ,61 םקויל פובלײז איז
 ארק,3 קראםאנא דעם אנטקעגען ססריט,

 רעגענדײ א אין איך ביץ בראנסס, די אין
 1שוי ס׳איז ארויפגעקומען. אװענד נען

 ײען יעםאז, דעם מיטען אח נעװעזען
 איך בין .501 רום די נעפונען כ׳האב

 אי־ ןץװאנט :ײשט װײלע, א נע״שטאנען
 יש״עטער, :אר ס׳יערנען, בערצורײסען

 *טטיל זיך סעניליכקײט ערישטער דער בײ
 האט װאונק א מיס ארײננע^ײכט.

 כ׳האב זיצען. געהײסען טיט׳עער דער מיך
 אוגטער אראפ װײם אוועקנעזמצם זיך

 מעסאד צום צונעקוקם זיך p* אלעכיעז
pc ,ארבײט דער צו בכאיל און לערנעז pc 

קאאס.
 יטטארק נעװעז איז טיטישער חגר
 סענטענסעם אויסשרײבען ב״ים פארטאן

 נאנצער דער און ,בילעק־באארד׳/ אױס׳ז
 ב^יקעז אנגע״טסרעננטע סיט האט הא*ס

 אויפגעישריבענע יעדעם נאבנעפא^נם
 נעײארעז םארטיג איז ער אז • דוארט.
 אוועהגע־ זיך ער האט שרײבעז, מים׳ן
 ארבײם די pk שיילעד, די צװי״שען זעצם
אננעפאננען. זיך האט

 אין כ׳ביז אז םארגעסעז, גילייך כ׳האב
 ,ילערער״ א זײן ס׳דארוי װאו קלאס, א

 אזא, זנרנסט, טױם onyDr װאס אזא
 און חכסות אילע האז אוז וױיס ײאם

 איז איהם אגישטאט אנדערע. לערנט
 סרײנד, א חבר, א נעזעסעז אונז צוױשעז

 העלםט נאר נישט, למרנם װאס ברודער, א
 אזא, ;ני^ט וױיסעז מיר װאו דא, אונז
 מיט זיך באסיהט װאס אונז, הז^פט װאס
 ס׳ריכטינע געםינעז צו צוזאמעז אונז

 מד כדי אויסדרוה, #אסיגען דעם װאדט,
 צו אננענעהסער pit קציננענדמער סעמ

בוילט׳ער שארםער, כדי זאץ, יעדעז טאכעז

*•»«««« ... .l. -- /  y w ן l

 דוערכע; ;עדאנק, יעדען ארדכצוברענגען
 ארױסברעננען ;עװארט ױ.אט ;־יי־ך דער
ד װעטעגס חאניפאזי״עאז, זײן אין ע * 

 םון !״4היי דע־ ט־ט איצט, כ׳ױערט טע;ס
̂עטע;, ״' אי; געיצדי״פט ;עפײי־ט, אי ד י ;

 ;י^ט אױ; קײן און ;עזעסען כ׳בין
 טפנ״עען, דאדגען דעם פון אװעמעגוסען

 טי־ דופט דען װאס סרײנד, דעם פון
rvvo וױ אױף ס׳ישטראהיט י;ים װעטעס 

 פארגיײך תי״ונגענעם יעדען כײ זון א
 צװײ די װי ; *׳:ייער א ס׳פאכט *ואס

 אז יעסעחען פויי* זײן ארום יןגײטיעען
 *צאפומס־פרײד ךזאיצינע־ א פיט יעדעז

 און אנישטרעננוננען. *•;װעלסטע ד• ײב
 איז קיאס אין דא זיצען דאזינע דאס וױ

 נאר ניחנום, קײן איקוטעני״ע, ירץ ני״שט
 פיה* איע וױ כייטגעריסעז, זײגען אי*ע וױ

 װאס קאיעיוטױו, א גאנצעס, אײן זיך י־ען
 מ־ט ארוטכעגומעז באזוגדער זיך זיצט

̂ק״ט, :אבטיגעד  ‘עט^ נעגיסט און *שטיי
 געפײגזאמען פון *שטוגדען פר״דיגע כע

י־-לרנען.
 פיט׳ן געװארען פארטינ פ׳איז אז

 סענטע:* יעי׳עכטע עלא די אױסבעסערען
 ׳קאפפאז־יצא;ס םאריגע די פון סעס

 פיי׳צ־נע' די לײעגען אן כיען הױבט
בראנטי;.
ני־ א ,4דײדעי ױ:;ע א אבער ;עהס

 זי אז ד, כיעלדעט דרײסט :ײטט סעל
 פאי ״א :בײרעי א שריבעזיאגגע האט
אוקראע׳;״. אין ט*;

 און כער.יז ;ייעט און *טט־ל אײעגט זי
 טא: זוגיגען דעם כיעז פיהילט ביסילעכוױיז

pc דאס ;ברײטקייט אוקראינער דער 
 זונען-ישטראאען די pc יצ^אעװדינלױיט

 אוקראי׳ פונ׳ם אך1דעבי קאײנע די אױןי
 אא*ז װערט פלוצים ;אר יטטעדטעל ;ער

 װאיקען ״*װארצער א פאר״שװאונדען,
 ,syp אאילמענס איבער אויס זיך יצפרייט

 חױטך מיט או;ז ארום ױפט די אז פייט
 טילז פס.yאט די או;ז פארהאקט און

 די אין באהאאטען צ־ריק זיך דעדסיהאט
^pyny iy2y ד אין דארטעןyכאוטיגער ר 

 טיײ דאס צודיק הערעז טיר ;אוקראינע
 פעטלוראװצעס די פון ברופערײ װאליישע

 אונז pc׳ יעדילר און דעניחינצעס, >פדן
 װאילט ער וױ זיך, א*ן אײן זיך ציך-ט

 זי אז :אר אוביזעהבאר... [vivu עזtיyװ
 ד-א־ מיר און אײענעז, נע״לנדיגט האט
 רום, דyליכטינ א אין דערזעהן זץ־ בילן

 לייכט |yo האט ערד, רyריקא;yאמ אױןי
אפנעאטעמט.

iy איז רyכאגייסטערט א i טיט^״עד 
 איכערנעאײ־ אפאל ;אך אויפנמ״שטאנמז,

 ילנטציקוננ םיט אוז ^טעיעז עטליכע ע:ט
:אױסגעישריען

 שטיק פדאכטפול א ניט דאס איז —
̂ז̂ײ  אזוי ישילךערעז, בילדליך אזױ >' פאי

 אזא אין אונז, אויף וױרקען :שםה׳די;
 אםעריקא״ אן jywsyr ;יפנגליש פיינעם

 — ׳םyפא א סײדען — געבױר^ע נער
האנמן. ov זאל

 נײער א םאן, ױ:גער א איד.ר נאך אוז
קלאס. אין

— לאנד^ אין דא ביזטו לא:ג װי —
_ טיטשעד. דער איהם פרענט

20 רyאיב לאננ, נענוג ׳עויז א, —-
םאגאםעז.

 דו אז נעטיינט, האב איך און —
 יייל־ jtoenjr די םון אוראײניהעל אץ ביזמ

 טײ דער האט — אמעריקא, אין גריסס
געלאכט. םשער
 איז בילר, דעם לױט ודרסליך, pא

 סײד איסט אונזער מאלט ער װעלכען
 טיט שפראך, די ;טיפ^ז איהרע אלע מיט

 אזױ םייעז דאזיגע די ברעננם ער וועלכע
 נישט אויב דא, מר דארף ארויס, קלאר

 צעהנדליג א ותניגסטעגס זייז געבוירעז,
• יאהרען.

 קאכד א לײענם ױנגערמא[ דריטזןר א
 שוי־וועזעז. אסעריהאנער וועגזןן פאדצימ

 צײט, הורצער דער פאר מעומןוױרדמ, pא
 ער ריכטיג װי לאנד, אק איז ער וואס
 מס איז פראנלעם דאם באנריפמז האט

 זײן ס׳איז נעמאקט פײן װי ;אפגעשאצט
שפראך.
 לײכנדהו־ א איז ױנתרסאז, א נאך

טאלאנט־ װי רyאב פארם, םאריסטישער
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̂אנט עד ט*עפע;ד און 4פוי  זיך, pc דאס י
pc ׳או;ז y^ysB pc.; לאפען אי*ע טיר

 סאריןאסט־ש א טיט — זא;^ כ׳וױר
 װארט י־לדער וױ :יהלט \vv כטעי.1י;עי*

 סיטבא־ ז״נע y^B װי ׳אױס ארנז יא:ט
 אנװעזענדע, דא טיר, דיגען דאס לען

סיר.״ יאכעז דאך אפװעזענדע, אדער
 טיט געגילאצט ,jyoyryi בין איך און

 דינען געדאגקעז av^v' אוץי אױגען ד•
 מיר און בליצען, װי נעםלױגען טוח אין

 פא־יואס װערען קלאר אנגעהױבען לאט
פײ:ט. אונז ט׳־־׳אט
 די אז ׳Dyp,;/;״ysr״ די ,יױיסען, זײ
 אזוי טיינחילן אין דא זיצ־ען װאס ׳1ידאד;

 די אז קיואי, *לנױישען פו:׳ם ;,דורשט
 אביעריקא׳ס בירגעד צרקמסטיגע דאזיגיל
עי אין ! לי:ט זיך ט*ט טראגען  ״קיען״ י

 ער־ ״יזדעך׳ דע״ חושך... האבען דארף
כײגאכט... :•ײ;ט
 פון אמעריקא דאס אױך וױיס ;סי
 צוקונפטיגע זײני^ דאס אז סטריט, װאל

 װער־ סונקען, צוקונסטיגע ײינט־טור^ס,
 ברײ• איבער׳ן צע״שפריצען זיך װעלען ;,כ

 ארב״טער״בא• הײסט װאס ?־,yc■4 טען
̂אט, א אנציגדען אין װענרנב,  װאס פי

 ...jypyv. און רופען ליכט זײן טיט ײעט
 ;vs האט נעפאר. א דאדורך זיי זײנען
 אטע־ א:דער אן צו אבער פיינט. אינז
 פון אם^קא צו !מיר קוטען ריקא

 אטיעריקא דאס און ! ;בסיד און ינלאלז4־
 אטעריקא ראס יא, ! ט4האי אונז האט
y«? טיט שטאלץ איז :sy !ביר־ בירגער 

 באשא־ ארנײט, פון iycŷ װ^כע געי,
yc; ,שטוגד^ פרײע עילר,יזי אין און אלץ 

 אזוי װי און !יעדנען אין זײ סארברייננעז
 װא־ קאנטיאסט, ;־,װאס ! א ! רנעןyי

 יא־ y^ די צו דאס איז נע;ע:זאץ סעי
 דיכציפיי־ אי־ע די צו ;,y^־oys דא:ע
 זיך רופען װאס קאזארכיעס, נירטע
 ארײנ״ יען1װ״ זיך ױאי־ט װי א, ;סקולכ
 שטאדטיש•; אונזעױיל אלער, דא רופען,

 זײ עס װי ז,yוױיז זײ און פארזארגער,
 ״אתן אריבערגעחוסענע, ארבײטער, צי;ן

 אר־ טאג שוױלרילן א נאך דיסציפלין׳/
r ײיטילן א*ז ׳כײט ;  ;y:,rh,p ,און יארק 

 *1יס׳ג װען אױןי, דאס שטראהיען זײ װי
 װאס זאץ, א ארוםצישלײסעז זײ יינגט

 קלאד אױסדדיקען און שעהן קליננען זאל
 סיט דאס טרינקעז זײ װי ;געדאנין דעם

 װאס קװאל, cyi םוץ ה:אה ברײטילר
שפראך. עננלי״טי; הײסט

 אריינ״ ;;’4װעי דאס זיך װאלט וױ און
 אנגעשםײפ־ אלע די אוזער דא ברענגעץ

 טיםשע־ און טיטשערס טויט־מינסטע טע,
 קאלט־ פארשטײגערטע זײער בייט רינס,
 ם׳לערנם, אזוי װי װײזעץ, די און קײם,
 צום צו מ׳קוםט טיטלען vc>yii כייט

p 'הארץ b זײ וױיזען ;שילער פונ׳ם מח 
 נשםה־ דינע די פעדים, אוסזיכםבארע די

y סון ז*ך שנירלען װאס שטראהלען, i□ 
 זײ ;צוהערעד זײנע צו םיטשער פרײנט
 שטראהלט װעלכע פרײד, די װײזעץ
 װי ;לערנעז בײם פנים זײן םון אראפ

 נישט נעניצט נאלדסםאוץ, םיסטער ער,
 זיײ אױס׳ז סינוט 10 אלק נישט קוקם און

 זײ םארטױבעז, צום הויך, און גער.
אזױ :אויערעז די אין ארײנשרײען

 נישט, אויכ קאנט. איחר או*ב !דער:ט
!טיטשערס קייז נישט זײט

 מיר האט גלעקעל פוג׳ם ס׳קלינגען
געדאנקמן. די איבערנעריסען

 צוגעקוסען מיר צו איז טיטשער דער
 פאר פאסם קלאס דער אויב נעפרענם, און

 װײטער כ׳װעל נישט, כ׳וױיס — מיר.
ivoip אוועק דאז כ׳בין — זעהן. ארז 

 ך י א אױב צוױיםעל: נײעם א מיט
ארײץ. סלאס דעם איז טיינעז װעל

 ערנסטע, די לעינעז, םוז מעםאדמז די
 םיםשער םונ׳ם באציהונג איבערנעבענע

 אויפנע- םיר בײ האט ארבייט, זײן צו
 צו געהענטער זיך נײגערעקײם א װעקם

 עדױקײשאך גאנצער דער סים באקאנמן
 יזנײ איגטערנ״שאנאל דער םון ארבײט

 דער אז ווערעז, געזאגט עס זאל און אן.
 אינ״ דער פון עדױקײשאךדעפארםמענט

ארבײט, םארשפרײט האט טערנײשאנאל

 סצנטער^ ױניטי פון נעצען פארצוױיסט
 וױ״ אײך ;ys י־ערנט שפראך חוץ א װאו

 צינעגד נעגענ׳צטאנדעז, !,כעגשאפטריכ
r s כפ׳עציעל אין ארנײטער, יעדען פאו־ 

 א־נטעגליך ס׳איז װעלכע אד,ן אזעלכע,
 ארנייטעד jyDOiBi?B3*|yoBsp א פאר

.l,8אנ*pן־vלאסp דין אנצו&יןזרען
 ?עחט״עור̂ס אױך טערקװירדיג, און
 צײכע״ נודנע, ניײסטענס זײגען ײע^כע

 איג״ זיי־ער כייט אדסער אײס, דא זיך נען
 .oMp;*i:yys טיט אויך ׳טערעסאנסחי*ט

 לעחטשורט די זײגען בײשפיל, צום אזױ,
 די װעיען נאד גישט װאלפססן. טיס פין

 װסר yדyי נאר װײיניגער, נישט צוחערער
 םאײ טיט אזן דך, זײ םארנרעסערען

 ט*ם צוהעלער צוױי זיך iys^^ געגינען
 וױ וו;?ט אױך, איז דא און סיט. אײן

 װא־״פס^ן מיס וױיל קלאס. אין דארטען
 מע׳פח נישט שטעהט נישט, אונז רנטyל

 אוײ פון בלאזעןyא;נ יעטײ.ף פראפעסאר,
ya| ,העלפט שװצסטער א וױ ;אר אראפ 
 פאנאגדער״ זיך און םארשטעלן אינז ױ

" ' ?iv i אלע די אין )W "ivr\W V, *0װ 
 פאליטישצן דעם צו צוגעפיהרט זyהאב

̂ם,  לאגד. איז דא האבען סיר װאס סיסטי
p? אדן העלפט ד y םאק• היסםאר״עע די 

yo,; םסד־ די פאראורזאכם האכען װאס 
 אי| דא ארבײטער-באװעגונג פין טען

jn נייעט און לא;ד jruB  p *p. םאר איז 
̂לט או;ז  םרא• סך א י,י*אר ז,כוויy^ביס וױ
 אדער של^ט, האבען טיר װעלכע גען,

פארשטאנען. נישט זyאי;נאנצ
 א:טײ< געװאלט אױך זיך האט טיר

;ysny; װעיט װאס לעקטשור, א אין )V* 
 י1אױ אװעק איך ביץ אידײפ, אין געבען

v:yry ijopyo, ריפערטאכערס אילם 
 חלאוק״ צאהל א כייט צוזאםען און לא?אל,

 פשוט׳ע די אין אײגגעהערט זיך טאכעיס
ry'oyisr, כיאחס אן ס׳פיהרט װעיכע 

 וױ י*;קט ,lycpoi אויך װארים וױן.yל
 פען פילייט iyoBsP איכערינע די אין

 קאזארטע, p*P נישט איז דא אז גלײך,
 ארבײםי^ר־איג״ אן אוגזעיס איז דא אז

 זיצט פרײנד א חבר, א װאו סטיטוציע,
 וױ^דטער, פשוט׳מ אין אונז, העלםט און
 לענע?. אײלעגעם אונזער םארשטעהן צו

 אינדוסט* דער םון אנטװיקלונג די װאריש
 רyרנyאדs איצטמער אינדלר םון און yרי

 דשט אונז פאר דינען ראס :•;ז^אפט,
 צו ט־;ז1פראכל״ yאלטp ק**ז פראנ^ סײן

 די צײט םרײער רyאו:ז א*ן שטודיר*;;
 ייייז״ ריר וײנען דאס — ןyראנD דאדד^

 זײ, iy;op און לעבען. ̂,y:yr'H רyאו;ז
 ̂זyעט‘ראביi דאזיד^ די פארשםעהן

 אלײן״ זיך פארשטילהן און קאנען הייסט
 €אר לופט וױ נויטינ, או;ז פאר איז דאס

 גײסטיגע די אי? דאס װײל לוגנען, די
*טעז.’ארײ;אט מוזען פיי װעלנע לופט,

 אזא װאס וױינעטאן, טאהע טיר האט
 נאד װאס אנװעזענר, איז עולם קלײנער

 אינ״ ריזיגער דער סון פיאצ. ל^ינער אזא
 אנםײל נעםט םעמבערשיפ טעדניישאנאל

 איז װאס ^והײ׳שאךארבײט, דער אין
 דיר האט געװארען. נעשאפען זײ םאר

 דא, אגשטאט װאס װעהנעטאז, םא?ע
ysBtiv,; צו סביבח, אײנענער אן איז 

 pB אינטערעסאגט, פארברײנגען זיצען,
 דעם מים lyYiiBa צו וױ־זיך לערנען

 בא״ ארכײטעי דער װאס געווער, שארםען
 צוז•* נרופעס גאנצזן iyo שוויצט זיצט,

בײם.״. טען
 װאס ^לם, oyi פאר אפילו אבער

 די ארכײט, ד«י װערט שױן איז יא, לערנם
 pc לערעי, די םון אנשטיענגוננ און מיה
 דער, צו האנט ױיער צו ליעעז װאס אלע,

p ארבײט, b פאגיא מיס םיז ספעציעל 
 דער כדי אלץ, טום קאהז,.װעלכע ט.

 ארבייטער־בור דער איז טײל וױכטיגער
 םא״ זסיעז ערםאלנרײך. זײן זאל װענונג

pp ערמוטײ אן זײן װערםער עםליכע די 
 וױכ״ גרויסע, א װייל אלע, זײ פאר נונג

געטאן. ױי דורך װערם ארבייט טיגע

 בראנקס אץ דױיװערס מילך
סטרײקען.

 684 לאקאי pD דרייװערס טילך די
 דעך בײ סםרייק א אין ארויס זײנען

 קארפארײ- םארום ,דעירי ליאםפאגיע
 סטדײפ דער און בראנהס םון שאן׳/

 ױניאן די צושטאנד. נוטען א איץ איז
 אײנוואה• בראנקסער רי ערקלערט האם
 סימפא• די אח ססרײק, cm װעגען נער
 פיח- װעלמ ארבייטער, די מיט איז טיע
יתיאן. זײער םאר קאםו• דעם אן רען

לענדאר?א ליהערװעכענט
דעצעםבער. םען23 דעם שבת,

 מײעניג טע2—228 ,9 לאיןאל PDיס־Dא איז לעװיו םאתס pם אידיש אין לעקטשור א
איז; טעטא די מימאנצײם. אזײגער 1 פתקט אנסאננעז זיך וועם לעקםשור רי
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M׳ i m m,

 רײנקאוט דער אין פאסירונכען וױכטעע
20 לאקאל יוניאן, סײקערס

שבת. דעם לאד,אר־בע#מטע אר6 װאחיען
 ניאנזןטען ״;טליכע לעצטע די שאד

#P ל*קאי, אוגזער אין טונ^לדיג גאגץ 
r א r n אטא- אוסבסןרענטיגטע כיבעי 

ovp געװאדען, געכיאכט ז״;ען o*v 
 !װערען געדאכט ניט געמעגט יטעז#11

me געװען דכער עס טלװ* ױניאן דעד 
 yoipyrujc; איז ״;‘אי דאס און נח.10 א

 םערנערס־גיוטיננען yrPoiycy ,ד ב״
 טעכד חוגדערטע שון נעגעגװארט אין

 pc גענעגװאיט אין אפילו |1א נעדס,
ooyj.זא ״?אכיןי׳/ נאגצער דער און ״ 

 צױ חליל־ז ;יט געפיהרט װערט ;,yjijf 1צ
j לינ y r y r i i רינטו:־ אדעד אידעען 
yi\ געוױסע םעסטצו״צטעי״ען דט אױך ן 

 n *מאניזאציאן. אונזער םאר ■אייסיס
 ב" איז קעדסע ס*רט דעם פון !דין
^ סיטן לןײן אמייו »ונז  נאנ־ דער ״וד
iyy די אין געפיהרט װערט סאדאראם 

 אײ פון — פערזאז א pc איגטערעסען
 pc מעגעדז״עער״אטט דעם נעמעכען

צוױיםען. א צו ןעדזאז איין
v אט אין n פראגע pc איבערכיײ 

yo; דעם אין צוױיטען א אױף מ^ש א״ן 
 ;עקענט וראילט װאס טעגעדדעער״אמט,

cy איז װערעז נעסעטעיט *ײכט i טאג 
rpyjy PD,;* לייכט געיזענט װאלט װאס 

 אינטעילי־ דער צו װערען איבעמעיאזט
 דער סון באװאוסטזײן דעם pא נעדן

rn y a o y o בא״שטימע;, צו אונזערער 
 ״ברודעײ א ארדסנערוסעז נאר דאס האם
r ip" סיט >tלש*v לעבערייך־נארײ און 
y r מע״ יעצטיגען דעם אױןי אטאקעס 

;ly rn y עקזעקוטיװ גאנצער דעד און 
באאדד.
n דעד ײאס כיעטאדען, רוצפה׳דיגע 

 רע־ יעצטיגען דעם גענען איז װאס ׳צד
;iy rn y, צום איז אננעװענדעט, האט 

 לייטע, די שון םארלאנג דער !׳שטױנען
 פאר״ זאל סענעדז״טער יעצםינער דעד או

 שאר טאכעז און אשיס דעם יאזען
 ער װאס דעם, טדאץ — איט״נײעם דעם
 אוז געװארעז ערװעהלס ;עזעצאיך איז

vv דאדןי i:v\ א האט אוץ טערטיז׳ זײן 
 טער־ צוױיסען א שאר לױשעז צו חוכט
 װירקיליך איז — עס וױיל ער אױנ מץ,
 סיניז יױין נעװארמן. געהעדט גיט גאך
pc ,א\ז צגישםענדיגקײט טאלעראנדו 

 אז צו באנעהמונג כיעדשיליכע אײנפאכע
 דאיױ וועיכער באאמטעז, עדװעהאטען
 קאמ־ די צו אטענדינן און אױפנעהסען

 יטע־ די אין מעסבערס די pB וילײנטס
 באילײדי־ טיפע — דעם אנ״שטאט וער.
 בא- אטאקעס, אומבארעכטינטע pא נומ

 אז קלײניליכלןײטען, ;ארייצע מיט גל״ט
 און אױפצױשױדערעז. ■ישוט איז עס

 דעש׳װעלען צויליב V װאס צואיכ אילץ
 אױף מענעדדטעד אײן pc איבעױנייטען

צוױיטען..״ א
 צו פיהרען געכיוזט האט דאס pא
 עלעדענט באװאוסטזינעער דער אז ׳דעם
 נעה־ טישער זיך זאיל ילאקאל אונזער אין
 נעפאחר, דעד איבער םארטראכטעז מעז

 איז ױניאז׳ גאנצער דער דראהט עס וואס
 עס װאס צױטטאגד, אוםנעזונטען דעם

 אונ־ פון לעבען דעם אין ארײן נרײננט
ארגאניזאציאז. זער

 די אטת איז ,עס אױב אלעמען, נאך
 םענעדז״שער יעצטינער דער אז טענות,

 געטאן דארןי װאס ארבײט, די ניט טוט
jjfijni וױילען לײטע די װעםעז ׳דאס און 
 דען װאונדעד, אױםטאז װעט האכען,
 םיהילען מעסבערס די דאס דאך דארםען

 ילײכט זיך װאילט מעז און וױסעז, pא
 אורטײל זײער אויזי םאריצאזקן נעקאנט

 װאם צו ^^vסvלv םיז סאג דעם אין
 װאס אטאקעס, אומגעילוסיערטע א^ע י1

 אנגע״ יאנג םאנאםען פון שוין וועחח
 גע־ איז גע׳טטעילט האם וואט און םיחרם

 ילאקאיצ? דעם pם עקזיסטענץ די פאר
 פארשטא־ ניה אפנים האבען לײנ^ די
:v,\ םון קאסיײז א פדט נראדע אז 

 ^ײנ־ pא *לוידעדײעז נארימע רכיאות,
 זײ שעדיגעז ^נאה, ■ערזענייכע ^יכע
 ברענגעז זײ װי מעהר קאנדידאט זײער
 װארום :שראגע די איז נוצען. איהם

 דער איז ? ״חאמסס־םעטאדען״ אזעיצכע
פאריסטא־ נים זײ האכען בעסער :תירת
...W

 ♦שטורם דער זײן, ניט זאיל זאך די װי
 שב\ז, דיז*ז װײל אריכער, באלד ׳שױן איז

 םאר־ ש\י\ װעט דעצעסבער, טען23 דעם
 עלעקשאן ילאנ^רװארטעטע די יןוטען
 nr?y^n«ojnpPD. סענעדזזזער, פאר
 א| און װײס־נדפערמאז םשערמאן, יער,

 יאהר דעם םאר כאארד, זמזעקוטיװ
 די האבען וועיען םעםבערס די און ,1923

 איז װארם, צום חומעז צי ךעלזנזנחײס
 עס װער בא^םיםען ווארט זיתד דורך

 זײע־ םארווא^טעז סענעדדפער, זײן 5זאי
 זײער םארםײדמען איז אעםעותסעז רע

 קוסעגדעז דעם סאד כרױם שס^זל
יאחר.
אין םארקוםעז וועם עלאיןשאן ךי

טע17 װקסם 22 ן,

 אוהר G ביז דארגענס 10 שון ׳סטריט
 ״דעם סון כאיעלוס דעם לױט אװעגד.
 יעדער װעט כיבערס*מיטינניד; יעצטען

 א נטער א אינטערװארשען זײן דעסכער
 באטײילײ ניט שאר יעטראף דא^אר צוױי

 קומען און עיעקישאן דער אין זיך נען
 פע־ די בעסטע, די ערװעהלען און װאוטען
 אינטערעסען די שארװאיטעז צו היגסטע

 קױ דעם שאר ברױט *טטיקעיל זײער ם׳ז
צײט. יאהר דענדען
 ער׳שײגען װעלען געמען שאיגענדע די
״ V נ ע מ שאר : באיאט אויש׳ן

 און סעדױעלס ס. ארטור - י v r ז ד
 ״ v ר ק v ס שאר ;װעיוסלער לואיס

ר ע ר ו ש י ז ע ר ט - ר א  סעסױעי — ט
 — I א ם ר ע ש ט שאר ;פרידטאן

 ־ ס י י ו ו שאר גינגאלד; דוד
 ;גאילדיטטײן הײמאן — ז א ס ר ע ש ט

װ י ט ו ח ע ז ק ע ר א ד ש ר א א  ב
 נאוױצקי/ טאריס — ז ע ט א ג ע ל ע ד

 פא״ מײער ילױױי פאע שיקוס, הײמאן
 וױיגכױם, דז״טאו וױיגנארד, א. ייגסקי,

 זאלאטאראוי, יואיס רוביג״שטײן, p^שע
 םילים םארסאז, סאקס #היפערסאז סא^.

 ס. קארל דײװ שײנגאילד, סעט זיוועץ,
 ראט־ ס. זיסערכיאז, לואיס הײמאװיץ,

 מאריס בערי״ש, ב. דדשעקסא^ ל. שײלר,
ראטה. בעני און הײטלער
 די שון יענמע די אז ערװארטען פיר

 עהרע די האבען װעלען װאס ״לוישער׳/
 װעיעז אזן גליקליכע די צװײטען זײז צו

 בא־ עקזעקוטיװ דער צו װעו־יען ערװעהלט
 פון פעהרסטע די װאס ׳דעם טראץ ארד,

 זײ װי מאל ערשטען דעם נײע, זײגען זײ
 זיר אבער װעילעז ׳אשיס םאר ״אישען״

 און מעמבערס נוציליכע שאר ארויסצײגען
 מא־ צו בעסט זײער טרײען זיכער װעילעז

 איז ישעהנער ישטארקער, ױניאז די כען
 די פארטײדיגען צו קאטםס־פעהיגער,

מעפבעדישיפ. אונזער פון אינטערעסען
* * *

 :םארדריסיציך *טטארק איז זאך אײז
 קאנדידאטעך^יסט דעם דורכקוקענדיג

 װי ׳סיר זעד־׳ז באארד, עקזעקוטױו פאד
ע  אונזער איז טוער אקטױוע אילטע פ̂י

 אױש׳ן מאיל הײנטיגס פעהילעז יאקאל
 עס באארד. עקזעקוטיװ דער פאר ליסט
 אזעילכע װי זעהן, צו װעה יטטארס טוט

 אונזער םון פרײנד איבערגעבענע אילטע,
 הײמאן ראבינסאז, סיימאז װי ױניאז,

 אנדערע, םילע און קאהען אײק נארדאן,
 ארבײט גוטע םון יאהרעז האבען װעלכע

 הא־ ילאקאיל, אונזער פאר אװעקנעגעבען
 פאסי־ אויבענדערכיאנטע די צויליב בעז

 געװאילם גיט מאיל דעם ילאקאיל אין דונגען
 סעגען מיר אפיס. קיין פאר ילויםען
 יעצ־ אלע די אז ערװארטען, זיכער אבער
 װאס מעמבערס, באארד עהזעקוטיװ םיגע

 אדער נערמכם — אנטזאנט זיך האבען
 באילאם, אוים׳ז ילויםען צו — אוםגערעכט

 ױניאז, •די װײטער אויך העלםעז װעילעז
 זײ־ 1אי נױטינען זין װעט ױניאז די װען
טיטארבײםערשאםט. ברידעריליכער ער

* * *
 אין מעז, האט צײטען ילעצטע די

 םארשײ־ םארשארײט ״קאמפײן׳/ םון היץ
 דעם באצוג איז קלאנגעז אונזיניגע דענע

 אונזער פוז ארבײט דער אין קאנטראיצ
 ארגא־ קיץ ״אז :בײישפ̂י צום ילאקאיל.

 גע־ געםאן ניט איז ניזאציאנס־ארבײט
ד דער םון קאנטראל דער ״אז װארען״  י

 קאנדײ די ״אז און זיך״ פארילירט ניאן
 םארגאכלע־ זײגען שעפער די אין ?זאנס
 א געגאנגעז איז םען געװארען׳/ סינט
 דעם, װענען גערעדט און װײםער שריט

 ארבײט די אנםאנגען גאר דארןי סען אז
 בויען pc אנםאנג, pc 20 לאיןאיל אין

 אנםאנגען דארןי ״טען ױניאן, די יעצט
 געווען איז '/1919 םון ארבײט דער מימ
• אױסדרױז. דער

 רעדערײעץ אילע די אז צװײפעיל, קײן
 דאט און ױניא/ דער געשאדט םייל האבען

 שרץ יעדעז געלעגענהײט א האם־נעגעבען
 נארע דער םון ארויסצוקריכעז סהעב אוז
 ארבײם, סקעבישע זײן אנפאנגעז איז
 אבער קא^יר. ריכטיגען זײז צײגעז און

 םעהרסטע די װאס אמת, ריכטיגעז דעם
 וױיםעז װאס די, pא װײסען, מעמבערס

 אלע ד״ אז װיסע/ דאס סענען נים, דאס
 טאבאק, שמעק א ווערט ניט זײנען רײד
 די פארשפרײטעז םון מאטיװען די און

 זוי־ הײז ניט זיבער זיינעז קלאננען *לע
 לםי זעהר ^אק̂א אונזער טועז און בערע

שאדען.
 טדאץ הײנט־צו־טאג, ילאקאיל אונזער

 ױניאן יעדע װאם צײט, שװערער דער
 אזוי •ונסט איז דורן/ טיעצ מאכט

 בא־ די אוסי אײנם^וט דעם אין שטארק
 די איז מעםבערס אונזער םון דינגוננעז
 p.c יאהרען בעסטע די אין װי שע«ער,

 דעם טון מאנטרא^ דער •ראספעריטי.
 אז איז ױניאן-שעפעד די ^בער אפיס

י*־ םוז רעכםע די און אױסנעצײמןגמער,

 דער סיט װערט באומדער טעמכער דען
 םארטײדיגט. אנטשלאסעגחײט נרעסטער

 יןאנטראלירט פעסטיליך װערען שעפער די
 צ״ט אין װערט קאםפ^ײגט יעדצר און

 נ״ע אילע כמעט םאר פרײזען אטענדעט.
 סעזאן יעצטען זײנען װאס ארבײטער,

 זײגען ׳שעיער די אין ארב״טען ארויף
 אױם״ דער אונטער געװארען געסעטעלט

 ׳םאי יעדען אין און אפיס, דעם םון זיכט
 זיינען ׳םעלע פראצענט 98 אין כמעט

 דער מיט אס א״גםיוס דעם אונטער
 געסע־ םרײזען די באאםטען א םון חילף

 דאיאר 20 און 10 ,5 מיט געװארען טעלט
 די #אסת כיינימונדסקי״/ דעם אריכער

 א איץ נאך איז סימענטערס די פון ילאגע
 ?,א עס װײי דערשאר, א״נםאך שלעכטע

 אין סימענטער רעם םאר ארב״ט קײן
 געװען נאר איז עס װי אכער ׳ניטא טרייד

 סימענטער א ■לײסען צו געלעגענה״ט א
 ניט נעיעגעגהײט די איז ארבײט, דער צו

;עװארען. םארבײגעלאזט
שטאר־ לאקאיל אונזער איז שיגאנציעי

 םיר װאס ׳דעם טראץ געװע/ וױ קער
 אילעס וױייל עקספענס, גרויסען א האנען
 א.ייגע־ או;זער אויף װערען געטאן דארף

 סעםבערשי■, קילײנער א מיט חשנון, נעם
 נאדײטעגדעז גא:ץ א סיר האכען דאך

 טיר װאס טרעזשור/ אונזער אין םאנד
 סעסכער־ די שעהמען. אסור זיך סעגען

 דױס, זײערע אין נוטשטעהענד איז שי•
 מעכר אונזערע pc העילשט א pc מעהר
 אפגע־ תײנט־צו־טאג האכען בערס

 אנ־ די איז דױס, זייערע צאהלט
 אױס־ אײניגע מיט זײנען, העלפט דער

 אדער צוױי װי מעהר שולדיג ניט נאמע/
 אױס־ אן איז דאס דױס. מאנאטען דרײ

 ױגיאן א װאס רעקאו־ז/ געצײכענטער
 טאבעיע אויסשיהרליכע אן צײגען. סען

 אונזער שון גוטשטעהענדיגקײט די װעגען
־ פון שרײבער דער װעט מעמבערשי■  ר

 עקזעקוטיװ דער צו צושטעלען צײילען זע
פאנאט. דיזען שון ע:דע דער כײ באארד

* * *
דא־ 10 םון אסעטענם לעצטער דער

 בא־ סעפטעסבער דיזען איז װאס אאר,
 יעצטיגען כײם איז געװארע/ שלאסען
 אונזערע pc פראצענט 95 א שון כיאמענט
געװארען. כאצאהילט מעבערס

אמאניזאציאנס־אר״• פון שעילד אויש׳ן
 אופ״שטעג־ איצטיגע די אונםער איז כײט
 מעג־ איז װאס דאט, געװארען געטאז דעז
 איל־ איז קעז װאוגדער קײן טאן. צו ליך

 אוס־ . שװערע יעצטיגע די בײ געםײן
 אײניגע די װערען. געטאן ניט שטענדען

 װאס שאפקעס, קארפארײשאן און סקעב
 ;יט־ זײ pc אײגיגע ץײגען עקזיסטירען,

 םון באשטעלזן זײ װײל ארגאניזירבאר,
 יא דאדף מען װאס ׳די אח באםעס, בילויז

 לעצ־ די פאר יעצט ביז איז ארגאניזירע/
 געײאכעה געטאכט םארזוכען יאהרען טע
 שארט־ צוקונםט דער אין דאר̂ו דאס און

 אוט־אװ־ אײגיגע די װערען. געזעצט
 צײט־צױצײט פון זײנען שעפער טאון

 עס װאס ׳אי'עס און געװאדען, באזוכט
 אין געװארען. געטאז איז מעגאיך, איז

 ײא־ א שטענדיג בײר האלטעז אלגעמײן
 שאי־ אוט־אורטאוז די אויף אױג כענדע
 אן אמעמײז אין איז דאס אבער קעס.

 םארט־ שטענדיג דארף װאס ארבײט,
װערען. נעזעצט

 קורצע אין יעצט ביז איז װאס אלעס,
 א בלויז איז נעװארעז, געזאגט שטריכען
 קאנ־ אמת׳ער דער pc טײיצ קילײנער

 פאר׳ן איז װאס ארבײט, סטרוסטױוער
 אן בײ געװארען. געטאז יאהר ילעצםען
 קעגען מיר װעלען געילעגענהײט אנדער

 פאנאדערהלײבען זיך באריכות ביסעיל א
 דעם pc ארבײט געםאנענער דער װעגען

יאחר. םאדגא;גענעם
געװא־ געזאגט איז װאס דאס, אבער

 איבער־ מינדעסטע די א/ יעצט ביז רען
 רע־ אויסגעצײכענטעז אן ציעט טרײבונג

 יןלענערע די סוז װעניג זעהר װאם קארז/
 אינטערנײשאנאיל אונזער pd לאקא^ס

אנצײגען. קענען
 עקזעקוטיװ יעצט־ארױסנעהעגדע די
 מיט קענען באאמטע איהרע מיט באארד
 געטאנענ־ער דער אױף צוריקקוקעז שטאלץ
 יאהר. פארנאננענעם דעם םאר ארבײט

 אנערקע־ די װירסליך זײ וסט)ר עם און
 אוג־ מעמבערשיפ נאנצער םון.דער נונג

 מינד און. הילף גרויסער דער םאר♦ זערער
 דעם געגעבען האבען זײ װאס ווירקונ:,

 ױנײ אזנזער pc ארבײט דער פאר אשיס
צײט. יאהר לעצטען דעם םאר ;אן

סעס. ׳פרידם«ן סעםױעל

 אנגעי םיהרער ארבײטער
 װערט מארד, אין קלאגט

באםרײט.

רמדאסניע איו כױוי

 אין באאמטער א װאאש, טהאפאם
 שון ױניאז װארקערס םעטא^ שיעט דער

 א אונטעי נעשטאנעז איז װאס שיהאנא,
 באםרײט איצט איז מארו/ םון קלאגע

 גע- איז איהם גענעז קלאגע די געווארען.
 א דער׳הרלעט האבען זאיל ער אז ווען,

 אין װײטער ־א pא קייער רעסטאראן
 גע- איז װאלש טטרײה. א pc צײט דער

 מאיצ צװײ קלאנע דער אונםער שםאנעז
םרײ. ארױס ער איז םאיל בײדע אח

m ,•רע»דעד א פון n 
 אנגעלעגעד ״פרעמדע״

ודיטען.
 pc רעדארטאר שרײנד געעהרטער

:״גערעכטיגדױיט״ דער
 איד האכ צוריק װאכען צוױי מיט
y&m״?■ אײעיע אין געלעזען c‘ M Tר 

 PMPtw ה$1¥ל א *ײנעם ענטפער אן
 דשט גאר דף קצן ער א? אײד, שרײנט

 ^סנ^פטמיוײט׳/ דער אויף דערװארטען
 אידזו/ פאר ץר איו נאדיסטערט א?ױ
^ צו ^פרעמדער׳' איס #אין  זז^נ אי

A מװטיט יאנג דאם שױן אײך iV 'iw
 mH אײ^נר 'ישו& נאװאיגרער איו
י צײטוגג. א רעדאדרעז צו היגקײט  י
 שאהי׳/ און ״יוורץ שמתסען׳/ ״קורצע

 םון נאדיכטען די pא עדיטאריעלס די
 א, נאארדס דזשאינט pc לאתאלע/ די

 י1חאט און לעכצן מיט םו< דינען װ. אז.
 ציײ א״ער אמאניזאציע. אײער סון

.1ל¥ב* נ״ט פויל כארת איז טונ;
פאדיןצהרט, ״פארטשריט״ אינזער

M* ,1¥םרו? זעהר לײרער, ׳איז W 
 אנפיאגעז *לץ אײנזײטיג, פארטײאיש,

ײ אין װאגדערען רעדאקציע אין אפי  ו
קארב.

 ױאם באקאנט, געוױס דאך איז אײך
 װאיוימ- אאנ ארנז. נײ זיף טוט עס

 לײ* אין רעדגנירט; האנען דעלעגאטעז
 חאט סטריט האוסטאן שון בױרא באר
 0¥נ״ oyi געשיאגען װאןי דיזע םען

 יעצט^ן H ני? צלױי ;שעפס ה. יןאױףק,
 כאאטטצ, באצאל׳לטע געװעזמנע צײט

 א Urjfcv גאלדשטײן^ אס ראפאוארט
 -ארגײ *תלכע נאר קלײכען און שאפ
 ר/ןר וױ דשט את געשעלט ױי וױ טער

yo דצר בײ ;שיקען די װעט אשיס re 
״ מען האט בראנדױי אין באשעװיץ ו ו  ו

 םריהסאמץן, אוהד 10 דינסטא;, טען
 #נאארטע אונזערע ארײגגעיאזט נישט

 געװעזענע די ;דאז pא שינקעל׳שטײן
 כא• pא אײזעגבערג װאקינכ״דע^גאטען

 לא״ ,,ז א? דערקלעלרט, דאבען ראש
 אין אז ליילמאטנז, מיט אפטאך אז בעז

 אריעלןוסען ני׳אט מען קען טאג םיטען
 עײ איו 1 ניז pc 12 ;אר שאפ, אין

ארײנצדקומעז. יויבט
הייל״ IJT11 או גער/ןכענט, לאב איך

 זיד נעהסען ער וועט קוסען װעט טאן
 טעטיגהײט די סע^,ב א אויפצולעבען

 געװען בין איך ײניאז. אונזער pא
 כאארד, רזשאיגט בײן *צבת לעצטען

 אנער \,vקוס װעט ער אז עדװארטענדיג,
 דעד און געיווסען ניט ער איז ילײדער
 אדי;ער oiycy-iy 3 זיך האט מיטינ;

 mVi ניט צידאל ,3:55 געעגדיגט אין
״עטוגדע. קײן רטyדוי

 ״ער״נס זyארנאנ אוגזערע אין אלז
jyo, ד אין איז אלעס אזyר lyu jvz 

ארדגונג...
^ אפ גיט טעז ;o yn i^ B  yy צו 

8 בעניז, ר̂סyש :קארואראציע דער
 צו לױנ־^עזאמען און שראשיט נטyםדאצ

 די p̂ וױ פוגיזט באאכיטע, גראס די
 דעד pא ■שוט האט מען אין לאדז״^^ן,

r.y.- סילטנעדס. די פאילק, דצם
 אפיס געגערא* איז אז זײן, דאס קןןן

 5נא jyo וױיס אםאיגאמײטעד דער שון
 ש:ײ• om בײ זיןי טדט עס װאס ׳נישט

 נישט גאר ?ײ האבען ? הארצען אין רyד
 װײ• שנײדערס^' די pc רעפארטס קײן
 זיד טוט עס װאס נישט, גאר זײ סעז
 ײ1 וױיסעז בױראס/׳ לייבאר די אין

 מאנאטען 6 לעצטע די אין אז .נישט,
 אין האקעז pא האלטען זײ װען ׳צײט

p îc-^yoyp א וױ מעהר איו שערס, פון 
 װײ• > גישט.ארײנטמוסען נאך םינשטעל

 דו pc לאקאילען די אז נישט, זײ סעז
 צו פארשיראכעז האנען װאס יארק,

 10 ח״ז נישט זyהאב ^רסyש קויםעז
 דשם, זײ װײסען ‘קאסע^ אין דאלאר

 האנען דעילעגאטען עקזעקוטױוע די אז
 באקו״ גישט צײט מאנאטעז pc 6 שויז
 םאהרען צו קאר־פער קײן זאגאר סען
 עמזעקוטמחן זײער pc מיטיננעז די צץ

באאדד? דדשאינט צום אדער
 אפשר יאנאװסק/ פרײנד װערטזןר

?o:v װאס ערקילעהרען סיר איהר ov 
גענערא״ גרױסע אונזערע בײ זיך טוט

לעז?
יע״ געעהרטער אײער שארבלײב, איך

ש." א. ״ס. אלטער דער pc זער
בראנזוױל. לױרײ, סעם

 בראגזוױלמר סון סעקרעםער
J6 לאקאל אפרײטערס

 אינ־ דער פח מימגלידער
_ טערנעשאנאל!

*mmmrnmmmmmm

אליסען זיד װיל® איחר אויב  *ום ̂ן
ן אמי אוגיװערזימ*, ארבײאער י  H י

̂*ערס ױגי*י n ׳ס? rr■ ן גלײו ייחר י  ז
ן ענאװעמר אײג^רײנ^ן, י  1ו.״ אויס י

ז י7י9 יוניפז, לאקיל אײער י  1•י סחיס י
8 עדױקײ^אגאל

.so r®lfl

iג א י ״ IM/ ל S  ,* w *y » jn  fy iw i,s ״   ? T <it f  y ר y t

װ » mm em m נ m y t
a » » ,« n r w im T ii»

M «*«•«, «י1  f'« OffH'
m *  b v i , m e n  w n m  m ' W 

m i  ueyn )♦« M v m n ,סמר־ט 
ib ״ii« •יו ׳,י  iv jjivm

MMnwjy r »  w  n v w  n  »»*»ii
MHT9W 4M l 0(1ר «י#11א 

iib י ו ׳ ײי ו יז׳י. נ י r.• ר n w
i f i  *!,in 1א״<י»י» lie ״ די•mi

b 'm נמדער «ײ<«| יי«(״ (י«|1י טי־״י 
p,.ro m די |i» ראכמ^ױץ o w v״ 

»n ײ סט״(נ«רו מ1« ״11* «ר«ז1י«י ״י
״ היונ• י׳עג׳ס י׳ני po ד«ו נ

ר, »ון ײ־י ײ o 7 ד««׳נ»«י ני r,טעו 
;*(,yv.y גט<ון1י)«י1י׳ 247 *־ו

<ור•6 ה<וט ט־טע wo׳bi< |1י *ני(׳י6 די
 p*ii ליטימ, o'jib ג*דינט 8ד«

W ז*טi ר ir t in  otum יון ד«ם 
V* גוטגעד״סען 1י»י ■)ורמ*(ד«רט איי

 ח*ט ק*ט׳טע 01ײ««י*,*מאנ די
 רי• ס״זר סדן גזןיינט M י־״מ׳ונרסג®

 l׳M «ײ״טען דעס ד««««נעי י|6 ט־מ
ד• ^נעממנענען «ר«ן11 «ס

י6 «'«נ«י  סון ריטיננןן שוגמוכדיגע די *
מ*;י ג««ר1» *1» «י »6 ד• *ון י י׳  נע1ח”י

o «ר*ן11 *ם11 ייט*««!, 'ro  IVD11VJ 
im׳ Mi נ*אדי> **^®,דז o ih iw 'BMk •סי 

 מיטינ• mm סיטיצגען ויססריסט טי««ן,
ן געו « *n w* ,טיטגי׳דער M די חמ 

i י\יס«ן, r » n  D*n רער־ «ו *ננעפיהרט 
m ״לט6 י״עד ט*ו ר«טג*דס די> t r i 
 װ«ט חירוי ז״ער *ין מדען װ*ט ל״ט ד•

ז״ן, דיטיג
 ק*ג• I'M חײט ײעינע ה*סיט«, ,ד

*י ריפ פעדײען ? *  נ*ריפט«ט, ה*ט צ3 י
m ״  ג«- ח*ט זי װ*ס סיטי», דןס נ

 ר ה*ט נ*ימרכער טעו20 דעס היוט
iM» »  דעי «ו נ»למ •(M •יענער 0״rM׳

 ה*ט ר |in ,23 י*ק*< סיט «ר«ג׳ז6מ*ג
w וו׳נסטײיירפ n ,נרודןר ס׳מד׳מאר 

r*n ;r,» r, ׳ ריט מרכןװ׳ןוריינען זיך*  י
 ק*םיסע די ײען ינ*ן8יסג*1•ו iim 23 סיי

o r  hb ס*ט זיר װעט י*ק*י ר*רס*יתז 
iim ,i*o« ה*נ«ו ייהס ro »o »fi זױ* 
tM ײי שנע? W  TO הריגען M| ענטסער 
 ?*נס׳ומנץ ג׳וטיינמסשטי־כע M וחנט

ר « ג ״ ir *ן01א jm.
»pm ״ט א סימ» m׳i יױט m •*רעק 

 ׳מזעקיסײו »<טןן סונ׳ס סענד»«•*
׳ נ*»רד י ס״ערען *ו *רען1נ*י י*סען8נ

W  o r ג«ני־טסט*ג re •נ־ו
r .״ ׳ ?fMiyo, גיי r r׳*i»iM* u 

ג׳ י־ײ׳יו *־נ״ט י״ן *mb י
o ני׳ ׳יד*ן. יױס׳ני םײי r )נ״טיג cm 

״P א :*yo ״רס11«י M׳,׳)M־v; נא״ >ו 
i אויוי ט־אכטען ‘ »n!» 4>>־ i t• •נ>ון 

r ד׳ נ«ן r•  fi.״
f פונ׳ש ט״י ל־ו״ט׳ז־ דער i;׳i0*׳j 
>■£1 ד«כ «טנ«רi| *}11* כיריכט נ*»רד

M m׳iM f׳y> iy r jy j6׳i r » i. ץי
oyi osm™ ; m ניז־ינט yp ;id* •יוציט 

ײ ye-s*p חױי i*fyo m? !7פ v y, און 
ym#«׳t>r *ייר ;y׳m #*ii ,ojf י*ס

yi«־6Jipiv די ננינץ *ר״נגלניארט
r‘•׳  -mb sojy^njMPM pm *yjy»

טי lyon ױני in r ,fMfl ט o די y i ט כ '* *  נ
ױ *־י י * * )w  m ט אר־נ כyד סון נ

,1322 >#הר סאר׳ן #יידיט*ר
y נרודע־ *n נ#נד*ס B jy j r,}*, 

 ק*נ״טץ, דוויז ױניט־ .*r םיז טי^ערר*;
yya׳Myj dbmsvj #ר“?־ ה#ט ;“ yo• 

ט *ינ׳ם  ״,׳M געלנטפע־ט און נ*יינ
b־vjm,; יג'ס6 דיטנייידע• די װאה yfpy• 

o ה*נעו נ»*רד ױסיװ m - w ׳*I •*נ 
 mm ין*ר״טע פין י(רנ״ט *r «ו »ינ
 גי-ט ־*ורען1נ«י iyo״py«u כן־ינט דער

n דע־ «ו ד*ניו א m', »ה*נייט mb• 
 «וס 'y«׳y«e iim ארנ״ט (וט«י *יהי

m די «ו נא«וג I'M ט׳«ע־ראן. U P fi■ 
 כ*׳*'*• M-1 ?#ייטע *r פיז ד#«יעס

f i ס׳יז r f u w״ iM»»׳fiy)i״y; נ״ס 
 ivoiryfpy דעפ «ון דיטינג נ«חסט«ן
כ#ארד,
י#• ז#ל ק#ריטע הױז ױניט• די כדי

 «ל«נ«י אימר« ריט inyjj# וו״טלר נען
 M אר6 נעיו*ר«ן ;«ראנט װ*ײא«ן ז״נעו

 ניודלר און ק*סיט« דע׳• סון דעסנער
יט3#11«י א״נ׳סט־נ״נ *יז ר#טן;נ«ר;

.ir# iiy i

•y* y**׳M r ״4  “ M OJ'*MO # 0J#*B
• **vjjyo״( y i3 ״  f#  *#ג׳«צלי«י«? 

O'JM oyi *MB |y*#״y» U'J'BB'MB

 n'Oipyipy פינ׳ם זי«,י« «װ״טע די
r נ#ארד  )ib* י#• ;י#ן,1י דר«סמ*ב«י 

מר m 8 *««הױכ«ן זץ־ ח#ט ,22 ק*ל ״  ז
*צוענט. אין

 iyo»y< נייס איז ס#11 ס*סיטע, די
ivoipytpy o מ־טיננ r  no ר* נ#*רד# 

i ויייס1 r * n y i *זונ#ן1נ#נ iriyoM# M 
B ניזנלס סאר טעגעען jyriT 'M אויוי 

o r חױ סון •יאץ ױ  ו«י•1 יץ,11#ר#סס נ
o ה#ט כער r ; jM r, וז#ס W i n

B יי "J'i“» # |y»»M »>M'B־‘,|"
M *#f e■'#1*״« iryn  o*y#ryje<ד.

5*M״oo»?־tMtys \ w i i t w  o r  * r
M־M f״B,׳y׳;';y> iy*#״*•y *yi mm |y 

pyf׳o״y 1» :yjM-yMJ o*p i *.<*b i״
 iyo״j*M *Mf ys^yn ,yo׳p m*9 וי״י/יו

ט,ג״*,י«סי ײ׳«#*צט ד«• ג׳־ט ד“*ז
 j׳o״j oy״ ry *ייג #•( yo*?״p נ##*י

M “ f jy‘ *f I'M״Mi «y*M*J״ }B Byo׳l 
Mצדy*y ״* 'b o' m׳j׳o י רו«*־נס *י *  נ
‘MPyi yOM'Oif'MB (yD"B*M0'iM l‘M

(yi*#8 iy«** «#11 ני«גי##'«#, ״ 'c 
yfpy oi» jy*yn׳*o״i ,ד> נ**יד p•« 

j״i» oryovMB yo| נ״•ד ייyר mb׳* 
yi,* ׳*s ,!,ft״MB׳i  ;im r i■ ׳׳.״׳*yofy 

o I'M !*‘•im p׳y״p׳.l
yp* נא״ינט fi o'i'B״Mi׳p*mmb B j 

y#23 oyi iibן J׳#iy i׳M *yB־M f״■yjo 
yj o נ־טד 'yiiM—mb mm״•yM
9'0 0M” Byi ״;; ךי זיך/'(

yj׳ys>ry.;
* * *

m m־»o' jib  .'j נאא־י e;׳ *yi 
yjM'jey*** ,;#•;״ '•bm vm /j j  -mpm 

yi ;yo*MPyj״,ojyi'K jmobj' i  |y*M 
yBoyyyi ;yo)2 cyi,־ l(> I'M ״obv 

)oy2 ,כט״יט oyi lyoj'.M ״»ro״  yj;“׳
m*• * o׳b j׳n  *yii*o i#1׳ ,y,ניג#יויץ

M *yiיטM־‘•y11נ *y״סט *oy ii (1M 
o׳mm s yn  * r  HM m  ‘-mp** iyoM 
n0״'iyoyi# oo *?**ריס• ו?#נ«ן ‘י 

oyj»^״ *im ,i *m#i  ivoipyry *ytji 
m־j j m w m  i סאײאצג י״ו טיט iy:#fl 
fװ״יט ״*> iy i  ivuyoM •» oyo’o#p 

oyj; 'o״ mp#p *i )io n ry tJM P  iy*JMf 
22, 83 m0 ״« i y j r t  yj'OJ'u jyjyn 

j i* iy i  yjuo#־i.
m *׳״»ir * n w  iv jipm b  f*M ob*i 

y סי) i* ״די׳ססינט P jj'pjyo״.**iib yo 
p׳* גײ i סט״ט ii« ;x y iy iy o -לײ 

 1ל״ב* hm 01ט*״ ?M*ojy״« iim נ#ר"
io V ojimp) ׳# 1ניlyjiy ii ;*m ,pi ז״ 

f14״ oyi im , r u i  uim  iyjטען •y i 
y#סג«ר m oyn׳iy»ip i ױני*ן #•y ;t 

m i ײא*ס׳נו r r n נ״ט׳ן ג״טינג #pyu 
 -MjiM •i jim (Mi# oyi lyow 1« מי*י

j׳i r  (io y*#Mf •!1!׳*lyoiM ״ly iyB״• 
 נ״ט ;ycMny ?#ד*#ני, טר#סט ׳**(
i y i >1ריטס״» f ivo#i״ #yji* Mi•
 JIM Oy*»PM 1MB ״0J#ir״P‘1»M״ OP׳#'
i׳*ivtJ'.M (yoyoyj u y jj ׳j i*  «ו י־ר i׳

iyiMo־׳or#?M )yBMP iim iyo. די 
PM *i iyjyn yjMis׳»M oy׳•yjiyi'M  t 

n׳i' jm j'b )im o'B* i r  i# ;yi*nyj ny

ב ו ח
‘A

W in  9)

ץ דדד ®ץ דו נ

y i ר f ג א y ן :
 ביזגעססאן. ױנגעי־ 9 — גדיננלרג

אנקע/ ?ײן ׳סעגא עלםערעי «ן — סארקין
: ע נ y צ ס

ז גריגנערג׳ען נײ י  זי*ט #רינבערג *יס.9 י
 מאנט םיר די ארײנ״םיא, ?״ן כײ סאיצאן

 איײן. געלאסען קוםם סארקין אויןי, ויך
 אגעל זיך חוינט איחס, דליועמפ גײגנעי*;

אנסקעגען. איחם געחפ אויןי,

אג־ »:(איבעיראאט) ג ר y כ נ י ד :
?ry ! די איחם (רײבם !גאסט א ׳אח 

ן הא;ד ו . n גו צו איחם ציח« י ( ר ע מ
V (זעצכ | י p ר א ס i״( 

נ ר ע נ נ י ר זעצעג״ אויך (זיך :
זאנען^ װעסטו גוטעס װאס דיג):
געהדכיעז בץ א/י : ן י p ר א ס
נ^עעס. וועכען

: נ ר ע נ נ י ר כיתעס? ;
p ר א ס  p אן :אמ״כלי) 9 (םיט
 זיף געקוטיל; בין איד — ביזנעס א^טע

בארעכענען. דיד טיט
נ ר ע נ נ י ר  וואס :(איכערראאם) נ

הייסט/
איך וױ אזױ אט : ן י ק ר א ס

זא*.
 איף :*ריחער) (װי נ ר ע ב נ י ר ;

אנתעיל. נישם, דיך םאישט*ה
אזױגס דא איז װאס : ן י p ר א ס
 איך :«שוט גאנץ > סארשטעדיז צו נישט

ממם, מיר װאס םאדערען כע?וטקן בץ
איז װאס אכער : : ד ע כ נ י ד :
cyiy לוזולומ■ <
 וולײ די ען09געל (ציח® ן י p ר א ס
 געזעהן נמכדמז דיד האב איך *הי);

 נו, י׳״טאםאביל, נײמם א אין סאתרען
 ■ליסע־ מיץ :געםיאכט סיו־ איך האכ
 מע: גום־א■, גאם״ צו לױכ א איז, גיה
חובות. איטע כאצאהלען טא?ע ער

נ ר ע נ נ י ר ילײ״ די םים (ציחם נ
 •ארוואונמרמע 9 דערבײ םאכלנדינ צזןפ״
סע).9גײמ

r x ר א ס p אלעמעז נאף און : ן י
 נוצמן עס יואס צו נישם״ V* פארשטזןה

 גמװזנן ביזםו <אג; וױ רײד. מיל אזיי
־ הײז? ס״יז אין

ג ר ע ב ג י ר  נע©): אין ד*6(א:י ג
 אן שײן דאןי א»ז דאס ׳א:קמל ,אבער,
!גמשיכטע איםע
# ארט אז און :ן י ? ר א ס
:פײתער) (וױ ג ר y כ נ י ר ג
jw דזעה m אכט-גג גרויס האב איך 
 האסט דו זױיל נלױז, נישט דיר. פאר
נאך כין איף nyz סר א ריר

y״; א נע״וען in/רו זדיל אױך ;אר •׳ 
 iy3f oyr9 כײ ריר• pc רy?םy ביזט

״ז דארפסטו מן, ײ  האט oy *? מגדײ
?p1 צו ;ישט «;ים yijn; דיר צו יעצט 

 דשט וױיס איך *ז כשרט טא/ אזא אין
כדר״ ?ומט דאס פארװאס

דעם ;y;y,i ותל, : ן י ק ר א ס
yryii; שפעטעי םיר ifoyior- אמד 

iy^ אפפאלטי;^ יאטיר פריהעױ n כיד 
oyj.

 :(אע^עדולדיג) ג ר ע ב נ י ד ג
ivzn דאס נישט, דאןי סאי־־שטעה איןי 

!טיר פון וױלסט דו
 ,T? דאכט האב, איך : ן י p ר א ס

:wy; וױדאזשנע :o w v: זיך וױל איך 
 װאס דyפאד איןי ; זy;yכyנאי דיד טיט
!דיר pc קוכלם טיר

; ר ע נ נ י ר ם״נסט :(?א^ג) ;
? ry?:9 ,DDiry דאס

עדגסט. זעיזר : ן י p ר א ס
נ ד ע ב נ י ר וחזל, יייהעי): (וױ ג

 אסת: oypn oyi זאנען דיר לאטיך
 ?ײן סאד געחאילטזןן גישט דאס האב איך
 סיך פאדשמעה דיך, טyכ איך חוב.

 אזא סאר ײי\,2 איך — ^cyrt? נישט
jy חוב, ^ y i טוו כ^ז yרrאױסדענזן״ ט 
 אץ ;^אס תכדד האב איך וױשיל. געז

 נשנדד שולדע, •n בין איך אז זינען,
 ̂םoאוy•1ג איך װאלם און שילדיג, דע
ic דאכסם דו אז iy i| דא׳ סרן חונ א 

 אהז איך וואלס דאז ;,yoiyo איז לערס
o דיר r;y^i rjyo שופ r r j f i y jy j ד  י
m נאל כױר וואיסם דו וומילמ סרכיזג״ 

j r ^ ip y i /איך ניז נאטיײיד, או 'o w 
 ס9י (נ״למופ טאן. צו דאס גרײם אױןי

r® מי סים *•לק״גוך y- ®8צי גל״י rw•< 
? וױסיל נזגז.)
־ פ־ילעײ ,לאד•- : ז י ? ר א ס מ

jy3 חשבו;. א

 צי :וא״מעדן״דיג) ; ד y נ נ י ד נ
ט ױאס ,חשנודת/ ^

: «)9? ם'וים י*«7לז9(׳י ן י ? ר א ס
p נא yo כיי״ז לױו איך ,r*c*v ט*ר 

!?וטט
i 2 1 1 ד V ן?י• טיט (י־אנט ; ד 

r, ״ױ די; *,לא א״-ראי̂נ ד--ס):
!וױלסט
גע״ ניזט• יא;; וױ : ן י ? ד א ס

pn i n הױז/׳ ר״ז
אג״ סיד דלינ : ג ר y כ נ י ד ג

?y^ איןי אז ̂y iy?: גישט אס״ר!
 דעד״ נ• ייד (ד»®עיט ן י ? ר I נ

׳ז*ף דאכט כיזט/ געשיכיעז :גלז)9מ
jr אסתי דזשאסט ;yn '^הא

י;יס. :(יןאגלנדיג) ג ל y נ נ י ר ג
oc9cy; o;♦ אנ^• האב איך r.

 דיד כ׳בץ :(®י״מז) ז • ? ד א ס
 געשטא״ pא ײ^״טלאך! די צטy♦ מזחל

״ ,כ♦ ניזטו במן ; ; ו ד
הע־*» ®ײהע*, (װי ג ד y ב ג י ר ג
באב... rryrn ביז :אײיס) אי*ס

'1 ט*?ע : ן » p ר א ס •
: נ ר ע נ נ י ר ; ̂oy ; אױך א.ץ

...ooom דשט
 ני«ם. איתם (תעדט ן י ? ד א 0
ניס/ אדר, די א*י,י צלח׳״ט
 א טיר האנען — תםוז סױ/ ׳ א»יר,

 :טיד iy;9T — חד׳עים סיגויי פון ליטא״לן
בזןן״ 20  א סאד רעכענסטו וױסיל ו̂ז

ך / װי
דאלא־״ צעלז : ; ד y נ ג י ד ג
rnא ציפילי : ן ♦ ? ר א ס «  p 
ayi אזא געײעז נישם ;אד חגטאלט א*ז 

 סאכען דאס יאסיד ה״גמ. וױ ♦?יות
̂יי ױי א״ וואר״ א דאיאר ו
 א ברוידט):9( 5 י V 2 ( י ר ;

!אנקזדל טציאזז״
ציזא־ דאס ראבט : ן p ר ̂ ס

!גאד jy3yi93 ̂ דעז
: ד y נ נ י ר ; צײא;״ טאי דרי♦ ;

זזוכצ•;. א*ז צ״ג
!אי״דאים ״ : ן י p ד א ס
: ל y ב ג י ד :  צזיבוש״ס סא• אח ;
סט דו :־ראס foerpy; נױד ד̂ז

r; איך : ן י P ר א ס  ?;jny״.p

y:fcv*‘ ניע־- גע;י*ס:עפיא יאי 
•* גי״עעילט ^ ^yryo rN  •.yi iv )y

 ־Mi:y*:9ryi r,-*H א־׳ענ־י^נען ;,יי
ci?yt?y c*v sv*y׳v נאא״ד

וי ^y^Vi •8גי ־yכ ־ י
pc W V דאט איגטע-ד״עאגא״ יע־ 

ur*yyry א oc^rm דע־ראנצנד,: 
^yfp* ר• אן ♦ודאן iyi**y •נ־ א יע־ צ 

צו^ד״עאגאי*,
;ע״ א•? צ״צריפט -yr װי ;א:דעס

**̂Wiy ;ע-נ־ כ־וד^- יאט געױא־ע^ 
 אן טאבטyג סעל^טא*, יyfpא

̂״ר און JP•yעי?ל  די ;y;yv כאייכטעט א
 ־.,אעסןדדישאסו דעי צו ^אדייומען

 אייץ דאס -אט כאא״ל עחזעחים״װ דע•
yj״;^iy אין אנכאט-אנט אין oyi ;y;y*i 

גע־אנדעייט.
y פון yטילאר א i• כאטינע־ 'o :yy, 

 אױפ־ איז רענ, א-נײטער ,271 נ־עגטש
נאאי-ל ivoipytpy oyi פאל ;עטיאטען

ריבראו, ,4טאי פא• יייי-ף פיללא;;ט א״ו
;25 יאקאי pc דיטנ^ל y:ytyvy3 א
*y :fv איז p ir •צײט ^ײגגע א פא 
'W טי?א:• ליy לאט y־D^ysr, אי 

vn* ראט נלענטש p ir .אויב* איל• ״1אױ 
 אזױ אכער נעלל, yaio yrc*i א געכעכעז

 דינע; «טyשyאו•ס; איז yo9? דיע־ *11
 א אראגז^רען צי jyvyj ןy•נגHור״דyכ ,,ז

yryo rH  •i^9yo־v c; -אין איר- פא 
Mf פ*־יא;נט דעלינע• לאנען pc איני 

 לעי•* ד» און טכypיט tyrip lyviyt טיל
y סעז ir/ciy i; *ד ;^lonyryo;; אז צו 
c*y‘̂.; דער ivorytpy לאם באארד 

iyo9fr93 צישט צוyט*ט ,•״פכ״א נ״יפ ן
דאלאי״ 50

 יזאט y״טי?אג אפ*ס אין סיגאנץ ♦1
;'d כאײכט אילי ;;עכלאנט-,,א ic ־  ד

y טעןoyi 7 געהאט חאט ד ואס1 טימ, i* 
iy;oyy דעד ײיז ivoipytpy לאט כאאי-ד 

סאללאגחד?ט. איחם
r t iMii* h האט 1יהאכ״*ט סקײל״ 

נ4  oyi pc באריכט איהר |ycy;y;iyי
 oyi געליאלטען לאט ד װאס טיטינ/

yc^yyyi ;yoOכאריכט דעם אין •״ 
o iyrr.y oiyn, ד אז ;ony ר-ט אז 

i אדכײט איהל  n ; y v i i o r, מאטע־ 
i*״f ysiyn ,jyp;  9vy; o^ycHty; |y״

yi; א״ן ysyr ,i- װאו ̂y; איבײט 
װןיױאדכײט.

ivoipytpy •yi לאט נאא־ד oyi 
yo’TyjOi.;; כא־יכט

 א-ײגגע־ לאט חאטיטע «יי8 די
 ט״טיגי א/לר סון נאליכט איהל כראכט

pc דעם ryooyyyi ;yoa. נאכדעם vi 
yi•טירט1יסת1 איז נאלינט ׳ ;iv-yvy 

 אינע• כאא-ד ivoipytpy דעל דאט
געלאנדע^ט. אילם

.«14 זײ« f' n ס:,(שי

̂ *י

דאס y:9o; ־ ד ג ל y נ ג י ׳ ד ;
;לעיט.1 גא;yv ל

• 1 י •1 פי : (^•*־ידען) ז י P ל א ס
א יכ *h ; ר y ב נ י ר ;

סיי־״יצעז). גגכ9ד״<-י ן ט׳י״Pi ״
: r ; ט׳*־, דעס (נעחדם ז י ק ר א ס

!י’א פאר״יאס י״יסעז, יעצט 1װ״רסט r»
,yoipy; לײנט : פליצמג עפעס ;,ב

׳ ב*ז;עס אזעלנענע ריט דיר
* 4 ~ טעײ איך :• ג ר y 2 : י ל :
אז : שט*ינעי) א ציד 0 ן י P ד * ס

? o r ̂ / IM •־׳ יי ל•• •W ״ • ^ r* i ל y ב נ י ר ג
:יט. אל־י ט r*: oy;t’: י די • f««vי<< ״

:סט X•: : (מײחד ,v (י ; י ל ־ א ס
f יט אי־־-א לשם בױך ;א־ד ; ־ : טעױז א

:א*נמיט)11י9(י ג ־ ר y ב ; י ר ;
^yoyriH די איז ;yi װאס

גאנץ (;עיאסעז): ן י ? ר א ס
 ?א• oyi pc א״ג^• בין איר א״גפאן:

 ״yi*:9 פא־ לדyג oryoy? ױאס טיטילט
 דיט -y;p’ אױף yrocV^oov; רע
 iyoyyr •yi ;yvy; איז ;yo:y: ;ים

y םין טא; i* ,;אי\ ־*א: נ/ זאטלמ 
oyi opipysoni דנ״נים די פין ;טעליצ 

 y•; נישט דא־טען נאדען ד״ן האנ אין
y;ic..,;
האס״ :(ןייניי»ט) ; ד y ב ג י ר ג

 אפגע״ אזױ םי• טיט דעיפאי דיך טי
V כע;כyר

ן י ? ר א  יבט t( ! יעס :(״אי־ף) ס
 דאל סארש^חסט <־ו |1א אויף״) ?יך

oiyi;in yד י1 אז יעצט, םסתדא rt9 
:t דאיאד  Pyv איך טיד״ םאר נישט ;y״

y? די c^ in o c  ;yt9; אױוי נלבה אלס 
געחן). conya) J טד״באי נאטע;. דײן

 9 יס1א (שטעים ג V 1 2 : י 1 ;
יף,1 טyכ איד ,ry;?9 ױ»כ): אין נד9ח

yױי א אױס װאייט r !
 ?פיי״ *טעהן, (כלײבם ן י p ר א ס
כעל®)״
 האסט מיס (שרײנם ; ר V 2 ג י ר ג
י*90 גגם9מיל ייון ם׳יע• 9 גאד אויס

cny; ״Pyp>; דיןי, טyכ איך קיג׳ען):
 ®אר״ און אלאר1 הונמןרט yצוױיט א דא

 vn אם1 גאמן״ pn אױף זי שרײבם
^i א חוב״ א P y c ir וחןלכ חיכyאיף ז 

m איר און כאצאחילזגן. כיז  p in 
yn גאנמז מים׳ן o i,; האטט מ וױיל 

חןרמאגנ^., איהם א; מיך
אויב :אםחח) (םים ן י p 1 א ס
iy 1ניזט אזױ, iv r ׳שײק ״בא/1ט א J 
חענ•)״. די ?יך דײקען (ײי

P59TP9T)
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̂קטאר׳ם פון על נאטיץ־ביכ רעד
רעדגגירט? מעטץ שאול האט װארוס

 ;-,ױדאךטעט יאלר זעכצעוזן נאןי .
 מענעדזיעער דער טעטץ, שאדל דזאט יזײט
po דעם ,.ypnyogםין דענארטםענט ;׳׳ 

 רעזיגנירט. ױניאן. 1קלאוקטאכע חןר
 יע־ iysg ניט, צי וױלט. איהר צי או;.
 װא־ :פר#גע די שטעלען רך מוז דער
 האט ער ‘רעזיגגידט^ מעטץ האט רום
 האט ער אז ׳זיך כאקי^געז געקענט גיט

 זײן םאר באצאהלט גענוכ ניט געיזיאנען
 וױפ-ל סעגטען, און ראלארס אין אדנײט

 ער עדװארטען. קען ױדאדסוער א
 זיך, באקלאגען געקענט ניט אױף האט
 אפנע׳טעצט גיט װערט ארבײט זײן דאס
 דעם םון רעזאילוציע די אנערקענט. און

 עדות בעסטער דער איז באארד חשאינט
 מיט ערשט ער איז דעם, אחוץ ,דזןרצו.
 גע• אױסערװעהלט צוריק טעג אײניגע
lyo דער איס װארע;. v iv דער אױף 

 וןאנדידאטעז. לױסענרע די פון <יסט
 איבער םון װאוט שעהגעם זעהר א סיס
 אױף קעז עס שטיםעז״ טױזענד םיר
 האט מעטץ דאס גרונד. רער נילםען נים
 םאר מיד אוץ אים צו דערםיהלט זיך
 כעסטען בײז איז מעםץ ארבײס. זײן

 סיטען סאםע אין איז ער *ון געזונה
 װייזען מענשען װען יאהרע;, די פון

Deny נע- ענערגיע. נאנצע דיער ארױס 
 אנ־ םון סטאק גרויסען דעם טיט •ארם

:lyotyowv .האט אױך ערפאהרוגג 
 אויןי שטעלע זיין םארכיטען גיט סעםץ
 • אדער בעסער, זיך באצאה^ט װאס אזא,
 איז, פאקט דער בכבוד׳ע. מעהר א אין
 דאס, אויב זיכער, גארניט איז ער אז
 גענוסעז, איצט זיך האט ער יוואס צו

 קענען םאטיליע זײז און איהם װעט
 װעניגער אדער מעהר א מיט באזארגען

 ער יעבען. באקװעמען און זיכערעץ
 און זיכערען א אויסגעביםען האט

 עטװאס אױף ברױט שםיקעל בככוד׳ען
 ײא־ סראגע, די און אונזיכערעס. גאנץ
 װערט רעזיגנירט האט מעטץ ש. רום

 צו ״שװערער און שװערער אלץ דארום
פארענטפערען.

 װיכטיגע, א איז פראנע די אז און
 גױיבען, סיר װי און, דארף, װעלכע

 אײנצינען יעדען אױף אינםערעסירט
 ױניאן, קלאוקמאכער דער פון מיםניליד

 ניט צװײפעל קײן דאך קען דעם װעגען
יאהר זעכצעהן :נאר באטראכט זײן.
 יוניא!, דער מיט געװען מענש א איז
בעסטע זײנע נעװידמעט איהר און

 ער דזאט יאהר זעכצעהן די אין כחות״
 ער־ ביסעי היבשע גאר-א אנגעזאמעלט

 מיט געשטאנען דאך ער איז פאהרוננ.
געבורט. סאמע איהר םון ױניאז דער

 נעמאכט האט קאמףי נײער יעדער
 װיכטיגער אלס פעהיגער, אילץ סעטצ׳ען

 נעהמט אמאל םיט אלז ױניאז׳ זײז •פאר
 ילע־ זײן אװעק װארםט און םענש דער

 עט־ צו זיך נעהסט און בענס״ארבײט,
זײן ניט נאנצען אין איז װאס וואס,
 האבען ניט קעז ער װאם צו און פאד,

 <יבע, סיז נערעדט ניט שױן נײגוננ, קײן •
 וױיל נאר׳ זיף נעהםט ער װאס צו און

 ניט. סוז — לעבעז, דאך סוז פענש א
אײנעם ארויפםיהרען האנדלוננ אזא

 ניט זעהר אדן זאנדערבארע גאר אויןי
נעדאנקען? אנגענעחסע

רײ־ אונזערע אין דא זײנען אודאי
ע, גאר הען  שטעלט ניז, מעטץ״ װי פ̂י
 נאכ־ קרינעז זאל מעטץ אז פאר, זיר

 עי^אה- יי פעהמסטע, די און פאלנער,
 דענקט ױניאץ, אונזער פארילאזעז רענסטע

 םאר מאבעז העז דאם אז ניט, איהר
 רעזו^טא־ װיכטיגע נאנץ ױניאן אונזער
 סין אזא אז ניט, איהר דענקט טען^

 טיהרען קען םעטצעס די פון האנד^ונג
 םון אפשװאכונג שטארסער א גאר צו

 געווענליכער גאנץ א ווען ױניאן? אונזער
 ױנ־ אײנםלוסרײכער געםרײער, נוםער,

 גיט ױניאן, די םארילאזט יאךםיםנליד
 ניט געזונד הײן געװיס, ױניאץ, דער עם
 די דאך איז איעמעז, נאף װארום צו.

 םד דער ביצויז ױניאן דער םון מראפט
 םיטג^ידער די פון כחות די םון ה̂כ
 זײ צוזאמען שטעיעז װע^כע טחגר, ^ייז

 אג־ קײן גיט האט ױניאן די ױניאן.
 מינד איהרע םון כח דעם וױ כח, דערעז

 םיטגיליד, א אירגענד דערםאר נ^דער.
 .איז רײהעז, די טון ארוים םאלט װ$ום
מעטץ םארלוסט. א ױניאן דער ם»ר

 געױעהנ־ א וױ מעחר, ;עװען אנער איז
 אײ׳ געװעז איז ער טיטגדיד. ייכ;ר

 רי, םון אײגער םידולער, איהרע ןיפ גער,
 הא־ ןײ װאס כחות, אייע האבען װצלכע

 איז — ױניאן, דער אװעקגעגעבען ׳בעז
oy אוג״ םאר העכסט־װיכטיג ;יט דארום 

 דערגרונטעװען װעיען צו ױניאן זער
cyi מאטמוען, אדער מאטיװ ריכטינען 

 אונזעיע םון אײגעס נאװעגען װעלכע
>' ״עריט אלא צו םיהרער

A
 דאס זעילכסטפארשטענדיליף, איז עס
 אין גליקריך געפיהיט זיך כיעטץ װאיט

 גאר קײגמאי איהם װאיט ױנייאן, דער
 יע־ זײן םארלאזען צו אײ:;עפארען ניט

 גע־ איזא זיך האט ער כעגס״ארנײט.
 צײט לעצטער דער אין םיהרען כיוזט
 אננע־ ניט זעהד באקװעם, ;יט זעהר

פאר :םראגע די זיך שטעיט :עהם.
 סיר אז זיך, דאנט אונז א,ין װאס^
 בא־ גאנץ א דעם אױןי גענען קענמץ

 זײז, קען עס כאטש ענטפער, שטיכיטעז
 אײ־ בילויז איז ערקלעהדונג אוגזער אז
 האבען װאם פאקטאיע/ פי<ע די פון נע

שריט. דעם צו מעטצ׳ען געשטויסען
A

 מעטצ׳עס איז דןי, דוכט אונז יווי
 לעטענס־ זײן אין ױניאן די פארלאזען

 םיז רעזולטאט דירעקטער דעד .ארבייט
עכטער, גאנץ דער  םארניפטעטער ש̂י

 עם ױניאן. אונזער אין אטמאספערע
 שוין האבען מיר און סוד, קײן גיט איז
 דוי דעם, אױף װיזען1יאנג אײנמאל ניט

 דער אונטער עלעםענט, געװיסער א%
 פיע־ און ״איזמען״ א?ער<ײ פזן מאסקע

 אויפ־ זײן פאר געמאכט זיך האט נער,
 יע־ באזידלעז און באשמוצען צו גאבע
 םיהרענ־ א נאר פארנעהטט װאס דען,
 בא־ דאס ױניאן. דער אין שטעילע דע

 אלס עלעמענט, דאזינער דער םראכט
 גרויסעד זײז םאר שריט ערשםען דעם

 ױניאז״ די איבערצובויען װי אויםנאבע,
 גאגץ א אויף איהר אװעקשטעאען און

 דאזינע די פונדאמענט. שפאנעיצ־נײעם
 םארלוימ״ און כאשמוצען פון טאקטיק

 אונאונטערברא־ אנגעהאלטען װערט דען
 בײ און װאדט, און שריפט דורך כען

 םאר* עס און, געילענענהײט. יעדער
 זיך זאיל אײנער הויך װי זיך, שטעהט

 גאנצען דעם אט איבער םיהילען ניט
 שמױד פון קעםפײן סיסטעכיאטישען

 ניט זאל עס שסארק װי און װארפעניש,
 אבער נערװען־סיסטעם, אײנעם׳ס זײן
 נערװען זײנע דאף זײנען סוף כל סוןי
 דאס, פאסירט דאן און אײזען, פון ניט

 מעטצ׳ען. מיט פאסירט האט עס װאס
 מיט אפגעבען זיך מעהר ניט קען ער

 און םיהילעז-נוט זיך און ארבײט, זײן
 ײיײ יעדעז מיט פארקעהרט, שטאילץ.

 פיהילט סאריצויםדוננס־קעמפײז טערען
 בעםערען זײז שוילדיג איז ער דאס ער,

 סאר־ צו םיה^ען, מענשליף זײן ״איף/
 ביז האט ער װעלכען פילאץ, דעם ^אזען
 םון געפיה< א מיט םארנומען איצט

 דאס אויס, איהם הופט עס שטא^ץ.
 אונטער פילאץ, זײן אויף כ^ײבענדיג

 ני־ געמיינע, אאעריצײ פון האגעיצ דעם
 װעלען םאר^וירדוננעז, דערטרעכטיגע

 אנהוײ רעכט פױט פענשעז טאקע דאך
 איז ער װאס ׳אלץ אז גאויבען, צו בען

 .יע־ און דזשאב זײן בלויז איז אויםעז,
 ׳עסט ער װאס ברויט, ביסען דער

 עסט ער פאפערעק. איהם זיך שטעלט
 נאר ברויט, שטיקעל בכבוד׳ען א ניט

 שטיקעיצ א ברויט, שטיהעיל שעגד^יך א
 װאם און גאל, און ניםט מיט םול ברױט,

 אר־ ער ײען טאז, אנדערש דען ער קען
 נע־ דאזיגען דעם אין ארײן זיך בייט

רעזיגנירען? ניט אויב דאנקעךגאננ,
A

 אז ניט, זאגעז מיר אײןי, מערקט
 אן װי ריכטינ, נעהאנדעילט האט סעטץ

 און זאל ארבײטער״םיהלער אמת׳^ר
 ארבײטער־םיה־ אז םיז האנדלען. דארף
 שטעהן צו רעכט סיט מיר פאדערעז רער

 אונאנגעגעהטיציכהײ־ אלע די אט איבער
 נויטיגען חןם אימער האבען צו אוץ טעז,
 א^ע די אט באקעמםען צו כח און מוט

 די םארפעםטעז װע^כע ורםשים, שרצים
 םיז אנטאויםעז צו ױניאדאממאסםערע.

 איהם איבעראאזעז און קאמוי״שאאץ, דעם
 די םאר באטראכט מען װע^כע די, צו

 איז ױניאז, דער םון שונאים עמםטע
ניט אבמר, שעהן. ניט און ריכטיג ניט

אזא פיט אײנפארשטאנען זײענדיג
׳ ׳ "1|>

ט חי ־ J‘ד
 דעסט• פון טיר פארשטעחען חאנדיוגג,

 נאטיר• איחר מעגייכקײט, איחר וועגען
 זײגען איעכצן גאף װארום <יכקײט.

 דט אײזען. סין מעדעען איע דט
ײ זײער אן פארגעסעז קענען אלע ע  י

 נ?ױז האכען און מעגשענװירדע זעדיכע
 פילע, בײ טעטיגקײט, ׳דיער זיגען אין
 װערט פאיל, ךעד ^ידער איז דאס וױ
 •yj איז װעיכע טעטיגקײט, דאזיגע די

 פשוט טײער, און ?יב אזוי ןײ װען
 נױטװעגדמלױיט די דורף סאר׳טאוס׳ט

 מיט קאםוי שטעגדיגען א פיחרען צו
 פארלױנד און פיאטקע״םאכער איעריײ

רער,
A

 רע״ דער אין ריר זעחען דערפאר
 װי טעהר, עטױאס סעטץ פון זמנאציע

 װעל־ װעגען ער״ע״נונג, אײנצעלנע אן
 סארלירען צו ניט זיןי מינט oy כער

 אין זעחעז מיר ׳נײן רײד. און צייט
 סים■־ דעם סעטץ פון רעזיגנאציע דער
 צױעטאנד קראנקלאפטען דעם םון טאם

 װאיטעז מיר אין ױניאן, אונזער סון
 מיטגינידער״ גרויסע אונזער אז געװאלט,

 פארטראכטען עדנסט זיך זאל שאםט
 װא־ איינינע טיט עדעט דעם״ װעגען

 פיאץ דיזען אױןי כײר חאבען צוריק כען
 דאס טעטבערשיי, גרױסע די געװארענט

 ;,גלײכגילט אזוי בלײבען װעט זי אױב
 אנ־ װערט וואם שמוץ־קעכיפײז, דעם צו

 פיהרערשאפט, איהר געגען נעפיהרט
 פידר די אז ׳דעיצו קוכיעז כירזען װעט
 איז׳ וםאוס, םיא*ס װערען װעט רער
 זײ װעיען אונרעכט, אדער רעכט מיט

 מיט ײ;יאן די און ױדאץ, די םאײאזען
 װעט אינטעדעסען גרויסע איהרע אלע

 הענד אונפעהינע זעהר אין ארײנםאילעז
 זויבער־ צװײפעיהאפטער נאר א םון און

 זעהט עס װי ׳:בואח אונזער קײט.
 הײנט ײעחנן. צו םקױם אן הױבט אויס,
 םלײ־ גוטען דעם כייט פאסירט עס האט

 כיעםץ, ױניאךטוער, ענערגי׳עען סיגען,
 צװיײ א פים פאסירען עס קען מארגען

 װי שטארק, אלז ;דריטעז א מיט טעז,
 קען פען ראס אזוי, איז, ױניאן אונזער
 ^ילר איהר אז זאגען, ניט אוםן בשום
 דער pc אפ העגגט ילעבעז איהר זאל,

 זא־ עס גרויס וױ פערזאז, יענער אדער
 זײן איז פעהינלןײםעז זײנע זײן ניט לעז

 סוז סוןי בל סוף דאך איבערגעבענהײט,
 זעהר נאר א ױדאן דער אויוי האבען עס

 געהערעז טיר װירקוננ. באדײטענדע
 אלעס ערהלעהרען װע^כע די, צו ניט
 אדער דער םון טעטיגקײט דער מיט

 ״דער פין ׳א:עד פערזענליכקײט, יענער
 אפלײקע־ רע[ קען װער ׳זײט אגדערער

 פער* רער פון װירקונג גרויסע די נען
 אזעיכע װען אט, און זענליכקײט?

 וחגלכע פערזעניליכקײטעז, עגערגישע
 צו אום געוױרקט, און געלעבט האבען
 איז, זי װאס דאס, ױניאן די םאכען
 ניט אנדערש :אר עס קען אװעק, פאילען

 אפרופען ניט זיך זאל דאס אז זײן,
 הא־ אויך דארןי מען ױגיאן. דער אויף
 אמת־פעדױגע אױף אז זינען, אין בען

 גערעטעגיש קנאפע א גאר איז כיענשען
 אין סײ איז רײהעז אוגזערע אין סײ

3h y i ניט איז אויך בכליל. געזעילשאםט 
 ער־ :ויטיגע די הריגען צו ילײכם אזוי

 פינ־ דער :יטא איז עס און ;פאהרונג
 א פיט װעז דאס׳ צװייפעל, דעסטער

 פעהיגע איהרע אלע אז פאסירט, ױניאז
 נע־ װערען פיהרער ערפאהרענע און

 זי און פארילאזען, צו איהר צװאונגען
 אין זאנאר מיר, זאגען אריבער, געהט

 אונגעניטע, זעהר נאר הענד, עהר^יכע
 צו־ ערנסטער זעהד א זיכער דאס איז

 דענקענ־ יעדער זוע<כען איבער שטאנד,
 ערנסט זעהר זיך מוז ױניאן־מאן דער
פארטראכטען. שטארק און

A
 ר,ױ םיר װעלכען צו שלום, דער און

 די אויפצוהאלטען אום אז איז, מען
 ניט אום ױניאן, אונזער םח נאנצקײט

 קאמןז־ איהר אין איהר אפצושװאכען
 האל־ מעםבער׳טיפ די מוז פעהיגקײט,

 פיז כבוד דעם הויך און טײער טען
 ױניאךבאאמטער, דער פיהרער. איהרע

 לעצטער דער אין געװארען איז װאס
 יעדער װעילכען איז וילהילס, ללענ צײט

 א װארםעז אונבאשטראפט קעז נארגישט
 גע־ און האילטען נאך זיןי איז שטײז,

 ראדיקאיל, אלם דערםאר, ײערען האלטען
̂ן, רחמנא  װערעץ צוריקגעקעהרט מוז לצי

 נאר חשוב׳קײט. זײן צו װירדע, זײן צו
 םירד ױניאךטוער אונזערע װעילען אזוי
 גרויםע א איז ארבײט זײער אז <עז,

 עס ־וועלכער פאר ארבײט, אז ארבײט׳
 װיד־ צו לעבען גאנצע דאס זיף לוינט
 גיפט, מיט פול אטםאספערע, די מעץ.
 איז םארשװינדעז• מוז מיסטרוי, מיט

 די װען דאז, :אר זי װעט םארשװינדען
p װעט מעמבערשיפ נאנצע b בא־ דער 

 װעכיען םון פיהרער, איהרע פון ^ײדיגומ
 באילײ־ א זעהן אויך קומען, ניט זאל זי

ױניאן. זײער םאר און זיןי פאר דיגרנג

ט, ױף םארא^ניג r ,28 א f s
 :ױטינ פאד ניט חאלטען

W די אױ(י <ען
fW ײ נאיױימן צו אום בתנגט, W 

 טיד ודי^) אױף .28 ̂אקאל פון שולד
 א| פון ראל̂י ר> זייף אױף געהטען דט

 I HP ע& ,28 ראי?אל .סאר אדװאקאט
rN 28 אז 8י8 גריי^יר טאקע

 דא- דצר צו גענױגט שטארח אזױ ניט
 יו| פארא״דגומ, נעפלאנטער זיינער
 נרוד׳ני וואס גרינדע, די צו?יב טאקע

 אין איצט אז״ גיט פארביאש
 א״מ״ אן מיט ױדאן שטארל,ע א 23
 ״rays אימצנער ריט פיזיאנאמיע, נער

r דעם אוגטער און ׳קײט r 8|פו 
 2 יאחאל באארד. דושאיגט שטארקען

 נא״ און ױמ, גאר נאף דערוױיצ איז
̂נט> אן םון מעהרסטענס שטעהט  עלצט
 באגרי(י א ארויס אםט װײזט װעלכער

 ױניאךטעטיגחײט, און װדאדום פון
 דער חארצען צוס ניט שטארק איז װאס

 צס און ,23 לאק̂א םון מעמנערשי■
 יאקאל װארוס גרונד, א דא דארום איז
iJ״ אוא פאר חאבען םורא זאל 23 i l l iy 
 |yp זעיכע דאס סינסטער״. דער אין

 דדצאינט דצם װעגען װערען נעזאגם
 וױיסט״ און דרעס־ דער םון כאארד

 װאס דאס, דט איז עס אינדוסטריע.
 דעם, jyjyn נעלד. און ארעם איז ער

 ,23 לאקאל דט טראכט ׳סיר גלויבען
 צדשט ױננ, אזױ נאך דאך איז ער אבער

יך, און, ארױס, פעדערען די פון  לאטױ̂י
 אוא איהפ פון ערװארטען ניט מען קען

 דעם פון עיװארטען קען מעץ װי שױו,
 דזשאינט אײנגעפונדעױעטען אלטען

 דניאן, ידאוקטאכער דער פון באארד
 פארביאש נרודער אז זײן, דארום קען
 ער װען אוננערעכט, גאנצען אין ניט איז

יזאר איז עס אז באהויפטעט,  #23 ̂ל
 םאר* דער מאסען אײגיגער שטערט װאס

 װאש כיר, םרע;ען אכער, אײניגונג.
אײרעניש^' די אזוי איז

A
 דער װעט שפעטע־ ארער פדיהער

 זיכער קאנױעדעאן דער פון באשלוס
 טא־ איז עס אין ;װערען דודכגעפיהרט

 זאל ער אז רעכט, וױ םעהר ניט קע
 יארת ניו אין װערען״ דורכנעפיהרט

 פון יאקאלס צױיי חײן זײן ניט דאלםילן
 איז דאס טרײד. זעיבען דעם און אײן

 יזאנסטיטושאן דער םון פאדערוע די
 כדי אבער הישר. שכל םון אױך אין
 אטת־גע־י אן זײן זאל םאראײניגונ; די

 פד$ױ דאדגער דער אט דארוי ראטענע,
 אױסנעפיחרט סאױטטעלצוג; פון צעס

 איבערלעגט, אזוי באטראכט. אזוי װערען
ע מעחר װאס אין מעגליך. נאר װי  אי

 אין װעדעז געגומען װעלען אומשטענדען
 .דער װעני;ער װאס און אנבאטראכט,

 דער אין דין װעט צװא:; סון עלעמענט
 דױערהאפ״ דאס פאדאײניגיננ. דאזיגער

 ױעט בעסער ראס אלן זײן, זי װעט טעד
צדדים״ ys8 פאד זײן זי

A
 איינער װאיט אז זיך. םארשטעהט

 או טאגיענט, אײן אױף נלױבען געקענט
 אפשטעהן װעט ארער קען 23 לאקאל

 אונ• איגעמײנער װעלכעד אירגענד פון
 באארד דזשאיגט דער װאס טערנעהמונג,

 װײסכדאיגדוסטריע א־ן דרעס־ דער פון
 אײיזעניש די װאלט באשליסען״ װעט
 געגיגענ- א געלאט םאראײניגו:; א פאר
 קילאר. גאגין רײדען ילאנײר גרונד. דען

 געקענט אײנעם װאי־ט עס למשיל, װען,
 םיז פאיל אין אז געדאנה. אויפ׳ן קומען

 דרעס״ דעד א-ן דזשענעראל־סטרײח א
 חאןײאר״ פאר מ׳ר, זאגען אינדוסטריע.

 פא״ אנרערע אירגענד םאר אדער בײט,
 סון טעמבערס די װעלען דערונגען.

 ארבײט דער בײ ביײבען 23 קאל
 וױיל גרונד, דעם אויף שעםער, זײערע

 לאסא< אגדער אן צו גאר געהערען זײ
 כאארד, דזשאינט אנדער *ז צו און

 גיכע• װאם א םון פאדערונג די װאלט
 בא• שטארק א געװען םאראײנינונג רער

 דאד איז פאיל אזא אבער רעכטיגטע.
 םון פא? איז אויסגעשלאסען. נענציליןי

 דרעס־אינדוסטריצ דער אין סאםף א
 רײת אין װערען געםונען 23 לאקאיל װעט
 העמםענדער גאנצער דער מיט גליד און

 23 ילאיןאיל דען האט װען ;ארמײ
 ער יןען װי און >' געהאנדעילט אנדערש

 איו 23 ^אקאיו V אנדערש״האנדילעז דעז
 אינטערגעשאנאיל. דער םון טײל א

 דער און 22 לאקאל אויף איז אזעילכער
 דרעם־ דער פון באארד דזשאינט גאנצער

 קאםז« א םון םאיל .אין אינדוסטריע.
 עם װעט דרעס־אעדוסטריע דער אין

̂ער דער טיט זײן דאך  און הסכמה םוי
 דער םון אנפיהרערשאשט דער אונטער

 |”P גאר דאך קען טו אינטערנעשאנאל
 ל*ס*ל אז #דעם יווענען זײן ניט רײד

 אפגעזונדערט שטעהן בילײבען זאיל 23
 #אזוי באלד װי אזן קאכיףי. דעם פון

 דער אװעק פאילט אונז, זיך דאכט
 5זא מען װארום גרונד, שטארקסטער

פאראײניגוננ. דער םיט אײלען אזוי זיד
 פאראייױ־ דעם צד ײערטער פאר א

.23 און 22 לאקאל פון פלאן גונגר
 ״גערעכטיגיןײט״ נומער ^עצטעז איז
 םון ברייי א םארעםענטליכט םיר האבעז

 ער װעלכען אין םאביאש. ברודער
 די װארום שולד, גאנצע די װארפט

ניט נאך זיך האבען יאהאלס בײדע

װיכ״ צו איז פאראײניגונג די יע,
 פאלגען באדײטענדע זעהר פון און טינ

 אז דרעס־אינדוםטריע, גאנצער דער פאר
 ׳א•״. ״הארי אין װערען נעטאז זאל דאס

 זמד געװארען אפנעהאלטען זײנען עס
 נאןי איז מען און קאנםערענצעז, ליכע
דאם — באשיום א צי נעקיטען ניט

נעקעד-דעכאטע אץ גאמפעדם דער צו
.•A J.uiU i 4U Î MOS ai

/ 1
m  vn oy י אפיױ t* ^ yn yn

nצי̂ױ ן lymp ,דצר ויד דארזי ױ\י
w דײטער, m  i y r r 8  iy i, רט 

yטראo oy >«m ארײמיי׳צען/ rאיחם ט 
רווio •VPP |ymp| 2 צו גאפאחר רי " 

iy אנצר דיטען, i אטת *tv ואס 
y א סאר דט דױ ט4חא אין r r M,| 
yn פאראיגטערצסירט שסארק צו נין 
m תר אין i t ון• n y M aאון ••״ 

y iyu ii yf»g n  po פרא- אמצריחרטע 
i דצר אין נצן m r oiyiogj ,דענסטע 
iv טיןי ואין yn או jep נאטראכטען 

ױו א איס ״גיױז צו• איס ני
w אין שױער. i y i״ y j’tiri h •דט 

Jעבyטyגy די אין אױיגמישונג y j’Ti$-i 
פראגע,

y^go h  \vm עט־ עיסר-פרסגען
 צי- נאר איף װיי דא ^yoyשו װאס
 ילע־ די םון אױפנחנוסו^ק״ט די יען
 זעהר א ׳סײ;ונג מײן גאו אוי̂ף זער

Hינטyרyסאגטyאיז װעיכער ׳פונקט ן 
 סעמועי םאר ס״ כאיאחטעײסטיש

:oiyiog נאגצער אוגזער פאר סײ און 
ריקא.yטg אין ארנײטער״נאװעגונ;

איז, פונקט באנטערyאינטער ־־ער
 די װאס צויינ און ׳י ו ז א י ו ו

yog:yi דך חאט yj;gcy;jg,|
 אין נעזעדזן חאט נאטוערס סעטועי

 אדװער״ אן פון טעgציט א נראשירע א
 טשעמ־ היױויענדער דעס פון ס^זמצנט

 ז״ן װעיכען אין קאטערס, אװ רyנ
 סרינס- נעװצזענער דער ורעדדעגט,
 זאגט נײקער. ד. דוטאן סעקרעטאר

 דעם פאר דײטייף אץ ללאר ארױס ויך
 סע״ #ער און ׳שאפ אוען םון פריגציפ

 איבער־ שטארק איז גארפערס, ŷםו
 ער־ דאדגער דער פון געװא-ען ראשט

 זיך דריהט ער וױ ׳חאט ער קרעררוגג.
 געגלויבט. ניט אױגען דינע •סוט אױס,

 ניױ פון כיײגוגג די זײן <gt דאס אז
 דעם װארענס ער און ביײןעל, ד. טאן

y ארן מרמס״סעיזרעטאר נצוועזעגעם i□ 
 קלױױ דעם םון גטyרעז•דi איצטינען

 גענען קאטערס אװ טשעמנער רyלעגד
 iv װאס שריט״, ״שרעחייכען דעם

 םאר- ניט קען ער װאס און נעהרט,
גילױכעז. דט קצן אין שטעלז
 כאמת איו איך. דענק ראס, און

 סעמועל פאר סײ כאלאחטעריסטיש
 גאנצער אונזער םאד סײ אלן נאפפערס

 גאמ־ טר. וױיל ארנײטעד־באװעגוגג.
 װעי• כיאז, איס בײקער, מי. חעז פערס
 ניי זײט נעטרײ געארנײט האט כער
די געװינען צו אום איהם, מיט דיט

 אפגע־ װעלען אעגליק. אזא ;יט איז
gff^טyיןאגפערענ״ עטליכע גאןי ווערען ז 

 ־yקאנם לאנג אזוי װעט מען און צעז.
 ®יס״ און שטערונגען איע ניז רירען,

 װע־ כאזײטמט װעילען םארשטענרניסע
 דער צו שטערונג גרעסטע די רען.

 װאס ׳דאס געוױס איז סאראײניגוגג
 ער אז אײנרײדען, זיך װיל יאקאל אײן
m דאס און הייליגער, א דורן און דורך 
 mv: א דורף און דורף איז אנדערער דער

 פארברעכער. און זינרער םעהײיכער
 צו ברענגען צו װענ דער גיט איז ראס

 אז צו, גיבען םיר פאראײניגוג;. א
 םון געפיהי געװיסען א האט 23 יאקאל
 םאראײני־ געפיאנטער דער פאד שרעק
זעל־ דאס אז :לויבען. מיר אכער גוננ.
VI 22 לאקאל סיט אויןי םאל דער איז. 

 געשרא׳ ניט ער װאלט ניט. װען דוארים.
?v\ עשפענסםער. אלערלײ די פאר דך: 

 אן אנשליסעז זיך װעלען זײ פאל אין
 קלאוק־ דער םון כאארד דזשאינט דעם

 לא״ געגען אויך אבער ױניאן. טאכעד
 אויסצוזע־ גאדניט מיר האבען 22 י.יל
 נערן אזוי נימ זיך וױל ער אױב צען.

 סאר־ פארהוסענער דעד אין םארלירען
 בײדע םון טאקע מוזעז דארום שםעיצוננ.

 קאס־ געװיסע װערען געמאכט זײטען #
 גע* װעט עס ביז ■שרות. פדאטיסעז.

 אויף װעג, ריכטינער דער װערען סונען
 קענען װעם פאראײניגונג זײ וחנלכען

 מאס קלענסטער דער מיט םארקוכיען
 בײדע םאר אונבאקױעםליכקײט םיז

צדדים״
A

דע־ די אז דארום. ערװארטען מיד
 בייי די םון םאראײניגונכ װע;ען כאטע

 שולדינ איז עם װער און לאקאלס. דע
 ומט ניםא. נאד איז זי װאס □,in איז
 די אױף װײםער װעיען געשפונען גיט

 נאר ״גערעכטיגקײט״, דעד פון חאיומנען
 מיט ארן קאנפערענ״דרומס די אין טאקע

 איז עס װיפיל טאלעראנץ. פיל אזױ
 אוסשםענדע?. די אוגטצר כיעגליך נאר
 װעט צס דאס זיכער. זײנען טיר און

 םאראיײ די אח געדױערעז, ניט יאננ
 אײז איז לאיןאלס בײדע םזן ניגומ

 אונטער און לאקאל, iy:’02y!D נרייהעז
 ותרעז װעט באארד. דזשאינט אײז

 וױ בענעפיט גרויסעז צום פאדוױדקליכט
®p אויד אזוי דרעס-אינדוסטריע. דער 

אי;טערנעשאנאי. גאגצער איגזער ®לז
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tm .ט ערv̂טvל fyn» ,oiyiogi-״ 
nyo. ל״ rg פ״ .g דער םון חננט  g 
 g ,ojgoyww יוױפיל דאט װאס

lyaPyn x m אv .ניקיגט gלס g 
 אין lyyjyo פון רyנאכטgכא טיםער
 דץ pn ט^ת gig fy:go זאי זאכען.
נײקער. ד. נױטאן סױינד גוטזן

ygrogii דא חאט pn אטת׳ן דער 
 דאס. דעם pg שילדי; איו פאסירס?

 רעג- ש^עכטער gtn איז גאלפערס װאס
 :-g עטױאס דא איז אךער שענקעגער.

 6סעטלעי םארםייזרט דאט ױאס דערעס.
 אז ;עדאנלן, טאדנעם דעם צו גאמוערס

 דעס פא- דין טיז נײחער ד. דוטאן
m שאפ/׳ קלאוזד

 ;אטיע׳־ס איז טײגינ;. רײן יויט
iv<אױס אן יא דולזא v :y y 'v v -טעג 

 חײן געייױש ogn ער אין שעךקענעי.
 כאראק- דעם pH געטאכט ניט טעות
 רעגש. אלס כײיזער. ד. גײטאן םין סער
 כיײ ד. דוטאן כירז מע:ש ם ת ס אילס
 "puv״ yרyfאינ פין אײנער זײן קער

 גוטער א זײן אידאי םיז ער ;מעגשען
 געטרײע^ א קעדער. צו״זײנע םאטער

 ברוחןר״ ״מטעי א פרױ. דין צו מאן
 pH ?ימט ער ױעסען מיט די. צוױיעען

 .1ד;זעל'*אפטס-רענ״ אלס באריהדוגנ.
 מענש. ייבער p.n דטער א בחיצור.

 איז אלעס דעם אחוץ רופט. סען װאס
 ארכײטס־ אן בײקער ד. גױטאן אכער

 װאס מענש. א ביזנעס*םאז. א געבער.
 צו ?אטעגאריע. געוױסעל א צו נעהערט

g כאשטיס״ גאנץ םיט קלאס געװיסען 
 באשטיטט, אזױ און אינטעיעסען, טע

 שטמנדיג און איכיער זי״געז רי דאס
vm\ פון עןאיגטערעס די og^p g 

 ארנײטעד. די דינען װעיכע טעג׳עען,
 נעסטער דער גאדפערס. סעטועא איז

 •its lyjgpnyog דער םון םארשטעהער
 דעם םון ארױס גמהט כײטער־נאװעגונ;

 ״lyog^p װי זאן. gig אז שטאגדפוגקט.
 וײנען עס אז ; גיטא זײנען ^טערעסען

 מענשעז; שלעכטע און נוטע נלױז דא
 ארכײטער; — סענשען שיעכטע און גוטע
 אדכײססי׳ — םמנשען שילעכטע און גוטע

 סײ סוזען מענשען. גוטע ^סg און געבער.
 ארבײ״ די סײ און ארבײטס-געבער די

 גע״ די׳זעלכע און איעע האבען טער
 אין שטרעכזגגען. און געדאנקען םיהלען.
 שטאגד־ דעם ילױט װערטער: אנדערע

 דער מוז גאמיערס. סעמועל פון «ונקט
 אזוי פוגקט זײן •יטאליםטgק גוטער

 דער װי ױניאךשא■, א םאר שטארס
 עס האט דערםאר אט און ארנ״םער.

 געוואוג״ אזוי זיר גאםפעדס סעמועל
 זײנע גלױבען געװאיט ניט און דערט.

 דער אז געלײענט. חאט ער װען אויגען.
 פאליטי״ ליכעדאלער דער מענש. רyגוט
jn» D̂ איז. כײקער ד. נױטאן שען g־ 

 קאמערס rg טשעםכער דעם םון זידענט
 און םראנס אדויסנעקומען קליװלאגד. םון

sg אסען דעם פאר םרײ r געגענ- אין 
 ױניאן-שאפ״ געשלאסענעם דעם צו. זאץ

 װאונדער אנבאםרעםט, מץ־ װאם
 מיט מאן דער הען אזוי .װי זיך. איף
 ערםאהרוגנ לאגג־ימחריגמר גרויסער אזא
 אויף בליק װירקליף-טיםען אזא מיט און

iv i פאסירט. װאס אלץ. ארן װעילט 
 איך טעות. אזא אין אלץ נאך לעבען

 מעג־ עס איז װי אײן, ניט וױרקליןי זעה
 ארבײטס־געבער י אץ אירגענד אז ליך.
 מיט סיםפאםיע מינדסטע די האבען זאל
 ױנ״ דעם כױט שא•. ;עשלאסמנעם דעם

 עס ער זאל װאס םאר און יאךשאפ.
t ‘טאקע^

 געשלאסענער א דאך איז ערשטענס
 אינמערעסען. זײנע נענען ױניאן־שאפ

 ױניאז״ארבײטער אז באקאנט. דאך איז עס
 אר״ צו װערען מרוצה ניט קײנמאל װעלען
 אר דער װעלכע כאדינגונגען. אויוי בײטען

 ריכטינ. און גוט םאר חאלט כײטס־נעבער
 געשאאסזד א אין ארבײםס־באדינגוננעז די

 מעהרסםע די אין דאך װערען sgr נעם
 אין און ױניאז דער םון דײןטירט פעלע

 װילען דעם נענעז vלvt מעהרסטע ךי
 װאס פאר םו ארבײםס־געבער. די פון
 סיטר אין זײן ארבײםס״געבער אן <איל

 אנגמנומעז, ? ױניאן דער מיט פאסיע
 נעװי־ א האט ארבײטס־געבער דער אז

 באשעם־ ער װאס ד,צם, םון םארטײל סעז
 דעסט״ םון אמגר ױניאן-ארבײםער. טיגט

 צװײם־ םאמענם אויןי־א חען װער װעגען.
 ארגײםס״ דער אויב אז דעם. אין לעז

 גע״ וױרקליד װאיט בלל, א אלס נעבער,
אויםצוקלײבעז םרײזזײט פזלע די האט

8 r > r
v[ א*ן 't " ) '*  wn iyn — m o  
'i o M w y n * iy װאלט   jy*yu

pg יידס-ודאדא-נ- 
WP U H פלען ױי ם/yד pg צי

po y רט ׳צױן ^ojyoצ״ױי v p v n 
)rw נא׳צטיטטע yv^ogjgpy א״נטyדy- 

yiyo י ׳ ד י י jr» י yר gי>דנyJ-ooנyר 
y i  f f w• נ*נץ pig o r נ*#רץנ op 

*t y״r-g o^g l״.iy :y ro o
iv  fyn נ טווw v o tn *g לדאדיל- גאר♦ 

^1ני  דעד צו jyonywng דט fyp iy ט
iv  jyoyr •gr p«f yts o^^ig .וױי 

 ffiig נשלם יודאן דער pjgi g t*g ער
 אג- ogn ה.yל-דyנ וא(צער דער דט

pg ,o פטyט־gנ ^ ig  n פעלע פילע 
 קאגטדאר m«g חאנץן fgor n וױל

g n  npy*רyf^n pg o דער פין ig- 
yr .o; עס פילרט ר pg נײמ, îg ijng

n* ױ y j pigor v. . פי־ע־ האט ד
 די yts igjgf lynipwj^Yg טענדעס

y:gic g vn oy ;yr ,nyrroooy^yj 
pc טו ,0ורײדו״עע ongn זאל -r g 

 די ;y:gn lycyjOO^OPg װעלנער גענד־
דעי ריט y*ogiO’D טינדפטע

iriy^ ?g .t b  r o  ig r .y i pg 
. >iyiyארבײטס iy :y r ,;כיזנעסטא m 

o מעדע, ךער 'vrv i ogn צוס go’igp- 
 דיאר״ ;,g טיף דט ;yp .og^p ליסטישען

y טיט סימסאטידר^ צען i□ •פליגצי 
^g פון r g״;p«j j g r, אפענחערציג 
yJרyער רוו ד̂ט pn 0 דין’iyooiyo 

pg iyj;yj ,נומסטסעד pg מד. װאיט 
 אכית״ ז״ז נעװאיט נײחער ד. דוטאז

 רס.yBםgג Pyioyo מיט אפענהע־ציג
 און דײד *'לע ר' ogerjg iy װאלט

gמומעגטyסיט ̂ן iy  yoPyr םgדט•ידינט 
 נאט־ צו ;y;gi נטypyג שטעלוננ. דין

■oiy :
T״ g םאדשטדז mvt .די װארום גוט 

 און אמאדױרט זײן וױיען ארני־יטער
 װאו שעיער. vלts fg דעדצו, שטדענען

. ךײ ען ס ײ ן iy^gr ארנ י ס ד ױ א כ ״ תר ױ:
'iy i*  nvtvvrw, ק וריyאיחר נט 

rg .ry;;gp-,gc י ן י  םון •ױעדדענט ׳א
oyi ט ?לילולענדעדy5rכיכyר rg קא‘ 
iyo.ס Pgr אױף קעמז g שלוש מאטעגט 

yogo; דעם םיט ;p:giy. װאס -y: r’g 
 ״v: ,] v o y ר y o נ י g yr*o גען
jys די gינטyרyסy1סל*ןס ז י י מ פח ן‘" 

 ;אדז ,יױרקליך נעװמן װאלט דאס
 אבעד אטת״ טאקע און אםענהצדציג

 אזײ. :יס oPjnjgn כײקער ד. ניוטאן
 דין pc ;yoגא אין רײי^• צי אנשטאט

y o iy i ogppר oyi pg נא^y; פון cy i 
 וױ אזױ pg ;אפטrPyry; רyד םון כלל.

oiyi^g; Pyioyo פײנט ניט אױך האט 
r. ¥1 אױפצושיילען rפון ם״שעטייאן לס 

i פון און כלל y i .געזעלשאפט yTהט oy 
 און גערעכטיגקײם די וױ nrg אױס.
 זyונקטs yrjg^ אין ;yry: װאלט לאדק
 בײקער. ד. נײטאז פון זייט דער אויף
r’g װענמן טאקע אט typyr cv i מיד 

דיבודים. yרארfי גאגץ רײחןן באלד
o:*ovivo:'K  v k  oy i y ig גא• צו 

rg ,\vtnvo ד דיyבgםy היחות לכל האט 
 צוױיטען ;,,r דאס אויפגעטאן. דאס
 .cyi טיט אן גלײך רסyגאט• םאמט כריזי
 y:nvv.piyo די oitsov: האט ער װאס

mpyio:v, ״ דאסrn  ov םו;- א דא 
 rytrr* אונםעדשײד רypgנטyםgר
gײyר y ’tgrgrc און iy i פילאTאפיy 

 בא־ אין טדײד״מגיאז־כאװזנגונג דער םון
 צו איז ארבײטער-באװעגונג דער צו צװ

y ^ o n : ,H״iyo” n;y3yPy::g אין y:pg־ 
p דאס מײן׳/ h וױ װײט. אזוי נוט cy 
opyj. פ דאסKרyנטפyל־א־ שויז. רט 

 ד״ נױטאן און oiys^gi Pyioyo רום
 nryry::y:y^y אין יךr געפינען בײקער

.vo .װיל דיט. מײ\ פלן איך. לאגערען 
 פונראט^טא־ דער rg באמזרק^ רyאכ

 איז גאט״ערס צוױשען אונטערשײד לער
 זײט, אײן כייז ארבײנמר־באװעגונג רyד

 ביזנעס־ דער ץיא בײקעי ד. נױטאן און
 דער פנן פארטרעט. iy ײעלכע װעלם.

 םילא־ קײז ניט r^ דיט. אנדערער
 אינטערעסעךאונ״ אן נאר זאםישער.
 צװײ אונטערשײד אן טערשײד.

 ;yogip םאיכעDעאשאrנע צװײ שען
 נ־ ע ג y ג ט נ y ץ נ א נ זײערע אין

ע ט צ ע  דיערע'םאר־ ז.yסyרyאעט ז
y םילאזאםיען שײדענמ j’’r; ד נארyר 

 אינ־ פארשײדענע זײערע םון רע^יצטאט
 rg קלאר. םיר םאר r'g עס ז.yסyרyט

 רyד אין בײסער ד. נױטאז געװען װאלט
y* רyד ר̂סysגאם סעסועל םון לאגע i- 

rױrסע״ אין ל״ אװ ם. א״ דער םון נט 
 ־yר5 דער \vuy( װאלט גאמסערס מועא

 טשעמבער קליװלענחןר חגם םון נטyזיד
 דך געזוים ױי װאלטעז קאמערם, אװ

ד םארב^טעז באלד  פי־ רעyײT םיט אוי
ל$חאםיען.

 די צו איבערגעיזן לאסיר איצט און
 אויפ״ ;y:''r װאס נרונד־פראגעז, סאמע

 דאזיגער דער אין נעװארען געהויבען
 םון דעבאטע װירקליןײאינםערעסאנטער

 הויפט״ צװײ די פון םארשםעהער צוױי די
 איצםינע ערrאונ װעאכע אין קאאסען.

:p h  DtgrPyry .די װײל צושסאימעז

לױכ״ pyooiff •yi pc דעען פראגען
 jpp^pyj y-yoMr די סאר טי>ג*יט

PB ואדט״צריט iy i  pc *א-בײטץל׳נא 
pg .rj'fyr נוט די כ״יזעז א-כײטע- די 

.rv o jrg c
ד 3yi ריט אנםאג;ען !,vr א*ןי  ײ

j; א א*ס אדשא•/י g r  cyjyog^^y 
b;״ ygrjyjyj צו <yog,, ;yojgjyjgf ovm;

Oiyi^gJ M W נאמ ראכט ,-gpp
;yog., iyo:B3y;gf iy i  rg ,yip ovi

׳ומומן״סליג^ןמי י גאר איז שא•
M נ*ט-יודאן oyi פאר װארט W ץר 

 סײ א*ן ;yupgo סיט ,סי oy נאוױיזט
<pyn .rjgf1 m,vi א טיר VT 'yn "*mv o- 

yo ניט וױרקלץ־ קען yiyn ;yo4iorga,; 
iy לאט p b ר ifJfg-* דענאטע מ ig 

p.i ypog^ n  wo /ד ;y r r  ycsyr 
ocgmyjjyj iy Mf צים o fjg 'jr-T ’io 

pg ;yppnij^g 1אלערלי iy  .;vrgic 
Dr^r ארױס וײ iy^r pg ;דיכטעע *gp 

 ט־־ײך־דינ• cyi םו״ שונאים אלס ליר.
- די מיט דינען זײ יאינלם/ י

pB ;yc -;במב״י־ז פײגל א-למ אכע 
ד־ענאל,

'V, א-נלרע;־ זײנע ט*ט גאכיפ^־ס
ogn ;yupgc ;,b iyo. דינסינער, ׳אדער 

y3yroo,,3ig y‘,g ;y)• ײעט ;rrv 
yo’P^vo^rg; אטת׳ען דיעד נ״ט pgp-,• 

pB זיי ysyr; שיעטער ‘7אל סריהער 
 שעלך oyi ;yoyjcnn ן y r ו ם

w״ נאדען קיײנכעבדען w  ;yog; לער.. 
 א־ויס jy^y״: אי; •יאן׳/ אטעריססנסד

 טא׳ ײנעןr די אז דיכורים. חלארע נייט
yp שוט» n r  w m ;שאי  rg ױדאד

r̂ g iy די ;yooyn ;דער צו יצטערונ 
 פאי שעדי־יף r*g עד אז אינחססריע;

 ניט וױלען זײ rg ; זyסyרyינטg דימדע
y3gn; צו go; ױגיאךאלכ״ט^-, מיט 

 : פראנע די דך שט^ט .yיכyזg אלס
? ,go ;yo^g• oiy«og: ovr װאס fg i״ 

y״r זײ םיט שיינען צו נױסיג i jnyo״ 
oyr- iy  r^ ,;yogs איבעיצ זײ,,.^ ; 

rg זיעען די oovivm x ; ער אדעל 
igc ;yDsg i oyr :אנצוידו^דען נױגײ 

 ל-8 די yoPyr. ״י־ר מיטיעז. אגדערע
 ױי־- זײ צי ;.yrro זאיען בײטס־ג^לר

^  -yy;״g*:M ברליז לאבעז ;יט, צי ל
iyn '<

 oyr, ;אכיפעיפ אז תלאל. r*g עס
 אױף צײט דין פארשרועגדען ;יט זיכער

yogsyi yslyrg,; און oyr דין yvjg3 
v ':iv :v . רי ״,אױ. פארשדוסנדען ,.-y r g 

yPD*o yi/דינען אכער װסלכע ;׳ ,-yig 
y די דין לעגען iy i;g םיטלען/׳
o איז װאס ענין. אן iy r ביסןןלע א 

;iy r ;y באטראכסען. צו
 פאר״ .יױילע g ,״rg נאױ דך “א:י•4י

ysyor,; םזן כייסער1א די אז ;yv:g; 
g- זײנען טרײד ״עלען אין לאגד rg 

y״r אין נידרט iy .ד םרײד״ױניאנסgז 
 y;g,״c קײן זײן נטyקyג נאדניט װאלט

g־D*: g און ױניאז א פין *r;g rr,» 
iy' װאלט דאז iy בטילא 8שא ;yry; 

 דאי־ט, װארים ױניאן״שא*. א אױך
 דגיאך בלויז זײנען איבײטער vלts װאו

 :•ט־״ניאד א *ױ זאף, אזא r’g לײט.
,־.gsp;yi ניט שאפ

p c iy i לרינע:ר“פא ארויס קוניט 
 ריכ־ דעם ;ysgn צו כדי אז שאוס.
 ;yrvo ױגיאדטאפ, ;;,אײת׳ טיבעץ

y איבײטער yאל iy r; פון םעמבעדס 
yiy^r .דאס כדי און טרײד־ױניאנס 

y זאל iy r; אנ- פוז רוירחליכקײט א 
yi}* ניט זיך קיעמאל שטילגדידע, א 

 אר* ־ ארגאניזאציאנס yג,:דy^yאפשט
 אזדיי וױלרען oz#*2V: טוז cy אין בײט.

 פאד כיענליןי. נאר r*g cy וױ לײכט,
y iy1; אין א״ײנקלטען דאס ארבייטעד 
ידניאן. דער

 ך־ י י ד ט י י ס א ד ו ׳>דז דאס
ג נ ו ג ע ו ר א ב ״ ז א י נ  ז ו ני ױ

 :די ׳בח גאגצען איהר דיט און ז, א ט
 דער pg אױבערהאנד רי ;y^ny: צו

 חאכ̂י דעם אין מײז איך — ״דעבאםזד
ױניאן״שא*. דעם פאר —

 כיד. מיט ויכוח זײז אין ;אנל״עיס
 דעם קלאי זעהר ארױס o::yi2 בײקער
 הא־ ױניאן־ארבײטער די װארום פונקט.

 fy^yr צו ניט רעכט פולסטע דאס בען
 ניט־ױניאךלײט. טיט צוזאטעז ארבײטען

iy םון גארניט טוען װעילכע ''t .אז דיט 
 פאד־ די פאד מפטyק װאס ױניאז. די

 אך־ אלע פון ילאגע דער פון בעסערונג
 אנער ן.yעקזיסטיר \v:v? זאל ב״יםער,

cy מאל ס*:בץס אז דוערעז, עזאנט מוז 
 ניט־יזניאך די פון שולד די ניט עס איז

 צו ניט זyרyהyג זײ װאס ארבײטער.
iy i אין ױניאן״ yo y^'cלy די װעיען 

 דער אין ניט דינען וואס ארבײטער.
 אטאל אדײגעלאזען״ ניט פשוט ױניאן.

 אײנטריטס־נעלד, הזיכער רyד cy איז
 זיןי פילע פאר גליףyאוממ כיאכט װאס

 אנ״ אן ױניאז״ דער אן אנצושליסען
y כיאל דערס iy r; אלמ אהץ גאר iy- 

yeg^ry: iy די קלעהרונגען rn; פאר 
 דער אין ארײנקומען זויילען ,יואס אלע.

iy אין ניט בין איך ױניא;. i לאגע 
 y^yrg םון צאד.ל די נענוי אנצונעבעז
 טרײדס, פארשײדענע די איז אדבײטער

iysg דאם ניט. ^ױיפעל קײז איז עס 
 אדביײ ניט־ױניאן ysPyrg םון צאהל די

 אין באדײטענדע. זעהר א זײן מה טער
 ױנ- די אז עס, מײנט װערטער אנדערע

)a D*Sr,,,13 זײש ״(.



מ ט כ ע ר ע ג סו י נ ק ג י

באוויעגונג ארבײטער דער צו שטעלונג מײן
*.’דדציאײאדג א־טירא &•;

;,א

 וױיי־ ײעי־ט, -/('‘ראדייאי דע־ אץ דע־כ
״י צו ריז־ײע גױיסע א רא איז עכ  ני
 זאו, א ס ,עזו;רעיא« א־־ײן, כעז

 דט אין ײעי־ע/ עה ••אי־ט אײ דט ״אכ
 פא־ט״אוע;, יאנען ry ‘אי־ װאי־ט

 כײ׳פ יאי־ד זא;ען ןיאי :״* י־איכ ,ט
 רױ Vi דך *־c r* א־ך דאכ אנסאגנ,

 דאפ רא־ט, אץי בינדייא^פט, א פען
 א־נײטע־ ד• פון דירעהטע־-יזאטוי דער
 םינלצע ד״פט ד• א•? א״בייטע־, איכ
 וױר ױאס כ״ענ׳ט, ױ/דנען אי־־גע;* פין

 ;דײהע ד• ריס ציזאטען כאר׳צירען
 א״צט״ער י־עי pc י־יעפטען סאציאיע

צייט.
 געדאגחעד דעם ״־־:י״ען ױעי־ א״ך

 רעד “נא וױ יי״רץ אי־י דיי־ע*;; גא:ג
.,א־״טיליע י!י*צע פין ב.ע*יע א א•־ י־יך, י/י יו- *

ױ: א־י א: ד  באױע־ ארגײטעי־ יד י
 אג״צטייענגונ; איגאנידוטע יד א•: :י;;
 ארניײ *יעיבע פיױען, אין טענע־ פ־ן
 רא®, טיט׳ן אדע־ לענד, די טיט טען

ד פעכטצױעטעי״ען ציזאייעז ״  פאזיציע ז
 אין בא׳שטיטען צו געזלל״עאמט; דער אין

 *v א־ז רענטען ז׳־יערע פארזיכערען
rp דויך כיאכט זײע• פאמרעהעיען M 

 cs* פעודדיז״טעז. א־; נוחות א״גענע
 איכײטעד* די דאס איך, גי־ױב אז/דנע,

 גא די אין אירזאנעז רי דורף באױעגוג;,
 דאבע• װאס טר״נ״קדעפטעז, טיײ-כע

 לענען, אץ אי־ױסנערופעז אי*!ד
 נ״ט אידעאיען די געגענען אילד האנען
 דעמרײכען צו ?יף צט באנ ד ױעיכע
 מריש׳טע אײגציגע רי איו ,4ציעי אירר

 ד :עזעיץאפס. צױזעפטמער דעל םון
 ארױסיציע• יזאן װאס אײגצי;ע, די איז
 I טלױעלי- דעם םין נעזע״שאפט די פען

 ;עזעײ די כלײגגען און צױפסאנד ן1׳יב
 עגכד pc םדמיז לעכערע־ א צו יטאפט

וױהיוננ.
 אט טטעטי;עןזבא װאס םאקטען די
 ^ױן טען לאן ט״געם, גיױבעז דעם

 ׳עוין דינע; ױי אוטעלום. זעלן איצטעל
̂אר, אזוי  קליי״ גײסטיגע נאל דאס ק

̂ס  קאגעז באכ״עלקע!, ניט עס קאגעז פע
cy .אפי״קעג^ן

 דעל װעתן זאגען דט זאל טען װאס
 אדעל דטען צום כאװעגוננ, ארבײסעל
 ארביײ די זיכער, איז אײנס עלעבטען,

 אױבען דעם פאינעהמם באװענרננ טעל
 דעם םון ■ראניעס לויפט די איז און אז

 נאוועגוננ ארבײטער רי דול. איצטיגען
 םון אויסדרוק רעװארוציאגערער דער איז
 פאייטישע די «וי ׳צ״ט איצטיגעי■ דער

 עסייכע מים געױען עס איז באױעגוגנ
 גלױסע זעהר א איז דאס צ*לײז. דורות

 דאט באװענוג; ארבײטער די פײאביעם.
 אויםצו• אויםגאנע די גענוטען זיך אױף

 םאקט דער ציוױליזאציע. די האילסען
 פראב״ אײנציגע דאס איז דאם אז ׳איז
 זיך אין זאפט זואס טאג, צו הײגט <עם
 בא״ דאס םלאביעםען. אנדערע אלע אײן

 םין רעגוילירוגכ די מ^חטה, פין יטלענקען
דעל םון פונאנדעדטײילונג די אויסטױט,

 ין#י*ד- אירעלאציע, וױ גאפע^עיוגן,
 ^הר און לןאנטר^ גענייט א-ן זאציע

 פארװאל״ וױסעג׳אאפטריכע א ̂יײץ, ®ין
 ר״נטחירעמ נאטיריינ^( אי״ע פין טלמ
ני, פון איגדוסטריע, דער םין  פי- האג̂ד

 מײנ/ oip און כיידומ םין נאנצען,
 *V דער ,V רײכטלום. פון פא״טײיונג

מממו אימענד ד*ב זאגט, װאס דנעל  ו
 איז צײט איצטיגעל דעל םון ײאנ<עם

 -אר רעל טיט סא-בינדען דירעחט דט
^ סי,װ יע:ע• כאװעדד^ נ״טעי י  נ

דעדט על װאס
 -«אר ריכטינען א טיט צע*יטענ יור^
 ארנײטס״טאן דעל דאס וױיסעה שטאנד

 טיסען סאטע דעם רײגט פאמעהרט
״ דאם אין ׳ביהנע װעיט דעל פלן  יע״ נ
 יוום״ א עפעס טאכען צו פאלזוך לען

 ויף רען רוז מזעדצאפט דעל אין כײט
רעכענען. אילפ טיט

 א אידנעגד ?ײן וױל װ^ס טעג׳ע, לוײן
 פאלדגען דט כעלר דןי האן פילרעה

 דוז סען איגנאלילען. צו א־בײטע- דעם
 קינםטי״ ד*ם אייג פאל׳ן חאי״טען ככדל

 דעל אין אי־נייטעל די פין ״פטאגד גען
געזער׳טאפט.

 פעדע״ די און :אצ־אנען״ פון ״ריג די
 בא• ״סא^סטי די יילכע/ pc לאציע

 איגטערנאצ״ דריטער דער און ײעגו;;״
 — דאהערטי, טר. און פא״ דעל יאגאי*,

 װאס מענימ יעדער און באװעדנ; יעדע
 ״,עםענטי אן עפעס מיט זיף פאלנעהטט

 םון אױסי*אזען ניט חאו טעטיגקײט, כע״
 איז אלכײטער דער איכײםער. nvi אױג
 נע* יעדע נ״ צײכען פלאגע גלױסע דאס

 נים איז §אסילוג;.-ע• זעי^אפטייכ^ל
 דער ׳עליאף, אטאריגעל דעל סעהר

 דין װײס ע־ ׳ה;עכט אמאיליגע-
 נעזעימאפט. דער אין פאזיציע
 לױכטיגה״ט, דין םאר״צטעהס על שאפט,

 ער און טאכט דין םון גאיואוסס איז על
 אױסצוחיײכעז געגוג אינטעריגענט איז

 ער היאס. אײגען זײן םון םיהלער דינע
 נארימ, אטא? אין קיוג אטאי עס טוט

 קיא• פון געםי̂ד א ט״ט אימער אבעל
 םאר׳ןוטעהער זײנע באװאוסטדין. סען

 װערען דט וױי ער — אלבײטעל ?ייגעז
 -- םרעמרע דולך סיספרעזענטירט

 װעט פאריירען, ךי דולף װעט ער אױב
 אפ׳טל איז ער דאס וױסאן, כאט׳ש ער

 ניט איז ער אבער געװארען, אפגקנארט
געװארען. ^ארשטאנען סיעכט

רא• כיענשיליכער דער פון צוקוגםט די
 אלבײטער, די פון הענד די איז איז סע

 און ארכײטעל די סון םײגד די אםיילו
 n װעגען צװײפיען װאס לוריטיהעל, די

 אלבײטער די -םרן קאמפעטענץ און חכטה
 אכעל יײקענען רעגירען, צו אלײן זיר

- דעל סון םיגםטעי םיעל דאס ניט,  סע̂נ
 קיאס. ארבײטער םון כאיעטעהט הײט

 נעזעי״ דעל פון אױטחאיטונ; די ׳יע
 אױנ> די צו׳עטעױגג, איהר אחגר יעאפט

 טענ׳עליכעז נאנצעז דעם םון האלטונג
 די דורן װערען בא׳עטיםט דאלוי מין

ארנײטער. די םון לאג^ונגען

 סטעל א; ויך אג״עי־יסען ניײן נאד
גאר* י״יד*ס אינטעינ^אגאי* דעל פ*ן

רע־ • T דאט /•;•א:, •רלעדפ ייא טענט
מיר ׳ יט pc גערענטיגיד ״די דארטא•
f •M1צטע־ ,ר װע;ען ״צי־ײבע• צו נענעטע־
עס * 4Mt0j / T איבײטעי־״נאיייע צו לי:;
אזױ יא', ״ זײן ײאי א״עדען £א- זאיז

ץעי־ט. דעי אין דאי־ט אץי ׳זא;עז צי
איו *— ו״פ ׳ װאיום גיג/ " • אץי
סםעציעל #טאן דארפען דצטע־ * עב זאי־
יײט־ *,י פון עיאצענט אכציי. שיא** ,ײעז
װעי־כע י, װ. ג. .ײ א דעי ץ פי נ^דעי
vys־ די רירך כטי־יי־ל א־ן וען v: זײנען
;,פיר כײ ו ר״ןי לואבען ׳יא״״ צעה; טע

פין רע-ען געלערט יטען ̂ענעני־* ;עי
דער אי; געזעלזן *,ט אין פ, פי-אטפא-
ד׳אב \ וױ אןײ אבע- ־ן. פיהעט־י־ײ
,גערעכ־ די פא- ״שרײנען צי בדעה
״געי״ א ; :י איף װי אזײ און f 1 —״ימי**ןטיגק״ט׳/ יפצ ד אין נ^יבען ־אה וו ,ד סין
דעפ אז סאמענינען טיט ך אי נעהם
אבער • רעדאקטא* דעפ פ־ן סאיי־א;;

̂ד ?אגען ףי,<א:  דאס ׳א;פאנ; כײם בא
 װאס ױיב־װעלטעל אוטםאלדינטע רי

 װעגען געואגט האט לעלאיזטאל דער
 די פין ניטער יעצטען דעש אין טיל

 א אין כי*ר כרײגגט ״געלעכמיגקײט׳/
 צו ;יט טויא האב איך פאליעגענהײט.

 א;ד;* ׳טאס הויכער דער צו דערגרײכען
רעדאקטאל. דעם פיץ װענדט

 אין פלובילע;, איך ױעי אכעד דאןי
 האב איר װאס באבלעלקונגען עםהיכע די

 אזוי זײן אנגע״שריבען, אײיענײט אין
 טא* און ניעגליך. :אל װי אביעהטײו

 געלינ- ניט ‘ראי דעם נ*יר עס װעט סער
 צייונפט דעל אין עה איך װעל ׳גען

פאלבעסעלען.
 אכיסעל איןי ט*ז טאי דאס איזא,

 טעניש א נין איר — זץי, װעגען רעלען
קלאסיפיצי״ צו יצװער ;אגץ ס׳איז װמםע,ן

 די אין לאט,־י פון אלענא דער אין רעז
 באװעגומען. עקאנאמי״שע און סאציאלע

 ניט האכ א״ך װײל דערשאה גיט אכע־■
 מײנוגגען. אלז אייעעז באישטימטע קײן
םעסטע, טי־ינע יא ;יאדע האב איף נײן,

 אידמאיעז, באמטיטטע איבעלצײגונגעז, •
 צום אילעאיען רײנע ישטעא איך אבער
 ארבײטעל־באװענוננ. דעל םון דינסט
 בילױז ניט מאיך האל םײנוננען מײגע

 דאס נלױב איך װאס אין וױיל דערפאר,
 מײנע גיכער האב איך ריכםיג. איז

 עלםאה״ דודך ערײארבען זיך םײנוננען
 אױף יאהרען םילע פון. כישןי א אין רוגנ

 זײגען די יוואו געביטען, םארשײדענע
 און נעײאיען עלצױגעז און געבאיחןן

 פראחסיעע א באקוכיען האבעז זיי וואו
 ארױס״ זיד האבען און באטטעטיגו::,

 אזױ אבעל, דאך אמת. זײן צו נעוױזען
 םאל־ צו טענדענץ א לא איז עס װי

 פונקציע געזעלישאפטליכע יעדע קלײדען
 פאר־ פאיליטישער א פון טאנטעל מיט׳ן
 פראגראם, עקאנאמי׳עען אן אדער טײ,
 קאן םענש מאדערנער יזײן װי אזוי און
באזונ־ ארױסדדעהען, ניט דעם פון זיד

 עס דארןי װעלכע ר,אנגרעס־ד,אמיטע, די
 אםױרגי־ געגען קלאגען 14 די אונםערזוכען

 און גוט ןוזוי חאנדעלם דאגהערטי, דזשענעראל
 זײנע ®ארזאגען שוין װעם אײנער אז ׳קלוג

 אנקלא* קײנע מאכען «ו נים קינדס־קינדער
 אן װי באאמםען, וזיכםיגען אזא געגען גען

 װעם איהר אז און, אטוירני־דזשענעראל.
 קאגגרעס־ די דאך קען באטראכםען, גום ויך

 •װארים, האנדלען. נימ אנדעולס גאר קאםיטע
 ביז הארדינ; גיעזידענם דאך איז עראזטענס,

 םון באשעמעניש די גראד געװיסען א «ו
 סעסםגע־ זאל עס װען הײנם, דאגהערמי.

 דער מאן פײגער א סןור װאס װערלז, עמעלט
 אײנער ״וין װאלם װאס םו ׳איז בןךצעםער

 ? בןףיעעעניע זײן װעגען מראכטען געקאנם
 *ולדיג דאנחערםי ערקלערען צו צװײטענס,

 איח̂נ קעגען אנקלאגען מאולפידענע די אין
 גײס זעלבער דער אין דאך געװען עס װאלם

 רןך דער געגען אנקלאנע שרעקליכע נאנץ א
 װא״ ײי געװען דאך וואלם דאס און גירונג.

 ®»רמידענע די פון מיל אויפ׳ן סער
 בעותותנו זיך חאבען װעלנע אפיקורםים,

 פארנאנדערג^אדיעפ אזםארק אזוי חרבים,
*זים. לעדםער דער אין

 דע״ דער פון ןרעזידענמ חןר לארי, פ. ל.
̂ם יײלראוד, חאדסאז און לעווער  *װי׳יעו ח

 אימזי־• ךער סםרןךיען װעלכע בעיאוורען, די
 םרײד־ דעס אויך ארײנגערעכענם ארדנונג גןר

̂ט ױגיאניום  פױר־עגד־ דלם ׳יײך םער
 דאזיגעד חןר !נזרײדיױניאניזם סיספעל

 קײנםאל םסתםא חאם אײזלנב^הךירעזיד^ם
 אונזערע ®ון ׳פרײבאכצזןן די געלײענם נים

װערפ עס װזלכע אין ליגקל. **ראיידענל

 סרײד־ױגיפניזם דער אז געזןןגט, בפירוש
 חײגטיגע די סאר ׳פפיגע אזטארקסםע די איז

—----------ארדנונג.
 דעם מיצ אויף גימ װילםאן װאודראו

 ריך װעש און ׳לןן-«ראקפי? ?ײן יאהר גײעם
 ז«כען• קהל׳שע מים איגעבען גאנצען אין
 בא״ ז«כען קחל׳׳פע ןױיל דערפאי•, נים און

 *רעזי״ ;עװעזעגער דער בעסעל, זיך ׳צאהלען
̂פפןןדם און גענוג, רײך איז דענט  זיך םאר

̂ןרען  לע־ 9 מאכען ̂ועגען מוח דעם אויסז
 אויס־ ער חאם #הײסם עס װי ׳נאר בען.

 געיזעזענעם א פאר גיפ ■אסם עס אז געפונ?ן,
 אין סעלע״ םים זיך פארגעחםען צו פרעזידענם

 דאס פפױויקעלט. איז רעגירונג די װעלכע
̂ך װאלט  װי״ זײן אויסצונוצען גלזזײסען ד

 רעגירונגס-אנגעלע״ םא^ידלנע װעגען סען
 סאראן נוצען. פערזענליכע פאר געגחײפען

 וױל־ מון חוייכדגרונד דער אז ׳סברא א אבער
 דאס, איז לאא־פיאקםיק זײן אויפגע?ען סאג׳ם
 פא־ צום צוריק ׳•םוארק איהם ציהט עס װאס

 ארויסגערו״ חאם דאס און לעבען לימיאזען
 צדויאען סײ אינםערלס חיבמען גאנץ א פען

ען סײ און געגנער זײנע  פרײנד. זײנע דלו̂י
̂כע װירקליכקײם, דער אין און  םענות ווד

 מען אבער איחם, «ו חאבען ניפ זאל איינער
 זײנען איגטלללקםולל אז אנלדקענען, םוז

̂ליםי׳פעגס אידםיגזנ קאײי׳ אסת׳ע י
װילסאנ׳לן. סימ יך1ײארגי* אין קלס

, ■A —

̂למאגסא  װאס חנם, א װי גלפזאן, חאפ ק
 ער ורעו אדועקגלפאחיען. גיד «זוי אי? ער

 װאלפ װיכלן, *י9 9 נאד אויןי דא פארבלײבם
̂ען, גלםוזם ער  קומלן ^ םען אז צוצאח

ען ״סלסלדזאז״ זײן העדען גדדיסלר דער װ̂ז

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ן—

 װײעגלאזע און צעכרןוכענע די װאס געפאהר,
 דלר פאל םאר זיך סים ׳ספעי*® דייט׳פלאנד

 װאס פראנקיײך, פאר אדן בנלל װללם גרויסער
בפרם. גײחן, די ביז באװאפענט איז

 אנפװאוגוגג פאר קןונפערעגץ 9 גייד און
 סײן איך גארגיאפ. מיפ געענדיגט זיך ־האמ

 איחרע און רוסלאנד *װ״יען קאנפערענץ די
 סיס״ דעם פון אורזאכע ריכפיגע די ^ננים.
̂לג  ניפ חאבען רעגירונגען די דאס איז, ערמ

 אנדערע. די צו אײנע צוםרוי מינדסםען דעם
 רע־ וױ לאגג, אזוי ןא ׳זיך דאכט מיר און

 אזוי װעלפ, דער אוץי זײן װעלען גידונגען
 געגעגז״י־ דער זײ צוױ^ען ד״עראען װעם ל«נג

 יעדל ייז לאנג אזוי און מיםמרויען, טיגער
 מעחר נים אנפװאפנונג װעגען גערעדערײ

 אויגען• ךיפאקריכי׳פע װי װעגיגזןר ניפ אזן
̂אדעניש. ג

 דחי אװ װארקערס ״אינדאסכ־־יעל די
 או־ קאנװענאאן, זײער אועי האבען װאירלד״
 לנםד צוריק, צײמ קורצער א מים געחאלםען

 איג־ רויפלן דעם אן אנצושליסען זיך ז#גם
 אויך און קאםוניסםלן די פון מערנאציאנאל

 סינדיקא־ דעם אן סיגדיקאליסםען. די אן
 זיך זײ האבען אינםערנאציאנאל ליסםיאזען
 װ. װ. י. n וױיל אנצומליסען, ענפזאגם

 סאבאפאז׳•. און געװאלם אין נים ויבען4גי
 דא״ די פון ענפזאגם אפיציעל זיך האבען זײ

 צורית. יאהר 4 מים קריגס־םעםאדען זיגע
 ךײ קלנלן איגםלרגאציןנאל רויםען דעם צו

 קאםוניס״ די װײל אג׳פליסען, גים אויך זיך
 דאס און מאסלױאתציאז, אין גלויבלן םען

 דורכפיחרבאר. נים «אד װ. װ. א. די חאלםלן
̂םען יייד  •ראג־ קאמוגיספי׳יע די ז״ הא
 כדאי איז עס ניפדוױסלנ#»פמליד. פאל ראם
 גאנצע איחר חאם קאס?ימ אז באםערקען, צו

 אין ®ךויגצודרינגלן לרװארםונג און האפנונג
 אין ארבײשעד־באװלגונג אםעײקאנלר די

 נאד װ... װ. א. די אויןי געלײגם אמלריקא
צירונען. האפנונג ׳ילחנל י
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י׳«נ׳נן. נץם«ר
 יר״׳ ט׳נת־ ניט ד»ןרוי *מת דןר *ט
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ך f»*-»n “*רמי  »• די ד«ופ \,nm נן
 '0 פון אױפיפגומ די און נ״אוננ
 די רורך י,־ט<ן ױעט װעי*ט

 1*פ-< *נפר וורנייט¥ר. די מרף נ־ט »ון
טןר •ןרטי״ ״#*אוױי׳פןן דפר  טױטויי
 »* זײן fyn («וחןיד«|, רטנען װ«ט

װ«ט «ר םיןרקיענע־ט: װ«רט הפיט
* ניט י«ט1 *י ױ«) ור«וטעסטיר«ן « 

V רו«נ«ן. i* <«נ«! n »ױ«י קו״«ן 0  a 
 «ס פוןײ*גנט ,JJ«»ng3 )זרב״טער די

י«ד«י«ר. »־«ט
 «מ«1ינ» ארנ׳יטער די חור׳יעז״ »ין

vk די n׳v r» r »נווװ«»נג, אסת׳ 
 *דפמדי,״ ט»ג «ו ה״נט o׳nn רו»ט

r די יװט״יע ח^ט «ס זארתייט. i־r 
1 די — רוןג«ר«ן גרױפ« *וױי יו-ן 0 0 

 «נד♦ *ידור «ו נט«ד1א י־חר ט־ײנען
 ה#ם«ן ו«ינ«1 די »ין רוי1טריי ל־נען

m 00 ט«י«ן.8׳ 1« א׳חר ד«ס *־ז o 
j»i )ןרנײסןר די ד<נט איין ׳צט־נ׳מן im 

D מננ n ו«ע1 אײג«נ«ס איוזר נ«וזן זיך 
 *mi iwip זי זחנט טייסריד ד*ס »ין
 «־*.’« יויחר ד«רנרייג«! וי װ«ט װי<, זי

o «ױז ק*נ«ן ג״ר װי און ra ,װ«ט ז«חן 
 (ר,0*ח** נ«ז«י׳*פפט<ינ«ר פ ?וס«ן

t 11ל0 »רנ״ט«ר די נור װאו r v jn, 
 l»e«ir o«n די נור mu «^ו»סט,1(« »

 ofii «י׳ט*פט1<« * ג«ניס«;ן ױ«י«ן
 נ«ח«ר, ליידיג שײ» ■«) וזי נ־׳*ט העט

 טױ װ«י«ן )«ט«ן װ«י«ן ױעיןן מ»ס ד•
 01ני «*”1 פ*רדינ«ן im אדנײטען זען

•ןרנ״ט. ניווי־נער דורך
* * *

 V* װ^ס י*ס ,0 ז־נ־זר, נין יו־ף
 א»נ- ®ויען אין איז געזאגט, דא ד׳אכ

s ,ד פון לעזער רי טיט יןלאנג rifK• 
 רעדאהטאר אוגזער אױכ און טיגיןײט^

pd איף זחול מיר װעס
 •״mגא׳ן צו סאחיר א מאכען צײם צו

 כאװענוג!, איבײטרע די װארזם ׳נען
 ראדי״ אלע םון מוטעד די איז װעילכע
 ‘סײ 1מײ לױט ,vn באװעגומזון, האלע
 װןט װאס כאװעגונ^ אײנציגע די ׳נוגג

 דורלן טלא^ וידרױיטער דעס כאפלײען
i קלאס ארכײטער t יענדער. אלע

 י1 •ון נאורײאונג רי פאר גל»דײ דעי
 סלחסח״*״• חד •ון •ריזאגלרפ •אליאיאל

 ח*י' •רעזימג• נאר אמארקלר. אלץ װעי•
 ׳אמי ועמענדיג. ניפ אלץ זיך מאנפ דינג

 *'*• קענלן לר װעמ לאנג װי ייך, פרלגם
 מי P® ילאנג0• נרויסען דעם גארירען

 יון סייגונג? עפעגאלינלר אמעריקאנער
 1סל װירוס ? מ׳יר דער םאקל 1אי װאו

 'jf צלחנדליגל ךי יון דעכס׳ען, ב**ר״א
 1זי? ני® זינלר ?״נען װעלכל דערע,

 ןלץ גאך מלן חאלס ׳דעכס װי ״מארברענער׳/
 סלנ• די ו# זײן, דאס קעין •דײפן? אין

ירונג פיגע  א«א»«ןז •ארןןײגיגפל n •ון ר̂ן
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n ^דע״ הײסעטע די ״עטאײוסט
 רעזאלוציע די ארױס;ערופען ד׳אט נאטע

 ■אליטי^ער ?סענדיגעריזעינסט פאר
O'WOVD, רוסט װעלכע רעזאלוציע א 

n אײ אן אמאדזירען צו קאגסעדעגץ 
 1M2VPH2 זאל ןיעלכע נ״טעײיארט"',

ץ ״י  דינען װעלכע ■ארטײען, איטע נ
;דױסײזאויטאי. דעם נײדע

v זעהר :rw א־;ױ אין ;עדאנחעז 
 געװאדען אדױס;עבדאכט זיעען טעגטען

 דעד פאר גערעדט האנען װעי״כע ר/ מיז
 גע;־ די ;עװעהגליך וױ און דעזאלוציע,

 ׳ארױסבדע;;ען געטדײעט האבעז גער
 בא־ דזאט עלע^אן לעצטע די אז

 זײ .•ועלכעז או̂י ׳׳*ע;י דער אז וױזע^
 א-;טע- :ודן ױע; דעד — איצט ;עוזען

 ׳שונאיש באיןעטפע; און פדײגד ״שטיצען
״ נעסטער. דעד איז —  ״ציגוד ז״געז ז
®p אז גלױבען, די זי;. לעצנדלז דיעד 

 ארבײ״ די װעלען״ טעטאדע דיזעי דודך
 פארט־ע־ עדדועהלעז פא-־נ״ערס און טער
v װעיען װאס טעד, v i\ אינטעדע- די 
i סען t שאשער, די* pc דאדוצי־ די® 
 ;ע- םרא;ע די האט טען װע/ און דע•

 ישטי־ 52 זײגען אפישטיט־:;, צו ;וסען
 אר- רער פאר געדואדען א«;ע;עבען :׳ען

 שטע;די;עיזעלבסט א pc ;•;יזידונ;
דאגענעץ. pn 64 *אדטײ
 גלדאנח דער איז ״זעהט, אדזד וױ

 א־נ״• א״גענע אן בױען צו װאונ״ש או;
 פדא־ ךי און ״שטארק, ;א;ץ יזארט1טער״

 אי־ אלײז ;זידי; דעלענאטען ;דעסײוע
 ;רױסער דעד פון געװאדען נערראישט

אגהעמער. צאהל

 ארבײ־ יאליםימע בססשסענרינע
 ד?ר- נעםארט ניס האכען מר-יארסײ,

 ניר. קאםיםע. דער םון וחצרעז שסיקם
 ביי געהאלםעז אכער זין האס חיםינג
 סויע זײ געהאם חאמן וײ אז וײנס,
 רעזאלוציעס איע טארוואדטען *ו ותכם

jn. אר^נבחנננען «ח rn אײנענע 
םאר־ חאט דאס סזנגדאןדעס. ממא

 ■רא־ אוץ םוםעל מםײזעל א אורזאכס
נעיזד אנדערע אלע כײ װי און, םזנסם

 בײ כייר האבען װעלטען קײן אלזא,
 איבערגעקעהיט. דט יזאגפערענץ דער
 נעמאכט דט איז רעװאילוציע ק״ז נ״ה

 א ציהען נאר יױל איך אגער געױארעז,
 תאנפערענץ דיזער צוױעען ■אראלעל

 געװא• נערופען איז װעיכע יענער, און
pc ;jn דע־ אין גאמפערס ■רעדדענם 
די, פיין ■ראצענט 90 .1919 צעסבער

 אױןי קליװלאגד אין נעװעץ זײנען װאס
 אנטײל אױף האבען קאנסערענץ דער

קאנטערענץ. יענער אין נענוכיען
 רעאיר די ײעז דאז נעװען איז דאס

 עלאנגען־ איהר אױסגעהױבעז האם ציע
 אגיטאציע םאר״שירייטע וױיט די קא■.
 ^טורטט;y; האט *■"tr \vm״ סאר
 זיך האבעז כחות םעסטערע אלע דועז

 ױניאנס, די צוברעכען צו פאראײניגט
 אט — ארבייטער-אדנאניזאציעס די
 נאט״ פרעזידענט האט צײט יענער איז

 קאנפערעגץ א צוזאםעננערוסען ■ערס
 טיט זיך באראטען צו װאישינגםאן אין
 אם װי באװענוגג, דער pc פיהרער די

 אטאקעס די צודיקצױשלאגען בעסטען
pc כחית. פינסטלרע אלע די

יע־ אויוי נעוועז אױןי דאן ביץ איך
 איז זכרון מײז איז יזאנפערענץ. נער

 עטליכע די זעה איך בילד. דאס קלאר
 םאר- אדבײטער״פארטרעמער הונדערט
 נאף די װעגען רעדט מען זאמעלם.

 יאלסער םר. םיז אטאקעס םריישע ד*ז
 קוי־ די בעגען אינדז״שאנקישאז זײן םיט

 העדם גאל ביטערקײם, לעז־מײנערס.
 פיהלם דאך און רעדעס. אלע אץ ן.׳ך

ף ,־־ס‘(*״ י ו פ י ײ .)12 ז



פון .ערװארטען ארכײטער די קענען װאם
? בלאק״ ״פראגרעסיװען

----------------------------------------- ■ .........

 אין ככילי רײתעז ײןאלע1רא די א*ן
 הערשט בםרט רייהען אדב״טער ד* א.ין

 ‘סצופרידע;4® נרדסע דואידע א
 ג״ופע ■ראגרעסײוער דער כייט הייט

 װאס ?אננלעס, *מערײן#;עם דעם םון
 אפנעהאי*־ איז װאס ?אנםערענץ, דין נײ
 ניט איז װאשמנטאן אין געװארען טען

 באשטיסטע קיין נעװארען אגגעגוטען
 רעפארםע, אלע ®ראצראסמ. אוב״סער

 כײ געװארען פארגע׳עלאגען ?״נען װאס
 *Mf גרופע לא״םאלעט ?אנענאנטער דער
 רעפארסען ®אייטי׳טע מכוח געװען נען

 קע־ אל1 װאס אך1 אײן ק״ן ניט אבער
 אלס וחוחנן אױסגעט״טשט אפילו נען
 װאס סאר פיאגראם. עקאנאסישער אן

? אזױ דאס איז
 ריכ״ איינציגער דעד אז ׳טיעט, פיר
:דיזער איז ענטפער טיגער

 ארב״סער אםעריקאנער די װײל
■ראגראם. שום קײן האכען אליין
 םארזאכיעלט זץי ד.אט װאס גרויע די

 װעגען כאטיאכטע; צו װאשימטאן אין
 געזעצ־ פי־אגרעסױוער םאר סיטלען און

 אנדעד גא;*< א אין געװען איז געכומ,
 זיך וזאט װאס האנפערענץ דער וױ לאנע
 געעפענט שפעטער טעג צענדלי; א פיט
 »;* יאםאלעט דער אין סליװלאנד. אין

 םארטראםען געװען זײנען םערעגץ
 עײ שײן זיינען װאס אזעלכע בלױז

 קאגגחגסל״ט, כלויז בעאםטע. װעהילטע
 זײ־ בעאכיטע סטייטס און סענאטארען

 אײננעלאדען לאנם/ןרעגץ יענער צו נען
 באשטא״ איז ■ראגראם זייער געװארען.

 <ע• װעלכע אױסגעפינען, זעהן אין גען
ז זעצען י  םארצו־ וױג״טענסװעדטה עסא

 שוין־סארגע־ װעלכע סאר און <עלאנען
 וױנשענס־ איז עס געזעצעז שלאגענע

 האנ־ צום װי אזױ ארבײטען. צו װערטה
 געװאדען א״ננעיאדען זײנען פערענץ

 שייז איז כעאמטע, ערװעזזלטע בלויז
 ארב״טער קײנע אז זאגען, צו איבערע

 געוחנז״ ניט דארטע; זײנען פארטרעטער
 האבען אזעלכע אלס ארכײטער, די וױיל
 עס ערװעחלט. דט קײגעם ערנעץ אין
 איז װאס א^־גער געװען דארטען איז

 סאר םון געירארען ערװעהלט אפיציע^
 סענאטאר — ארבײטער, און םערס

 פאי״ דעם אױף ערװעהלט שיפסטעד,
 מינײ אין טיעקט, טארטי לײבאר םער

 םאר־ קײן ניט איז ער אבער — סאטא
 די װאס ארבײטער. קײן ניט און מער

 וױייצ יא, ער װײםט װילען םארמערס
 באשטיסטען א לאגג שוין האכען זײ

 םין ליניע אנגעצײכענטע אן טראנראם,
 אײנינ דינען אלע װעלכע אויף ארבײט

 לױםיג, װײט זעהר נימ איז װעלכע און
 ניט איו ײילעה ארבײטער רי װאס אבער

 איבערדעם און קײנעם, צו באװאוסט
 טאלי״ םון הערען כיאל אלע איהר וועט

 די צו גוט ״זײן װעגען רײרען טישענס
 אפאל מ׳םלענט װי פונהט ארבײטער״

 אויוי הארץ גוט א ״האבען װעגען רײדען
 מעג־ פדאגרעסיװע טעהר רי אידעך/..

 מײנען פאליטישענס די צוױשען שען
 דיערע טיט עהרליף און ערנסט אפשר

 אב־ער לײבאר״, ib ״פעיר זײן װעגען רײר
 דעםיניטױועס עפעס באשטיפטעס, עפעס

נימא. איז
 דעם פון בלאק פראגרעסיװער דער

 פארנעשלא״ האט יואנגרעס אפעוײקאנעם
 רעפארמען, פאליטישע נײע פאר א נען
 הא״ ״עלעקטאראל דעם אפצושאפען וױ

̂ש״  שטיםען זאל פאלק דאס איז לעח
 וױיס״ און פרעזידענט דעם םאר דירעקט

 אנדערען אז דורד אגשוטאט •רעזידענם
 אױך ניט. מ׳וױיםט און ניט מ׳קען וואס

 זיר זאל קאננרעס ניײערותלטער דער אז
 ער װי םריהער םןי א צוזאסענקוסען

 דער איצטער. צוזאסענקוסען זיך דארף
 פרעזידענט נײזןר דער װעלכען איז טאג
 געביטען זאל װעיען אײננעשװארען זאל

 םון געװארען םאמעשלאגעז איז װערעז,
 זײנען דאס כלאק. פראגרעסיװען דיזען

 ניט וועט קײנער און אױסבעםערוננען
v װארט קײן זאכען m\ .פון אבער זײ 
 זײ דינען וױכטיגקײט נוואלדינעי ?ײן

 אודאי ארבײםער די צו ניט. קײנעם צו
 דיעד געזוען עס װאלם ניט. אודאי און

ת! קלענםםע א ז
 האט רעפארמען קלײנע «אר דיזע חוץ

 באשטימטע א בלאק פראגרעסױועד דער
 םון פראגראם וױכטינע זעהר :ראד און

 לאנד. םון פאדמעדם די לםובח ארבײם
 אגריקולטור די האט בײשייעיצ צום אט,

 װאר לעצםע סענאם דעם פון האכױסע
 סע־ פון ביל א ױנםטיג באריכמעט שױן

 הונדערט באוױלינע צו נאריס, נאטאר
 פאר ^)100,000,000( דאלארס סיליאן

 םיט׳ן קאךיןוריישאז, רענירונגס א
 סיז םארקױף דעם םינאנסירעז צו צװעק

 הױ«ם דער פראדוקטען. אגריהולםור
תן פון צותין  די העלםען צו איז ביל די

 פארמויפען צו פאדסערס אמריקאנער
 אײראמאישע אד^ יחןדופםעז וײרע
 בי- און מןסער סאכעץ צד אױו• ׳סערה
און פירות די אײמןד^יקעז דאס ליגער

W* 20ח ?אנ*ציעגץ לן-מ^עג׳ס V• 
y;i ע י ׳ י ט ר ײ א נ ע  •רן^ז׳ *
ײיי ז?נען ®ארװן• — א^דןן מ  1 ײר י

ר קפן לו בעיגער װי  אײמעלא* ניםו **י
; דען ר; ן ו עי יס ג ײ—צ א  י

 •ארען איבײפער איגאניזירצע די װאפ
 די װע-עגד ךײ, §ין ערװאיפען גארניפ

.1® א קריגעז ®^רמעייס

מײמאן. כ. פון

 ײ1 העיפען צו אין לים, כיעכר תנואות
װעגע/ אנדערע פאר^ידענע םיעלע אין

 דײ מלואות סאכצן װעג*ן געועצען
 פארמעיס די צו רעדרוגג דעד פ*ן רעקט
 געװארען פארהאנדעלט לאנג שױן זײנעז

 אײמע־ זאגאר שוין זײגען אײניגע און
 םון העיןער, סענאטאר געװארען. פיהרט

 גיכען אין גאר אן פארדכערט, לענזאס,
 כילס לרעריט ;אך און נאןי װעיען
 װע־ דורכגעםיררט פארםערס די לטונה

 ־,דעםי; עפעס כאשטיםטעס, עפעס רען.
 ׳ײאף יעדע כרעט געטאן װערט טיװעס
 ייע* דער םארמעיס. רי פאר טאג יערען

 קאנגרעס צום ט/גסעדזש זײן אין זירענט
 איג״ די דערפאנט זאר עישטע די האט

 דער װעלכע םארמערט, רי פון טערעסען
 זעי־׳ן און אױםנעדיפען דארף קאנגרעס

חרנפיחחנן.
פ־אג־ א טכח עפעס איז װאם אכער

ארבײטער? די םאר ראם
 יא־״ צעגדלע לעצטען רעם אץ ערשט

 צו אנגעפאנגען םארמערס די האבע,־ רען
 כיז אמאניזאציא?. םון סטנים צײגען

 םארטער דער איז צוריח לאנג ניט גאר
 אונארגאני- אזױ געװען אטעריקא אין

 אנדערע אי*ע אין דאס איז ער װי זירס
 יע• ארט דער װעלט. דער פון לענרער

 איז פאיטער רעם פון שאפען און בען
 צונעיאסם נישט נאטור דער פון
 ארבײטער די ארגאניזאציאן. צו

 צו אנגעהױבען ערשט זיך האבען
 קערפערשאפ״ נרױסע אין ארגאגיזירען

 אריע־ איז פראדולציאן גרױס װען טען
 חונחגרטע װען קדאםט; אין געטראטען

 נעמוזט ד׳אכען טענשען טויזענדער און
 די נאר ניט װען צוזאמענארכײטעז;

 מװא״ דיען טיליאנען פון אינטערעםען
 צוױי- צום אײנעם עהנליר נאר ניט רעז
 באדינ- נױטיגסטע סאטע די נאר ׳טען

 געווארען דיגען ארבײט דער םון גומען
 גרוײ גױאלדי; פאד ראסזעלביגע כמעט

 נא־ די איו פארטערם די בײ סאסען. סע
 און ■וואהגען, און שאםען דעם םון טור

 און באזונדערער א לעמנן ארט נאנצען
 קליטא״ כעאנראפיש/ פארשידענארטיגער.

 םארשי• פון םרוכטבארקײט די און טיש
 םאר״ די אויף זױ לאנד, שטיהער דענע

 פאל״ א מאכען פראדױזטען שידענערלײ
 אינטערע־ םון אײנהײטליכקײט קאטענע

 אונםעגליך. כמעט פארמערס די ביי םעז
 ארגאניזירטע םון צאהל די איז דערפאר

 גע־ צוריק לאנג ניט גאר ביז פארפערס
 װען איצטער, אםילו און ׳נול כמעט װען

 געגרערעט שוין ריאבען םארטערס די
 נאף ?ײ זענען ״גרעינדושערס״, זײערע

 צאהל דער מיט פארגלײך קײן ניט אלץ
 םון םיטגלידערשאפטען ארגאנידרטע פון
ױניאנם. ארבײטער גרויםע די

האבען לאנד פון פאליטיק דער אין

ך  גאר ניז פארט^נרפ ײ
IM (ווש*'למ צורי? P  m  *p m 

ג אדגאדױיטו מי לץ ^ י נ ר  ח ^
P *לל חאמנן •אליטישצגס m  W W ti) 

tn גוט א חאנען p & m n  r ^ n,
̂נטחאן אנער W חאנ^) די פאר ג it " f• 
i ארנ^טעי- די פאר וד וױעינ אוױ f f* 

̂ננפ H T פארט*ר& די אנזןר חאנען ט f 
״,•אייט צו נעשטאק גאנץ געטאן נעחם
w /!שוח יו| איזציא m  * W ײי 

״ כיט ט׳חאט P י M P m\ חאגד- צו 
 דרך, אנחןר »ן אד«י גאנצצן אץ לען
ול אױזי דם וױיס איף מ וױפ̂י | 
 פאמצשיא(^^ אדצר *עוצצען, נײצ

p געזעצען m באטת ffW m פאר־ די 
 אנשטר^מומ אן עמעט או אנער ׳טערס
 — fPtPpn צי די געטאכט װערט

 טײנונמן אורי קײן לעגען דעס גען
דין, ניט

 פארט, טאקע י-אס הוכיט ;־שע וױ טא
 ארבייטער אמאדו״יטע די אױף װאס
דג א:ױ דך טען לוקט די  װאס אוס, י
 פארנלעגדען צו די ניט אפילו זוכט טצן

'אױגען רי {
 צוס ולאס טע,ײןוױרדיג, ;יט עס איז

 ״®ראגרעסיװעד דער פון קאגפעיענץ
 אײמע- האט לא־םאלעט ױאס ;רופע׳/
 אלמ סון װאשיננטאן אין לאדען

 0ווא די און כעאטטע איצטינע
 ער- עלעקשא; לעצטען אין די;ען

 לאנדאן טאיר דינען געװאיען^ װעיזלט
 אײגגע• דט אפילו בערגער וױקטאר און

 אז וױיס איך טילא, געװארען. לאדען
 אײמעלאדען ;עװען ואל לאגדאן װען

 גע״ ניט אײנלאדומ די ער װאלט װערען
 געהן ניט jyp ער וױיל אנגענומען, ױען

 סארטען אזעיכע טיט טיטארכײטען
 !אוחנר• דער פינטשא, װי ,ראדיקאלען״

 צו חאט לאנדאן •ענסילוױידי. פון נאר
 סאר^ען אזעלכע צו צוטרויען וױיגיג

 לאנדאן׳ס דט אבער פרא;רעסיסטעד/״
 אמט?רע־ פאײציאן בעמער׳ס דט און

 אינטצחד דיד װאס איצטער. טיך סירט
 םון האנדלומ די איז םארשטעהן צו סירט

 טיט״ארגײטצר. דינע סיט לא-פאלעט׳ן
 אױסגעםיתן וױרקליף וױלען די אױב
 נרײג״ צו אום טהאן צו נױטיג איז װאס

 •ראגרעסײוער^ טעהר און בעסערע גען
 וײ זאלעז װאס פאר טא געזעצגענוג;,

 קאנגרעס״ צוױי אזעלכע אײנלאדען ניט
 נער״ װיקטאר אין לאנדאן טאיר װי לייט
גער

 למט ענטפער דער אז #שײ:ט טיר
 דעם פאר ׳עולד די אז און אויןי, אױבעץ
 אר״ די אױוי ווערען געלעגט דארף אלעם

 לןײנער אלײן. ײמערורב> גאדזירטע
 ניט. םארערט רy װאס ניט גאר קריגט

 גאר םאדערען ארבײמער אתאניזירטע די
!פאליםיק אמעריקאגער דער םון ניט

 האבען פארמערס n וױ שגעל אזױ
 א אין אמאגיזירען צן אננעחױבען זיך

 •ארטיי, •אייטי/עער זעלבסטשםענדיגער
 סארכאיען צו געלומען איז ןײ אוץ
 אנגע• און דאיןאטא, נארטח סטײט, אײן

 מאכם כאדײטענדע א צײנען צו הױבעז
 האט נלײך אזױ ׳סםײטם אגדערע אין
 רעכע״ צו אננעהויכעז זץ־ טען
 הא׳ וײ איםת, זײ. מיט נעז
 צו באגאזש פאליטישמן גענוג ניט בען

 פיס אימענע די י1אוי שטעהן בלײבען
 יע״ כאזונדערע קײן האכען זײ פאליטיש;

סאײ באזונדערע קײן פילאזאםיע, בענס

|< 6̂> ^טױטל!^" י%»> ן
ד י. פון ע ל ד א

A

S

 !םיינע שעפעלאך אריםע א,
 ; טײך ב״ם לאנקע די איז שעדון װי

ײר בליםעלאך און גראזען םיט  — ר
 םיינע, שעפעלאך אריםע א,
ץ װארט עם א־יך... אויף שוחט דער שו

אך זיננענדע א  !טיינע פײנאי
 ;װאלד םץ זיםע חזנים׳לאך

שײן פון  — באשטראלם ניננאלד אץ זונ
 — טײנע פייגאלאך אריטע א,

באלד״. ק:םט יעגער דער י;עער, דער

 !ריינע םײכאלאך חהעע א,
ױ  ;זשוםם איהר חייליג ווי אץ שפױל ו
 — פארשםוםט ײערעז װעם איהר ג״ך וױ
 רײנע, טייכאלאר רוהעע א,
»קוםם שרעקליכער א וױנםער א . !
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1 p *1 w.0 ftp*f/»^ ז י  fyt^yr, י

i«f* (»fi*iy lyjfyn ^ 4yftyji •^yv »y
ty״ i^ f אי• r f  i f, * iy’151,*** •»*,*, ״ ii f 

jj*r*f» •m1• ,vn ײו״ מ» אין 
fn וײ*iyi<<s‘'f  iy^yt4־^»rn^fi 
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o.9 אי״ז ױ .v״sw זיך אד,י וױזען r 
 £אד האמ• ;דײסזןן דעם פ-הרען דוזעז
 וױ ׳1אי £>-א;ע די -וניאן-שא®. רעם
 יואמא דיזער זאל פארם װעלכער אין און

 הופענ- איז דעם ײעגען > װערען נעםיהרם
ארנדתעי. דען

 לל9כ סקוזזל דענד «זם קומם
 קעמ• m באקומם און

װאלךישאן.
 םיס״שודס נרױסע ד♦ pc א״מר

a 30 #כאיל סלוי רענד אויפ׳ן nחר סעז 
 ודציען דזאז7« צזןהן װאס א-ז, צעסבסר
r א ;®,יױכמז n c לעמ« אין װאק״שאן 

 17י7ײ וראס כאזוכער, 7אי סעסױטענם.
 נ״נאכג^ אוהד 11 כיז באיל צדם ?וסעז
 ptto סיעצתיצז א כאקוטמן ײעיעז

 די pc כשניזזעז 10 ײיז נודעד^ » כדם
 םשעקם, די האבעז װעיען ױאס ייע,

 דזןם װאהיישאן פר״ע א באקופען ײע^עז
םעסיםקנם. •077 »'? זוםער ;עקססען

 n צו באיאמם םזמז-סעגם ■077 דער
 r סאס״עסי עס■7 מדײק״שאנאי ,«יײס

n* ®לאץ 17שעהנ זעהר א איז דאס  p 
 «077 צום נס-יװ״;-א.7י 1»י m ביויזן

 א אה יאנד 177א 2000 אימור באיאננס
 P® נחמ נ״ם א•? p® װאיד, ל7דיכס7ג
 ז״גען ■o 077׳r® םייך. שעחנעם א

 און ז7א״נר-כסונג י״םמסס 7•י פ«ראן
סיאדטמ״סס. מדש״דזנ•

\
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22 ראסאל ױניאו, װעסטאנעו פװ נאארד .tps ועו פון רעפארט
ײצ ן• c (׳ג־־ס .)7 ז

 י״עווטען ב־ים איז װאס יואכי״טע, ד•
 גע־ עױױירט נ*יטי;נ :##*ד עיןזעיןוטױו

 װעיכען אױ־י רעקאנ״ענדיױען צו װאיעז
e'h; 0 דעם פײעלען צו?r ױבי־ י*הריגען 

 האט י־ײבאוױץ, י, במדער• pc י־עאים
 רעקאטענדאציעס איוזרע א־ײגגעבראבט

 איבער האט באא״ר עקזעקוטױו דע־ איז
cm ט.4געלא;דעי

 םון כאריכט באארד דזיעאינט דע•
cm דעצעטכעי ?יטען *IFOUFJfi'iM V 

געװאד/גן.
 ארױסגע״ ח*ט דעכאטע י־עבעדעע א
 אמאדוא״ דעס םון אךבייט די רופען

 אױפ״ די ה#ט װאס ארטטענט8א:ס*רע’צ
 IU שעפער ג״ע ארגאגידרען צו ;אבע
 אגחאיטען און ױי אין אײגפיהרען זעיזן

 ח#״ כייטגיידער די נאדיגנונגען. ױדאן
 אזױ וױ דעס אױןי *פנעיעטע״ט זץ־ בען
 ?&ע״ אזעיכע ארום ארוטגעהן דארף כיען
 גוט ¥״ט דער ריט זאילען די כדי ■ער

 אד אױך איז עס װערען. ארגאניזירט
 איצט, ספעציעי אז געװארען, נעדריזען

 דעם טען כױז סעז*ן, נייעם דעם ערנ
 און *ױ£סעריחאכ*קײט םוי*ע יטענלען

װאך. דער אױןי
M «««I

1י,ז

 אינ־ ג׳נװאי^ן נ«׳*^ס«ן איז עס
e די ױיאד׳נז iyrnyjys פולם i r f r n 

efp o גאארד׳ם i r w i f r t f־yu ו* 
̂ן נ״ס ז״ן  אונ)«ר פון ד־טינג נעיוסט

״ נאארד עמ״נקוטיװ  פרא<« די |ys"yn נ
r i r t  • jf'y ff'jfjp f ;yiyn‘ אר׳ן#

eyni ffyo lyrnyeip גרינטי־ר n r*f 
tyiyn• רטyױyג

spyp״B ד זיך האטyדיט־גו ר yj־
.W W 'ie

(,,שעחנחאל י.

2441 w o r n  f f e y 'y a

 •רעס לעאגאוד ױ
יארס דו *ט״ טע23 איפט 42

קלאוקמאמןו אובײטסלאןןן ר פאר קודםיחנגען פראצענט ג
אר־עס -•א« טשע־סא•

- • - סט. ,יייד'*• .hi ־•בע״-טײן, עדע'םאז, סעם
י — — • ------ בט סטעגטאז 17ft נורשתײד, רעײין. ר

̂: יאהעז, ־,א -.*ויםאו װאיסטער, סעס ביארו־ײי איסט י־
р. .חא״םין איז העסע־ סים־אװסחי״ .,דז״,,x עױענײ זע־סטע 

סט־־ט סזטע א־סט ׳.7 ״.־;״וןר, א א־‘■*
- סטייט זוטע איכט ►־.4 ■עיםעי־פ״ ל
 -- סט. טע11 ד.א*סט » .,הײסאװיט״. א,יז “אי־עיןסאנדע קורצםאז, ך

— סט־יש נרין 140 י,אט■., תיאוח פזןיפע־םעט
— -—----— הטריט יזטע איסט ס.; סיגיעי, ם. חי־םי׳גיײגג, ס.

— ־ *-----— סטריט ראובטאז איסט ■i׳w רעינער, יאופנדאנער״
--------סט. יעסיענארר 11 קאסו., ?יאוק לואיאיםבוס ׳אי;ע.־ ©.

------------נראדװײ איסט צ8 סארקוס, אוז נוטיט־ןר סא'אס*ז,
-----------נראדוױי איסט 2t לאטי״ קיאוח ■אראדײז סאיאטאז,י

 כראדוױי איסט מ״־נ קאם«., ח-אויו קריסטאי אוז קאופםאן גויא, *ס.
— — — סיטיט סטע איסט ןא*. יעוױז, אוז טע:ע;כאום װארםאז״

------ כרארווײ איםט loo וױענער״ ארז נאידנערנ סאמיטצל*, ס.
--------־ — נראדװײ איסט 47 קאם■., יןראו^ אדען נאידשאיב,

_ __ _ בדאר־וײ איםס ט־. «או", אוז נראביאװסיױ ;*,,?*אט
--------סטייט ערררידזיש .?צ4 ׳•אידער, אוז יאסםע־ רובינהם־ין,

״ ״ סטייט טע12 איסט .׳:7 יןאם■., קיאוק עסהיםא א־־טםאז, ב.
-------------------בראדיויי איסט סל א־טנעי, רוביניטט״ז, סעש

--------סטייט יזטע איסט 802 קאסו., יר%ול, עםיײר יאנגסהט״ז,
— 0■ -- םטרים טע1ס איסט :to װ״גיק, אוז העסםאז ■י״ס, י.

ום,■ טאבאטזניק, — ------סטרים סנטע איסט ע״סטער, או; ̂ג
— — סםריט סטע איסט וס םרידמאן, און סערםאז םרידיאנדעי,

------ ~ סטייט א*סט*סוטע סן: טערציז, און װיענער ,,סיוצח
-------- סטייט טע11 א*סט !׳& לרונייש״ אוז קאניאז מערניק,

------ — סטריט טע1צ איסט טס ו׳־־1ה־ אױ. ראט־ט אנטעספסל*,
-----—-----------— סטדיט העסטעד 117 בי״וש, ר. *ויזער,

•-----— — סטײט טע12 איסט1 סס םערדםא/ און חאסס טיםצער,
״ _ סטריט טע1י_* איסט 18 טאטין, ב. ■ כענרז־טאםין, . _ _

----------------------םטרים װירט 2־. ריגדענכאום, לעטטנע״,
-----------סםריט «־*.טע א*סט »1 קאם«״ קיאוק בעי, קאואױ, א.
-----------םםריט טע11 איסט M םיםברער״ און װארף ריט-ט״ א.

-----------םטריט סוטע איסט «׳ע קראוז, ן;א, קר״נםאז םטא'יז,
-------------םטריט. דױױזמאז ior« בראס., נאידבערג שװארטץ,

----------•ריים װײװעריי סו כוכםאן, איז מאביז *צװאיםץ. סעש
— — םטייט טע11 איםט 40 קא«יאן, און מאיראװ בערעגיטטײז,

--------בדאדװײ איםט 4ft הערםי^ אוז יל״באװיט״ט ניגזבערג, א.
ױאכעז) 2( םט. דיװיזיטאז 4ר. נארדבעדנ, אײדזעענם. כיזנעס ם'ום,
----------------םטרימ ■רי;ס «4 ’ ׳אק'ין

—-----— סםדים נריז J07 בערקאוױטיש, אוז בױימאז םייטע־,
----------סטריט טע8 איפט ס«־. נארדאו, ארז הערער ס§עדבעי, י.

--------בראדוױי איסט 27 קאם«., ק״אויז קאםױרעעל ליאוקע־,
-----— — ברארװײ איסט 01 ׳ראס•;-, און רייוער סאיאםאז,

— סטריט םע12 םטיא 40 םערארניק, אוז לאטיגסקי קוריאגד. ס.
-----םםריט מפע איםט r»ft גוטענבערנ, און ײעהסיער לײבאיױט-ט.

— באוערי 344 האוז, קראוק סטא־ איידזעענט, כיגזנעס סאםעי,
-----םטריט סטע איםט r» נוטענבע־נ. און װעחםיער יײבאוײטיפ,

-----------------סטדים דיװיזיטאז 47 דו:ץ, דדט. ׳םע*דמאן ס
-----------------סםריט סזטע איםט 34 קאהעז, װ. ד. ׳ב'וש ר.
— — — סטרים טע11 איסט w נרינבערנ, אוז בעיסהי ריװײ״ י

-------------םטרים קרינטאן 102 יאױעט, און רובין •טאסנע־נ, ט.
 — — — — סמריט סוטע איסט א8 םײנםאז, עריאם ״::״ריך, א
— עװ. סעלאגד 33 קראוקסאכערם, באארר o;*<rt3 ריננער, דזיט. ס.
— ---------״אײ״ עװענױ 13 קאם*., לראוק מאד נרעגד וױים, ס.

-----סטריט דױויזשאז 123 ׳דארנברא!י אײדזעענט, ביזגעס םייש,
--------סט. דיװיזשאז 108 •ע׳שינלןאף, איידדשענט, ביד״עם ׳ם'יש

----------סטרים טע23 װעסט סד.נ קאט■., קיאויו בעלר ם־־וםםאז,
— ■לײם ױניװערסיםי 70 קלײנלאסער, און װײםאן אחעיםאז, ל.
--------םםרים םע17 װעסט 113 קאםו., קלאוק נלאוב טורינסקי, ם.
--------סםריט טע17 װעסט m לאם«., קלאוק נלאוב טורינסקי, ם.

--------סטריט םע20 װעסט 103 קאם•., קלאול םאדזגל ,,אנסזל בעז
--------------ססרים טע37 װעסט 134 םה., בראום, קאלינם, ב.
----------------םטריט טע33 װעסט 127 םוםמאז, א. ראלער, ם,

-----------סםריט טע32 איסם 31 ראזענכערנ, ה. סאלאגיה, דז*ש.
--------םטריט םע17 װעסט 135 םארסם, אוז פארסם נזןדבער, נ.

-----------סםרים טע22 ײעסם 129 זאלצבערג. אוז סיגנער ל'ײז,
-----------סםרים טע22 װעסט 129 זאלצבערנ, אוז סיננער קלייז,

----------בראדװײ 1333 קאםי., ללאול ס«^יאליטי האיצבערנ, ל.
— — — סטריט םע28 ײעסם 32 בראם., לאנדעסםאן לאהעז״ ד.
—--------עװ. ם״ינטטע 79 יעװיז. און םארנאליס װײסבעינ, י.
— סט. םע23 איסט 156 ראבינאוױטניש, אוז םהיליאס פרירםאן, *.

--------------------סט. םע23 איםט 33 לעיטנעד, גאלונטיטיק.
---------סטריט טע27 איסט 15 ׳אוז,רײםשעל סײםאן ע\זמאז, ם.

-----------םטרים טע17 װעםט 19 םאז, אוז םאלטץ װאורטצעי,
̂. .,o*ro םםי^מאז -----------סטריט טע27 ײעסם 28 העלער, ז

----------עװ. םעריסאז 112 באסאלער, און װאילאזי נלאהםאז, א
-------^-----ססרים םע22 װעםט 126 קיײנסאז, ה. עיזענהאלץ,

-------* םםרים םע29 װעסם 1סר. לןאםי., דרעס נעמאנאי ענײדער״
--------סטריט טע35 װעסם 151 יונםץ, ם. דזש. נוםעז, צעתאלא

с. .םסריט םע33 װעםם 127 םאניז. א. טוכםאז---------------
----.-----ססריט םע26 װעסט 127 קאםי., קלאוק ריאלםא בראדי,

-----םטריט סגטע איסם 24 עװאדץ, אוז ױדאװיטיש אקעןרםאז. ב.
--------ססדים סנטע װעםט 21 בלאכהויזעז. ח. דעםכאוױםמ, דזש.

-----------םסרים םע27 װעםם 34 בראם.. •אמעראגץ ב.־קעלער,
-------------------סםריט טע25 װעסס 164 םריעד, ה. םאנעי,

----------------סםריט טע25 װעםם :4 זאכגאװים׳®, ב. םערקעל,
--------------סםרים טע20 וועסם 134 ?.טינקעמזםײז. ארינאף,

עי, נ. --------------סםרים טע36 װעסט 235 םירװער, ל. ס. ?וי
-------------בראדוײי איסם 46 נאלד. אוז גאלדשםײז :ארבארא.

------------םםרים טע28 װעסם 47 ברימ אוז ראזענפקלד סילער,
--------םטריט םמ22 װעסם 16 לאם•., ללאוין רענאי 4יאצאװיםל

— — — סםריס מע23 װעסם 248 העלעל. און העיער ׳י4ױאר
,--------ססייט כת21 6וועס 22 ל'וױי, ארז נאלענבעת, ניםלעי״ י.
ו--------סםיים ם•;17 װעסם 15 לזןרנעד, pm פוחר םײנענכאום״ ם.
י--------ססרים םע17 וועסם 15 לערנער״ און פוחר םײנענבאונ^ ».

י--------------םטייט טע25 װעסס סס אראז׳ פאלס •י?ינ:ער,

אד־^כ עאו * ט׳עעיפאן
 ¥" ?ינעטע 305 פרע;ד, אוז נא^רכעיג *צלעכטער,

סטיי 1ט*2ר. װעסט ח>( ,לאכיפ ליאוק ר. ,y ר. ■ערעיםאן, ס.

-------עװעגױ זיבעםע ססיז זאלס, ׳רעא ל.
- _ םםייט טע25 1»'. װײננערנ, אוו דעי אינערט, ל.
-----עװןננױ זיבעטע r-oo רונעי, םאקס ניאססאן, ב.

 עװענײ םינפטע 2:46 װאלוי, ו נאםפיעלד,
 סטריט <־&&< װעסט 231 םאנדעל. און םילער לאהעז, ס.
— סטייט טע21 װעסט או: יײבאװיט^ י. םאנדע', פ.

-----ססייט טע22 װעסט סס םיישנײז, ג. י-עהר, ם.
 וי 2י סט. טע28 װעסט M9 ■אלאנסיזי, דזיע. נאלאיױטיש,

 סטייט צטע װעסט 1סר, כליערער. און םיאסטער םויזם,
^  װאגעזי 4( סט. 9*25 װעסט 28 נראס״ ליםף יעוױן, רז

 — סטריט טע21 װעסט 22 , נראס קאלעז עראנל, ס.

 *סט טצ17 איסט 11 לערסטאז, און לעסלער ׳ענײרער, ס.
ov י. irip סטלים טע8 איסם 07 קעסיער, און פערלאװ 
n״t. ו:טע איסט 26 (דרעס^ לאס■. קלאוק נערטרוד קאחעז 

 • י סםייט צטע7 איסט 14 בראס״ קלאריק ע^ענםאוי,
 סט־יט טע33 איסט ao קאס•״ אוו וױיננארטעז י. סאװיטץ,
 סט־יט טע19 װעסט סו; לאייסר, און ראראװיטיצ קארריסק,

 סטי צטע3 איסט 38 נראס״ קאיטעל בוײאנר ציםערםאז,
 — סטייט סו:טע איסט 38 קאמי., ניום װם. ניופחא, כי.

 טט 9*26 װעסמ Gift דאזנעה-אנץ, און םאנעל יעװארץ, רדט.
 — פטריט סוטע װזןסט 135 כראס., סוטיז אינריק, ס.
 סטייט טע2» איסט 11 האס«, קעסיקי נאט. ״־;••רעי״ ה.

^  - — סםײט m<9 װעסט 234 בראס., ראזען וױים, דז
 סט־ מ:טע איסט 104 לאם•״ ליאוק דזישעסיע נאלרריננ, ם.
 עסםריט סצט װעסט 32 נראס״ סאהלער סילויער, ם.
-----סט טע17 א. 13 םיללער, ענד רזישארעט םיליער, א.

— סט. טע22 װ. »: יא., קלאוק א. ע;ד ר. לאלבער, ע.

—------------כט. טע23 װ. 248 טורק, װיעער, א.
— ניאדוױי 1372 ביעבןר, ענד ראטםאן רײזטא?. ליווײ,

׳ז 2ד. - --------כט. טע1מ װ. go ,Jט••ננערr ענד ױאלף דראביצק/ פ.

46מ;.-----------װ*כעז> 2( סט. טע18 װ. ס נײםאז. אוירוױננ ׳ױלם ס.
סססר- —------------------עװ. פעריסאן 105 לא., קיאוק לאםי םרײד,

i.»־.7ft-----*--------כטריט םע1» װעסט 133 צאנקאםסקי. אײועקםאן, י.
26.25 — ויאכען) 2( עװ. פעדיסאז 105 טײער, ענד סימוערםאז ׳שערר, א.

5.00-------- סט. טע4ר. װ. 47 ייליעז, ענר אפוראפ^ר ׳שםראסכבערנ,
r נוארל, .סט בראאר 885 עפעטי^ז, ר. יעװיער, ר. n. ־>1ױאנ׳ 2י ft.io

15.50----------------— סט. סר.טע א. 73 בערנעטײז, ד. נאלדםםיטה,
31.00-------------עװ. טע1 ססח לא., דרעס גערעעל כעז רינאװ, דזיש.

סס,: — — י-----סט. טמ21 װ. 18 סוױרסלי, ענד םיליער נאםבאלי, ם.
2 25 ----------------סט. טע14 א. 231 ,23 נו. לאהאל װאנדלער, ה.

t so — — — —----------סט. םע21 װ. ססו ,1 נו. לאקאי רױױ/
5100--------------סם. טע17 װ. 12 יאטעראנטץ, א. ענד ס. האיטץ.

1800 — -* — ------עװ״ טע7 1.36 איטער, עגד קאראסטאװ העלרער, י.
1.71----------------סט. טע2ר. א. 40 דעיט., אםעריקאז םאזער, ב.

*75 —----------------סט. ססטע װ. no זיסיזינד, ענד האוף פזרטץ,
25.00 ------------------סם. לצםע װ. H4 קא., נאלדיז ס. קאהעז, פ.
23.00 -----סט. טע18 װ. סצנ נריװנער, ענד קוסנער טופערינסקי, ס.

ססס--------— $ט. סצטע װ. 32 סאז, ענד עטטיננער ל. ציםסערסאז,
25 18-----— פט. טע23 װ. 241 לא״ פאנום. אלטע וײינישטאל. ריײױד

צ8ס,:.-------סט.' טע15 װ. 42 כערלאוױםץ, ענד סטאר נערקאװיטץ, ס.

10.14---------------------עװ. םעדיסאז 72 נױגאסס, ם. פיטניח, ה.
47.50 ---------------------עװ. סעדיסאז 105 זײנלער, ה. לעײינםאז,

2.55---------------סט. טע24 װ. 142 נרין, ענד יאללאק אײזאז, ע.
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— װאכע:> 2( סט. סצסע װ. 11 רונין, ענד דיננעג׳עםײז װייס, דז׳ש.
-----------סט> y023 װ. ^24 קראטער, ענד יאםםע ראזעגבערנ,

---------------------סם. טע26 װ. 30 אלםחאיץ, ס. ׳שטײו, ס.

----------פט. םע26׳ װ. 122 אלעלםאגדער, ענד קיר׳שנער ראר, ל.

--------םט. טע20 א. 43 לייעיטץ, ענד ראזענטהאל בירענבאום, «.
--------סט. טע20 א. 43 לי«מיט״ו, ענד ראזענםהאל בירענבאום, «
----------סם. טע25 װ. 48 װחעילאו. ענר לאהען הירעענםראני^ ב.

ובאלאנם) סט. טע27 װ. 28 נאלדשסײ!, ענד ראזענםערד בעקענשםײז,
----------------סט. סע34 ױ. 188 סאנדלער, ענד װײנער לױוײ,

-------------------עװ. םע7 498 באנדלזןר, סאורים באללער, ל.
--------------װאמז) 4( עװ. םע5 46 םרוםלעם, כ םיםערםאו,

-----------.םט טע21 װ. 15 ראזעננערנ, ענד פרידיאנד ׳םאםס ה.
---------------סט.■ סע34 װ. 152 האםםאז, ענד צויזערטאז ייסס,

-----------סט. טע32 װ. 15 םײער, ענד בײנשםײז סילװערבערנ,
-------------------סם. טע27 װ. 126 שײנכאום, א. בארנשםײז,

--------------------סם. אםארגי ft3 ראזענשטײן, םײגססער, •
-------------סט. דױױזשאז 84 קלאול, ימ ענד ע. עפשםײז, סעם

------------------סט. סאםםאלק 63 האםמערשלאנ, ם. בלעם״ו, ם.
-------------םש. ספריננ 157 ראנדעל, ענד ױעלינסלי פאזקער, ם.
-------------------סט. טע4 א. 61 ׳?א. ללאוק •עיז לאיאװ, א.

-------סס. טע3 װ. 86 םאײאסקא, ענד באטםאז םורםאר, נאבריעל
----------װאכען) 4( סם. טע3 װ. 66 קא., יאגאז ׳װ. דנקענזא

------------------------סם. יע8 א, 2̂ ■יאטא, יא •ערראמי,
----------כרארוױי איסם 32 ■אלי, ענד נראבלאװסקי םענאכער,

----------------סט. דיװ>זשאז 49 ראזענבערנ, נראסםאז, םאקס
------------------סט. םע11 א. 54 זיםלןןר, ענר װאין• ריה, א

-------------סם. םע11 א. 55 װעבער. ענד סאננענבאום שוססער,
 •לייס װײװערלי io ,קא קלאוק װ. ענד ל. אײדזשענט, ביזנעס םישער

— װ*מו> 2( סט. םע10 א. 30 חאנאװיםץ, ענד נאידכערג לעװיו, נ.
---------------סס. םע10 א. 36 קא., נארםענס ז. ר. ם. קאהז, ד.
---------------סם. םע8 א. 53 4םימי< ענד ראסקיז נזאזא, א

----------•לײם ױניװערסיסי 60 שורי^ ערװארד נרינבערג, דזש.
----------------— ברארוױי 777 סאלאי״ עני- ■עמיס סאסס, ם.
--------םע.סם,11 א. 54 נראם., קאהעז ענד סנױם חוראװיםץ, ח.

ro א. a* איסםער״ יינלוס םאבאםשניי^ io .סס------------------
 —סם. םע8 א. 54 ענד^זאניז. אראנאוױץ אײדזש״ ניזנעס בראונפייה
סס. 8 א. 67 ׳«וױינח»פס ענד םיװאנער אײדזש., ביזנעס בראונפירי,

-------------------סמ. טע5 א. 802 װאסערםאו, גיםסיננער״ס.
------------עװ. טע6 35 קאסקיו. ענד חאססע סיטאװסהי, ם. דזש.

--------------סט םע8 א. 38 קא״ ליאוק װ. ענד א. כראונדםילר,
--------------סס. גת8א. 45 ײתיו, עגד כאנרלער בראוגםילד,
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כאנק נעשאנאל ריװער איסט
סיט*. יארק ניו כראדװײ, 680

אינטערעסט סועי:עי אוי,׳ onipo יעדען געצאתיט ווערט אעטערעפט
אזאינטס. ס״װמג אץ

טנגענוםען. פארגענינען פיט ד־ערען רעסאױטס קי״נע איצט אקאונט א״ער עפענט
.nyByn *ון $660 כאקסס דעפאױט סייןש

װעלם. שון ט״לען אלע אין נע׳טיקט װערט נעלט
 אר־ דער איז ביזנןןס״ ״אלטע אונזערע ניכען טיר װאס גאחאצדלונג די

כיזנעס.״ ״נייע אונזער פון װאקסען שטענדיגען פאר׳ן גוסענם

. ם מ ׳ נ י ל ק ײ ה

ג נ םי נ ע ל ד קו ם
י. נ. ססױס, הלינםאן 151 - האלל הלינםאן

 פערלארענער א איז ניט טאנצט װעלכער דער
 זײט־װןןן א אין ײצעז איהר זאלט װארום מעגש.

םאנצען? א״ערע פר״נדע אנדערע אלע
רדזע, עלעגאנט, א*ז סקול דענם׳נג ה״קלינ׳ם

 דנגע אנשטעגדיגסטע די פלאץ. כאהאבענדינ א
 סקול. דיזע באזוכען ם״דלעך, ארן באיעם — ל״ם
 א״נ־ זיך איהר אלם1 טאנצען ניט קענט א*הר אױכ

 ויך קענט איהר םעגליך. װי שנעל אזױ שרייבען
 םאנטאג, יעדען זעלכםט הײקלינ׳ען הערר מיט זעהן

.10.30 ביז 8 פון אבענדס, ־פר״טאג און מיטױאך

אינפארמאציאן. פיד קומט

! M. Heicklin’s School 1ס Dancing 11
1 CtlNTON HALL, 151 Clinton Street, New York, N. Y. |

פון דעדינערם \
ננם8פ«רל סו א װעועו קלײוער פרויען |
ו *־דעז איז טענער טאר *ראטעסיע טטע א |
 םיסעס םתיען, פאר דעזײגיע אין \
 קורם א קליידער קינדערשע און5
jj כמל־ א נױינם םקול מיטשעל אין 

 גתיםע א ייח פאזישאן ?דיגע
נעחאלט. 2
 נארםענס אװ לmםק נױטשעל די {
V ,נריי׳ םייפיננ, מםיח דעז״ניננ 
סליי־ םרױען םאר םיטיע »יז דיננ5
מי עטאכלירם תר. 5 w 80 אי r•

ערםאלנ. נדעסגתן דעס ^מיט
אידעען נײע \
סיסטעמען נײע \
םאטארען בעסטע \
רעזולטאטען כעסטע \
 PK טאנ אונםערריכם. ירױואט 8

 באדיננועעז. you סצאסעז. מאמענם
סוסם אדער OTfiwyf’yo אשריינט,

םולער סים בוקלעם םריתז א סאר 6
jrwonifijNi 9

*ין דעם^נםםרײשאן ®ו־ײע 9
S םקול. אוגזעד
פוײימאג און מיטוואר טאנטאנ, :קלאסען אװענט |
®ןול. דער אין פריי דעםאגסםריישאן 8

MITCHELL DESIGNING SCHOOL!
NEW YORK15 WEST 37lh STREET,

PhMf: Fits Roy 1674
Boston Branch: 10 llaywird Place
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ױפעה דער אץ װאהלען ר פון ועזולטאט
17 לאקאל ױניאן מאכעו

 17 ייאקאי* ױגיאן א:ע•יכ ר*סע• די
 ײא״א^ע פא- װאדדען אפ־-עיא״טען יאט

 י־עצטען ,1023 יאהד דעם שא- באאניטע
 איױ ;עיוע; א•? עיעקשאן רע״ שבת.
 ״ייטע־א• קיין נעי־אסעגער. א או; העעל
 אוךיןײ׳ געװארען געטײי־ט :יט א*ז טור״

 געװא־ אננעםירט ניט דינען קאטפײנס נע
 ניט צוױיםעל קײן רערםאױ כ׳יןאן און רען.
 ע־• זיינען װאס פערזאנעז, די אז זיין,

 גע־ האכען ,17 האק. אין געװארען װעהילט
 צױ פון אױסדרוק אטת׳; אן לרא;ע;
כיעטבעישיפ. דער פון ט-ױען
 :ערװעוד׳טע די זייגען פאמענדע די

 גאידין, אברהם -- פרעזידענט
 סעלטצע״ :ואיס - ױײנ-ןױעזידענט

פסד, י׳לאיס — סעין יעחאידינג  לי
הערילער, דז״־. ״- סעק. פי;א;ס

 בײ אפשטימונג רעפעדענדום
 דרעסמאכעד און וױיםט די

װאך־אדבייט ױעגען
a טז,י םון <ש*וס

 װאך״ארבײט, הײגצופיה־ען םעקטשװעד
 טיגיטופ פון עטאבעלירו;; דעד םאר און

 אנםא;־ דך װעלען — \ױידזש*סחײלס,
 דרעס־ און װייסט די וױ גיך אזוי גען,

 *פ״ רעםעדענדום א דזדך ײעלען, ניאכער
 צופרידעג־ דיער אױסדריקען שטימוג;,

סיסטעם. װאו-ארבײט טיט׳ן הייט
 ױ;יאז דער םון מיטכיליד ״יערעד

 צו אויםגעפאדערט דעריבער, װערט,
 ע• ג אדעד ר א פ ענטוױדער שםימעז

 װאך־ארבײט םון איינפיהרו;; די ן ע ג
איגדוסטריע." דעי אין

בא־ אױםין עדהילערו;; די אונטער
 זאל קיינער אז קילאר אזױ איז װאס ל*ט
 װאס װעגען טעות א טאנעז קאנען ניט
 צוױי זיך געפינען זיך, האנדעלט דא

 איינםיהרוכנ דער פאר אײ;ע קעסטלאך,
 געכען צװייטעז א און ׳װאך*ארבײט םון
 מא־ דאדםען װעלען מיטגלידער די און
 סעסטע־ די םון אײנער אין צײכען א כען

 גע״ דער אנ; באװאוסטזיין דער וױ לאך,
ריקטירען. זײ װעט װיםען

 פדאגע די דכעד, איז אבער אײ:ס
 טיט־ קײן און ערג׳סטע, א• זעהר איז

 ׳טא! אדער פרױ ׳ױ:*אן דער פון גליד
 אי״עטי״ דער םון אװעקשטעהן :יס טאר
 ױניאן דע־ פון טיטגליר יעדער מונג.
 באטײ- א״׳צטיטו:; דער אץ דך דארף
 ׳עד װאס זאנען חוטען ,זי“דא יליגען,
 און פראנע דער װע;ען דעניט ׳זי אדער

 כאיעטיטען װערען טיטנאידער די װי
 וױכ־ זעהר איז עס זײץ. עס װעט אזוי
 אר״ די םאר און ױניאן דער פאר טיג

 דער זײן ניט זאר עס װאס אז בייטער,
 אפ־ רעפערענדום דעד פרץ רעזוילטאט
 א זײן ׳עטימען צאהל די זאר שטיטו:;,

 צאהיל גרעסטע די זײן עס זאל נרויסע,
 װען איז ױניאן דער אין װאס ^יטיטען,

 געװארען. אפגעגעבעז םריהער איז עס
 דרעפ־ אלז וױיסט קײן דעריבעד, ׳זאיל

 בא״ זיך קומען צר פא־פעיעז ניט מאכער
 אפיצטי־ רעפעיעגדום דעד אין טײאיגען

• מוננ.
 װעט טעז װאו ״פולעג־פלעצער׳/ די
 װערען א;א:סירט װעיען יטטיטען, סאנען

װאך. נעקסטע

 הענױי * איטס עט כאדלדעצי״ט
״.,,כיי־ױערסט

אארד עיוזעייט**.• בעלסאן, א. : :
ע דד:.  רוש. ליפסק/ לואיס ׳.°ט״עיכטא:י

 אטלאכ, ‘ה. יעױענטאי*, ט. כיאיצתאװ״ץ,
 טאך, ב. ו״אד״עאװסל/ ״. י,עי*פא-, ל.

 וױיס• א. כטעטפעל ד. פ־י־טא• דזין״/
ד א ׳בלאט -  הײ• 4ל און *צאפירא א. ׳פ

טאי
 רעאענאטען באארד דדעאיגט א״פ

:;עװארען עױועחרט
 פטאנ- רוש. ׳בעלסאז א. ׳דין;נא א.

 טא׳ע־ א. און רעץענטאי נ/ דעוױכ״צ;
ראוױץ.
:ט־אכטיכ “פא

 ר. און העכט ט. נ״אעפסיי, דז״ע.
פא־טעע.

 גױנ״ <ו»רטײ סאציאדסטישע
 העלפען צו בױדא א דעט

 ביל- זײער אץ װניאגפ
ארבײט. דונגס

 יאקאי פארטײ, סאציאיליסטײעע די
 מײ יעצטען איהר כײ האט ׳יארק גױ

 צו כאשלאסען עקזעקוטױוע דער םון טינג
 צו כױרא עדױקײשאנאיל אן עטאבלירען

 די אין ארבײטער־ױניאנס אילע העיפען
 בייל- ארכײטער פון אמע^וגענהייטען

 כאזארגען אױך װעט כױרא דיזע דוע.
 אױך און לעקט^ורערס, מיט ױגיאן יעדע

 די סטרײק, א פון צײט אין רעדנעדס
 אימער םון האט פארטײ סאציא^יסטײצע

 די םאר ארבייט ג״צליכע די נעטאן אן
 דיזע װעט איצט ארבייטער־ױניאנס,

 װע־ םארשטארק טעהר נאך טעטיגקײט
 גע־ ערװעהילט איז צװעק דעם צו און ׳רען

 עטאנ־ צו קאמיטע ספעציעלע א װארען
בױרא. דיזע ^רען

 קאמיטע, דיזער םון ט״שערםאן דער
 בױרא דיזע פאדװאילטען װעט װערכער

 אגײ און יעקטיעורערס עדױלײמאן, פאר
 סע־ דעד מײקע^ דײוױד איז ;טאטארס
 טרימינג־מײ״ און סא־־יועפ םון געדזיעער

 םון מעמבערס אגדערע יד מניאן. קערס
 ?אריצק/ מאקס :זײגען קאמיטע דער

 מיילינערי און קאםען פון ורעדדענט
 איזידאר ;א־נטעמײשאנאיל װאירקערס

 דרעס־ דער םון סעקדעטאר שעהנהאילץ,
 שוב, ב. ; 22 יאקאל ױ;יא;, טײקעדס

 מיני און ׳ױניאן קיאוקטאכעד דער פון
• װאירקערס. טילענערי די םןו גודטאז,

 יוניאנס, אילע ערזוכט האטיטע דיזע
 אנגע- אין וזילפע האבען װייצען װעיכע

 ארבייטער־ביאיוגג, פ״ן לעגעגהײטען
 אין רעדנערס און ^עקטשורערם, לריגען

 צו װענדען זיך זאלען סםדײק פון צײט
 ביילדינג, סקויל רע:ד אי; קאטיטע דיזער

יארק. נױ פט״ טע15 איםט 7

 אינטערנעשאגאל װעלכען צו
? איהר באלאנגט לאר,אל

איחד װעלכען צ• אויש ניט מאנש עס סענ־ ױנימי ;̂הנפםצען דעם אין אײן זיך שרײבם און געחש — ׳ב״זל«ג;פ גומגוניצקוםען. ̂®ענדיג אװף װע» דאם — לעדענ®, I לערענפ אךן װאויגוגג *״ער פון מער

דרעסםאכער אה סקוירם
אן 23 לאסאל ױני

!ארפמעדהזאם

מיטינכען סעקשאן ■ מנעמ .
ױערען אפגעהאלטע; װעלען

שטאנ, ער סען28 חןם דאנער םנ דעע
ץ א בילדינג. פארווערמם אץ — טאול ד

ס ק אנ ר קאסינא לאנדאן — ב
פון םלכט די א־ז עם םארהאנילען. "t זיין וועאען םראנקן וױכטינע זעהר

פ־ט־נגען. דיזע נאזוכען «ו םיםנצידעד די

רו עהזעסוסױו א א 23 לאגןאל נ
ר, 71 ע ד אנ מענעחשער. װ
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 דעצעמנער, טען29 מאנטאג,
 ױ פאר טונ ױם געזעצליכער א

 און וױיסט און קלאוקמאכער
דרעסמאכער.

1.1 זיי« זון (׳■*ום

 או« יאוט דז׳*<ויגט,נ^ופרד דעם םון טאר
 נ«וארדם עשזעשוטיװ *לוו װעין װיםען,

 טןו;טאג «ויואצס אוחראכער‘?׳ די םון
 אין ל^מיטעס ארױס׳פיחען םריח נאנץ

 •W די ואטרוצירען *ו שאו־דיםטריקט,
 » טרעפען װעט סען אױנ און )פער

 װעט טרנײט, דער «ו נעחן קצאוססאכער
 נטארד״ ״גריװענם *ום. װערען גערופען ער
ודל נא׳פטיטשט דערפאר װעט ער און

רעז•
 אױםגעפא־ אייך IJnjm גצייכען דאס

ט^נ* דרעםדאנער און װײסט די דערט

wyminvwM׳ Vi'vmn'vu
«1 טאג דM 1 »רנײט«|. » ' * 

קרי• 7*ר*1 טױיד ר«ם אין ארנ-טער
ו-------------- ־“־ ״

/1׳
m .......... .״. ..  _ r ד׳וי »ן

tm אירמנד ױניאז ffwt M711 אין יידאן יי ײיו טויי׳ sid*ov am כא»וג
n גצ״ר וי׳נט n v i\ א n w w.

rnni,\ ,11 •יאמײינ׳נמ די אציא*
im ווײסט די m ip  ,tn iM n m i im 

ev ארנ׳יט. ד«ד •ו געד׳ן ;יט טאנטאג
ײ *«דאו tit אינטער«ס«ן די אין איז * 

 ױם• תר it טר״ד•, דימ אין נייט•.*
m»י»טלױ טונ«ןל n  r w nif.\

אײנגיגדער.
136 ihnty St., New York, N. Y.IKUrn

ױניאן מײקערס רײנקאוט
י• װ. ג. ל. א. 20 ללאלןא

עלעקשאן
ס^יתיס׳נו װעט גאאמטע כאצאחלטע ניט און כאצאהיטע םאר

דעצעמבער, טען.23 דעם שכרז, דיזען
 םטר־ט טע17 װעסט 22 ױני#ן, דער פון אפיס אין

 אװעגט. אץ אוחר ס ביז מארגענפ io פון קאנען מען װעט װאוטען
:נאיאט אױפ׳ן ער׳ט״נען ױעאען סאנדידאטען פאצנעגדע

מעגעדזשער פאר
װ׳מסצער צואיס און סעמוצם ס. ארטור

טרעזשורער סער,. פאר
םרידסאן סעסועצ

דעלעגאטען כאארד טױו1עקזער, פאד
ױימערנ׳אן צוא־ס זאאאטארא,■• צואים נאװי*קי מאריס

טשערמאן פאר
נינגאלד דוד

װײס־טשערמאן פאד
נאצד׳עטײז היימאן

 פיקוס היימאן
 צױױי מאע

 פאצינסיז־ מייער
 װייננארט א.

 װיינכוים דדטא.
pypn רובימזטײן

 א׳מעיניאן סאצ.
 דװעץ פיצי• פארטאן נ׳איקם

 םײנגאצד םעם
 קארצ דײזו

הײרטיױט׳ש ס.

 ראט׳עייצד ס.
 דז׳טעקסאן ל.

 כעריש נענז׳שאסין
onto זדיטיער 

יטטמ. נע;י
 וטר#?|1אוגטעי סעסבע־ יעד׳ני איי סיטינג סעפנער יעצטעז דעם סון כאשיופ דעם יױם

W דעס אין זיף נאטײריגעו ניט םאר די*?ר צװײ ?id שטר*(י א אונטער f p V ױקר^ן רערום 
m?#יװ אוו ערערש•? רעס אין אנטײ? אז ;עטעז צו אױמתפ^דע־ט םעסכערם די nt נעמטע די 

צײט. ?•מד נעהסטען רעם םאי י«יזאל אוגזער סאיװאיטע? צו נעסטען אס ?יף יאסען ױ*ס

.20 לאקאל פון קאמיטע עלעקשאן די

סקדרפמאכער
כאספאן פון

 א געגוםען ה#ט י םאבער סקוירט און קלאוק די
ב^סםןזן. סטריט,1 עסעקס־ 15*17 אין בילדינג ־פלאר3

 *16 דעם פײערען םיר װעלען געלעגענהייט דיזער בײ
ס* דער פון עקזיסטענץ דעם סון יזכילעאום יעהרינען  ̂ב

 אחױן דאס װיסענדיג אץ ;ױניןמ קלאוקםאכער טאנער
דעם אץ אונז *ו באלאנגען וועלכע קלאוקםאכער, די

 ואד װאס קלאוקסאכער, זיך געפינען םאםענט, איצטיגען
 קלוזוקםאכער יעצםיגער דער ״ציגעל״«װ געטראגען בען

מיגעשטא״ זײנען װעלכע אץ זנוריק, י«הר is סיט ױניאן
 םזל זײער געטרייעט האבען זײ װײל דערפאר, כלויז נען
ױך. פאר כיזנעס אין

 אלע אדײנצונעמעו באשלאםען מיד האבען
*רע• און קאטערס פינישערס, אפעדײטאדם,

 אנ־ tt®• אינישיאיישאן דאלאר is פאר סעדס
 כמ דעצעמבער, ?טען5 דעם ?id פאנגענדיג

.1923 יאנואר, וטען5 דעם
 אױסנעסאכט קאנען םעםבערעי• םאר אפליקײשאנס

 1W7 באאארד, דזשאינם דער פון אפים אין יעצט ווערען
 בןמרד, דדסוינט דער פון קאםיטע א דואו סטריט, עסעקס

 םיטען וועט לאקאל, יעדען פץ אײנעט פון באשםעחענד
מפי^ אוניער אין אװענט םיםװ«ו יעדען

 7נעי די אויםנוצען ווע׳ם איהר דאם האפענםליך,
 1פו םיטגלידער ווערען און אײך ניכען םיר װ*ם נענחייט,

נױר, פארבלײבען ױניאן, רער
גרום, טדײד־ױג*«ן םיט

מניאן מאכער סקױרט און קלאולו באארד תשאינט
כיזנעס־סענעדדמד. *אדיקער, א.

G E R E C H T I G K E I T ־ ־ O U S T I C E )

̂י נצמחי החז
אר*ח. ולא

#.) (אױג,
«1 b?זיף »יר ד«וי*« ק>י• גע̂עכטיג״ ״ 

ן י*»רק, י י י ̂•לןזןן. *י■ ייחר װן

p t w■®? מו ר ו #ון א ע ס אינםערנהשאנאל ו או וואירהערפ נארםענם לײױ ױני
PRICK S CRNTINew York, Friday, Dceember 2!>, ,1922 , ״V*יעצעםכער טע|29 םרייטאנ, l. IV , No. 52,

שטימען דארפען דרעסמאכער און וױיםט אלע
.װאך־ארכײט ױעגען

V ׳־■
 דאנעדש־ און מיטװאך דינסטאג, קומענדען דעם ®ארקומען ױעט אפשטימונג רעפערענדום די

שטימען. קאנען װעט מען װאו פלעצעה ױ — יאנואך. טען4 און טען3 ׳טען2 דעם טאג,
ov װען ׳םע; די זיר דעמעהענטזרען 

 װ*ס <«ו?אלס, אצע םון מיטגצידער די
»ן ״  נא״ דז׳»ו*ניט »וס •ננע׳!וצ<וסען ז

 יױ דרעססאכער און װײסט דער פון ארד
It ’i קוסען דארםען װעצען יפרס, נױ אין 
 װאדט, ו»«ר ז<וגען שטי^אסטען «וס

 וױיטעו זאר ארנײטס־ס־סטעם װעיבער
 זײ ;אינדוסטר־ע זייער אין נציינען
 וױ־ *י ארױסז«ו;ען, דך דארסען װעצען

 נאנ• םון ״שהיאפען זיין וױיטעד זײ <ען
 זיי אדער שטיק, פון ארנײטען און דעי״

 ארנײטען וױיניגער, <ודער רעחר וױצען,
 אנפא;;ען הײסט דאס — סענ׳עען, װי

װ*ו. פון ארנ״טען
 יאנואד םאנאט דעם פון עגדע כ״ם

 דער *וױ׳פען אנרירענט רער אױם נעהט
 די און ױני*ן דרעסמאכעד *ון ױייסט

 אינדוםטריע, יער םון סאנופעקטשורערס
 דאס נא־עיאפאן, ׳עוין ה«וט *ן1ױנ די און

 זאר א;ריסענט דעם פון נאנײאוננ ביים
 ארע םאר װאך״ארנייט װערען םאדיאננט
אינדוסטריע. דער אין ארנייטער
*• זיכער, זײן וױי יתיאן די אנער

 דרעסמא• ?1א וױיסט די װאו
שטימען. קאנען װעלען כער
אן, דער מין א»יס חוי«ט אין  סט. טע21 װעסט 10 מני

לדיג; *ינטד־נע׳יאנאל דער יין סטריט. טע21 װעספ 8 .sd טע10 זדעסט > ׳בי  ױגיאן. דעד טין ?®יסעס ®אלגענדע̂רענצ׳יז די אין יוון
̂ן 1258 ח*רלעם. .,w טע21 »יס« 105 םאון. דאון #סט. סירינג 120  נרוקלין. עװעגױ, מאנחעטען 56 כר»ג?ןס. ו»לה כ̂סם
נראגזוױל. ׳ס«. סעקםוון 220

 װאךארבײט. סאר שטעהן מיטגילידער די
 כאילע״ די צי םראגע, גרױסע א איז עס

ען װעלען כאטים כ ע ^ ס  גוטען. מיט ע
 סטרײ- דארםען װעט רען אז זיין, ק^ן עס
 נױטיג זעחר איז עס און ׳אר1דער קען
 יסע;טיםענש דעם װיסען צו סאיל אזא אין
 דא״ ח#ט ,ד סיטגלידעמ n םון

 םרא״ די אינערצוגעכ^ כאשיאסען ריבער
ןײ זאילען — ׳גופא סיטגלידער די צו גע

 דך רעפערענדום־אמשטימוגג א דורך
 — בעסער וױלען זײ װאט ארויסואגען,
שטיק־ארכײט. אדער װאךארכײט

 מיט״ דינסטאנ, קרכרענדען, דעם און
 טען3 ׳טעז2 דעם ראנערשטאג, און װאך
 און װײסט די װעילען יאנואד, טעז4 און

 טעג די ;װאדט דאס האבען דרעסמאכער
 אנשטײ רעסערענדום די םארקוכיען װעט

0 .)5 זײט אויף (שלוס

פזן אנגעקומען שלעדנגער פרעזידענט
קאוסט פאסיפיק

 אװ. שבת איז שלעזינגער ^רעדדעגט
 נא־ צום רײזע דער םון צוריקגעקוםען

 םון אינטערעסען די אין האוסט סיםי?
אדגאניזאציע. אונזער

 אין געװען איז שילעדמער •רעדדענט
 םראגציסקא סאן און אגדזשעילעס אאס
 ארײנגע״ האט אנװעוענחײט דין און

 צװי־ טעטיגקײט און לעכען נײעם כראכט
 ױניאן אונזער םון מיטגילידער די שען
שםעדט. יענע אין

 געװארען עס איו כעדיג1א באוונדערס
 ?לאוקמאכער די אנדזשעלעס. ילאס אין

 םון םיהרערשאפט דער אונטער ױניאן
 גארענשטײן, מאקס ■רעזידענט ־ װייס
 אתאניזאצ׳ גרויסען א אנגעםאגגעז האט
 שע״ אילע ארגאניזירען צו קאמיײן יאנס
 לײדיס געמאכט װערען עס װאו «ער

 װע־ צײט זעלבער דער אין גארמענטס.
 םארכאריײ אילע געמאכט אויך דארט רעז

 אויב סטרײק דזשעגעראל א םאר טונגען
 כײ׳ם דין נױטיג דורכאױס ?אל דאס

o סון אנסאמ n סיזאן. נעקסטען
איצט דארט װערט ארבײם דיזע אט

 פאה־ כאארה חשאינט קלאוקמאכעה
העצעס הי פאר ״פױיהײט״ הי דאמט

ױדאן דער געגען
 צוטרוי־ א אױםגעדריקט וועדם 10 געגען 39 פון שטיםען םאי#ריטעט א םיט

םײנכעת. איזראעל מענעדזשער דזשענעראל צו אונגס־װאוט

 נאכמיטאנ פרייטאג םאראכטפנען
 םפעייע• א נעװארען אפנעחאלםען איז
 םין נאארד דזשאינט םון מיטיננ יקר
 עס ותצכען «ו ױניאן, היאוססאכער רער
 פרקסע, די נעײארען אײננעצאדען איז
 צייטונ־ די פון םאחפםעהמר םך א אוז
iw נעװען. אכוחגזענד זײנען

 אױפנענומען איז מיםיננ דעם אויף
 :נעסליר םראגע, איין בצויז נעײארען

 ״האטוניכםי״־ע״ די װאס חע*ע די
יןצאוק־ דער ג«ען אן םיהרט ,פרײחזים״

רעדאקציע. דער ®מ
̂כםיגיוײס״, ייחר נאנצע? דעם סוז »ינה«יםס'ס»רזײכניס on *וליב ד*ס יעזער אוגזערע אויסגמרקזאם ם»מ? שיר v* נונתי, ojn אין נעדרוקם ױעיס װ«ס -גע i 13 זײםזן? די. ie n« 1ft ,U- ײערען. יזיסגעלצזען םוזש ת* •דםיקרעז אײניגע האבעז סיוטעײ אוימננעכלינעגעב דעם צוײ׳מז

r» איו י«ל i *חי א ד .ת•רוס• א*ז יאנס**;גןעדעסינכתי זז נומי. 11מגמגדע »יז ז״ו גןבןוקס װעס •רסײמי ijn .1ד» .e נזנ:. יװא, «י? nrw» nrr סאציאליססי• נאיןאנסזן? ojrt n• רעלסיגהײס״ יןר סיי סיעצ־̂ע ?#רימז3 מנד״, סיײד-ית דױסזן ״די ארסימל,

 ״נעז^םען א עיעם מי־ט ױריאז, םאכעי
 פלוצלונג האט זי װאס אגרימענט׳/

DPno:y/' הא• זאל םײנבערג װעלכען 
 דער מיט געשלאסען ,״נעהײם׳ אץ כען

 ״נעהײמניס״ װיפיל יסס׳ן׳/ ״אמעריקעז
iv 1 אין שטעקט עס iשױן מען קאן אך

.)0 ז״ם י1»וי (׳ס־לרס

םלײס. גרױס מיט געטאן
 אנדזשע־ ילאס םון אםפאהרען פאר׳ן

 געםוזט שילעזינגער פרעזידענט האט םvל
 האבען װעלכע קלאוקמאכער, די צוזאגען

 װארימע זעהר א געגעכען דארט איהם
 דורכ־ װעט עס אויב דאס אויםגאחםע,

 קומען װידער ער װעט ׳זײן נױטיג אויס
 בײ׳ם האילטען דארט װעט עס װען אהין

 קילאוס די םיט אגרימענט נײעם א מאכען
טאנוםמקטשורערס.

 רער װעגען אײנצעילהײטען מעהר
 אנדזשעילעס ילאס אין סיטואציע קלאוק
 10 זײט אוץי געםינען לעזער די וועלען

 קא״ ספעציעלער א אין צײטונג דער םון
 םון אנדזשעלעס לאס םון רעספאדענץ

 קארעספא״ דער לעװי^ דזש. גענאסע
״פארװערטס׳/ םון דענט

עד  אין אכריםקנט ניי
ד אנ ל װ ר הלאוס־טױיד ־

אױסנעארכײס
 דעש זיצינ; קאנפערענץ לעצטע

יאר?. נױ אץ שבת

 ?יליװילא;ד דער אין קאנפערענצען די
 אוק-4קי דער צװישען סיטואציע, קלאוק

 סאנופעקטשודערס די און ױגיאן כיאכער
 וױ ע;דע. אן צו לומען אסאסיאײשאן

 לאזט פערלשטײן מ. װײס־פרעזידענט
 אגריכענט נײער דער איז וױסען, אוגז

 אסאסיאײשאן די און ױניאן דער צוױשען
 דעם און נעװארען, אויסגעארבײט שוין
 זײן װעט דעצעמבער, טען30 דעם ׳שבת
 די פון זיצרנג ילעצטע די יארק נױ אין

 א זײט שוין אן נעהן װאס ׳הא;פערע;צען
צייט. לענגערער
 װעט שבת דעם קאנםעדענץ דער אױף

 קילאוקטא־ קלױוילאגד די פארטראטען זײן
 דזשאינט םון קאמיטע א דויך ױדאן כער

 פערל־ זוײס־פרעזידענט מיט באארד,
 זײז װעט עס ״ספאקסמען/ אילס שטײן

 דעד םון םארשטעהער די םון קאםיטע א
 און אסאסיאײשאן טאנוםעקטשורערס

 קערםעד״ די רעפעדיס׳/ אװ כאארד ״דער
 געװא״ כעשא^ען דאדט איז װאס שאםט,

 װען םראגעה איכער עגטשײדען צו רען
 מגיאן די צוױשען סכסוך א צו ?ומט עס
אסאסיאײשאן. דער אין

 נײעױ דער װעט אילזא, שײנט, עס װי
 שבת דעם װערען םארענדיגט אגרימענט

 װעט ער װען און קאנפערענץ, דער אויף
 קאנפערענץ בײדע םון װערען אנגענומען
 איכערגעכען גאכדעם ער װעט האמיטעס,

 אן פאר מיטגילידערשאפט דער צו װערען
אפשטימוגג.

םי? פונסטען די זועגען גענויערעס
 איבערגעבען מיר װעלען אגרימענט דעם

 אגריטענט דער װען מאל, צװײטען א
םארענדיגט. איגגאנצען זײן שוין װעט

דער פון רעדגנירט האפגוד נארמאן
קאמישאן וױידזש קלאוק

 גערעכט איז ױדאן די אז אמאל נאך ער זאגט צוריק ױך ציהט ער אײדער
 פדן אונטערזוכונג אן מאכען אלײן וועט ױניאן די — סכסוך. דעם איז
שלעזיגגער, פרעזידענמ ערקלערט—קלאוקמאכער די פון פארדיגסטען די

 לי• באקאנטער דער האםגוד, נארמאן
 װאם םובליציסט, ענגלישער און בעראל

 אונ• nn אלס געװארען אױסגעקליבען איז
 וױידזש דער םון טשערמאן פארטײאישער

 אונטערזױ געדארםט האט װאס ?אמיסיע,
 םארדינען קלאוקמאכער די וױפיל כעז

 קאמיםיע דער םון זיך האט יאהר, דורכ׳ן
 װיסעז געלאזט האט ער צוריקגעצויגען.

 מאנוםעקטשױ פדאטעקטיזו קלאוס ^
 #דאס טוט ער אז אסאסיאײשאן, רערס
 אסאסײ m םון פארשטעהער nn װײל

 אנגעהן ניט לאזט באסעט, סד. אײשאז,
ארבײט. רער טיט

 פארשטעהער דער האט באװאוסט, װי
 סא״ די ,אז געוואלט באסעס קלאוק די םון

מעס־ מיט םארנעמען אויך ?יך זאל מיסיע

!אױפטערסזאם סלאויזםאכער
 םון מענעדזשםענט די אונטעד איז װאס באארד, דזשאינט פון אםים דער

 אמעריקאן און אינדעפענדענט אלע קאנטראילירט װעלכער סאוצקי, נױרער
עי פדן שע«ער  שע־ רייפער אלע אױך און אפטאון, ארױף סמריט טער25 ד

 ביצ־ באארד דזשאינט דער אין סטריט טערnn 23 סון געםרפט האט פער,
פלאר. טען2 עװ״ לעקסמגמאן קארנער ׳סטריט טע25 איסט 130 דונג,

 קאנםראלירט װערען װאס שעפער די אין ארבײטען יוואס קלאוקמאכער די
 אין קאמפלײנס אלע ברענכען צו געבעטען זײנען אםיס סלוצקי״ס בדודער םיז

אפיס. נײעם דעם
לאנגער, ל.

ױניאן. סאכעי דיםער אין סהוירט קילאוק, באארד דזשאיגט סעקדעטער

 גע״ האט עס װאס פראדױןציאז, די טען
.)0 ײ« אךזןי (שלוס

□
ם

אינהאלט־םארצייגנש
52 נוםער ״גער;יכטיגק*>«ד

D

ם
ש. נ. — װ»ד די .2 זײט
̂רדג וווימ׳ן 23 לפקאל £ זײט  נג1טאגעס־

 ס8ײ װאנדער. ח. — ירעסע דער ®ון
שעכטער מ.—סס? לאה. אין זיד חער®

נ^מינען. עדױקײא^גאל .4 זײט
 אינ• אונזער ®ון לאקאלם די בײ .5 זייט

אומגע־ און ב*סם*ן ן1א םערג^נאל
מאנסאן. פרמד — גענד

 יוניאן מאנער1װײס יער8®ילאדעל .0 זײט
פציפנס־?»ם«ײן.1רג»ני8 »ן אן ®יחרט

 ®ארבערײםונגען ממכם 02 לאקאל .7 זײט
סנײדער. א — םםר״? געגעראל א פאר

נלאזמאז. ב• (ערצעחלונג) ב»;עגעני« א
נאפזיץ־ביכעל. רעדןןקם*ר׳ס ®ון .8 זײט
 דע״ בעקער און גפםיערס דער צו .9 ?ײט

 — לידער יאנאװסק/ ש. — ב»כע
בורשטין. ליבע

 &:• לאס אין סשײאגיע קלפוק די .10 זײט
 און קורץ לעוױט. דזש. ־־ דז׳שעלעס

ג. ב. י. — אארןי
 ב. דד. — געזונם זײן *ו װי .11 זײט

דעי• שםדדסען. קורצע דובאװס?•.
יעבעדיגער. דער— =•oip מענש גײעד

שמיעשען. קורצע ל*ו. זייט
 —אינחאים־̂® — 10 און 15 ,14 ,13 זײט

״;ערעבביגקײפ׳/ דער ®ון *ײכעניס


