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יוניזו ד ואדממו eon יױננע־ װאס מדחןרס כאאדד דזמוגט מו
 •״J)i״yMi«j א עןיכא**נ ̂ייכעז נ••*

yr^m yi נ#אײ ד?שאעט דעכ פין 
w ווןו•1 >י;יאן ײאירטא:^ דעיי פץ v 
: םא:?ט וױ דןי

*1ין ד• ;ifi — כײי>< ח׳צאעט ״דע״ ןוי
r דו £*• »»ד»ן נייונע• * r 

̂צג**רע״ט לעפ »ױ»  טױ- 50 די םין כ
uiyf 1 ר^נפ״כ> •yi ;•cצר ײעז ,1דא 

try*ry, ולע־4נ או iyj;«ty*y׳s צױ 
-̂  ד*ד ײיפ יוטט, »•;f £*: דך :yrרײין

*)•ttjyrfy דע״ פ»ז jr r r jrK״i«v,*« 
tryn אr v W t r\ 1נ»ד טיפ^ א דיט•« 

.im
 yjioy*'•* נענדזשיונײן גאג״ען ״דע*

 די »*ן ;;עח״יצט“א איינע יוו״וי #•ז
y ד*ד פ•; ־yay^ ;,וױכטמשט jr r y j 

y* סין fr* ע»*רסף*»ג»א* y n  fin• 
 *״ יוד*• נ״איע-פ ?•*•דיו דער פון צסד

 .אױסצירעײ^ דט v־i» *ײננעיו־יצג
ya:i»• אנט^נ-י' זײן*yנy םיוזיער׳עאפט 
iyivi‘-״ די ;<פ»דר» ױנ*אן •yim ראט

V א

v ניטעלסטע די עניפע, 4 בטע
א; טיט א״ויכ ‘טא־ איע im איז

כ: ,4אינפאמ'
•*— - 4_ --

HU• * ו ז ן״ יגעע-ל1
>f( . ״

ע ט ײ כ *־ ד־אידערי מג ע
עו 6 ל H ו ס לו א כ לאלא,

שעס י ױירז ו ג 1אי ױנ

y«ryiy y* ן ^ iy r- y r דין »,ין iy r ii״ 
»ר• די פון fyoy^yt^^^ ד> 1

3« "y* ן#ס ט»ט *>m |yyj׳im iy r 
h  yry«i \rn ראא »אע »>ו •דות *יז 

y^yvp « w« 4*e jyvyi, חאט װאס 
jw ^rjri ל»ט « ,otrtw iy ;y)«a:ys 

 איגדוס׳ ײונזער |י» »דנ»»»/ני >1״
ryt uyn y—j• ••*״p i ifn f« r i«  n 

•o«u j r w * w y רטונטערט תאט? 
«m ru rv iu  |i ינ״ט*ן, צו« «mi גוט 

y jir  p f miוגז חאט װאכ ד»«ח, ״« 
r;r«tyjדי ״ «r« y}« •y״

 fi» איענע ר»ט or•••״ ;10 »י»ג»*; ט»א
4PWMr«?i vו;דfנ» * v i'r 'rn  y-y 

,e«p פ*י i4ye h- ארב״ט פון 
 דט איצט ז*ד ז*א mvmv*w כ-ודע*

p» טיר« סעז#ײ* אױנײ״נ^, t t טע״ 
̂ען צופ ו»ן #jyn טיגר״ט  דעד פון גר

«i^ jftt^r•« ברעגגען װעט »ץ 
yכיצ״';•ומד r רנ״ט/נו די י׳עדיטאטען* 

3.«i« ; ;jijyv; ם̂א »יע װעט עד »ז 
 פידטיױוגסוחנד״ »ון נדי>ם- אינזעי דין

יגע3ד«ר אונזערע ראטחגענע/ טע-

)1 טי,ז ן,*פ («<יפ
« mryi געױען ס׳»יז *ײט. ״*״*עכטע h 

 נאנץ ט'ה*ט יויז ryso ביטעיע י»;גע
 ב*״ האט ױד»ן די און סארדיגט, װײדג

iiro^y ין זזעכעמד/ א מ*דערען« 
 םידדינען יזאנעז ז*ל טען ד^ס וױידד**/

oyaf װאס *דנייט כיסעל דער פון רעהר 
 ט»נוםעקט״עו״ עטכדוידערי ,ד ד». ס׳איז
iv ׳האט אס^סיאײ^^ון רערס t r -גע׳ 

 איז סדייד יי׳ין נאײטענט דע• »ז טענה׳עט
 » אינעד &»ר נ»ד ׳41̂ טעײן ניז גוט

 וױי״ די ד»רף פאמייד ױן *ײס, ^הר
ןעט ד דער ני? געװען וױ ניײב^ן ד̂ז « 
W ,ד אנעד אױסגעחן. װעט ריטעגט W 

ץ אגריטענט פון גזזנססערם, ד״»ט ד « 
 ר»• דט יןגכען לײן אדנײטער די קאנען

m ; די »ונטע- ד»ס WWJttr אונד 
 ארכײטער די רוזען טרײד »ין ׳עטעגדען
 ה^ט ד »ון העכעמנג װײחס » כמפוכיען
?^ונםערעדו. » m »סס״ן די געדוםען
 זיעען f«9«ii «דײ• יע^טע די פאר

iw קאגפעיענוועז »גנעג»נ;ען rw דעי 
 רעזולטאט דעד »,ין »סס׳; די אלן ױניאן

 הע• » כאפוסעז ארכײסער די דאס ׳»יז
 האלב » ii» 7 11ם oyrtTMi אין כערוגג

 וױידז׳ט״העכערוננ די •ראווענט. 10 ביז
 on ס»גם»ג״ קראפט אין אמין גי״ד איז
יאנוא• טען22

אדנײ״ די דאס ׳זיך פא^טעהט עס
 צושרי״ זעהר זײכעז סדײד דעם אין טער
 »ון מדאן דער פון אויפטו דעם מיט דעז
 דעם אױןי »רױס;עוױזען עס האבען «ײ

 דעם םון טיטינג מעמבער ילעצטען
 גדױס געהעחעט דז#ט מיםינ; דעם אױןי

 דעד צו אגעײ!ענונג איצס און עגטודאזם
 א אמעגומען ארנײטער די האכען ױניאן

 »״11 צודי א• גיכען זיי דאס נאעילוס,
 דער םאר וױידזע-העכערומ די םון כען

 מגיאדטרע״ פארמםאדקמן-די צו ױניאז,
זעורי.
ען די כײ  מאנו- די איז יואנפעדע̂נ

 פאךטרא״ געװען אסס״ן םעחט״פודעיס
 סיט *עחן. פון קאמיטע א דורך טען
 nyh ^איעד, דיעד געװען אױן־ איז זײ

גארדאן•
 פאדטדאמען געװען איז ױניאן די
 ברד מיט לואמיטע, קאנפערעגץ א דודך
 אאס טעגעדו״עמ״ דעד װײס, ה. דער

ססאמסמען.

ט יי הר ז ? א אי ר ע ב י ױ ל m ש ל  כ
ר ע ר א ? טו ע ט ע ר ק ע ן ס  אן «

ע צי א מ נ א ג ר * ?
 ,־ייבט2׳ דראסאטורנ? » איחר זייט

 סעק־ א איחר יײט ? עחועחאוננען איהר
 ארנאגי־ אן םון טיעי א אחןר רעטאר
 מענ׳ש, א נאר זײט איהר אוינ זאזױע?

 וייט כלי־ארבײם, ט*ם טאן it האט <וו*ס
 Vt jjrVn טיר װעסען םיט עם, איהר

תדמסועסען. דא
 »ן סיט פארנונדען זײט איוזר אײב

 םאר פי< אויך גײר קקנען ארנאניזאציע,
 «װ״ יײןי םאי װעילען דיר טאן. א״ך

 סױרקױ אין ױע«<ורםם זאמענ׳טםעאען
 מאלםי־ אײער םאן ײעימז מיר לארס,

 אידיזו אין םייירייטינ^ אוז נראפימ
ענגל״פ• אין »ון

 אינערזע־ אויו םאכס ניודא אמזער
 איק ;טפראכעז אלע אין און םון צונגען

 טיט נאריחתנג יייז טמום״ז וײמן יתום
̂ד אז וױיס״ן, בױר^ אונחנר  כלויז םוען ם

 זעהר פאר און ארנ״ט ער׳פט־קלאסינע
•רייתן. כמסינע

^, ■אבאיסיםי אידיטע ױ  פארוואי־ נ
סץפ^נר 189 טאמר, ראזזנ םון מ״ט

 װ״ל״ן גלי״ און בוי״עס פאר וױנ׳«ע
 וױיט״ויי* «ײן א־ן סא* ;rv« איהם

 פאי או; ?אךיערע נעזעי׳»!אשט־ינע נע
ל״נ״ן,״ •״ר/׳׳נניינ״ן זיין אין

 מיו ח^נ«ן ר״ז<ויו«י« אװ׳יטע א
 ימי^ן, o^yar.t ס1דר׳ דעי ם,ן נאיןודען

װי דך ילעזט רעז^יו*•״ די ,60
יגט:80

׳r דאס אגנאטיאנט ״א׳ן 'y ;n j*.
 זײן *ױ׳ינ אטט זײן פ•; רעזיגדרט ה*ט

און געזונד, ׳ןןװאנען
 •y‘׳:•• נמדעד דאה אננאטראכט אין
 א־נטערנ״* אינזער נעדי;ט האט דמע־
טן די פאר ייני״יז ׳ע״וגאי ״ז  י«ור ivt י

 גרעסטע די אמעװענדט דאט ער אין
 ד״ר םון א־נטערעסען די םאר ״נע־גיע

 דרעס־ויע• פאר איז כניל סעדנער׳ע־*
 דאמס עט די ׳נפדט ױניאז כעיס

עקזעקוטי• רי ר־ר, דאס כא׳ןןאאסען,
 אונזער אױס דריהען 60 יאחאל םון װע

 נא* אונזער װאס נארױע־ען, טיססטען
 רע- האט ׳*לעזימ״ד כמדער לינטער
 האס״ז. ריר און ארט, זיין פון זיננירט

 נעזונד וױדע־ זיין נא?ד מעט ער דאס
 אד• דעס ד־נען קאנען וױיטעי װעט און

נײטעד-קי־אס״.
 נאארד עיזעק־טיױ

יונ־ןיז, «רעס«רס װ״סט אןן דרעס
סעיז. דעכטער, נ.

לאהאלס ױ פאר העלס־אינשורענס װענען םיסינג א רופס םענםער העלס ױנ־או
ץ *יעם פיג״גג דער yj'.i'. 1 יאנ־א*, טען20 דעם אװענט פמנטאג ד

 דעם םון דירעלט״דס אװ נאארד דעי
 טי• א *ײן רופט פענטער העיט ד;־אי
 טען29 דעם אױענט, דאנטא; פאר ט•;;

 ייניאן סיו אױייטפרױם איז יאנואי,
 it’ סט. טע17 איפט 131 סענטער, הע'ט
 רעליוי די געמםעו װע^ן ר־טעצ דעם

 נאארד עקזעקוטױו די און האדיטעס
 לא• א*נטערנע׳טאנאל די םון טעמנערס

גרויס״נייאר?. אץ יזאים
 פאתעליינט וועט טיטיני דעס םאי

יאלאיס די אזױ וױ •יאן, א ״עיעז

 שאר העלט־א־נ׳עור״נס איינםיהרען קאנען
 פאנ״א־ זייעיע אױך און נױטנלידעד די

 די פרייז, מעסינען נאנץ » פאר יעס
 דעס װענען קאנען וועיען אנװעזענדע

 ל-״נעז ווער״ן ז״ דיסלוטירען. פלאן
טײנונ;. זײער ארוירעאנען אומנעשטערט

 רעאיוי די פון מיטגל׳דער די זאלען
 נאאו־דס עלזעלוטױו ד' םון און האט־טעס

 נײט־ננ. דעס אויף זייז it םארפעלען ניט
 ;*ip אנםאמען זיך וועט מיטינג דער
אװענט. אוהד 8 טאנ

ר ע ל ע ^ פי ו ^ » י ו ו ר ר ע עי ד  ס*
ר ע ל ע אן צי ש ענ װ ^נ ס ק ע  ד
ען15 ד. ט א רו כ ע ®

«1 וון 01 («•* " 1(.

ro דעפ י:<ונע; o n »  *y‘ it« נא;* די און 
vt ון *ו׳פטיטונ; אן פו) אױטסייט״ט« 

*!.,*מאניייס ‘.yv;n< דע־
v״ v y p 'r ער• אויסרוף, דיזען א-ױ 

 ivoiprtw >ry;vt׳n דער װארטעט
 און לססאל אײנ^מי iyiV’ אז נסארד,

^yרyרעד נײ װ״ט נ״אדד דז׳א״ינט ר 
jyii;i>p iy^y’ty«o׳f |i>B”| ^טאיטרסס 

 1y,טwy^yד סװאטא yMp iy״r דורך
 <ty? חןר כ״ ivnyj dv iyi״t זײ וױ

iyo רv‘y;yר jonyiuop iyplS אין 
 װיבסלד אז זינ״ן, אין האט ?לױול״גד,

 ny>y׳tyiD דעד פון הױפט-אױפגאנ¥ די
jyii;oP׳t t; איז w m  it סייסיט סײ׳נן 

v<׳»ip אוןא rry o םון ?סאפערא^סו 
 Wboov( א׳הר it אינט^סעסנאל דyד

ט  איתר טוזט נט,yד’זyפר אױםנ^־נ^ן
 אײער האנעז it |y״y*,oB;׳w דך

;y t;t דy ŷא;y•t ״ ניט זיך און?ivt 
 פון ססטיװ, סאל׳עען א פון פארני׳^ד^
 א־ן אויר האט עקאנארי^ גלודד׳׳עטעי

i;־y,; ײעלכע ד^¥נאטען, די נ«ו- אז 
 קסנומד יל»סער ,־yi כיי ;עװען זייגען

w די זיין jyj^p װ*א;די,יד א»ן in-* 
 אױ• ,i״if׳iyii3tP “'ytryao -yi it סען
vm* ;אט-רל־ך, סער t, אונזעד װעיכע 

 זיין it פארנ״ט^ קאן האנסט־טױעאן
 דארםע! סאלען אזעלכע א־ן דעלע;אטען.

uraip ײעילכע טפ,1סאנסט'ט די t:״iy 
 די אין נעװארע) t9**nviiya אזעלכע איס

py>y׳e>קאנמעג־ ריי״ו^אנדעי ךע- ״ ו;ס
*yio it ivsy‘*׳ איױ ;,ע־װאדטענד׳עאז•
 ם¥נױ• טעןoyn 13 כאי׳ס׳ראד אין פען
רעyאיי נייחגרלױ טיר כי׳י־נען אך,

דנפא׳ סמלוומםארע
!־עזידעגט. עד,ט-נ:

כמר^ז, אב,
pyo .!t-n״.rio״»t. .זו• ?. א ’•

אן ש ײ אניז ם ארג םענ ם דעפאר
י. װ. j ל.

ריסר?. נױ עותניו,

אויפמערקזאם!
אינ־ דער פץ ועפארםםענם ארנאניזיישאן דער ואס מםאכס, אױפמןהזאם װערען יארק n ארדם שעפעו די פון גארמןנסס לײ־יס אנדערע לע8 אװ וױיםםהן דרעסעס, םקױרפס, סוטס, הלאוקס, נײ ארנײסער די נעעפענם האס פערנקשאנאל י

^פיסעס ההייצעהן,
םטײטס חשױרזי נױ און קאנעטיקוט יארק, נױ

פון שטעדטלאך אנן שטעדט די אץ גארםענטס לײדיס כײ כאשעפםיגט זײנען װאס ארכײםער, די

י ע ד צי א מ אר ם ט אינ ע ס צו װ ע ײנ ט ק ען ני ג ע ג ע ג ס ױ ־  א
. ען ר ע ס װ ט ע ע ען װ ט ל א ה ע ען ג ר ע ט װ ק ױ ט ט. ס א וו רי פ

* :אפיםעם א־ט־אוו״טאון אלע פון ליםט די איז אט
 קאננ. ברידזשפארם,

דדש. נ. דארק,

חש. .3 םיםי״ חשדירזי

 חש. j כוענפמז, לאנג
 דדט. נ. האקענסעק,

M ל. סיםי, איילאנד לאגג

 דזש. j פלײגפ*עלד,
 י. .3 וואלי, ספריננ

 י. ג אדאםם,
 קאננ. קאלםזזעםםער,

 * קאנג סםאםפא־ד,
 י. j וועתאן, מאונם

 כראנזוױק, נױ
עטכאי פארט

 העדקװארםערם טרײדס םעםאל
 עווענױ אראנחש ס. 68

 םםרםי םאנטגאםערי 103
פםרים טאנםנאטערי 98

 כראחוײ 114
 סטרים םעין ד
עװענױ דדשעקסאן 9

 י. ג וואלע, םפריננ
 י. ג. אדאםס,

226 באקט
 סםרים םםילוואםער 42
 עוועניו טע4 אום6 36

סטרים חשארדזש 340

 סטרים מעץ 927
 רעיד םר. — 4501 מארקעט

 ברוה — 4507 וױױוערלי
ראזענכער^ — 2883 פאנטנאםעײ

T?3V
 שנןלד — awo כרעגטש לאנג

 דוראנדא טר.—־ר1499 האקענסאק
 םיניע — 0068 פאינט האנםערס

 ארעמצקי שוב, פאשקיל,
 אקאטשיא םערי

 חשאנםאן עליזאכעטה
 כריטםאן מר^
 םארין חערי

אגנאלאנארדיא
 ' טאגיא ל. — 3796 הילקיעשם

קעיחםע. $ נג

כ א ק ײ ש ץ, ח ר ע לי א סעגעחשער. ה

»- . A: . ,

GERECKTICKETT—(JUSTICE)

יוניאן װאיחןערס נארםענס ריױס אינפערנעשאנאל וער פוו ארנאן אפיציעמר
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או־ױם ז״נען פידאדעד«יא אץ קדאוקמאכער
םפרײיו דזשענעראל א אץ

ער ײק ד טר ט ס  ער װער
ערג כ ײנ טפ ט ר ר ע ל ס ר אג, ע ט ש ער אנ ם ד ע טען ד אר. ו עכרו ױיס־פרעזידענטען די — ם י. ו

ל און , ײנבעדג ה ען װעלען ר ם על ד די — סטרײר,. דעם םיהרען ה ע כ א מ ק או ל ק
א אץ םי על ד א ל ען װעלען סי מפ ע אד ק ט ססו א פ ענ צ א א־ גרױסער א — ױניאן. םר ד טו  ענ

ד ע ש טי טינג ס ען מי ט צ ע אג, ל ט אנ ¥ מ
 פילאדעי״- אין ױניאן מאוקכיאכע־ לי

 איז עס כיעכטיג, אין עטאלת איז םיע
 די סון צדה לי דא *ױך אבע- דארטען

 ^עיער, ״קא־פא־י״צאן״ זאגענאנטע
סרײד. דעם אונטער גראבען װאס

 ״קאדפארײשאז״ די טיט צוזאטען
 מיט אויך נעלז םייאדערפיע אין ?ןע*על)

 טוען ״דזשאבערס״ די ״דדטאבערס״. די
 זײער מאכען צו קא;ע/ י י ז װאס אילץ

 ״קארפארײשאז׳' דאזיגע די אין ארבײט
 טא׳ די סיט קאנהורירעז צו אום ,שעיער,

 װעדט אדבינט זײער װאס נוםעקט״עורער,
 יױ אונטע־־ ישעפער, ױ;י»ן אין געמאכט

ד»ן־כאדינגונגעז.
ער־ אילץ װײטער װ»ס װעלט לאגע די

 צו אזוי װי פ־אנע א איז עס אין גער
 יױ א אונטער ״דדעאבערס״ די כרײננען

 ד»ס סאכען, צו אזוי װי ניאךקאנטראיל,
̂ען ״דזישאכערס״ די  אר״ זײער געכען זאי

 ױניאךהאנ״ צו יוניאך״צעפער, אין בײט
טראקטאלס.

 איז א;געלע;ענהײט דעל »ט װענען
 דדטענעראל פון מיטיגג לעצטען דעם אויף

 ד*:טרע#ל^ער־ אין ׳באאלד עקזעהזטיװ
 באארד דדעאינט פון קאסיטע א שינעז

םילא־ אץ ױניאן קיאוקראבעל דעל סון

 פארלאעט, האט קאמיטע די דעײ׳&יע.
 באארד עקזעקוטיװ דזשענעראל דער דאס
 געגען קאמפײן א גוטהײסען אפיציעל זאי
 ״קאלפארײשאן״ די און ״דזשסבערס״ די

 דער און טרײד קלאוקטאנער אין יטאפקעס
דעם האט באאלד עקזעקוטױו דדצענעראל

גוטגעהײסען. ױניאן דער &ון ־פאללאנג
 אונזער םון מיטינג נאב׳ן גלײך

 טאג־ אין באארר עקזעקוטיװ דדטענעראל
 פיבער־ א אעעהױבען זיר האט טרעאל,
 קייאוק־ די צוױשען טעטיגהײט האםטע

.)7 זײט אויף (יטרוס

אײניגע פארנרענגט כאראןן סעקרעטער
,.שיקאגא אץ טעג פרוכטפולע... * ■ ■ - י

גאנג. פולען אין דרעסםאכער און װײסט די בײ אדגאניזאציאנס־קאמסיין

 םארבראכט האט באראף סעקרעטעד
 טעג, פרוכטםולע אײניגע יטיקאנא אין
נעװיס װעט דארטען באזוך זײן און

 לא־ אונזערע רעזולטאטען גוטע ברײנגען
dskp. מ'טינגען געהאט דארט האט ער 
 לא־ רי םון באאררס עקזעסוטיװ די מיט

 האט און באארד דדטאינט מיט׳ן קאלס,
 םאס־מיטינג גרויסען א אדרעסירט אויך

עס װעלכע צװישען דרעסמאבער, פרץ

 ארגאניזאציאנס־קאמ• אינטערנעשאנאל
rs ןןרפאלג סיט אנגעפירט קענעדע אץ

 די זאלען — מאנטרעאל. אין קאםפ. גארמענט עמפײר די בײ סטרײק א
 — י סקעבס אלס אהין פארנאר;ץ לאזען גיט דך קלאוקמאײער

זײדמאן. װײם־םרעדדענט רוארענט

 איז זײדמסז סאול וױיס־פרעזידענט
 האט ער און יארס נױ אין געװען װאד די

 אינ־ דעם מכוח גרוס גוסען א נעבראכס
 ארגאניזאציאנסמןאמפײז, טערנעיטאנאל

 אונ־ קענעדע אין אנגעםיהרט װערט װאס
אױםזיכט. זײז טער

 אין אן דוקא זיך
בעסערע הומעז
%< / m* m*

פון רוף דער

 בא־ צו ױניאז, דעד
ארבײטס־באדינגוגגען

די צוינניאזדער
.)10 זװט ־אוי\י (שלוס

 גרויסער א אנגעפיהרט איצטער װערט
 אין שאםען צו ארנאניזאציאנס־לאמפײן

 ױגיאן. ־פראצענט100 א טרײד דעם
עקזעקוטיװ די פון מיטיגגען די בײ

)10 זײט אויף (שלום

ם
ס ני פ ױ רו א י ט׳ ל מו ד נ אי

Q -

& נומער ״גערעכטיגקײמ״ם

סז  1*6 סיטינגעז דרײ ש .3 — װאר די ׳_׳. ט
.lyvzyv סס־ט ב»ו-ד עיזעיוטױו

 פיז*רע- כאאיר דזשויגט פון םיטיננ .3 זייט
 דעײ• לאננעל. .7 — ױניאז קרױלמאנער

דר — ענטפערפ אוז םיאגעז ציני׳עע
 א־ים־ון׳. *ז ורײס. ס. דדעארדדע

 דעיאיטמעגט. עדױהײשאנאר *וגזער .4 זייט
ױני#; סיזנער ריפער דע- איו .5 ?ײט

m  -  n .העיער k כאנקעט )V, 
ל״באװיץ. י. פרן ױבייעאום *טהריגעז

 רי פיאנעז. טרגאניזאציטנש און טדײר .n זײט
 י. - סס יאיאר ױניאז דרעססאכע• ישסטאם

בעלנאלסקי.
̂ײגדיז געעיטע די .7 זײט  יעיינלעל ם

.1 זײט םון שרוסען ב/גלריל.
 נאטיץ־ניכע■*. רעדאחטא״׳ס םוז .8 זײט
 רוסיאגר פיײזנם »*ז טי,סראזינל6ייארנ ,9 זײט

דאז. -פ.
 אבלהם חײם — ש*ל,אנא פון ארעריײ .to זייט

 ?ורץ ©;גרעלטוטער. מ. לירעי דוד׳ס.
נ כ י — ׳עארף. אוז

̂גטעדױאלל .11 זייט  *עז*דענטע:*8 אוז ■רעזיד
 חאזאנאלױטיש. לעאז ■ױיעז אין םארד

רעיעצינסחי. ױסןו — מערעס װראדיסיר
 פ פיגלציעה איהרע און הויט די .12 זײט
שרועפעז. לויצע .0 א. .7
 אדױע־ט״זרענטנ. ־ ר.ו און 14 «13 זײט
םארשײרענעס. סו. זײט

טשילררענ׳ס נײ סטױק גענעראל ערב
ארבײטעה הרח־רעס אװ

 סטרײק. דעס סױהרעז העלפעז װעט האלפערין דזש. רוײס־פרעזידענט
פא־יעדונ;. הײפט די איז שעפער די איבער ױניאן־קאנטראל

ױני־ כיײדעל׳עע אונזערע אצע כטעט
 דער אבער לאמף. צום דך גרײטען אנס

 שײנט, עס װי ׳וועט ססרײק ערשטער
 דדעש־ טשילדרעגס די בײ אויסברעכען

 ױני־ ארבײטער האוז־דרעס און סײקער
 .50 און 41 לאקאלס אונזערע פון
 װערען געשריבען, װערען שודות בעת׳די
 פארבארײטונגען לעצמע אלע געמאכט

 רופען צו סטרײק דעם ױניאן דער פון
 ק^גען מיר כאטש ׳ײ»ך קומענדע די

דער טאג רועלכען זאגעז, ניט איצטער

װערען. געלופען װעט סטרײק
 טע;ע- דער ;רי:בעױג« ה. בלודער

 י־י נייט ציזאטען ױ:יאן« דער פון דזשער
̂פ די םון באאלדפ עקזעהוטױו  11̂ י׳אלא

 טאנאטע־ אײניגע דיט האט ,50 און
 ד• צוױשען פראפאגאנדע א אנגעפיהרט
 די שטאליןען צו טרייד, אין ארבײטער

 פא״ יעצטע די אין איז װעלכע ױניאז,
 געשװא:ט1» באדײמענד קריזיכדיאהרען

 האט ר»ס1 כלעק« ביטערע די געװארען.
.)7 זײט אויף (שלום

און דרעס דעה אץ מאכופעקטשורער הי מיט קאנפערענצען
רטגעזעצטפא װערען סטריעאינדו וױיסם

 t:־ הײסם מיטעג שאפ־טשערמאן גרויםער א — גענעראל־סטרײק. א פאר מאשינערי די פארםערטיגט ייוניאן די
 פדן באריכט א אויפמערקזאש גאנ״ן אויס הערען אנװעזענדע די — קאמיטע. קאנפערענץ דער פון האנדלונג די
באארד. דזשוינט פון מענעדזשער דזשענעראל האכמאן, י.

 מאנופעי;־ די מיט קאנפערענצעז די
 אינ־ װײסט און דרעס דער אין טשורעדס

 ענדע בײם זײנען יארס נױ םון דוסטרי
געװא־. ^©:עבראנען װאך לעצטער פון

 ביידע צװישען צוזאמענשטויס דער רען.
 פראגע דער איבער געקומען איז צדדים

 םון םארשטעהער רי װאך-ארבײט. פון
האנפע־ דעם אויף מאנופעקטשורער די

 לעבעדיגען אן פאנגט אינטערדשאנאל
כאטטאן אץ ארגאניזאציאנכרקאמפײן

און פערלשטײן וױים־פרעזידענטען די םון געפיהרט װערט קאםפײן דער
םאנעםאן.

 ױערט אדנאניזאציאנס־קאטפיין דער
 מאנטרעאיצ אין גלײכצײטע אנגעפיהרט

 קלאוק־צענטערס צװײ די טאדאנטא, און
 איז זײדמאן ברודער און קעגעדע, אין

 טאראנטא אין טעג אײניגע װאך יעדע
 ער טאנטדעאל. אין טעג אייגמע און

 דער דאס אזוי, צײט זײן פארםײלט
 מיט אנגעהן גלײכצײסי: זאל קאטפײן
שטעדנס בײדע איז ערפאלנ
 קלאוק־ די האבען שטעלט בײדע אין
 אויפ׳ן אפגערופען װארים זיד טאבער

 װע״ ױניאנס די און ױניאן« דער פון רוף
 די טאג. צו טאג פון שטאדקער רען

 ױניאז דער אין צוריה הומעז ארבײטער
 אמאיצ װידער גרײט זיך מאכען זײ און
 אין רעכטען זײערע פאר קעניפען צו

מ. ̂ירמען די םון מאנכע ע  האבע; נ
 פרעה־ ניט איז עס אז נעכאפט, שױן זיך

 די אפצוהאלטען זוכעז זיי און לאר«
 אנשלי״ ניט זיך זאלעז זײ ארכײטער,

 ױצא פועיי דער און ױניאן, דער אן סען
 טרײד אין ארבײטער די דאס איז« דערפיז
 סך א פראפיטירט. דערפון שוין האבעז

 די אפהאלםען װעעאנדיג כאלעבאטים,
 אלײן האבען ױניאץ, דער פוי ארכײטער
 ארביײ פון״רי װײדזשעס דיי געהעכערט

 פילע שוין נעגיסען נאך אזוי און טעל«
 ארגאניזאציאנס־ דעם פרן ארבײטעד
 האט אינטערנעשאנאל די װאס קאמפײז«

 האאוס• די אבער אננעפאגגען. דארט
 באװאוספד גענוג זיעען דארטען מאכעד

 עם װאנען םוץ פארשטעהן, צו זייגיג
 גוטסקײט די געגומעז פאוצאינג זיד האט

שליסען זײ %ן באאעבאטים, זייעדע זװ

 יך1א האט אינטערנעשאנאל אונזעד
 ארגאניזאצײ אעבערינען א אננעפאגגען

באסטאן. אין אנס־האמפײן
 געמעלדעט געװען שוין איז עס וױ

 דער האט ״נערעכטיגסײט״, די אין
 בא־ באארד 'עקזעקוטיװ דזשענעראא

&מ״ מ. װײם״ירעזידעבט אז שטימט,

 העצפען זאא הלױואאנד, פרן רעאשטײן
 אדנאניזא• אינטעינעשאנאל דעם פיהרען

 לעצטען און באסטאה אין ציאנס־סאמפײן
 אין אנגעקומען פערעאשטײן איז דינסטאג
 נא״ ארבײט. די אנצוםאגנען באסטאן
מיט צוזאמעז דארט ארבײט ער טיראיך,

. .)7 זײם אריױ (שאוס

 ױניא; לי לאס םא־לאנגט, .האצען רענץ
 פאדערונ; די פאלעז אאזען כא לודם זאל
 װעלען דעטאלט און װאו־ארב״ע*, םוז
 װע־ ױניאן דער טיט אונסערהאנדלען זײ
 זײנען װאס פאדערוגגען אנדערע די געז

 קאנ״ די אבער געװאיען. ארויסגעשטעאט
 כייט ױניאץ, דעי פון לאטיסע פערענץ
 ניגפא סאלװאדאיע פדעזידענט עקטינג
 װעט דאס !ניין געזאגט: האט בדאש

!געתן ;יט
 די װעאענדיג ניט ױניאן״צד, דער

 װעחןן, אפגעבדאכען זאאע; קאנפערענצען
 סא• די דאס ׳דעם אױף אײנגענאנגען איז

 איבערגע־ זאא װאך-ארבײט םון דעדונג
 ?אנ״ דעד און סו,יי אױם׳ן ]װערע אאזען

 כאטדאכ״ די טיט אמעהן זאא פערענץ
נמז אנלעדע די איבער טונגען  װאס פו̂נ

 די פון צד דער פאיאאנגט. ױניאן די
 געהאא״ אנער זץ־ האט כיאנוםעקטשולעד

 אינגאנצעז זאא כ״ען זײגיגע« דאס בײ טען
 »ד-»ר•11 פון- סאדעױננ די ״דראיען״

).5 זײט (שאוג^ויף
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 PH הומער חרך *רנייטקר yro**i די
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 ט׳פענאסיא- פזן פראגקרײה פון סקעכס
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 ארנייטער ד״ט׳פע עoרyהו«yגoאוי די
 זייער אױס׳פםעלן \vm לאגנ וועילען
 די *ז אױך, ערווארטעם מען ליסף.

 קודען זאאקן קױיען־סיאנפםען דײם׳פע
a iy םראנלרײר, סיט ״םאר׳צםענתיס״ 

 ■ווטריא״ זײער זייז סיוריכ וועיען זיי און
י טיזס י  יןײן אײנענטיס. אין •ואפיטען «

 דערוו־׳לע דך סי׳פט סאנט אױסערליכע
 ;עםאר אין איז דייסשלאנד אר״ן. ניט
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 זײערע ווערען אדכ״טער-ױניאגש
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ט זיר פע ײ וו ז  נאיוענונג דער איבער *ו
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 לעד^יסלײטשור אין סייכםלאך. ;אנץ
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 זיינעז םאדברעכיערם, ph אונסאראליש

i׳׳viya’H נים װ״ם iy i. סון היטער די 
 דודכ־ זײן צו ארוים זיך װייזען rvw דעס

tvonoyi םיט trvonHP כאבאר. און 
*tiyo in j ״ן נים איו אױסנאםע. ?

פרעזי־ האס צוריס :yo *אר » םים
 ױניױער* ?אלאסניא po נאםלער ם
n א נעהאיטען סיםי n לאיע-ס, םאר 

ph 1װא  iy ׳tyoyioy:o’iiH pih o b נ׳ד 
■רא־ א איז באטיער ■ראהיניסאן. נעז
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Suĥ Tiptnw price paiii .» m. mce: 114» per year,___________

 .New York, Friday, February 2, 1923 יי►
April 16, 1920, at the Pealoftce at Rew York, N. Y.

the act of Aafoat 24, lfML

Vol. No. 5.
Entered a* Second Claw

Acceptance for mailing at apedal rate of pottage provided for hi •action 1103, 
Act of October 1/1917, author bed on Jaonory 25, 19».

ותיל׳װ ׳ iw w  en •wwrra»<׳
e irp in •  in n  it oyivaon 

yi ooyoijn ה ויין מנ  
IMפארסייד י,1PJ •11 1•׳

מיגי׳•)
i ii■ m |1א i-T’WTmw p /■ וי

p h  rrm  o n  tn טר»ג•0נ in o i t J 
m 1 װיגסיןסר • איס  )1• w rv i,ייס 
100 •(• ly iiP 'im •  lyp tjy vo ir io o 

iw tr in • •  it 0011 ׳די m  » n  in y is* 
0 iw  p h  a m  p» m0׳0״ jn o iM 

ph ״ די?yon• i n  po ( y v o i r o 
010 no po 11HO10 i n01- ׳• o n  pa 

1*3*100 ojyouyaH.

j און 0נו»ענט׳«ורעד0ס r t m r ’O’H-
omuropyoiiHo 0װײזען yi0חי

iv ײן » 10״i ph ־<i״h ן ,nyi0o iy 
io *i׳H iho  iy iy8׳**yi |001 |yoi0i i 

,ooipo >hoit pe ,*iyi ,|nyn oiyoy 
pH eiyo08 P 0 siysuyro  y in ” rigo 

|ys0n 0i0v*«H*D0O0 D in i00yyaii0o 
iH3׳iHyi88״ ■|yoiny3*H iv *n iy iy i 

t דעס i i i ’B’H |yopivi003 (yj'uv'H*׳ 
0ny» 0  p h  10P yovyi .ryiyi'8i  <־0

r in yo i0p 0 jyi^nyi iva ״1100 1 פו 
D inim pyo מיט H*0**)׳• y3*noiici 

 y0**310it8*iH pyvv oyi| סיט טי׳צענס
Hi* .סיאן

0110011 iy i* טyין0 10 ,׳ט1ג *vo i 
i׳Piycyi 0 ph  hp׳Pyiioo iy3 ײ0 אין 
a ,i״3  ,iyo8080;0׳ D in i*w yo i׳״ 
i 0לט0ה d;0״.׳”0 ’i ;y0 ין”) y i0?p,| 

 cy .1נייטעn;y 10< נ־ט ן ו*י 10
t oiyio׳i ivp *110 *n ,lyan i0׳ p 

1y » 0s 3 א־ןi0*׳iyn ,iyo די׳ סיליאנען 
 03iiyi P0 ליידינ ;;י;ז0אריכ׳;עג נען

i* 0 אין ,030011  ;yn o**v iy iינמס<ד 
¥003 iy i jy:yp iv*i03 0 פט־נ׳ח* 

M*v i p פון si* iyigp*iyo0״**

W W i U bYVI I i I 7 l
nycum די i•  m m  y ir a^

9 0 1yiy>• ny**i 0301003 iro m'* 
iy r * it״ n •10 ,10קי ומר v i

iy**i pn MftlW
,iprni03~iyr*3iH m  \rmi n  iyn ײ

iy i,׳ W 1100 i n  11• iy*0i  i n 
h*d08h pim ro00׳׳/| *yn 0B 00H 

|y3*my >•1 uttim  ,m n  • |W0W 
*P01010P |yo*>0 iv o in o w t iu e e

IlH ,0001**0 |*H iy0**310 0*0 |yo 
T3«  yo *n O011P0 ,iypi **f iy״
13**011 fciiyonoo 01 .\m nyxm 

D'lmropyonyo on ויד,  iho ph  to 
 ••Pi |yi0py«**i0 0*1 |yo opyn ן0סי

iyo**3ig׳ i0 i מן opfn זײ iy3*ipyi• 
1 3*ih pnזיך |0יט0ױ ײ loo BO0M11

011 in  ,fypyuv yr* '»3 nn**n*יס 

oPyn r ii*  0 iv מן**» .oyryipm v
o*iH i• לי *ih iy30n oimropyoii0o 
0 »r*3 i*y i י*ן« iv *p ס  י־1דיל*ני0.*

m״ i *i״yivo ipynv3*ir, זיי y n 
יתל• ,8008*0-1010*80 101*0108 0 |03
03 311101103 ny* 011*00)301 0P0H 

801001P0J103*10'"1 o n  J1B.
 J’H >y8**nv הןjy**yn iyiyp 0« ד*

00 |03*iחוכס30ת i*h m in i .קסננרעס 
100110 po >001*0 o n ז0וחד IV1VB0 

i0>0ii ,|0O1*i ס*ר in*o די i *0*h די ־ 
 pH i030roo**3i* די jio ס*ר׳*טערעד

jysn onngp ן0סיהר1דורכצ * T0i0i, 
iV3>yn ױ*?ט :*H11 03*>iyp * ivaviv 

irn די po הענס די אין פע iropyo iiH o 
inn*oivi0 דיער i**i i *'*d:h .ק*םי

60 לאקאל יתיאן, ®רעפערס װײסס און ררעם כאאדד מהזעסוסיװ פװ םיםיננען דױי
 -fany#•; װערט סיםיגנ דעגוילעד »

 י*גו- טען2 דעס *װענס, די;סט«וג טען
ט׳«ערם«, מממינסקי נד״ ,ר*

 «ום דך וועגדעט ארניק מוןקס כד,
 PN »יז ער ד*ס ע^לערענרע, נאארד,

 נים יזען און ^יהע ׳ע^עכטער א זעוזר
 דאס געט ער רענס. זײן מ^אהילען

 ׳םטד סאן עטוואס זאיל עיןזעיןוטיוו די
איהם.

אונטערזוכען *ו כא^אסעז װערט עס
 סון י#נע די »זױ וױרק^יד איז עס

 דער זאיל זא, אויב און ברודער, דעם
 דעם סאר רענט רי כאצאהילען אםיס

ד ווערס מענעדזשער דעד מעםכעד, י  י
»ױסצו;עפי:ען. דאס סטריאירט

 פון כיעמבער אאס װאסילעװסק/ נד.
 ערקילערמ, קאסיטע, רעפערענדום רער
 מעפד אונזער פון באשאוס דעם יױט דאס

 נע• ^צטימען די דארפען כערס־כיטיננ
 די בײ אפגענעבען יױ ווערען צעהיט

 בא־ אכער האט קאפיטע די לאקאאעז.
 צד לאתאיס איע צעהאעז צו ׳עי־אסעז
 עקזעקױ די דאס פאדאאננט, י;י זאסעז.
פ^;ע. דער אין האנדיען זאא טיװע

 א יקע?2׳ צו באיעאאסען װעדט עס
 באארד, דז׳עאינט דער צו צױטדיפט

 או;- פון פאראמגג דעם אויסדדיקענדי;
טעפבער״עיפ. זער

 די םון קאטיטע א ערעײנט עס
 אנערקעגמג דער פאר אלאיעגס אײכאר

 פאחעאא״ רענירונג, רוס״עער דער פון
 אין כאטײאיגען זיך זאאען סיר גענדיג

 דיזען םאר םאררוםען טאס-מיטיננ, דעם
 כאשאיסם באארד עקזעקוטיװ די צװע̂י

 פאר- דיזער פאר טיקעטס 20 קױפען צו
זאכאדננ.

 דעם םון קאמיטע א ער׳שיעט עס
 װעל- דעפארטמענט, טרײד ױניאן-אײבעא

 אנ״ זיך זאאען מיר דאס פאראאנגט, כע
 די ארגאניזאציע.. דיזעד איז ^איסען
 ל.א- א ערװעהאען צו באיטאיסם באארד
 םיט באקענען זיך זאא וחגאכע םיטע,

 אתאניזאציע דיזער פון טעטמקײט דער
 רעקאמעגדאציע א ארײנכדעגגעז און

 װערען יזאכױטע דער אין דעם. װעגען
 לײ• אזן מאדגיק ;א,יעב בר. ערװעד׳אט

באװיץ.

 פאר• א כױט עחשײנט באראיז כר.
 די עראױבעז זאאען מיר דאס אאננ,

קארפאריײפאך אינדאסטריאא ,רא^יאז
 אונ־ אין זיצונטח איהרע אםצוהאלםעז
זײז ל-רום.1
כאוױאיננג

ווזןרט םארעיאג ץקאונסיי זער

 פאר דואהילען אױפכענוכמגז ווערען עס
 מא־ קופענדען דעם פאר כדעערמאן א

 ער־ װעדט האטינסקי בד. איז נאט׳
וחןהלט.
 נרע- רי פאי סקײיל פון פראגען די
 קױ דעם פאד אפגעא״נם ווערט םערס

מיםיננ. סעניעז
* * *
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אויפחה אן דער פון נאארה דזשאינט פוז מיטינג
ױניאן קלאוקסאכעת

.1923 י»נו»ר, סצםען דעם ש:ת,
̂אוק- ארבײטסאאזע םון יזאכייטע א  ק

 םאר- זײ זאיל טען אז פארילאנגען ^*:ער
ארכײט. דער צו דז׳עאבס טיט ז«רגעז
 װעאכע ארבײטער, h םון פראגע רי
 דיס״ װערט אוגבא׳עעפטיגט, ;אך זיינען

 װערט םראגע װי.די דעם, גאך רוטירט.
 אז באיעילאסען, װערט אדוטגערעדט, לאננ

 מיט צוזאטען מעגעדז״עערס, י־אלאל די
 דעם םון דיסטדימדכיענעדויעערס די

 מי• א *זזאבען זאיען באארד דז״עאינט
 אזוי װי פיאן א אויסארבײטעז און &י:;

 ארכײטסאאזע די פאי #ילעצע־ ׳עאפען צו
מעכיבעדס.

 און 41 יאקא^ס די פון יזאטיטע א
 אינ״ ,‘איגטערנעשאנאי אוגזעי םון ,50

 דדעע־ » האבען געהץ זײ אז פאדמירען,
 און טרײד, זײער אין סטרײק נעיאל

 באארד דדעאינט דער אז ׳זײ#אי־ילאנ;ען
 ײע?כע מעניעען, דרײ א געכען זײ ‘זאי
פטרײק. זײער םיהרען העלםען די ען4זא

 איבערגעגעבען װערט פארלאנג דער
מענעדז״עער. דזשענעראל דעם צי

באריבט: קאםיםע פינאנץ
 א דאס באריכטעט, האמיטע די

 ׳ט.ידז א. ♦,34 לאקאל םון םעמבער קראנקער
 צסיצע,’ :אך ;עדוענדעט זײ צו זיך האט
 זאל דאלאר 25 רעקאטענדידען זײ און

װעיעין. גענעבען אילם
האבע; סאציאיליסטען ױגענדליכע רי

 פ־־אפא־ פאי־ *טטיצע גאך ;עדעגד^ט זיך
 דאס רעקאכיענדירען, זײ אין גא:דא,

װעדעז. גענעכען זײ זא״ יא־אר 15
 אנאד־ דעם פון אוגטערנעטו:: ,י

 ;עיטטיצט ײייץ רויטען כישט״צען
דאי־אר. 50 טיט ױע־ען
'  אידי^ע רי פון או:טער:עטו:; י

 װערען געיצטיצט זאי* נעױע־קיצאפטען
דאיאר. 2500 כייט

פי־ דער פון רעקאטענדאציעס איע
גוטנעהײסען. װערען יאמיטע נאנ־ז

 פון םאנ דעם ענדערן פון פראנע די
 װערט מיטינגס באאדד דדטאינט די

 באיטלאסען װערט עס און אױפ;ע:ומען,
 הײנט פון זאל באארד דדעאינט יד אז
פרײטאנ. אניצטאט שבת, כייטען אז

 באריבם דירעקטארם אװ באארד
: ס ע ט י פ א ק

 מע- פוז אדבײטער די פון קאמיםע א •
 דער פון סעמבער א בראדערס, דיגע

 אינפאר־ אסאסיאײיצאן, פראטעלטיװ
 םאר־ און סטרײק אין זײנעז זײ אז מידט,

סטרײק־בענעפיט. לאננען
 ערקלערט קײס דיזעד באצוג אין
:פאלנענדעס רובין כרודער
 איז בראדערס מעדינע םירמע די

 אסא־ דעד פון געװאדען אויסנעיצלאסען
 אױםגע־ האט זי װי נאכדעם סיאיײטאן

 אײניגע מיט מאנוםעקטשורינג. געכען
 ארבײ־ אלטע די האבען צוריס װאכען

 מע• דאס אםיס, דעם אינפארמירט טער
 געעפענט צוריק האט בראדערס דינע

 סעכד באיעעפט*גען זײ דאס און ,5*צא א
, פעל־כיאכערס.

 ערקלערט שאפ דעם האט אפיס דעד
 די פון קאמיטע א און סטדײק, אין

 געװארען איבערגעלאזט איז ארבײטער
^אפ. דעם פײזעטען צו

 דאס אויך, ערקלערם רובין ברודער
 סטרײק־בענעםיט, םארלאנגט לאטיטע די
םטרײק. אין שטעהץ קענען זאלען זײ אז

 צופ איבערגעגעבען װערט קײס די
אפיס.
 פרא- און סאטארינטיצירן בדידער די

 ענ״ זײנעז׳ זײ אז אינםארמירעז, פאסקאו*
 באר־ פירמע דער בײ געװארען גײדז׳טט

 סעמפע^ם, מאכען צו מירקין און נעט
 םון געסטאפט זײ האט אםיס דער און

 קאמ- סײן האבענדיג גיט ארבײט, דער
 ערקלע־ ברידער די זײ. גענען ^לײנט

 אר־ אויםער געװען זײנען זײ אז רען,
 םאר־ זײ און צײט, לאנגע א זעהר בײט

 לאזען דארטען זײ זאל מען אז לאננעז,
ארבײטען.

 עריןלערט סײם דיזער באצוג איז
 באר• םירמע די װען אז ישוסטער, נרודער

 די אויםגעגעבעז האט םירסין און געט
 אז געװארעז, םארשטאגען איז םעקטאדי,

 מא״ צו אנםאנגעז צוריה װעט זי \ועז
 צויריס דארםעז זי דועט ורעז,1נופעסטל
 םיר־ די אלטע-ארבײטער. אלע נעהמען

 מאנו״ צו אנגעפאנגען צוריס האט םע
 איז םארגעסעז האט זי און םעסטיטורען,

 געהאט האט זי װעלכעז אפמאך, דעם
 אנגעפאנגעז חאט און ױניאן, דער סיט

לײטע. נײע עננײדזמען «ו
 אז אױך, מרחלערט עוםטער ברודער

 םאחשטענדעוננ ,א צו געפזמען איז צד
 א שיסען צו איהר פירםע דער םיט
אזוי אפים, דעם פון, מענמעז סעט  און'
 אםים דער װעאכע סעס&ען, די &על
 נע״ חאבען וועלען ארויפמיסען, װעט

 םירםע, דער םיט יורײזען זײערע נמוכט
אז דאג^נעו, האבען ניט אפיס דער ותט

 זא־ ברידער אױבענדערמאנטע צוױי די
א׳״כ״טען. אױבען לען

 צום איבעמדעיקט װערט קײס די
אפיס.

כאריכטען. מענעדזשערס
 רע־ די אז באריכטעט, רוכין ברודער

 מא״ אױםנענעכעז האט הויז קאוט װערע
 םידכיע די וױ נאכדעם גומעקט׳עורינג

 סעט*עלס איהרע געמאכט םערטי: האט
דויליקײטס. און

 אױבעג- דער געגען האט אפיס דער
סטרײק א עיקלעיט פירידע דערטאנטער

 ספױראיננ און ספױרלינג םירמע די
 םאר־ איז עס דדצאבער. א געװארען איז

 םיר• די פאל אין דאס געװאדען, עטאנען
 נאך מאנופעקט״שורעז אנשאנגען װעט כיע
 צוריקגעמען מוזען זי װעט צייט, יאהר א

ארבײטער. אלטע אלע
 אז ׳אױן באריכטעט רובין כרודער

 הײס די אויפגענומען האט אפיס דעי
 װעגען םירטע, (די בראדעייס לעװי פין

 געװארען באריכטעט איז עפ װציכער
 וױל זי אז פ־־אטאקאלע;, לעצטע די אין

 דעם כייט שאפ) איהר רײאדנאניזידען
 צױ ׳ער און טערטאן,יט אופפארטײא״עען

 ױ־ דער פון סארטרעטעי א טיט זאכיען
 אסא- דער פון םארטרעטער א און ניאן

 םעק־ נײע די באזוכט האבען פיאײעאן,
 צי ׳זעהן צו אום פירטע, דער םון םא־י
 בא־ ניט קען זי אז טע;ה, םידניעס דעי

 א איז ארבײטער, אלע אילרע עעפטיגען
 אומ־ דער האט פא־לויפיג גערעכטע.

 באיצראסען ס־טערמאן פארטײא״צער
 אויסצומעס־ עקספערט אן ארויםצױצילען

 אר־ רי וױ דעם נאך פלאר דעם טען
 אר־ דער צו צוריקגעהן װעלעז בײטער

 װעט ענטישיידונג אמעמײנע די בײט.
 דער װי ׳דעם גאך ארױסגעכען עדיצט ער

באריכטען. איהם צו וועט עקספערט
 אז אויך, באריכטעט רובין ברודער

 פון צעטײצונג גלײכער פון פרא;ע די
 סעטפעל־מאכער די צװײצען איבײט

 מיט װערען אויםגענוממן געזאלט האט
 מיס־ טיטערמאן, אוםפארטײאי״פען דעם
 גע־ םארשיבען איז זי אבער ביגג, טער

 נאך םעברואר, טען6 דעם פאי װארען
 אסאסיאײשאן פראטעקטיװ די װי דעם
 זי װאס דעם, צוליב םאילאנגט דאס האט
 מעםבערס איהרע פון אײניגע רוםען ^ןיל
 גע״ ניט האבען װעלכע קײפ, דער אין

אורזאכען. נעװיסע סאר קומען קענט
 װערט ־#ווערטײם פון פראגע די

 באשלאסען, װערט עם און דיסקוטירט,
 ערלויבט ניט זאל אװערטײם קײן דאס

 זײגען עס לאנג אזוי ארבײטען צו װערען
 סעת־ טריייד. אין ארבײטסלאזע דא נאך

 זיך איגסטרואירם װערט לאננער רעטער
 םון רעראקטאר דעם טיט זעהן צו

 םאר־ איהם םון און ״נערעכטיגקײט״ דער
 דער װעגען ערײבען צו עפעס לאנגען
 צו באשלאסען אויך ווערט עס פראגע.

 לא־ צו ניט אםיסערם די אינסטרואירען
 דאר־ נאכט־ארבײט הײן ארבײטען זעז

 פאר פלעצער רא זײנען עס װאו טען,
ארבײטער. נאך

 אז באריכטעט, לאנגער בדודער
 םאר- װעט יאנואר, טען31 דעם מיטװאך,

 נאװער־ פאר א?באני אין היריננ א קופען
 צאסק־געזעצע, רי באצוג אין סמיטה נאר

ר צעצטען זײנען װעצכע  נע־מאכט יא̂ו
 די מיט צוזאמענהאננ איז געװארען

 פא־ צאננער ברודער סקוצ־טיטשערס.
 פאר״ וזאבען צו צאקאצס די אויף דערט

 מא• צו אום הירינג דער בײ טרעטער
גען דעמאנסטראציע שטארקע א כען  ̂נ
געזעצע. די

 גע• מיטינג דער װעדט דעם פיט
שצאסען.

סעהרעטער. ל»נגער, כ
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 יאיטען אונטעמעיצייבענע, די טיר,
 אױפטעריר די לעגקע; צו חלב אונזער “םא

 עפענטליבק״יט אידישער דע* םון זאכיקײט
 וזילף־א־גאני־ אידישע גױיסע די פון און

 אידישע די פון לאגע דער אױף זאציעס
פױצעץ. אין סאיקס־^ויעז

 דד וזיגטער האכען שולען אידישע די
 הײ״ פון םארטיראיאדע, םון געשיכטע א

 קס״sםא טרײער און איבעמעבענהייט םעי
 געפינען צו שװער ס׳איז וואס איבײט,

 א;;ע- *ון -געגרינדעט גלייכען. זײעי
 ער- די דורך טלחטה אנהױב אין פיהיט

 ליטע״ אונזער םון פערזענלינלײטען יצטע
 געהן דינעזאן, י. און פרץ ל׳ י• ווי ראטור׳

 אנטוױחלומ. םון װע; לא:;ען א דוי־־ו זײ
 און בעכטע ד^ס זיך גרופירט זײ ארום
 איד״״מנד דעד םון צעכעדי;סטע דאס

 אי• און געטרײע פאצהס־איגטעייגענץ.
 לערער פאלק, םין קיגדער בערגעגעכענע

 אלע פון אהער שטראמען יזערערינס, און
 הונגער דער און נױט די כ״עעת דיטען.

 װערען גאס, אידישער דער אױף כושעװען
 סון, קינדער טויזעגדער צעהנדליגער איבער

 סון קינדער שיכטען, אדיססטע סאטע די
 םאי־- טאסען, שװער־פאדהארעװעצןע די

 אין שםעטעד קיגדער־ה״טען, אין זאטעלט
 פראדוקטײ זײ פון טאבען צו כדי שוצען,

 טאדער- א זײ געבעז צו כדי מענשען, װע
 ־״ דערציהונג װעלטליכע געזונטע א ׳נע

ײ און  װי גײסטיג םעהי;, טאבעז צו ז
עקױסטעגץ. פאר קאדף צים קערפערציך,

 פלחמה־יאדרעז די םון םארצױף אין
 לע- די האט טאג הײנטיגען צום ביז און

 װאונדער כאװיזען שולען די פון רערשאםט
 טיפ א אװעקצױשטעלען :באשאפען צו
 גע־ א אױף פאלקס־שול אידיעער א םון

 דער־ צו און ב*דען דערציהערישען זונטעז
 הויכער אזא אויף פעדאגאגיש זי הויבען

 אין באװאונדערט זוערט זי װאס שטופע,
 פון װי פױלישע, איגלענדישע פון געלויבט

 האבען װאס פעדאגאנען, אויסצענרישע
באקענט. איהר םיט זיך

אימפאזא:־ דער געלופען איז דערנאך
 שול־צוזאמע;- אידישער ערשטער טער

 באטײ־ זיך ס׳האבען װעצכען איז פאהי׳
 אי״ע פון דעלעגאטען 400 הענער ליגט
 צענט־ א געשאםען האס און צא:ד, עקען
 דער אין שול־ארגאניזאציע אידישע ראצע

 איז שוצ־װעזען דער רעפובליק. פויצישער
 פאדאײנהײט״ און פאראײניגט נעװארען

 װיכטיגסטער דער געװארען איז און ליכט
 פון קולטור־אויפלעבוגג דער אין פאקטאר

מאסען. אידישע די
 סיסטעסאטיש שוצעז די כיוזען דערבײ

 פיט אויס, טאנ אײן, טאנ ראגגצען, דך
 זײ״ אלע םון זײ דראהען װאס סכנות, די

 איז צערער אידישער דער און — טען
 הוג־ סיסטעטאטישער א צו געצװאונגען

גער־עקזיסטענץ.
 צוליב און באדױערען נרויסען צום

 די זײנען מיסםארשטעגדעניש, א עפעס
 אונזעד םון געװארעז באהאנדעצט שוצען

 היצןז־ אונזערע םון און עםענטציכקײט
שטיף־לינדער. װי אזוי *רגאניזאציעס

 װאס דארוי^, געאכטעט ניט האט םען
 און שעהנסטע די םאקטיש טוען שולען די

 דעדהױבעגסטע און רײנסטע די בעסטע,
 *פ ראטעװען זײ זױיצ היצף־ארבײט״

 קינדער ארימע טױזענדער צעחנדצעער
 םארװאר- און אוגטערגאננ פון נויט, םון

 אוירי געאכטעט ני.מ מ׳האט צאזיגסײט;
 די אויןי װעדט, קוצטורעצען גרויסען דעם

 װאס דערגרײכוננען, פעדאנאגישע גרויםע
 מיט פאצקס־שוצ אידישע װעצטציכע די

 האט ראך8אונטערריככרש אידישער דער
געגעבען.
 װאם פאילקס־ילערער, אידישער דער

 איבעמע״ אזוי ארבײט זיין געטאן האט
 געײ איז נעטרײהײט, פיצ אזוי מיט בען,

 עפענטציכקײט די ;באשײדען בציבען
 איז װאס #דעם פון באגריף א קוים האט

געזוארעץ. אפגעטאן
 אמע־ דעד בצויז זיך האט איצט ביז

 מיט אםגענעבען רעצין*" ״פיפצס רישאנער
 ברײ״ די שוילען. אידישע די פון צאגע דער
 הױם עד נאך זײנען שיכטען אידישע טע
 װײסעז און ענין דעם מיט באקאנט ניט
 אמת״ גרויםע, די אפצושאצען װי ניט

פאצקם־ארבײט. מעגשציכע
שרײ• אידישע אונטערגעשריבענע די

 דאזיגע די אז איבערצליגט, וײגען בער
 אפנע״ װערען צו םארדינען סאצסס״שוצען

 סאצסס־אינסטיטוצײ טײער־ע אצס שאצט
ײ און עס  עפענטציכ- אידישע די רוםען ז

 זײ מיט באהענען צו כצ *ידם זיך סײט
היצוי. ברידערציכע זײ נעבען און

 די װאס ירושה, די ױינעז שוצען די
 ציטערא- אידישער דער פון פאנעךטרעגער

 זיי- זײ ;איבערגעצאזט אונז האבען טור
 איבערנעגעבענ״ םון רעזוצטאט דער נען

 אפהי• זײ לאמיר אידעאליזם. און סײט
!טעז

 םאלמד אידישע די הילןי צו סומט
 זײערע אױף אפ אײך רוםט און שוצעז

נויטעז•
 »טאשו,׳דוד9א אש, שלום

כערגעל• דוד אײנהארן,
 P• דובנאװ, שמעון ן,

נאםכערג ד. ה. ןבײן,

van• jrm j®ענטןערס און
i *■»■■■

»רײם מ. דזשארדזש דר. פ*ן

? אן9נסאמו4ק חיל« מ;ץ ל,»ן : פראגע
̂י חילבןי. איז עס י», :ענטפער אב

 ,yim דןר^ דעיוון יידמ4' ווא• וערוןן די
lyo װי פארייפעתן און fiiiin * y i y n. 

 י•9ד ®ובעי?ײ*ןויפ •ון יײדען דאס מעניען
M*tenn y אויי וױ װיוען נעסעי־ •ען i־ 

 יןרןנלע, אנרעיע װעיכע אידד.ענד װי סען״
 vn קײוןנרןחײפ א חײיען ®•י #ײע בעסטע די

̂יןנג, סאטע בײם גלײך  ר״יןג^חײ* די ױען אנ
 דד פערזאן. רי אנ^^ײוען ראס נאר חאט

 אין אוייט^ען לײאנחחײ• די מען י,אן
 *ין tnyifft2 חילונג די [־ײצ. לןורצעי־ א
 דאי׳ סען זיך. *)»יי אס־נג5א-י? ײנויגעי יו

 רינפעע די עשען דןדן• מען ,‘נאידא• לעבען
 דרויסעז אין סך » זיין *,דא* רען ׳*®ײזעז,

 סען און עלסע־כייז, ניאנעז דאי׳ ב־ען און
דאלן״ y *ון דעי י*וי• רוחען דאי̂י

מאי*.
אװ#ד y חיבעז Fjya א קאן :םראגע

‘1 דעיפון װיסען ניט אזן חארץ
 וןי• anp עס זיך קאן נזען :ענטפעד

 לעי* נ׳ןנןן קאן *ערזאן א א-יב אזטע־עז.
 איויו* ארבייוען, #•וער איב-נגע:, סע^ינע

̂עו ני« דעיבײ ?אל און צ*עו אוי־י געחן  פיח
 אין געװעחניייך חארץ דאס א*ז גע*»ו,*א:ט,5א
־;•#טאכד.i טען ג א

מעז ױען געועיליך עס v* :פיאגע
כוליע/־ חאימע y בױסט־לאסטען אין מיחלמ

געוערליך. זעחר איז עס יע, : ענטפער
iyp cyi זײן r .גיייף עס דאיןו סען לאנסעי 

 אויב א־ן דאל«אר, א בײ אונטערזוגען לאזען
̂ידעכטיג עס1ע אויס נאי־ זעהט עס  דאי׳ פ

אויסשנײדען. עס נזען
נו צזען רעלאמענדירו װאיוג :פיאגע

? װייסען אײדער ברויפ ^װאדץ עסען
 בױיט וױיסען דעס אין וױיל עגטפער:

y״ דער מײל, װערפפולספער דער פעחלמ ii* 
קעיענעי ד« »ין זיד געפינצ װאס מײן׳/

נדויט.
רי פזן ־ויסגענו־םעז א־ ט װעיי
װײסע דאס באקט נזען ־*נע

דץ «ו91ב*ו א האט מען *H*110 'י
ױז י זאן פע• די iy עס, ט צײג

א איז בייוט״׳יטולץ y .נײן
די »ױ זיד טיעפס עס װען

? הילפלאז

עס, s*,a ,lyrioycjyp פון סמײדז׳פעס ער#םע
 •עױזאן די און ^אדען, װעניג געװעהגליך

.וועיען. אויסגעהײדט קאן
חיײייבער? ŷפ גוו איז ױאס םראגע:
װע״ גאנץ קאן חיײפיבער פאר : ענטפער

 cyח לעצפענס אבער nyi װערען. געטאן ניג
 גע״ מאכען קאן סען דאס אויסגעפונען טען

 ?ראנ• דעם מוען װאס װיסצאײנאפריגונגען,
 דעם סך y *ארקלצנער« דאס גו*עס. סך « קען

 לעג״ ?דאנקחזי•. דער «ין עמעקט שלעכםען
 סענ^ר חעל«ח ױגיאן אין חאבען רyי מען
 אײניײויפוגגצן, פזעלכע גענוםען וערזאן 24

 מען אוינ רעזולפא*ען. גופע זעחר מיט
 חעי״פען זןלען אײגאפריצונגען דיזע ײיל

 גיט פריחלינג-צײפ, אין טין עס מען דמין״
אפריל. cy:yo אין װי אזפעטער

 מען װען v« גוט איז וזאס : פראגע
■גים? אויפ׳ן ■ימועלס האט

 װעיצן ניס1 אװפ׳ן ■ימיעלם : ענטםער
 פון צי׳יטיגד ?ראנלזו א סון פיוראורזאכט

̂ענדס, די חויט, דער  פיי• בלו». דאס אדער ג
 און אורזאכע די אויסגעפינען מען דארן״ חער

 אוי,« זאלב ארויפטאן בלויו חײלען. גאכדעם
 דאר,י מען העלפען. ניט װעט ■ימ*עדס די

 try חויפרדאקטאל. א מיט באראטען זיך
 דורך בלויז אויסחײלען דאס סען iyp מאל

 געױיסען א מיט אײגעפריצונגען מאנען
״סערום׳/

 מװ עס זןןחר.אעדליך. אױ עש ה. מ.
״ן  פאל־ אײעל אין עכטעס#1• זעתר עפעס ז

 דעם צו מװט איחר װען לעבען׳ הײראטען
 s^yז איהל װינאזענסװעלט איז עס אנקוםען.

ziycpyi גוטען א סיט באלאטען זיך
 חאט אלcקyד א אז *רײבט איהל ל. א.
^ אײך עז  לעבען **ײן א cyn איהל אז ג

 עס װאס װיסען װילט איהר אזן קידניס, די
םאן. *ו איז

 זינעי זיח איחל דאיפט ראשית ,4װעי
 אדעל קידניס די אין עפײן א cyn איהל צי

 קידניס. די פון סיהרען װאם טױבס, די אין
ן דורך אויםגעפינען מען קאן דאס  עקס•״ י

 אײף דאס מען קאן װ«לפ איחר אויב רײ״
 אויב סענטער. העלמח ױניאן *ין מאבען

 דא ויכער איז עס אז זיך, איבעלגײגט מען
 רפואח, אײן בלויז דא איז דאן »טײן, א

איעלאגיע. אן מאכען
9 9 9

 װאש, ^גערעכטיגקײם״ דער פון לעזער די
 סעדי*ין, װעגען ע«עס פרעגעז *ו חאבען
 קןך בכלל, גע?וגדחײםס״*ראגען װעגען אדער

 •דן ידרעס אוימ׳ן רי§»ליך9 פרעגען נען
 #.cd ycl7 איסס 131 סענפוער, חעלמוו ױגיאן

יארק. נמ
״ אויב  •יעג« קומען זײ קאנען װילען ז

, •ערזענליך.
ז4
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<p אוניװעחיטעמ, ארנײפער אינמערענמוזנוזל »irr»n ח״־פדי׳ אייר־ױנג
ספרימ. jmio pit •יייס אוירוױגג

 רר«ן.9לינ .y דר, — ^נעז״ p« y*tyi|i״
א*כ״טפ־ ;ענעז sh׳p* טר״ד niw-won די pe •ןוליפי ,די

 פיטלגהאנדיער.
»»y»ri**»n סווטען״?*

פעכרואר טען3 דעם ׳טנת,
r\n-t .1 דר, — ״not‘׳ יייז ״««ו«יי« — גײטאג 1.30

2.ao נייטאנ ■
װאיראן. יעל — ־*אדנחייט״

פענרואר ט;ץ4 דעט דנטאג,
׳ט-פראנ׳זד’* און 9*1פם*נ«ל«״ — פר*ח דער אין 10.30
ry*׳’״•* — 11.30 l y>«*»»» pm yiP'Dכט•pe y די 

מרר*ז. *. ח. דר. —
ץ טי די א ע ױני ר ע ט ענ ס

פענרואר. ,זטען דעם םאנםאג,
 פלייס ניאח ,43 ‘סל•־ פאכייל •,yaivo ױג־טי נראנפם יוויןר — איוענט 8.30

 ד«ר״ דר. אדעריהא׳/ pc נסינטע 9״א*נדוסטריעי : 30S מם סט״ טע135 און
מיןרער. דענ-עלס, נארעט

 יוס ,viyv.y ניענדאר און םםןון #4 ססול •ןונליק — סענטער. ױגיטי גראנזװיל
יעהחןר. קןופלאנד, סיליױא ״iiuyimc אינ״טער ד• pit ״ןראנאריהס .310

פעברואר סםען דעם דינסטאנ,
 intff סט״ טע103 ,171 ספיל •«נ<יפ סענטער, *טי11י הארלמכ — אווענם 8.30

 יאן11טדײד״* ד• און אינמפטר־ע חןר pc ענטוױשיוננ ״די ׳, 400 רום עװ״ ימ6
י■1,זי1ל ו*יסם«ז,1 סהעדעזא אנמרישא.״ א*ן נאװעממ

 תם ,4סנ טע2 איסט 320 ,40 ‘סק״ •*נליין סענטעד, *טי11י װ״סםראכער — 8מ',
לעהר׳ןר. ליאן, דע םאלאו ״עסןונאסיקס״, .303

פעכרויור לטען דעם סיפוואך,
 : 404 רום .,uy טע1 לענעז סם., טע4 סענטער, *d*h* סייד איסט — אווענט 8.30

טהע־ ארעריקא,״ אין טרייד״ױניאניזם און אינתםסד־ע pe ענטוױהלוננ ״די
לעהרער. זואלססאן, רקזא

 איםם •ארק ?ראסאגא ,61 סקול פאנאיפ סענטער, נ*טי1י גראנפס — אװענם. 8.45
 י. א• א*נסט*סו«יעס״, עקאנאסי׳*ע ״דאחןרנע : 501 רום סס., ׳טארלאט אדן

י׳ןזזחןר, װיאמרס,
»נ — סענםער. יוניםי םאכער װײסם  טר״ניננ, פיזיקעא אוהר, ס אום ,40 ססוהא ו

אינסטראפסאר. ריטער, לארעטא סים
פעכרואר םען9 דעם פרייטאנ,

 ״סא- סט., דז-עעקטאן pא .uy פריססאמר ,150 סקוי יאנאיק :אװקנט אוחר 8
לערעד. דעניעאס, סאתאחןט דד. פטיכאאאניע״ *יאלע

םי װיליאםסכות ny n ,147 ספוא יאנאיק — סענםער יוד in e.1מעפ*נע ן1א ׳ 
נתטאין. םט״

 איז עײענד װא־כימט^ן ,42 סקוא ואנאיס — סענםער ױניםי בראגקס םער2
•ארקװיי. קאזרםאנט

א*| 1או ■אאז זעאנעו איז סעזאן תרכ׳ז װערעז פאדט;עזע«ם װעאזן קורסעז דיזע
*ייט. זעאנער דער

עננאיט ,אחחןנסד״ אס אנפאננער פאר עננאי׳ט נעאערענם װערם on אויסער
אײענם. םיטװאד און דינסטאנ סאנםאנ, םענםערס, ױניםי אונזעחו אי*ז א*ן

ורנםעתעשאנאי. אעזער pe םיםנלידער פאר פרײ אימםוײם
• -

#ן ש ענ מ ס ק אן ע ש װדיז ד
טעבתאר םען3 דעם שבת,

 1581 ,1 אאקאא pc רודס קאאכ די א*ן אידי׳ש א*ן אעתםשור א — אדוענם אוהר 8
 ״קינדער איכער tn’רי װעם האזזעז ח׳טאזעױ בראנקס. ,rirny װא׳ש־ננםאן
ערציהוננ״.

 די םון סןנטמ^ עדױקײ׳טאנאא האראעם א*ן אעהם׳שור « — אװענם אוהר 8
jt .רײ װעם ראגאוי ה. סם. סע106 א*םט 62 *., װ. נ. אIn די :אינעד  ע״כות ,

אםעריהא.״ און א״רא»א *װישען
פעכרזאר םען4 דעם זוגםאנ,

 םע106 איםט 62 — סענםער עדױקיי׳טאנאא האראקם אין — פריה דער אין 10.30
yo .וחזם אעוױז סאקם סט ?tmropy סון נזכוי עטאנאנד׳מר ,חןר :איבער 

m איצםינ¥ר }.”oiHBftm
 רועם אזיזױעד א. .i*iyuy װאשינגסאן 1661 — 1 לאקאל «ון תםס קלאכ ךי אץ

)im ropy מר פסיכאאאני׳ד. ,סאוױאיז :אי
פעכרדאר אםען דזןם דאנערשםאנ,

 אינטזר־ nymo pc אדיסארױם א*ן ,r*>«y איז רזשט«t< א — אןןלגם אוחר 8
 א-בקר דייתז ותם פרארױאסי ד. א. נירס. סס. yolfl װ. 3 ניאדינ^ ג׳מאונאל

םוזיק״. pc אושסאטמג ,די
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gnoig igc |yoyPg d pio i! איהם oyi 

lyoun כנור c po״in y יאה־ 50 זײן 
ogn iy* רינמז  .oioyp*oi ט,1¥יכ11סא 

u *ng ig* ניז iy oyu ovo אויף אויר 
gD iyo**n1.־o״mg tg •yi׳׳iyo און 

c*n i'*io oyuיyא yi” t װעיען כחות 
ig איהם o n g c  tycpyn tvouPiy ig i

oogp ogu ,ig*iv 1  iy n  po inyp 
po nyiu א*הם  P*i זיין no iv .in y i 

 iyn inng* רי iv tננעglpתyאיב דאן
iv נאר איז ivuyi ,סוא ױננ i3i3 o*o\ 
 סוסן tyr*oo*iyopgigo זיין 1אוי און

niyvugo מים זיר yr*'noPn אױס־ 
ivPgoyi iy  ogn lypin נאכ׳ן כייד אייין 

iyo” iiv; ביאogn ,ivcogp 1  pc 1n 
ogn iv ,װיםיעא ײרכגעסאכם igo אױזם 

 IPigPryi קרינען iv אויםגעסומען איז
 זיי tg ססענס, (yi**viyo*o ועאענדיג1
»g1̂׳ nדי םאתעהמעז ים irvyPa םון 

o ,iv p*io d*׳oigPipi'io i*nyP, ײ» 
iiivoyp און n g c  |go*׳y iy i סטרײק 

o**ng. כאוטעע ogi |yi” t in>*o 
pmyi נvמgאpױכי־ םונ׳ם כאוט סיס׳ן ז 

>ig. א igi׳t איז בון־ igc ע-10אוי אונז 
ingnyi opn 1*10 און *n y אײנ־ זייט 

ivm ry i כאוס מיט .* ugc” P׳r, דער 
Pgoi**p oyu ogu progi ניט tyoyiigc 

yiyio .|yiyu| הgבyנע- איהם זיך ז 
i ער pm ivi’ig איז׳די ש^אט n  ogn 

oyD |g*iu 1  igc ig ,oigo׳pi״ogn o 
1 lypigngc iv 3i-o יתאכע םרוי, זיין 

ogn ניט קיינסאא איהם pc oi'otoDig 
po ivn'oro ig*m iv inyi iv סוכיען 

 oiyug אזוי ^yi די |yo׳o po אהיים
oiyug ig i, נאף װאר Igu•

yaPgn 3gi זיר איז נאכם i n אם^ 
ip םאמאנדערנענאננע[ iy i'ic iv  g םונ׳ם 

pg oiyug אז באװאוםםזײז, סיט׳ן iy 
g igoyi ogn או נוטע  iniyp'roiv ז

d כבור p i**o iv םשום׳ע די םון -gipgo 
 V>iny oiyug אזא ogn Dgu סעז,

, סארדעט.
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yi ivnvi׳־ d o  igo ■yi'oge)׳ oga■׳ 
 אװוער גע;עכען האט ער ^ייו.

 •רעס־ םארריגטען איר אינטערנעיצאגא^
 ;ילאנד םון יודאנס אילע יװ״ען טיז^

אונזער געטאכט באװאופט האט ער
 אזוי יאנה פיז טייאעז ײיע ײיו קראפט

 רעס־ און /ןהרע ריט איע סולזען הײנט אז
^נאי! אינוער אויוי פעקט וג־1 איגטעדנע̂׳

יאז*
̂ע• פאר פארדרוס ;רױסער א ס״איז א

 שלעדגכער ברודער פאיילירען iv טעז
ײעזידעגט. איס

מרכײטסלאזיגקײט.
^עכ״ זע״• א איז איכײטסילאזעקײט

 רי װען יוניאן. X פאר קיאנקהײס כע
 די איז גרויס איז ארבײטטלאזיגקייט

 עס העזיכטען״ םילע אין יעמאך 1¥-ייו
 צװײפעיל קײן קײנעם ביי רערםאר איז
 ױגיאגס, רעװא״וציאנערע די סײ אז גיס
 װגיאנס קאנסערװאטיװע די ס״ און

 אזא דעמרײכען געוואיט כעסער װאלטען
 ז»ויל יטיאזיג?>ארבײטסי װאו צרעטאנד

 אל- ׳א<טע פון לעגענדע א ײערעז בלויז
 ניט דאו פײגט דאס אבעי צײטען. טע
 א איו ארכײטםלאזיגקײט אז זאנען צו

 קײגמאיל האט װעילכע געיעעוזעניס, גײע
עד דער אין עקזיסטירט ניט  אינדוססריע̂י

 אר״ סראגרעסיװע די ׳װער װער װעלט.
 ׳עױן חאכען םיהרער זײערע און כײטער

 זפין כי אז םאקם דעם אנערקענט י*אנג
 עתזיסטירען װעט ארדנונג איצטיגע יי

 ארבײטסלאױגקײט פון םילוך רער װעט
̂יקען, די פון אײגע זײן  רועילען װאס אומגי

ארבײטער. דעם פילאנען
 דער אין פאי דער איז אכית ספעציעיל

 אפהעד איז װעיכע איגדוסטריע, קלאוק
 און ״כיזי״ ווערטער די סמײצס. אן גיג

 גאגצע די וױ אלט אזוי זיינען ״סילעק׳'
 סילעק״ אאט. איז קלאױן-אינדוסםריע

 געװעהנ- א איז ארכײטטיצאזיגקײט און
̂״עהעגיש, איכע  די באזוכט װאס גע

 סא- זעקס אילע רענעלמעסיג קילאוקםאכער
 יע• יאהר״ א מאיל צװײ אדער נאטען,

 און <ײדען זיך מיט זי ברענגט מאל דעס
 טרעפט אםא̂י קלאוקמאכער. דעם הונגער

 דיזע צוױיטמן. א אםאל און אײנעם זי
 צו אלעמעז, צו באקאנט זיינעז פאקטען

 םון ארבײטער איגטעאיגענטען יעדען
פאר״

 ארביײ פראגרעסיװע רי האבען אמ$וצ
 םון צײט די אויסגענוצט םיהרער טער

ערען צו ארבײטסילאזיגקײט  םאח»צ»ו̂ר
 איצ״ דער צו ארבײטער די םון האס דעם

 ■ראטעסט-םיטי:גען, געזעאמאםט. טיגער
 געװארען אסנעהאילטען זיינען זײ אויב

 געריכטעט זיי זײנען ארבײטסאאזע, פון
 םארטײדיגונג דער געגען געװארען

 ?אפיטא<יםםי׳פער איצטיגער דער םון
 די טאטעס/ ״שטאט די געזע^שאפט.
 זײ• אינדוסטריע דער םון ״האפיטאנען

 װעיצכען אין ציא־ברעט דער געװען גען
 פארדא- און •ראטעסכדגעשרײען איצק

 געװא• געשיקט זײנען מונגס־ווערטער
 זײ־ אויס, װײזט עס װי היינט, יען..

 קאפיטא״ די צײטען. אנדערע גאר נען
 װע• איז ארבייטסמעבער, די ליסטען,

 םון רײכטימער די ליגען עפ הענט מעם
 הענען װעילכע די אט ;געזעיצשאפט דער

 נע־ ניט קענעז װעיכע און ארבײמ געבען
 מאכען װאס די אט ארבײט; קײן בען

 אם — ״סילעק״ די םאכען און ״ביזי״
 שעפעצאך. אומשוילדיגע גאר זײנעז זײ

 בא־ די יזײנ̂ז שוילדיגע הויפט די נאר
 װאצטעז באאמטע די װי פוניזט !אמטע

צוגעמאכט... זײ און שעםער געהאט
 אונפאראנטװארטאיכקײט דיזע איז

טראגעדיעס גרעסטע די פון איינע גיט
—■- י ־ ■ ... — — ■■■ ■■■■«■ -■ -,*T י
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.pro

r n. .חעלער

ען צ ענ ר ע פ אנ ט ק  מאנו״ די מי
ער ר שו ט ע ס דער אץ ם ע ר  אץ ד

ע וױיסט ױ ט ס דו  װערען אינ
ט. צ ע עז טג ד א פ

)1 דיט םון (שיוס

 קאנ• די און — װאס״װען, אײדער כײט,
געװא״ איגעביאכען זײנען םערענצען

 גענומען גלײר זיר האט ױגיאן די
 גע״ א פאר מאשינערי די פארסארטיגען

 סרי• נאר חאט ױ װאס נערא^סטרײק,
 קאנפערענ- די א״חןר אגגעהויכעז העו־
 זײנען עס אנגעהױבען, זיר האכען צען

 םון מיסינגען געװארען איגעהאילטעז
 עקזעתוםיװ די םון און באארד דזש״

 דרעס• און וױיסט א״לע די םון באארדס
 דזשעגע״ גרויסע א או| צאקאילס מאכער

 ערװעהאט, איז סטרײק-קאמיטע ראיל
 דעו־• צו געהטען גילײך זיך זאיל װעלכע

ארבײט.
 באלעבאטים די האבען דערװײל אבער

 איבערגע״ האבען זײ אז געכאפט, זץ־
 אײננעשיאיט־ זײער מיט מאס די כאפט
 כײדע םון בריױ־װעתסעיל א נאר און קײט

 וווידעד זיר צדדים כײדע זײנען זײטען
 םארהאגײונגענ די און צונויםגעקופען

םארטנעזעצט. װערעז
 כדטינג טשערמאן ש»פ דער

ה^ל. בעטהאװען אין
אפנעהאצ• איז אװענט דינסטאג דעם

 שאי-טשערראן גרויסער א געװארען טען
 שעפעד װײסט און דרעס די םון מיטינג

 בעמ״ גרויסער דער יארק• נױ גרויס אין
 מיט איבערםוצט געװען איז האא האװעז

 דער און שעםער, די פון םארטרעטער
 צו־ אויםמערקזאם גאנץ זיך האט עוצם

 ױניאך דער םון באריכט דעם צו געהערט
 vh דאדט ײאס קאמיטע, קאנפערענץ
געװארען. אפגענעבען

ברו״ אפגענעבען האט באריכט דעם
 מע• דזשענעראצ דמר האםמאן, י. דעד

 דרעס און וױיסט דעם סון נעדזשער
 דער איז װעצכער באארד, דזשאינט

 די וןויף קאםיטע דער םון ספאהסמאן
 אויך איז סיטיגג דער ?אנפערענצען.

 אנ״ ל. ברודער םון געװארעז אדרעסירט
 אי• דעם םו{ םענעתשער דער טאניגי,

 טשערסאן דעד .89 יאתאל טאליענישען
 הערי ברודער געװען איז טיטינג םון

 אאקאצ ױניאז, קאםערס דער פון בערצין,
10.

 גוט- םארזאםצוגג די האם שצוס \ום
 קאנםע־ דער פון האנדלוננ די געהײםען

 אויסגעדריסט איז עס קאםיטע. רענץ
 דעד צו צוםרױען םוצשטעגדיגער געײארעז

 בעאױפ״ איז זי און קאםיםע קאנםערענץ
 וױי- גײסט זעצבען וןין געײארען מראגט

 אז צד כיז ארבײם, די פארםזעצען טער
שצוס. ערםאצגרײכעז

/
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*ונײטעו חױרוחמ און סשילװןנ׳ס נײ ססרײס גקנעראל ערננאסטאן איו ממממםויױ
)1 זיי• ױן (אלוס

 ברױ מאנעספן, םחןד ווײס־ידעױדענט
 םון סענעחשער דער צארעפ׳נר, רער

 קלפיקםאמר די 1םי נפארד חשאינם
 jnaoלפמל־גאא *נרערע די און ױניאן

 די פון מיטנלידער טעטינע זאנסס און
לאקאלס• נןוםטאנער

 איו אתאניזאציאנ^אספײן רער
 לע0 אויף אננעםיהרט װערט נאסטאן

 אלע םיז ארגייטער די צוױשען ליינם,
 אינ- נארםענט ליידים חנר אין ?וױינען

 זןעט אנער, הױיםזעבלױ, רוסטריע.
 די צװישען ײערען נעםיהרט קאם»״ן דער

 ח־עם״ יי ״יײי׳עעז 1אי קאאוקניאכער
. דאכעי.
 די םון נאדינדננען ארבייטס די

 לעצ- זיינעז כאסטא! אין דרעסמאכערם
 אונערטרענלין־. אבסאלוט נקװארען טענס

 דער מיט באנוצט זיך האנעז באסעס די
 ה*נען און טרייד אין לאנע שװערער

 דעם אויױ ארבייטער די באהאנדעלט
 דאס שוין װעט מעהר אוםן. ערנםטען

 זײנען ארבייטער רי אננעהן. ניט אבער
 שקלאםען־ .די צושאפ«ן9א ענטשלאםען
 סון הילוי דער םיט און באריננוננען,

 זי־ דאס זיי װעלען אונאניזאציאז זײער
אױסםיהרען. קענען כער

 ױניאן דרעםמאכער און װ״םם די
 ערװעהלם האט ,49 לאתאל נאסםאז, סון
 וױיס־■ ארנאניזאאיאנס״יןאנזיטע. נרויסע »

 לעצטע האט ערעלשטיין9 ■רעזידענט
 קא• דער פון םיטינג א אדרעסירט װאן־

 נעהערשם חאט עס װעלכעז אויוי סיטע,
 הערשט לעבען ניי א ענםוזיאזס. גרוים
 םים־ טעטינע די לאקאל, דעם אין איצם

 אר• םאז צו צופרירען זיינע! גלידער
 גאנצען דעם ארגאניזירען העלםען צו נײט

מרייד.
הא־ האםפייז דעם םון אנשיהרער די

 ציריוולאחןן, אייגיגע ארויםנקנעבען בען
 װעלמר צו אננעוױזען ווערם עם וואו

 עם און נעזונימן, איז טדייד דער שטוםע
 די אזױ װי אננעײיזען, אױן־ װערט

 אזױ וױ העלםען, זיך קאנען ארבייטער
 אויםנע־ קאנען ארבייטם־באדיננוננען די

 צירקולא״ די אין און װערען. בעםערט
 *•יל שטאראער א נעםאכט װערם רען
 דער אן אנצושליםמז זיך ארבײנמר די צו

 ווע• אײננעחםען אויך װעלן עט ױניאן.
 ער־ װעם זאר די ײאו מיטיננעז, רזן

כױנדל־ך. ווערען .קלערט

קלאוקטאכער. די כײ
 בײ לאנע די אויר א׳ז כעסער ניט

 הא■ dp כאסטאן. »ין הלאוספאכע־ די
 קליינע סך א נאר טארש^רייט זיד בען
איז טרײד נאנצער דער און י*עם9שא

 נײ ז־יט געװאדען, יוייצעיט ״ייגטאו
 רי דא ויינען שעוער, ױניא) די 1®י ט'זי

 טאנ ארנייט םען ײאו «עסט־׳»איקעס,
חוננער־יױן, א םאר נאבט און

 םא• אוים איצם ארנײט ױ;יאן די
 ארויס• קירצליך ײעילען װאס רערונגען,
 ?לאמ-ניאנופעק• די צו װערעז נעשםעלט
 נאכ- ניט עלען1ו ייי אױנ און טשורערס,

 װערען גערופען װעט גוטען, טים נענן
םטרײק. א

 דעם ענט׳עלאסען איי 1איױנ די
 כחות אלע איו א««ושאש«ן, צושטאנד

̂וס װערעז, אנגעװענדש ײעאען  לײ• די ד
 בע- זײן זאילען װאירקערס גארםענט דים
 כאקומען זא<ען און אתאניױרט סער

ארבײטס־כאדינגונגעז. בעסערע
׳מיר וױנ׳עען הארצען טיםען סון

̂ךר דאס  זאיל כאסטאן אין קאמייץ דיז
עךפאלג, מיט װערען געקרוינט

,)1זץט' םון (״גיוס

6ז*ע יאהר פאי אעצטע די
 דעפ פאמיצטעס וױ כמעט האט םאה

 און ׳עעיעה דיזע אין מניאן-קאנטראי
 אנטאצנען ידארט מען דאר^ איצטער

 אנ- פון אטאי וױדער :ײ דאס פון
וזױנ.

לא• דאס זאגען, צו איבערי; א*ז עס
 נאנצע די האנעז 50 און 41 קאא

 פון ריילח נויטעע די כאקומען צײט
 איצ־ דער און אםיס, 5דז׳עענערא אונזער
ען ארגאגיזאציאנס-קאמ«ײן טיגער  צוױ̂׳
 געװארען נעםיהרט איז ארכײ^ער דיזע
̂וי דער מיט ענעראל פון מיט־הי  עק* ד̂ו

 אינטער- אוגזער pb כאארד זעקוטיװ
נע^אגאא.

 .1דז־* װײס־׳נרעדדענט איז איצטער
אין ארײנגעטראטעז דירעקט האלפערין

ססרײס דזשענמראל א איןפילאדעלפיא אין סלאוסםאבער
)1 ז״ט פון (שלום

 דושענע־ דער םילארעלפיא. אין מאכער
 נאשטימט האט כאארר עקזעקום־װ ראל
 םייננערנ, י. װײט־ארעזידענטען די דאס
 םי־ םון ריתבערג, הל׳ל און יארה, ניו םון

 ברורער מיט צוזאםען זאלען לארעלשיא,
 פון סענעדושער רושענעראל רער אםדור,

 ױניאן .הלאוהםאכער םילארעלפיער דער
 ארנאניזאציאנס״קאנד דעם ארנאכיזירען

 די פארםערםינען נויטיג וחנן און פיין,
םםרײס. נענעראל א םאר ארבײםער
 אננ׳ד גצייך זיך האט ארנײט דיזע
 שוין ױניאן די איז איצטער און םאננען
טםרייס. םאר׳ן פארםיג
 ■אר לעצטע די םון םארלויף אין
 םײנבערנ ארעזידענט װיים איז ײאכעז
 און םילארעלפיא אין מאל איינינע נעווען

 נדט באראטונג שטענדינער אין נעוחזן איז
 רייױ װײם־פרעדיוענם אםדור, ברודער

 רער אין דארטען טוער אלע די און בערנ
 אײנצעל־ אלע און ױניאן. םילארעלםיער

 ארנאניזא־ רעם םאר םריהער חײםען,
 נע־ םאר׳ן שפעטער און קאם«ײן ציאנס
 אױםנעארגייט ױינעז סטרי־ק נעראל

נעװאחנן.
 םי• רי האט אװענט םאנטאנ לעצטען
 א נעהאט ױניאן קלאוסםאכער לאדעלםיער

 ענםוזיאםםישען זעהר און נוט־באזונטען
 טרייד םון לאנע די וואו םיםיננ, םעםבער

 געווארען ארוטנערעדם נענוי נאכץ איו
 אום אז שלום, צום נעסומען איז טען און
קאנטראל ױניאז נעסעחגן א סרינען צו

 נויט־נ איז קלאוקשעפער אלע די אינער
 ראס װי סםרייס, גענעראל א רוםען צו

 צױ לאנג שוין נעװארען באשלאםען איז
 אוים׳ן נעװארט אלץ האט מעז און ריה,

 דער ווען מאםענם, פאסינען ריכםיגען,
 מיטיננ דער ווערען. נערוםען זאל סםדייק

 אא־ דער איז איצטער אז באשלאסען, האם
 סטרײק דער און םאםענט, םענרער

 דאנערשטאג, דעם שוין נעתםען ווערט
םעברואר. םען1 דעם

 מאגטאנ מיםיננ מעמנער רעם אויף
 כאגייסטע־ נרוים נעהערשט האט אווענם

 םאר־ זיר האבען טיטנלידער די און רוננ
 םעג* נאר וועם װאס טאז צו פליכטעם

 ניך זיר זאל םטרייס דער אז זייז, ליר
 רער ױניאן. רער םאר זיג א מיט ענדינקן
 װייס םון כעווארען אדרעםירט איז םיטיננ

 םאסם ברודער םיינבערנ, י. ■חזזידענט
 רייזבערנ הלל #רעזידענט װייס אטדור,

 ארבייטער• אלטער באװאםטער חגר און
ײיינכערנ. ה. אניטאטאר
 נע״ ווערען שורות רי בעת אלזא,

 נעםאכט םילאדעלםיא אין װערען שריבען,
 סטרײס רעם אראנזשמענטס לעצטע די
 גע־ װעלען שורות רי װען און רוםען צו

 זיין שוין םטרײק רער װעט װערעז, לעזען
דע־קלערם.

 קלאוהמאכער אונזערע וױנשען םיר
 םול־ אוז שכעלען א םילארעלפיא איז

 אחדות העו־שע; נאר זאל !זינ שטענדינען
 דער און רײהען די אין אײגינפ״ט און
I םאלשםענרינ. זײן וועט ױניאן דער םון זינ

 ד• העלפצן װעט *ר סיטיאציע. דןי
 סטרייח, דצס פיהר«( לאקאל־נאאמטצ

 א-ן צרםאהרונ; נרױסצי זיין מיט און
 א ;אר ג׳ןװיס ער װןט צנינים אזעי׳כע

 •yj זאל סטרייה דער אז נייטראנצן, סף
 נרודאר ע־פאלנ. סיט װערען קרױנט

 שטארין איצט«ר שוין א׳ז הא׳׳פערין
 אלע ד־ ניאנצן העלפצן צו םארנוםעז

 צי נו־ט־ג וײגצז װאפ םארנערייטוננען
םטרײין. נענעראל א רופעז

 ױ• די האט צייט לעצטער דער א'| .
 םיז כטצט שאי־מיטיננען נערופען ניאן

 די און םאף, דעם אץ ארכײטער ע“א׳
 נעײא׳ אויפנ^פאדעיט !יינען ארבייטער

 טא• ריכטיגצן םארין גרייט זיין צו רען
 געװים ויעיצן ארבייטער די און דענט,

 יױ דע* פון סטרײה״רווי דעם ענטפערעז
נאנ״םטערוננ, טיט נ׳אן

 ױנ־אן דע* פי; הו־פט־םאדערוננ די
 די א־נער ױניאן-קאנטראל א זיין װעט

 ווע״ שעפער די ײען טרייד, אין שעפעי־
 ױנ־אדשא;■ םולער א אונטער זייז לען

 ארנייטם־כאז־ינגינגען רי װעלען ,1טראי
 א-ז עס װי בעסערע, כך א זײן טוזען
״.vא•צט

*ועיעו, געזאגט אויד דא שױן זאל
 דער סין באארד רזשאינט דער אז

 לא• רי העלפען ייעט ױניאן ללאופטאכער
 סטרייק. דעס ייץ ס״ איז 41 קאלס
 1שוי האט באאיר דזשאינט רער

 זא־ װאם אמאנײזעוי איינינע ״אס׳ינט״
 דאס און ארנ־יט, דער אין העלםעז לען

 גרויסןר פון זיי־ן צװייפעל אהן װעט
 דזשאינם רער ױנ*אן. דער פאר הילױ

 ייניאן ללאוקמארער דער פון נאארד
דערםאר. יאנין נרו׳סער א קומט

 א־• זײן גיט אױך אםשר װעט עס
 אר״ דעי אין יאס דעימאנען, צו בער־ג
 קא• אוניער שטארק זיד נאטיילינט נ״ט

 װ״ס׳־פרע• .10 לאסאל ױניאז, . טערס
 גיענעדישע.* דער דונינססי, ד. וידענט

ד 1אי ײאס אלץ טוט ,10 לאהאל םון » 
 .00 און 41 לאקאלס די העלפען צו ליך,
 די דאס זאגען, צו אימדינ אויף איז עם

 שעפער, די אין ארבייפמ! װאס קאטערס,
 מיט דייד סטריי? אין איונטער װעלן

 נױטנלידער די מיט גלייר מיידלאו. רי
 לאטערס די .00 און 41 יאהאלם די פון

 ססרײק• דער אין כאטיילינען ז*ר װעלן
 אמף זײן אויד וחזלען זײ און לאטיטע

 דעם נעױינעז העלפען צו ■יקעט-ליין דער
4םטרייי

- פון -פרײנדין געערטע די
בערדיק. שײנדעל

 םאר* אפגענארט? זיך איך האב גוט... אזוי
 קאנ־ בײם בליקען ברענענדיגע יענע װאס
גע־ האבעז זײ װי הענד, זײגע און ¥ צעדט

:פרײנדין ״געערטע
 צױ פריח דער אין חײנט בין ״איך

 נאטידליר יארק. נױ קײן ריקנעקוםען
̂ט ך איך זואי  ער־ דער בײ זעהען וועלען ^י
 צו איך קען װען געלעגענהײם. שטער
V ארויפקומזגן *ײך

״אכטונגסטאל,
״ ר ע ה . י

 סאסטעל דאם געדרעהט האט מיגדעיצ
 אװעקנעװאר־ עס און אהער, ׳אד.ין ̂ןארד

 געאכטעט-. געעהרנג.. כעם. םיט סמן
 זועניגער אביםעלע םען נעחםט װאו *יי,

 ׳נײז ליבע... מעהר אביסעל און ןוכטונג
/!נטפערען... נישט איהם װעט ןי

 האט !׳/ םםריט םיםטע און ״הונדערט
 מינדעא אזיסנעשייעז. קאנרחןטאר מר1

 .סאר. דער םון אראפגעהען נעלאזם זיר מאט
 בײ אנגעכאפט זי האט קאגדוקטאר דער

: האנל ער1
אויגען״, שװארצע שעהגע ״אזעיצכע

 נע־ האב ״איך ארוימעמורםעילט, ער האט
דעד פיז ענדע ביז נעהען וועסט אז וזאםט

״\■״1

עלעװ״טאר־ רער האם אם׳/ ,,אפ,
צײט. םיטאג משריעז פעקמאוײ פיז וטאז

 גאם, שטי^אך ימ6 סיידצאך עטאיסנ
 צױ זײנען אזיז־סרים m$ ט^אקאלאר,

לעצטק די געװעז איז געלאםען.
 סאן עלעװײםאר דער וײ״יהע. דער איז

 נלײר טיר די םארריק א נענעבען האט
ארײן. סנים אץ איהר

 געטאץ. אוסיםטען דאס האב ״איך
 איײ קוגי אין םיר סיט קום פליז, םינרעילע,

 א פאר װאס זעהען וועסט זונטאנ. לעגד
 דײן װאס געבעץ. ריר װעיל איך טײם גוד

 כײ pojnp גלוסטען ׳ נאר װעט הארץ
מיר״.

מינ• האט נאר׳/ קײן. נישט זײ *נעה,
 װאס זאה א איז ״דאם געענטפערט, דעל
 בין איך זײן. געסאלט נישט גאר קען

 שעה־ פיל א הדיגעז העגסט. דו אז זיכער
םיר. פון פײגערע און נערע

איאפ׳/ טיך לאז פיצאה ״פינפטער

געגאנ״ מינדע^ איו אבענד אין שפעט
 צװײ א בײ חבר׳טע, איהר םון אהײם נען

̂אק : דערהערט ד האם הויז איהר פאר בי
 דער איז װאו פרײצין, ״ענטשוצריגמ

?״ סטאר דראג נעהענטםמער
אנגעװיזען. איהם זזאט זי

 זי נאהענט, גאנץ צוגעקומען איז ער
מיט ״קום : האנד דער בײ אננעכאפט

 איך טײם. גוד א געבען ריר איך װעיצ מיר
̂סט רו אבענד, יעדען דא דיך װאטש  נעםעי

 מען קען געםעיצט עס אז מיר און מיר.
טאל׳. גוטען א יצעבען שוין

 און רים א געגעבען זיך האם םינדעיצ
אטעם. אײן אין אגטילאםען

t, םארםאפעטע. א הויז אין ארײן איז
 וױיזט #איז בהשה סײ\ נעטראכט: רזאט זי

 האב הימעל. אין געודארען דערהערט אוים,
 עהרע װי אנדערש עפעס געהאט שױן אין
'אכםונג.:. און

 אםאל דען, װאס ׳יא העגד... סײנע דריסט
 אונטער געפיהא ציטערדינ א זיך באהאלם

 נמאכ״ און נעעהרט םון שטײפהײמ דער
 דינ״ שרײבעז, איהם װעל איך יא, טעט.
פערי. סויס בייי אזײגער אכט סםאג

פערי. סױט בײ דינסטאג
אװענט. שעהנער א פאר װאס :זי

יא• עי.״
פאר• געיליבטע זויפייל נאר זעהט :זי

אונז. ארום זיצען עס לאך
שװײגט. עד
נאך כאטש איהר האט (שטיצ) :זי

? מנבעגקם מיר
 װען םאיל, עטליכע געװים, ׳יא :ער

געלײענט. האב איך
 גע־ האט איהר װען (ענסוישט) :ד

? לײענט
הערען געװאילט האב איך יא, ער:

 אויסגע׳ גראדע איז םיר םײנוננ. אײער
טשעכאוג לעזעז צו הומען
!משעכאװ׳ן האס איך :זי

 פאר־ אינטערעסאגט. איז דאס :ער
1 םײנט איהם איהר האט זואס

װיל איך ? נעלענען איו װאס :זי
רײרען. נים איהם םון נאר

רײדען נישט װייצט איהר אז ער:
 אן םון רײדען לאםיר טא איהם, פון

אנדערען.
קײן םון רײדען ;ישט וױל איך :ױ

אנרערען.
פױזע.

נעהמט פארװאם נעראנק) (אין :זי
א כױר גיט און ארום נישט סיו ער

 איד װאו װיסעז נישט זאיל איו אז קוש,
 אחײם. לימט (הזיר) װעיט? דער אין בין

גיך? אזוי ער:
? אונטערשײד דער איז װאס :זי

נע׳ די האבעז װע; נאנצען דעם
שוױגען.
טיר. איהר פאי

 אײך איך קען װען מינדעא, נו, עי:
 שטימוגג? בעסערער א אין זעהעז
נישט. קײגמאיל :זי

היינטל סער רער איז װאס ער:
 כרוג?? כדר אויף איהר זײ;ט

כרונז. בין איך ׳יא זי:
? פארװאס :ער
גוטע (כײו) גארנישט םאר זי:

!נאכט
גאכט. גוטע (פארװאונדערט) :ער

ײער א ך נ גלאזמאן ברו־ן־ םון בו
 424 מײזעל, נ. ס. םארלאנ אין
 נײער א עדשינען איז יאדק נױ םט״ נרענד

 אין נלאזמאן. נרוך• םון נאװעלען בוף
 ערצעה־ םאלנענרינע די ארײן געהען ביד

 אץ אהער 1בי נאר זײנען װעלכע לוננען,
 אנחמ, ױםף ערשינעה ניט בוו־םאים

 דא״ 1(אי בינעלע א בינעצע, א שטיל,
 דרי־ חןר ארום ;נעקוסען...) איז סאלם
 א אין מענשען דרײ אשטורה; טער

 א ;סערשוים פון <י<לע א שטארט;
 די אוגםער ;שבת אײנינער רער ;נריװ
 האנט; נאט׳ס ;רערצעהלונג א םים;
אידען. נײז די לענרער; ;םוף דער

ען צו עלכ ל װ א אנ ש ע מ ע ט ע  א
שאל ט לא ג אנ ל א הר ב ? אי

ייחר װעלכען *ו אויס bo כאנם עס
 ווײן ויר שרײג■ און געת« —

סענ״ יוס#י נאחנטסמן דעם אין
ע יו״ער ױן מער נו  1אי װיוי

 דאס — לערע̂ט i 8לערעג
ג »ײך װעפ די מנ  א

ג-פצוסיקוסזנ^

 !״. םעסונדע א אין דיר נ*ד op ״איד
 ט־אםעם. די רורך דורכמשרינען ער זז*ט

ער• Dip אראפנערצעפוםען איז ער װען
oatijj:

̂יײ  לגבי .איינער ט«ונ... איון אין ד
 א״ ליבט סעדכען דאס אונד םעדכע(, איין
 אבע !...נארישהײטען אנרעחגן״... גען
אנדעי׳ די איינע םארשםעהען ביירע םיר
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 «־ן מוואי iyT »yn ײדין. רyד «-ן
e 'yo r fioesr, דייגט *י, ויך i  f• ,oy, 

tyjy? y re iw rire'* דט f iw v״‘y
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fypensr ry e, ,אײג»«ילן *t יז״ יי
r n  ire ,ד*כ ניט«ve r׳r ײ נז ל סן

iyeyn iypRr ארג*iy j f  'i r אר» 'ye 
i« y' נ׳׳ימ e 'iw rn r 'e  ,tyeyersyi 

lye rv ib 'e די אי׳ r e״ni‘pe'fr«e 
״m די )yeyp ״f ״fyrewwye ײי «»וי

rnfiw s 11 •ון «rאי׳ ן9רג«{'«י*יג
oim tant) iy נייסער  jyn ,)•ײ דיד׳»

f t v  in  w  ,im*״׳r ^ r r e r  u,
yjffl in  re( «ןי •ifm u  voo ii n 

n״ye $ ,m  m« ;yetwvef o>׳»,i y i 
e*r♦) n g  n ye  w « r g  i n  erre׳ 

rt’»׳*m »  e 'e tp rn  yen>ne g iy  r 
מז יי י r ׳ w (יײו אי»'«מ «*iy -eye 

egeggyi . i n  in ייו f i  -efl'g o>r 
u rT n rm *  * r ״ן אין n ז  i'n  n e 

ve A W'׳tre v  n  -opyerw• i י י  י
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r די fg fyt״tt זײ g׳־yfg'oo י1 ױיוי 
P r״t •ח סני׳ ידס׳ס y״t ; i rוזיי׳ ״ 

g |yt| אױןי rvm'nn װייד׳ן eeie*ng,
yr'eo'Pge'ggp w o rn  n  rm סיס״ 
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n,» ײ ײי yr*eregB'»gp m n
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מ ׳ןyg׳eyo s ן y • • י < מי  וױי׳ון, י
tnyn ypgo irg אױנײמסר די א« f 

yen |yrew די אױסל׳מי׳ןרס,  yj'fg i( 
egg 6 ארױס o rv ro o e g o r*ר»  ין׳

tr ׳ע-9נײססי jm  >gf d p i  yp 'i ns 
e«wyeryeeg ys'neeygy fg ; נדי n 

o W'Pgeyoy״Pgf eeie ן י  yoe'irge' ז
n ,egf p* -prro r♦ זדיפn r  v> m

fyc רני די *אד וןילןי נאלדמע Of g- י w 
r e  jye”0  yePn ,tyreyo ireegn »wg 

 ״*oye f״p אינסרינעז, קײן •גױו/, קיינל
ye -אליטיס• Tge אױס׳סליסליך o r אױ 

מן נײטסד׳ס rege אױמיווזלל- און נז
an -egeror i r  r$ re«n  •nreg-־ 

m *אר  fre r i דינט אדגייססד ige 
- g *לס מי ײ מן •1איי י מי  ואל ער י
w i? ארן• זידBדדאy iױם״נא״ א « ן 

.oog fysengi
— י -gnp 0*0 (נאטירליןי- וױיגס is אויו

frn jno-frngp( אױא fryooe'B o r
 is אדן ארנייססיןאזס; די »ן נורל

m מסס i'tro 1131 אדגײססיאת- סץ 
ogoreg /אי ארנייססד די עיזז אויפ 

ד  ־e»ig>er’3*w פון סבח אסת׳׳נ די מ
^s קי*ס, r ד^ד n  if  ;fo jn

^ j וןדכײס/ד  ודנלמ jn'/pvvyM ודו
p i J & f M W  prqni מזןל/וה DfOfn 

ר וידפ ffnfs •wnw ®דױעז « 9 
 of וחןד וו♦^ ודייסס בדדס^ ישנדקע^

דו דן ׳סזלױג ו מד ו ד וד מ  p*p of; ז ^
V r u v/ ד תד ז ת^ן וד jn י jr«f pH 

of jf&fh  g V fn rw r jr חזיגס if  ofj 
iy ,סרנ״ס ד¥/ודה סרעז ^ ̂f 

pni ײ  Ifo^fn *Htf pfU7fn ז
ם ידיד ^ג W3f itxtf7W* מ  f w in i s 

ײ W וזילסן ז ir t  «re, וז«ז Tn*p יוילס.

tyet ,גאױ וױיט איי׳ו װיו׳ל איג״ט 
g*״-f

V
gy א*ז jggnyi* g א*ן ey -fyyigp 

yregegoyi yepyfg e r  /•ifl g fg 
yegr ;yeyp r u t; די yooiro ודריו־ננ 

v ie ״g'|g'j־g /iyo',eנyיאר י oy fg 
erg# g. 6 א ,-yenyno.נאו אחט 

fyroyj jg n re v 'f l ו<» s*g״g iye׳i 
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r*׳tyBngtngo e»e iy j הו *o r  |g»er 
g i fg  r*eig  e rf .opgt ty jn rne 

 ypg igB נענ־נ go׳e g oy אזן e׳e״fi ־
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iv fg  -igo re  typ tg*ei* רסמן *f*e 

r- דאן, ro  fg  oy fyn
V

ogn A< אזן D isp is ypgo p*og 
typ 6 די gfg fg  tge |g*ef,אל oy tyn 

eieye gre fg ארנ״ס o i .;yoypg igg 
fg -tg># pyou vfyt g tynye oPgfi 

3 ogp r o3׳Pg Pyo״-gp fg  ogn ,o 
typgf ו r ניייך pyr*3Pg די ד v>׳׳.ty 

8 p r  to -fg P'Peoig p r  pysgלסן 
ffog tg -pyrnv g f i r  f*g״g׳pypgr 

 pyo״3Pg *p tye״f -oiyorpy •יאז-
epge Rgj f'Pg׳ifg oװײס ׳ yeopgo* 

o igo ogp \ P ii " i  rg -tyonr׳o 
f״PB py׳*ty -ײימז o׳*pub iv tysg-p p 

v yer*r״ntg ot*reg rfo*eg tyo 
gp o r  Pgo ,tyeyp P*o •r ppgor״ 

tye*f .סלאן pie סומן P rg ייך pppo 
o fg f׳■gjp rjgj g ognyj tyegn p 

n  fv pfi'v pytJtg ops ;jfppfi yo 
,r'PP 'P J,׳׳ f yePni׳pygyr *p fg t r 

epg Pyo*3g trgn tig״f fg -o״ gf־ 
o y i 1P "0  IP׳p o,וועלכס ׳ tyegn 

g p pge״3־j o׳o .o׳"i iv tyjyp p
 f .tyegn** נים nuyo yoppj f*p אדך

g -pyoy3 f"t re  W i tyjyp׳g r׳־> 
Po*er3Pip p r  *fi -pyroo׳reyo pye 

pyfeig t» -דיס» p typgf tig-* ומי״ 
3Pg jyj**t is׳*g fgPoo3”׳ tyjro  -ov 

, ps * ׳*f ♦v -t<״g ייד n r jg  tyoPgii 
t tyfl ,oPreonye pyo״ ye tyoPgii* 

yet>p ĵ *p tyn 3 און ogp oenyj׳Pyo 
epg׳f fg r*׳ OBgnjyrryj tyPjm 

f fg -jyeyeiv |yno״ opjib troPgif 
oPrjgnyj *ifg. אזן pgj pgp typ oy 

yePjm ,*p jyoPgn <t**f o*e enreg 
3 *p trgn׳epg >yo״oegoyj o סיל 

b p i ,pnyo׳tyegn **f P נױסיג f pgo*׳y־ 
o*w r׳-yj ;yo oPgii ,yo'JBPrge yj 

r iv ojgp*׳ yoj'oeypgs g tyegn 
jvo״ ,ptPBg ,ojgpye oPgn tyo tie 

v g fg  fg ,**f jib t r r g«׳*ty i -o 
f P 't״-go -O'jpgj tyegn ip i-is jry 

j  ” f t r׳,pnyo tyegn iv (yjjgfngB d 
ii׳b׳pyeg A isp  iv oig -tyBPgp **f P 

ogp אgp rד j׳pyepyii ,n r .*ifg d 
epg g* ogn״pgp oego -•gp fg  o 

M 3P  g *ii ,pnyo re םו tyo typ *ii 
pgt py fg ,on*g tie tyejgppge זיך 

f o*o tyP**o3׳ f׳o*o o*ne tyo אנ־ 
} 's ip

y
ogP pgj׳*pig>p *p  fg -tyonyjeg p 

B pnyt o*e ypgo tjrTegn prgo׳; f 
fg זיי -ye begoye ]ig oegpye trgn 

p rg  .?yPpegn pyo- יױכ fg  ogp 
p r  *ifg -סאי u n r  |g*ei* *p typ ogn 

pgp fg  |g*ji* *p -ojyeywe ? tnfivn 
tyeenv typ ogn ,oego g r e  oygy 

tg *p3־”Pgpgo ,pye**o t**f iv pyo׳״ 
ig sip  ogp tye*’f oy *n ,pyp־.pyo**e 

fg  pyn ^*pgn די *n  o*e 3*w -tg*ei 
tig tm*B ogn -pyr*3Pg yoeyrio

pypjg o ) tig *i*g typer׳tyr *n ie -v 
ei* *p׳rg j tg**׳epg *p tg -fyo*׳'gf e 

giv״y?g tyrnv typyn gp -לל״ף fg 
j|*׳ * fv pyp fB  Pyoeryv׳fg  |g 

n n e r ig  fi* gfg |*eyj״‘is  o i 
fg -tvouyjjg -oyiy pgj oegpo יי נ״ 

e*g״yj fi»< i« ) jyjgn pyo*»׳y׳*)o 
ogp ogi• r i  g igj gp •yeg *;gp fg 

g *fig ׳'P (1# PV pyp -nyn •■yr̂ v 
f*f jyo pv pyp -pypitroryB'jgp 

 gp» ty'gyi'g oyp jyjyjgp rpggy-|׳
fg ר׳ט rt»*j;דיט ׳ •eyn -p**p D m 
g׳e oy pn״ tyo -t'ryii o•) pv oyp 

P r jg  |g tyonyjjg (y»io sipgp eyn 
#poo fB  (gp# oyp ,(gp״ogp ogn -p 
u״f ov*g ogn ,oyp cgerjg fg ,oj*״ 
yj,( ,3 יס׳#לPg pyong3״ oיז1ל *oy 

epg typyn typgt ,onypjm ye•’־׳•oo 
n -yn |ig ,fgi״'t•# -jjgp m png D 

v׳ifff g oygy ogp ogn ,oeyfio j 
ogp fg דט ooeyn g־n׳-fgP• pypp 

g tyr ogn״g p rg  ;ypg#j׳«oyj סיט 
ogn ,oyjxg pypg ,mo tyeipp regj g 

p tyeypeiv iv *;•*oe*f3g oen׳ ׳ftg'Ji׳
v

in '3'ppg fg  oypg ogp ׳pypy 
epg״tgo-tg’jn pypy* ,pyo- ׳pypy 

nyo דיט pgj tyr -PJgOB'pgs ognoy 
pynjg׳typjyp o*J y און t׳pyeg ,;y'n 

v g fg3’׳Pg ;it o״fgPoo׳PJ׳׳fg ,o 
v g״e tyn ,o־epg yp״P pyo״typ ,‘yp 

*pypy •ליר pg״pej״y j'jy ro  g ;yjj 
ogn ,nimo •p fg ז״נען nrg ע־ יך1א; 

b tyegojg typ tig ,o 'wv eu׳p*t -P 
 iv pn׳g tmoe• |ig tg־ji• pyp typg׳*

fg ;go typ n ogn ,ypyire ogp |go 
v pyrovg pyp״jytip pgcpyp fg ,o 

j׳׳p iv •v p׳ *ft otgp : yig^oo^opg 
j׳BPgB o׳p ;ib  |ypn׳ g tyjgjgoyp״p 

PnyPg״ g .oypnojgng ye'PPnycyj׳t 
g ypyg p8 tyugj oyp״g yjyj־e״•• 

jib tyogj oyp fg -tyoryoj’g-pyo 
g׳׳g py״pj*j׳’,ni3 g tg *pi oid ,o 

 pgo tyojnyj py-״g ״e סלייסט אין
 yepyt ׳p oyoe tg ,opjypyj .pjgoy׳

g ogn -pyopyn׳p tifi ov'g onyn pn׳ 
g pyojig tvnyj yePyii ,prn'BPgfi 

Jiogp׳oo׳׳g ogn ,ypogo pye׳oeg pn 
t tyegn .oyoge ypyg  |ib opynyj״ 

t r א״ו n׳׳e׳g tg ,ojgtyj Pgo e״py 
g p'Peoig׳ypyg fg tg'jn p yg  t 

jg o'j t- ׳,t tyegn '{prn׳B|״g׳ji׳ r 
t yPg orjynyj׳׳mme ypyooj'B r y 

tyvymvB'ig א״ד f tyjyj,׳׳ p oPg,׳ 
opgB yePyii׳g t rn*|״ e tyo nye tig״ 

ױ י e, tyovyP o י r  iv׳iP3 tvo׳tiB o 
t ״t tyegn יל?10 r אייך e׳yeiv o■ 

oegt כל g in  -typ'Pegn׳oPgt pn 
tyepgo re  tig tg'jn p yg  tyeyjB'ig 

B ypyg׳t '< pypn״ g ogn׳e m׳yj o״ 
g .oePgo׳t ogn pn׳׳ ig׳iv n>״yen׳o 

n j • oneyeong׳,tg'jn yj'oeyo yo 
jyo ogp r o  r>yn׳>g pgt yooe״.p 
g oPgt oipgn io׳p yePyt'p pn׳׳,p 

•jg ,opyPryj enreg ypyo'eg roge 
t iib  tyonyj׳, t y o e y e g n r 

f euge״ n׳pypg fg  f 'g  Tt ty>P״? 
}'oypogo

tt װארט iv ,חמכען װעלכע די 
ארבײם.

g *ii׳pyteig tie tnytyj ogn pn 
p iv opgn׳ epg״o tvegn ,ytgPoo׳p 

e׳p o׳p  r o  ro g io 'o  f׳ jgoyp״ 
tyjyj vtg^ooj’epg *p fio orvgpoo 

en p r׳g jig |g׳B r n׳o .pypn׳p 
t tJto>gn׳*jn y t  ,oytjyoyp• ypy 
f ,pyeyPi׳ioig pgo meyo r r׳e׳tig e 

oergeoig׳pyePyt itn  fg  pyeg .oe 
v׳׳o id  rtgn pyteig o 1 יס1א iv.״ 

 P'o -o׳׳oge pyeem ogn -tyo*׳n סיר
oy tyegn לײן• engB iv oegoyeo'o׳״ 

v p e r״o tig -tyo׳n p״pgo ogn -|yo 
ip o sp v  g כעל-עץה g oy׳-pyeein t 

pjyPy tig one. סיר •jin tg -tyo'ni 
pye׳t tyenys ye׳׳yo^yB” iivpgo tye 
eyo׳t tig tpe׳׳pge tyj״tnyjge iv o 

pypg,‘׳  pgj pgegt tig tPo״pe׳׳pgj ׳
pge m ,oypyjpy׳׳pe״p’o fg  .tyo 

ii״tg -tyo ׳ כלויו מיסee׳>p׳p y j״-yn p 
o typ׳ig p׳t n״ p׳e eeipp'ii f׳*go o 

oyn oy tg ,P'o typeyp pgopy -tye 
 pyteig ריכםען iv pye׳oe׳p םיל ױין

g iv opgn׳׳g .p׳gp ogn pn׳ דpg y* 
e״g .o׳pn ד וייטgלכל ד nm#n •ניט 

pyeem.:׳ g׳teig oeyp fg  oBPgp p.p 
.tnyoengo

v
oge׳p^׳> tyegn ניט םיר ogp מינ־ 

tyjye twetivong vodvp ׳ דיjy׳-pg yj 
e׳׳pyo, מעלכע epgייטpן t׳  ־yjyp ypy׳

p ׳tyoo'orge o r  pgo treioe 1׳- 
tg*J־n׳׳n׳•vo w  -tynyj opgn oy .e 
 זיף tpD^gn ״t tyn ,tnye׳ pnyt ליך,

p tg o jgopr3 ׳Pg״ig fg  ,yfg^oo׳o- 
eigyj״g o ,ילסז ifg *ii׳ ig׳p זיי -gt 

.o'ipe pyp*oe* g tyegn tyjyp \P 
mo oPgn oy ,p*e כל g tynyj mo׳t 

t׳g r r׳*iv *ifg tyDppyoj'g yjye 
o p rg  -t^pegn׳p ניט זױלען •ge 

tnyor אייי ii ,o r?םיר ״ n״tg -tyo 
n זיי p r  |y>Jtn>*׳ j  nvy pyteig׳o 

pgo iv ogoreg ,pgopr tig •tyepgo- 
t<׳ o  tro?gn ,p**p  ye*ir*g t r םאר

4e״p iv pys״p iv |yp* ׳vii ,y j'jy?3׳»
o P'ppjyr ,',is 'n srs׳iP30׳o ,ty3׳B

t״t iv |ib "rnj« lyffyoiv py״t נ*g
o׳oiv b j ׳f iib  typgy״j f  py׳(.g 

v׳o ׳p in  typgv3 ׳Pg״iv pg ytg?oo 
f״g py׳*oyjyj ׳pgB iib  •typgv׳e׳yjyp 

yp ;y'ynp׳*i׳o |yo׳p 't  fg  fg ,*ft p 
 o׳j pyo״epg •p ivd*•eng py#yv׳

t f f e״ykyjyp ypy ׳t pgj ,(ypjiov״ 
3Pg׳׳pgt tig ,o-opyi'g tvo ׳ppgov 

Bpyng״on* -o נ׳יױ ,opynyj tyegn 
3Pg׳׳g tyo o׳ן o'  ego typy׳ py«yv׳ y׳

e׳g ogp |ig .oeg; pyp fg  oyav t׳t 
gp;gpo nogs׳*oy fg  -ojyorny .ty 

a regj g׳oie׳pyp tyjye ogppgB py יױ 
e׳tg- יױס p׳ yoo'ovge regj ׳|•g*ji 

’g ye תיס, yn׳pn אל״ן ?*gnyj ogn 
tye ׳g opgo -tyBgv׳j nn3׳Pg o׳  tyo׳

yoo’ovge m ,pnyo ׳g typjioe׳-pp 
o״eg o׳re  pyooypj pyp fg  r,׳ ,fg 

epg y'g |yn״epg tyegn pyo״,o 
g ,g fg  ,|yn׳epg pn׳׳p m ,pnyo o׳ 

ge«׳o׳Pngv yo5 ״.׳opyng typjio׳׳)o 
D’opyp .tg'jn p y g  ag pn*g o-gj 

g oego׳g pn״ifg  tg’jn py ־pyegne 
fg ׳,pyopyn ypypjg fg ,pyegne
g׳pn «׳g o-k *ft ojgp׳  yjyj״g ypy׳
 yogo oyp pyoeig oegpj pn׳g -tyene׳

g pyojig fB typge״jyn .D'B ypy 
g׳t pp.'g opg; ,tg'jn ' i  upgj pn׳.p 

jyo oeg ,tig׳t yepyii ,tye״j tyj׳o 
u;yp ,;•pyjjin •־•* v;g; oy י״כט 

ypjy.pong.; אל״ן
v

epg pyeg׳׳pjyo;• ריט -yjjg gtg 
׳g f.B yp׳E jyn א־צט, o״po#eypoe׳  y-׳

pe yp׳t pyp;־׳epg ty״oy fg  ,tgPoo 
b׳ojjgppgD tyie -lyeypepgB g oib
0 *ft DPgt PP'g tg ,*pg fB  D'J־ ''
?y| סיט g״e py׳tic tvo ,מױי ,pyeg 
 ׳-e Dyp onpg on oo.py; ,ninan ל3ל

iib  tyo סױל jig •tyj'pyjjin oyp jib 
g׳g tyn ,oy oio pn־epg pn״ov’g u 

p pye'g׳ v׳׳p ogn ,o׳ -ge ogn tg’jn 
o r׳oo. סיד n״tyo דיט g ogn־*-ge p 

oeyp׳g oe׳׳:tyeypepgD tyo'yegn py 
g tyjy; fg  tg'jn p r  tvjye״-pg ypy 

e׳׳g .pyp'pe ytg?oo׳:T t ojgt nn 
n pyn״n ,o׳ t oyn oy pgj jjgp׳׳t 

epg״pg oipgp ;yo ppgp ? o׳׳tyigej 
pe ,pnyo ogn׳ p tycpgp iv on״typ 

b *ifg,>׳ vjyj *p tyn׳?epg ye״-gpoo 
 oeyp ogp ,pyeg .tvcm oyn וינסײט

g׳e pn׳ogp ,o טpgט g׳j pn׳tgo o 
g ogp .ypreg tic f e n  o r  *nig׳f 

e׳t ,Tyreyo o׳e pye׳en o׳oyo*tg׳;e 
mo fg ײעט ם־,* כל g׳pgj pn׳;*ye o 

e p r  tyj'ii.׳' די ״'g oeyp tg 'J׳pn 
>e ejg׳t •typgj o׳ g oynד  ong- ״

ps tye'oye׳p rg  pyn ׳fg  ,pyoyae זי 
ty^pjgn oniyj oyn מיט g׳e T׳o •סיל 

g m ,p r׳g tyjyj o fr jg n  pn׳r r 
pyjjin׳pe ye׳g fg  ,pyp׳-gn oyn pn 

p .*igpot- •p oj'ppgo pre tye׳ *pg 
e׳׳g ,yjyp gBie ytg>oo׳tgoeg T ,םיל 
b>׳ g . t r g r׳,tgt'o treyom oyp t 

r tyn״ tp D r  tyage ty?yn׳-jm ,ege 
t t r״ ii ,tv>pjgn mg o p jib׳ g׳tn,־ 

gJ ,nrsg ,tigד g tig ,pyjpy׳oyn pn 
g Deny jgp׳׳tnytj, וױ *n ,Q3Pv 
g oeryjo ig׳•o^regnyj )gp ogn pn 

o fg׳y«g p׳>p g  iv oipgp t r,* טלט 
epg iv״tig typjyp tyjyp ye^yn ,pyo 

t tnyongo״o tig ivovpvoj'g ypy׳o״ 
B׳o ty*n׳p o״ ׳ ?j ,reyp׳•pjgn iv o 
 geoig *itg ,oeyPc-׳ *ifg pyjer \1ל

g fg  eng .oeyeyp״py ׳g age׳gp t 
epg pnyo׳׳cm ,o?׳ g׳tyego ojyp pn 

g׳t די epg yl’yjyp׳׳Do־׳btio ,typjiDe 
g׳typypgo pn םיז g׳׳-m pycugo py 

epg pge tyonyjB'ipg Pgt py ,pyp**׳ 
g tig ,pyo׳pn אייד מױט ojy P't׳e׳t r 

3Pg iv tic tyjgtojy׳׳tyD א״ן bU'D 
tf'ii ,pyjjy^?׳ g׳.OBPgpge pn

v
tvego tic p די 'dphpb מיט oyp 

p* oge־o :nng׳p םאר ײעלען g׳T 
yvjgj *p tyego ,ארכ״ט eg׳ pgj 

j oonyj׳o אתיױ P״ypypjg t, איז g 
 eypopyp'j g ,yj*״oyj g ,ye<׳pjyc׳

o׳j  tio *t tig ,yj׳?p •typynB'ig t,* 
e tyegn yePyn׳-jgnyj ntg ov’g f 

t ,D Pr׳*p tyj׳ yoojpy ׳סונאיס p r  tic 
o pyeg .tg'jn׳ik  tyj'cyj p׳t p*׳ g 

״ tyegn אפיטד ,niet עטיקיעל  pyoye ז
ek נים  .tyjgongfi׳p ogn pe׳ gpio 

t DenopgB tyepgo oyp pgB״r y 
cyj ye'^rjpo ,ryoye׳t t'g tv^n׳׳-y 

PB yp׳tyoe יתיאז־לייט. אאס g׳ov 
J cy jyp pyeg׳J o״o^g pnyo tvof 

p?m ey׳p g .jjie׳tnyotrigo typ p j 
o ogn ,ogp׳«fg  .DPypppy gp tyegn p 

n oyn oy pyn״n r  fg  tnyjjg pyo 
pyeypepgo pyjugp׳׳p pye׳fg  ,«ioe 

jn׳j׳tooigngeTJgJ א  pyj׳tg־,p yere 
 o>regnge py oyn pye^ytg אאס איז

try n טיז tg'jn p r•
v

o׳bjyogo g *nig pyeg tyjyp p 
 pyteig t׳g tg ,pjgpye oyp tytgMv ניט

t tg'jn׳׳c gp tyjכא־ 93ל1<1 'לע 
yj'j'fODign ׳gjiE׳P'o •tg’jn  p r  re  o 

p tg- ,oipgp tyegn׳ yoopnyo װעיען 
g״ogn ,Ogp fg ,tryrj די en׳m

.. % ^
_ _______ _rT • ■ jm, .....kr

̂וס מיניסום, סאסע דער אי? דערס  די ױ
 «ון םאדערען צו נוןרעכטיגט איז ױגיאן
 אין ^וין ד*ס און מיטגילידע^ איהרע

 געםאכט װעט טעג עטייכע ;עקסטע רי
 טײיל חיכ׳עען נא:ץ א םאר *לאץ װערען

 די יעדענפא^ס, ארכײטסיל^וזע. די םין
 אנצואװענדען ןy^אסLMענט איז יודאן

 וועםען פאר ׳די אז ׳כוחוח איהרע ןיןי״ע
 נא^עפטיגונג, געםינען צו םעג^ן איו עס

 די אױב קריגען. בא^ד עס ז^ען
 ניט עס װעילען יטעיער די אין ארבײטער

 צו אויםהערען גיט אין םרײװיילינ, טאן
 ױ- די װעט אװערטײם, קײן ארביייטען

 ארום אזוי און דערצו, צװינגען זײ ;יאן
 םאר ארבײט איז װיסייל־ניט םאױעאסען

 און מוז ױגיאז די ארכײטסי״^זע. די
 טאקע געװען דאף װאלט טאן. עס װעט
 ױניאן־ די אז ׳טעהנער, און בעסער סיל

 עס זאלען ׳צעיער די אין איבײםער
!טאז -!4אי

V
אונ* צו מיר איעלירען נאזונדערס

 װאונדערט עס ׳עאפ־טיעערלײט. זעיע
 ביז דאס ד־״אבען זײ װי וױרקליך, או;ז

 זײ װאיטען זײ און דערלאזען? איצט
 זײער אויב אױסשיהרען. געק^נט כעד

 אס^ר, ׳װאיט אויטאריטעט אײגענע
 ד^ך זײ ה^בען גענוג, *טטאיח ;יט געװען
 זײ״ צו װענדען זיף געיואגט לײנט אנער

 געטאן געװיס װאיט װעלכער <אקאל, ער
 אבער הינזיכט. דער אין טענלינסטע דאס
 סאר־ קײן קײנעם מעהר איצם װילען נדר

 איצט פון קענעץ זײ טאכען. ניט װירפע
 בא־ םעסטען זײער מיט וױיםער, און אן

 ױ־ די םון אפהיטונג רער א־יף יטטעהן
 ניאכען גוט ׳*צאפ אין ניאן־כאדינגונגען

 פאי־־ א־צט ביז ר־אבעז זײ װאס ׳איעס
ג־ײזט.

װינ״טענסװערט־ און טעגלינקײט די
נאדעל־פארבאנד. א פין רץיט

cy ̂גז פאר נױטע ניט איז  צו א
 נאדעל־פארבאנד. א פאר זיף ערקיזערען

 אויף אינטערנעשאנאל אונזער דאך איז
 11(20 אין שיקאגא איץ קןונװעניטאן איהי

 ארױסצוזאנעז דך ערעטע די געווען
 מעגי!יכ־ די פאר סײ דײטיליך און קלאר
 •וױנ׳טענסװערט־ די םאי סײ און קײנר
 נויט־ אוםבאדיננטע די םאר יא, יזײט,

 נאדעל־ אלגעטײגעם אזא םון װענדיגקײט
 די נאך, פעהר אםעריקא. אין פארבאנד

 פסיכא־ דעם אין האט אינטערנע^אנאל
 קאנ־ א אײנבארוסען םאמענט לאגי^ען
 און אינטערנעשאנאלס, אלע םון פערענץ

 נע־ נעגרינדעט איז נאדעל־פארבאנד אזא
 דאזײ דער האט אבער לײדער װארען.

 םונקציאנירט. ניט נאדעל־םארבאנד נער
 בוכשטאב/ טויטער א נעבליבעז א־ז ער

 עס איז זיכעו/ זײנען םיר לױט און,
אינטער־ דער פון די נעװעז ניט

 האט קאנםערענץ דער אױן• נעיטאנאל.
 מײנונגס־ יטטארקע א ארויםגעװיזען זיך

 מײנונגס־ די אם און פאר^ידענהײט.
 אוםםעגליך געמאבט האט פארשידענהײט

 לעבע־ א װערען צו םארבאנד דעם סאר
װירקליגקײט. דיגע

V
 באשטאנען איז קורצען, אין װאס, אין

 צד, אײן V סײנונגס־םארשידענהײט די
 םא־ געזואלט האט ״אםאלנאמײטעד״״, די

 סארט ׳א נאדעל־םארבאנד דעם פון כען
 עטװאם, קררץ, — ױניאן״ כינ ״װאן
 ׳וואס פראזע, פוסטע א בילױז איז זואס
 אינטער־ אונזער עלןזיסטירעץ. ניט יןען

 ער״ אנסאנג םון גלײך האט יעשאנאל
 בשום פלאן אזא צו קעז זי אז קלערם,

 דער כאטש און צושטיםעץ. ניט אופז
 אוי̂ו געװארען געגרינדעט איז םארבאנד

 האט אינטערנעשאנאל די װי יםףרות, די
 שוין מען האט דאך פארגעשלאנען, .זײ
 אז ,געזעהן, זיצוננ ערשטער דער בײ

 טויט־געבארען א איז םארבאנד דער
 געג״ דער אז איז, פאחט דער קינד.

 געבליבעז א^ץ נאןי איז צד נערישער
 “םאוי אזא גיט אויב־ אז מײנוננ, זײז בײ

 דער איז םארלאנגט, האט ער װי באנד,
 דערפאר אוץ װערט. נארניט פארבאנד

 געװארען געטאן גארניט פראקטיש איז
 הינ־ דער איץ יאהר דרײ לעצטע די פאר

זיכט.
V

 קא־ די האט צײט לעצטער דער אין
 אויפגע־ »מאל װידער ױניאז פענטאנער

 זיף בריף א דורןי אוץ םראגע, די הויבען
 אינטערנע־ םארשידענע די צו געװעגדעט

 נאדעל־אינדוסט־ אונזערע איז שאנאלס
oyn א נײ דאס פון גרידונג די פאר 

 עק־ דזשענעראל דער נאדעל־םארבאנה
 אינטערנעשא־ דער םון באארד ז/ןיווטײו

 די אויפגענומעז אםאל װידער האט נאל
 אי:־ די אז באשלאסעז, האט און פראגע,

 זע^בעז ׳דעם אוין• שטעהט טערנעשאנא^
 קאנווענשאז דער אויח װי שטאנדפונקט,

 קאנ־ דער אוין• אויך װי שיקאנא, איז
אנד. אין זועגשאן  בארײט איז זי רןלױ̂ו

 קאנםערענץ, א צו דעלעגאטען שיהען צו
 אײנבארופען ניט װעט זי װאו און יועז

 װע״ םארשטאנעז מוז עס אבער ױערעז,
 װעילעז דעלענאטען אונזערע דאם רעז,
 הא:־־ דער אין באטײיצינען זיף דאז נאר

 זינען אין נאר האט מען חעז פערענ״ז*
 יסוד דעם אויןי םארבאנד א נרינדען צו

 יזד םוץ אויםאנאםיע םאלשטענדיגער סון
״אײז נעדאנק דער אינטערנעשאנאל. דער

ט ײ ק נ י

רוסלאנד םאוױעט אץ ארבײטםלאדגקײט
געלעכטיגהײט״) די׳׳ פאױ וספעציעיז

 קאמוגיזם אײגצופידזרען פארזוך דעד
 צױ עלואנאסיש דעם אין איבעדגעװאיט

 םאיענ• האט רוסיאנד, ריקגעשטאנענע□
 אינ־ רוסישער דער אין חורבן דעם דיגט

 געװא־ פאראורזאכט איז װאס דוסטריע,
 קױלעךמיגען, םייחטה. יא־,ר פיר םון רען

 גענױ זיך האכען שעפער און םאבריקעז
 אר״ די האכען מאסענוױיז פארראכען, טען

 די און סאבריקען, די פארלאזען בײטער
 פארכלי־ זײנען װאס ארכײטער, יענינע

 זײ האט רעגירונג די וױיל ארבײטען, כען
 פלע־ זײערע אויף בלײבען צו געצװאוגגען

̂ט. און הונגער געליטען האבעז ׳צער  קע
 םאר- געטוזט זײ האבען ׳בױיט קריגען צו

 זײ װאש זאך װערטםולע יעדע יזײפען
 זײ װאס אדער פריהער, פון גענלינעז איז

 צונעהמען שטיל דער אי; געקאגט האבען
פאבריה. אין

 כאל־ די זײנען 1921 פון ספרינג אי; #
 אויםצוגע־ געצװאיננען געװען שעװילןעס

 ״חאסוניזם׳/ גערופענעם אזוי דעם בען
 ״נײע א אגנעהטען ;עטוזט האבען און

 פא־ נײע ד״י און ".,פא^ס עקאנאנײשע
 נור :יט װאס די;ם, אין באשטעוזט ליכי׳'
 פארשידעגע די א־בערגעגעבען טען ראט

 פרי־ םון הענד די אין אונטערגעמונגען
 אי;־ די זאנדערען װאט־קאפיטאליסטע/

 זיײ װאס אונטערנעהםונגען, דץסטריעלע
 םון הענד די אין װײטער iy2's2y; בען

 געװארען געשטעלט אויך זײנען שטאאט
 אנדערע אין באזיס. ס ע :ז י כ א אויף

 דארםען אונטערנעהסונגען די װערטער,
 זאל עס אדער ,ט י ם א ר פ כרײגנעז

 םאר־ קײן דערבײ זײן ניט הפחות לכל
לוסט.

 םון אוסבײט םוגדאטענטא^ער דער אט
 גע־ געװיס איז פאליסי עקאנאמישער דער
 אר־ די םאר וױכטיגקײט גרויס םיז װען

 סריהער רוסלאנד. איז בײטער־מאסעז
 ״קא־ םון נאמען איז ארבײטער, די זײנעץ

 געצװאומען נלײכהײט׳/ מוניסטישער
 די אויף ארבייטעז ביײבעז צו געװארען

 רעזשים נײעם דעם אונטער און פאברײזעז,
 ■אליסי״ עחאנאמישער ״נײער דער םון

 אונטערנעמונג אינדוסטרילע יערע האט
 שטעלען די םוץ אפצוזאנען אננעםאנגען

 םאבו־יקמן די הענד״. ״איבעריגע אלע
 צוםיל האכען זײ אז געכאפט, זיר האבעז

 זין האבען געשעםטען די און ארכײטער
 ארבײםער, צוםיל האבעז זײ אז ׳געכא«ט

 רי דאס ׳איז דעם םון דעזולםאט דער און
 זיך האט ארבײטסלאזינקײם םון קללה
 די איכער אויסנעשפרײט ברײטליך גאגץ
gyp ארבײטער־מאםען. רוסישע די םון

 ארבײםס״ דעם סון ו־עיארט דעם לױט
 ?יינען רוםיאנד, סאװעט אין קאמיסאר

 ,1922 גאוועםבער, מען1 דעם געורעז דארט
 ארבײ• אוםבאשמםםינטע 420,000 ארום
 ארבײםסלאזע די םון צאל די און טער,
 גרעסער. און נרעסער נעװארען גאך איז

 ערשטען דעם ביז יאנואר ערשטען םוכ׳ם
 די נעשטיגען איז ,1922 סעפטעמבער,

 אר״ פון צאיל די ארבײטסלאזע. פון צאצ
 איבער געװארעז איז םרויען בײטסלאזע

 פון צאל די און גרויס, אזוי מאל דרײ
אײ — ארבײטער מענער ארבײטסלאזע

 װערען. אויםגעגעבעז מוז ױניאן״ גרויסע
 שטעהם ״אטאלנאםײטעד״ די םאל אין

 שטאנד־ אמאליגען איהר אויף אלץ נאך
 אינ״ דעלעגאטען אונזערע זײנען פונקט,

 סון צוריקצוציהען זיף גלײף סטרואירט
קאנפערענץ. דער

v
 בא״ באשטימטער גאיץ דער איז דאס

 געװארען אנגענוםען איז װעלכער שלוס,
 דעם םון םיטינג דעם אויף אײנשטימיג

 םראגע, די םאנטרעאל. איז ב־♦ ע. ג.
 הענגט נאדעל־&ארבאנד א פון אלזא,

 ״אמאלגאמיײ דער פון אפ אויסשליסליך
 אינטערנעשא־ אנדערע פון און טעד״
 אײנםאר־ םילײכט זײנען װעלכע/נאלס,

 אויב שטאנדפונסט. איהר מיט שטאנען
 זײ־ געענדערט צײט דער דורף האבען זײ
 נאדעל־ א קען דאן שמאנדפונקט, ער

 גיד, אזיי װערעז געגרינדעט פארבאנד
 א װערען טאקע יןען און מעגליך, װי

 לע־ דעם אין פאקטאר װיכטיגער נרויסער
 נאדעל־אר־ אלע פון קעמפען און בען

 נאד שטעהען זײ אבער אויב בײטער.
 םון םאדערונג אלטער זײער אויף אלץ
 דא־ דער איז דאן ױגיאז, גרויסער אײן

 אן אלץ נאד םארבאנד נעפלאנטער זיגער
 װעט גריגדונג זײן און אוםםעגליכקײט,

 צײט, חנר ביז װעחנן אפנעלײגט מוזען
 די אײנזעהן װעלען םיהרער םאנכע ווען

 נוסטע םיט אפערירען םון שעדליכקײט
 גא״ דער צו #•מלירען צו אוט םראזען,
 טאן צו נעהםעז זיך װעלען און ליארקע,

 די איז ארבײט ניצליכע און פראסטישע
 ארבײםער־בא־ דער םין אינםערעסעז

וועגוננ.

דא;. t םון

 אפי־ די לױט ג־ױס, אזױ 6רא־ צװײ בער
̂ע  דא איצטעד זײגען סטאטיסט־קס ציע

 ^א* 12 ביז 11 פין רוסיאנד סאװעט איז
אדנײטעי״ אימכאשעסטעטע צענט
̂זיגל,א־ב די  דא־ט דריחט ט,,יטסי*
 ריזיז־ט עס א־בײטעי־. סאי־ט יעדען איצט

 טעקסטײל די ארנײטער, טעטאל די אן
 י,לײ- די אײך און דרוחער די ארכײטער,

 הטא־ אםיציע׳״ע די לויט דער־אדבײטער.
 גע* זײ;ע; גובעיניעס 51 פין טיסטייס

 ניט ,1922 סעוטעטבער, טאגאט אין ײען
 חליײ אינײטסלאזע 10,900 פון וױידגער

גע־ זיך האנען װעלכע דער־ארבי־טעי,
 כיען אין קאנצעלאייעס. די אין מאלדען

סטאטיסטיק דאס פא־געסען, :־ט דאחי
 וױיניג נא;ץ נאך בכײ רוסלאגד אין איז

 אלע ניט געװיס האבעז דאן ענטוױקעלט.
 גע״ זץ־ ארנײטעד קריידעל ארכײטסלאזע

 קאן, כיען ס.y;ײאײ,קא:צ די א*ן טאלדילן
 סך א דא ױינען oy ראה ז,yגyכyר אדזא,
nyoצי• אפיצי^ע די וױ ארבײטסיאז^ ־ 

אן. װייזעז ^גירוני רער פון רyפ
 בוי״ע- איבײטסלאזינתײט נאטירליך,

 אלײן. ױסלאנד אין כלױז :יט איצט וױלט
־ א : ר y ט נ י א ;y־־snnu איז דאס

 יערען אין הערשט cy ל, א נ א י צ
* א י צ א ס א אין ר,yאב דאך יאנד.

 די װאו גילז^שאפט, ר y ט י ט ס י ל
yקא;אמישy אומשטענחגן iyc^n נyזאלט 

 ןyסyרyאינט די אין lyiyii אײגגעשטעלט
 אין גאנצ^ א אלס לשאםטyזyג nyi פון
 ישאםט,yזyג רyד אין אירױױדום |yiy'םון
 אר״ קײן האט געזעלש״אםט אזא אין —

 פונקט זײן. געדארםט ניט כײטסלאזיגקײט
 yעMרןא■יטאליסט די אין װי נוט אזוי

 עקאנאמיע נאציאנאלע די װאו לענרער,
 עס װאו באזיס, א אױף יהרטDyג װערט
 צוױשען קאגקורענץ א 1א איסער געהט

 §רמ» לשם «ריװאט־או;טערנעהסער די
־ ארבײטסלאזינקײט איז ־־־ םיט, מ ו  א

 נוט אזוי פונחט ,ך O ד י י מ ר א פ
 גע״ דט לא;ד סאציאליסטיש א אין האט

 אר־ קײן זײן געטארט ניט און דארסט
 גע־ ניט רארםען האבען עס בײטסלאוע.

 ן ע ל י ו ו װאס מענשען זײן טארט
ן ע ט ײ נ ר  ניט דאס האגען און א

 אוא דא דארטעז איז סווי צום און קריגען.
 װאס ארםײ, ארבײםסלאזע נרויסע
 ארכײטסלאזע די אריכער נאך שטיעט

 ילענ- קאויטאיליסטישע סאנכע אץ ארמײ
 דארט װאס איז, yערגסט דאם און !דער

 דער־ חיל\י קײן ניט גאר נאד זיר זעהט
 לעבען אינדוסםריעלע גאנצע דאס םאר.

 דא איז עס און צושםערט, זייז צו שײנט
איג• דער דאס האםנונג, נאנץ א

 גמזצלשאםם דער ®ון מנוי דוסטריעלער
 סא־ אין ײערען אויפגעשםעלט צוריק ?אל

חר דארט זאל עס »ז רוסלאנד, וועט  מ
ארבײטסלאזע. ?ײז זײן ניט

yאוםבא די סיט טראגעדיע די r•םטינ
 רוסלאגד ןyאיצטיג דעם איז ארבײםער טע
 װעלכער איז לאגע אוםנלױבליכע די איז
 םון צושטאנד רyד יעצט. זיך געםיגען זײ
̂גר yטיגטDyrאוסבא רי  אלע איו ארכײט

 דאס שילעכט. זעחר אומעדום און םאל,
 און ny))in םון כאגלײט אומערום ווערט

 אומבא- אן .jy;;ny־vriy םארשײדענע
 פלאץ קײן האט ארבײטער שעםטמםער

 קיײ לשאם̂טyזyג הײנטיגער רyד אין ניט
 איצטיגען דעם אין ניט איוזם דארף נער
 איוזם ״דארף״ רyקײנ ז.yבyל םון סדר
 קאנען ערר רyד םון באזיצ^• די ביז ניט,

 אדבײטס״ זײן מיט באנוצעץ זיך װידער
קראםט.
 די איז עס שלעכט װי אב^ דאך

 ארבײטילר yםטיגטyאוםבאש די פח ל*נע
 אלץ נאך עס קאן לענרער, אנדערע אין
iv םארגליכעז ניט iw ד מיטyלאנע ר 
 רוס־ סאװעט אין ארבײטסלאזע די םון

 אסי־ ר1ח בײשפיל: אײן איז אט לאנד.
 ״טרוד״ ארגאן רyוױסטישyבאלש רyציעל
 האט ,1922 ר,yמבyטgyס טען18 םונ׳ם

 קלײמר״אד- ״די םאלגט: װי באריכטעט,
 זדyאוי רyאלiמיליטא םין בײטער

 אר״ םון ג^וארען זyגעטראפ קלירyשר
̂יכyשר דער ביי&סלאזיגהײט.  הונ״ רyק

אר רyג  זyטראפyג באזונדערס האט פ^
uvw .ר אלע גענענד ע ט י י ב ר  א

ן ע ט ר א iv זײנען ד r t iv i ארבײטס־ 
 קאנטyג האבען װאס יעני/צ, די לאז.

 אנטלאפען זײנען ,i:vm די םארלאזען
 אויפ׳ן זyםארבליב זײנען װאס די, און

הונגער״. םון זyגעשטארב זײנען פלאץ
 באלשע״ אסיציעלעז, זעלבעז דעם אין

 אױ־ ivd19 פון ״טרוד׳/ ארגאז װיסםישען
 וױ באריכטעט געײעז איז ,1922 גוסט,

״ םאלגט:
 דער האט יראװינץ ?יעװער דער .אין

 דער- ארבײטסלאזיגתײט פון צױןמואנד
 איז עס און ?אטאסטראםע, א צו גרײכט

 ארן !העלםעז צו דאס םיטעל קײן ניטא
 אין לאנע די אויך איז בעסצר פיל ניט
 אר־ די וואו ■ראװינץ, ניקאלאיעווער דער

ארום ארוםגעכאיט האט בײטסלאזיגקײט

 n לױט א־ב־יטע־, די פ*ן *אצע;ט2 50
 פא־עפענטליכט זײנען ײאט “צ*פע

 אין y-ypyc ארבײטער ־yד פץ װא^ן
*y:y• ,דאי נס יאנואר פון זײנען געגענד 

וערזאן,'׳ 251 לונגער פון צטארנען גצ
 אפיי־ א לױט כעכער, פ̂י ניט א*ז
jysy'v ,דןף אין ייאגע די איז כאריכס 

•ראוױנץ. ?אפאראושער
 4לואל אל־רוסישצז דריטעז, דעם אייל

 האט קלײדער־ארכ־יטעי, די פין רעדוyפ
 j כאריכטצט סציזיעטער נעראלy; דער
 דער אין ארכײטהײאדנקייט גרויסע ״די

 די און ױגיאן די געבראכט האט הונגער
 *אנע,’ ״עלעבטע זזןײױ א אין רyידsטג,ט

p y ^ c ר ר ע ד 1 י ל ע ט י י כ ר  א
 ן y ב ױ א ט *ט y נ ס י ו א ; y נ י י ז
ר״. y נ נ ו ה ן ו פ

̂זא,  הינ״ א אין ארנײטסלאזיגשײט א
y3ארנ די ריפען3ע3אג האט טױט ר-,, 
̂י־ידס. y^ פון טyכט רוסלאנד, אין רyט  ט

cy א װערטy3y3y3Jבy,אײ די כײ דאס ן 
 1ני ט3אשעםטי6 ?ײנען װאס נײט^ד,

ארכײטסלאדג״ די א-ז שפ״דארטיקלצן/
 H בײ ;ןראצעגט go ביו 25 פון יןײט

 די vn בילדינג-טרײדס די סון ארנײטער
 פרא״ 25 כיז 20 םין ארכײטסלאזיגקײט

 15 כיו 10 םון לערער, די נײ ;^נט
 אר״ האלץ און לאגד די נײ און ט3y^ראצ

 ײדן •ראצמנט, 20 ביז 15 פון נײטער,
 ״(אילליכע״ די אםילו װאס איז, צרח די

 באשעפ״ יא שױן דיגען װאס ארכײטער,
̂גגערען טיגט, אױן/ ה

 -5צרד אזא צו גענראכט האט װאס
 (ר,1וסל1 סאוחנט אין צושטאנד דינען
 חמגד ד» אין איו רעגירוגגס-טאכט די װאו
iי•ארטי ארכײט^ר די פון אײנער פון r ? 

 דאס לאגע, זתר צו גענראכט האט װאס
 נא• נאקוסען דט ifp װאס אונ״טער אן

 V'p נאקוס*! דט ואי שעפטיגונג,
? W3W |1אױסגמחן« דארםען זאל ער

 ערשסען איצס צו .vn ענסםער דער
 סא- פון צױיטאגד עקינאסדשמר דער
 ®אר״ אוױ vn נר0רוס רוסלאנד. ותע

 נעס- סיט׳ן אפ*ו דאס געװארען, אריםט
 װאם װ״דג רעוירומ די קאן וױיען, טען
 אך״ ארנײמס^אזצ n העלםען צו טאן

 י1חי< h אהן האט, ױ וױ •ונ?ם בײטער,
 H חציפען נמצנמ װײנע ,ypnyog פון

 װאס •ױצרים, מארחוננערטצ סיליאנען
 אכצר תוננצר. םון געשםארנצן זײגעז
 רעגי״ די װאס הילזי, ניסצל דאס אפילו

 אוסנא• די גענמן געקאנט יא חאס רונג
m ארנײסעד, שעפטיגטע n דט אױך 

vivm.\ פאי נעסממן אין t n n דאס 
 n אופן״ שלעכנתן ועחר א אױף געמאז

 ^וז״ oin no rnrM'rin ווערם ארכײט
 נרוימד, דצר פון אײנפיוס טצנדען

 t^For װאס כױדאקראםימ, ■לאגלאוער
 דאכק » און רעױרװנ, די פאר דך פױט
on, נא<- ועילכע רי ״טרוד׳/ די זאגם 

 האכען מיר װאס צײטומ, שעוױסטישע
 ivm קאמזי דער איז דערמאגט, פריחער

 רי און שװאןי־ זעהר ארבײססלאויגקײט
 קלײן זעחד איו iycy3y; װערם װאס היילוי

גישטיג. און
 אינשױ שטאאט װעגען איז װאס און
 זעי״כסט״ וועגצן vn װאס און ,ר^ס}

> ױניאגס טרײד די דורך הילף
 אײגצו״ גילײר חלום, זעלכער דער אך!

 װעל• געװאלד, איכער קאכיוניזם םיו^ז
 םון חורבן גמיסען א געמאכט חאט רyכ
 עקאנאמי^ נאצ־אנאלער רוסישמר, רyד

 צו כאישעוױקעס די נעצוואונגען האט
 טרײד-יױ אוטאיהעגגיגמ רי פארגיכט^

 יױ די מרװאנדעלט האכעז זיי ניאנס.
 הא• זײ רעגירוגס-אכ^רען. איז ניאנס

 גאנ״ oyi ױניאנס די אין צובראכען כעז
 איגשורענם, סאצ־אלער םלן אפאראט ןyצ

oyc^yn ״אי- םאד באטראכט האב^ זײ 
 גזד ״קאמודסטי״עעד״ א אין בערפליסיג״

זעילשאסט.
in; איז איצטילר v ry דאס ;ױטיג 

 דאס רyאב ן.yאויפצובוי נײ דאס אויף
 ניט אויך און לײכט, אזוי :יט זיך טוט
iv אבער גיך. אזוי i הונגyאר״ רי און ר 

 און װארטעז, נים וױילען בײטסלאזיגקײט
 אזױ זײגען װעלכע ארבײטעד, רוסישע די

 אומ״ דעם םון געװארעז זyםראפyג שװער
̂יבען זײנעז נליה,  היילפ״ נאנצען אין געכ
 העלפען, ניט וײ ?אן שטאאט דער לאז.
̂פעז זיר א?ײן און  ױט, אױך וײ תאגען הע

iy םאחארנאגיזאציעס, די װײ< i ווא״ 
 זײמד פאד ■ראלעםאריאט םונ׳ם סען

 אדױס״ מען האט זע^בסם־םארטײדינוננ,
העכד. זײערע פון געקיאים

nעהד באצאלט ?לאס ארכײםער ר? 
 םע- חיוםות, פאר אוםאפיעם, פאר טײער

 כעסםע די האגעז אםילו תרנײ זיי נען
 םײעד גאנץ נאצאהילען וײ וואנשען!

 פא״ כיאגכמ םון עפסימרימענטען רי פאר
טעארעםיפעד. נאטישע

r ח#1זך̂או ו
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ioiso •it ד» Mib אױפגענױט איו 
 ת»רח,ivo'MyrN 0 גידס^ר א אױ,יי
up i ז״ן טוז װאס n?* ד» «ון o iyiir- 

Jftfflf r 0ט *  vcsvp יטען1געג0י1®א« 
ynM• »1 טימגה״י״ס. 0פױ<״י n 1פא i 

^ ט - א o«n• i««m0W>0* |1א ו i| דןי 
M פונ׳ם p jrw ױיען סאטראנטען 1צ■ 
 ח, ,1 (אוױינאייטעטען-טלונ!, א 1סי
®in 8 סirioi>o•® ון® yinnyo -נאצ 
*oy, די p* umyt •,נאציאגאלע יױיען 

 וןױ ניט •איאסען, «ון מיונח א ,101רי
 •Mm ,iprvo די װאס ,oyi אױזי יזענדמ

y( נע iy iy| 1צ yin38 8( נאציעס*tn, 
 ׳צטע• חסצן) o«m רײנו*?[, איתיאיגעד,

i ®ון פראצצנט 40 א 10® יצן n •נא 
 דינען פאיאקען n װאס און ®עייזערונג

 י-1סיגא א געניטען גמיסע געוױסע אץ
iy נײ סעט. i ױ• ױאיט יליוגע, !אדגער■ 

 דע• 1גא יענען פאליטי׳ןןען 1איח יין <עז
כען געק*נט ראלט  ■ױילי׳עען pn א ו̂ז

n װען כ*ר#קטעו/ n w  n נאציאגא״ 
 •yn געמטכט געק^נט י*טעז0וי ייטעטעז

״ װען ?,0ioon ®”פאליס רען  װטיטען ז
 יאײא- פונ׳ם װערען באזײטיגט נצסאנט

iy n i8o:yo ילענען iirn iy i0 1 זײע 
 נע- װאיט •וןרלזןביענט אױמ׳ן ה*ע«עח

 טידמום. א iv ױעדען ט1פיה1לע קאנט
 אדד- אן בײ רעמיןי 1נא ivo0 איז דאס
 ®ױילען סיזם.1ל0בס8 ה*ינען א pe נונג
 !עווכייקמ* * גענעכען iאבצ זיר האט
 טי•01ק0דעמ א כײט ק^גסטיטוציע ניעע
 01 אט װטחי׳חננט. ציאנעל1פיאפא יצען
i לינט n ניט קען רען באנראנען. הוגד 

y:# די fw rv ^צויאזען טינאריטעט 
 בירוער די דױ לעבעז |yiro,<0■ צים
Mi• i םיז n״iyo און נמציאגמ^טעט 

pn oyi |yo>8i דעמיי i n ויילי״שען• 
iy כווימקטע! i i't .די טון איעס טלוכה 

0 :n Maםונ׳ם ■0 חי נט0ז פען !ער 
 פון דע.־0 ט0עט«,|יל־1נ0,נ«צ ■ױאי׳שען

iynD 0iP0oyi iy i אויב ׳ם10מיוכדדפ 
vw אין iyn0i דוקא וױל סעז v'*  n 

yo ii; ;y r jy irn ^ o גŷט  מים זyר
yim vrtvt*! y^i:0,v0ri^nD.] בײ- 

oyi צו yi ,tyi^Pi^B□ -*נ
iP דער כײט ״טטאאט ציאגאיל 0^ n״ ^ 

iy r אזרי סעגיליך, גיט איז ׳ם10כילוכה*ם 
 םון B0 דט זץ־ נט0ז יױלען וױ יא;נ

y:״yiD די i רעכט די יעס.10יט1טעy 
 ודצק גחים פיט זיר לטעז0•זו ®אדטײען

i iy»MDBiP0oyi i םון ;ט0זyנ0 n ־0ק; 
iy מובאיק.1 1דע םוץ און סטיטוציע 20 

 זyםאנtrאנט דאד איז ®ױיעז נ״ע דאס
iy אין i א סיז צײט in y j0,y ^ iy i 

iyאונט מטורם, i ly ^׳עטארק nyicn
 סאציאליס״ םין #קלאס ארבײםע! סילם
yno ,םון ■™צנליכקייטעז D^;yhyi־ 

 םארגאנ״ 1ציאיליסטיעע0ס א כיט ?ײטע\
 וױ כטyר װאדזיל א 0ד איז 0ס נ^זײט,

lyo’i םוז i  i n !תסיעע yon גיט 
iy איז ילט0װ יך.5סעגי i 1■וי<יטזנ )y- 

ט פ א ^  -yv קיאסצן קײן געורען ניט ז
 ,ycoyp *ןןרטײ yiy^; תײז איז סײלוננ

 סיט oyiiwiioy; ̂יייז זיר |yo ט50וו
 אץ דולר ריטעטען0סיג yi0:0'VB: די

 ןע■ויליש - נאציאנאל אײנהײטיויכצן
 אויף קוקצנדיג נים װי אזוי בער0 פראנם.

 פרעסט װאס ®עסט, ׳&^ױניסטי׳שע די
i םיז גאניזם10 נאנצען oyi אײןי n 

aײל'שyר BBr^yrya^ אײנ־ «ז ד0י איז 
 רםא״0נ איז נט01ם *ויצישע! הײטליכע!

y5 ̂יך, ניט צײטעז  די \vivv 0ט מעג
 צײ^נװײז ״סינדמלהײםצן נא^ע0נאצי

 ס0וי אימפלוס, iy^D^'0■ אזא קריגען
 י1קאס איג׳ם איבעתוצג אן זײז זאיל
 אזא אױוי און ביחנות םיעד^יכע די .פון

on lyo'D^o ivv 'ov ױ• סון גורל■ 
לעז״
י1 בײ דעדלצבט tyo האט דאס ט0

ly ^ rw r^ jy rry ii 0 ס0ד י*יזp| ך0נ
א^וגנען.1איבער סך א נרצננעז

f״jny אלס ׳װערלן ממרגײכענם ז^לען נעמען 
 רעזצלו״ n ואר געװען זײגען װעלכע די«

ט דער »ון «עחן ?עחר אױ דןןס *יע.  ז״
 װעלנע ®ון אײנער יעדער ״רביס׳/ די ױן

 ארויםןןוברײג־ כוחווו אלע םיט געארבײט ם0ד.
 חונדערם־יר$*ענסיגער א איז ער »ז גמה

#םעריקאנער.

 עם ®ז גרונד, זעלבען דעם צוליב •יון
̂יד םינחןסםער דער פאלען נים ז*ל  דז אויןי ח

 חצבען אםערזקאניאקײם, ?ײער פון צכםקײם
w״אי געגזןן קרײ״ךצוג ® ערקלערם זײ n,״ 

 ־0נ#*ז געגען ■רעסע, אידיאער דער געגעז
 דער װי בין, איך *ױניזם. געגען ׳ו»ליזם

 גןר קײן ניט א^דיאיסט, קײן נים איז, *טת
 »ז נאר, אױגיסם. קיין גז® און ®יוזגמליסם

ד ̂ב יי  םים §ול רעדען, ?ײצחנ געלעזצז ח
oyr אבאײליכסםען »fmnn דעם םיט וול 

 איו װאס ןלץ, ®אר םודייית-ג״סם •ם^ליגעז
 חירקליך 1םי ®n #םעריקאני׳•, גלופדאט

 א אי נים בין איך װארום געטצז, מנג
 זיי כ*סר• *ױניסם. א אי און אזד״ייסם

לש צו״לחכעיס ײייוי  געװצלם עס איך ו̂ו
ײז ז

U i.v 1װע — פמ׳שיזס׳/ 7״■׳י rx  ovittorv vn 
•J g Jאץ איער1 -״ שקיאפעדהאלטעה פץ פךײה-ט-געדאנק רער ך• י 
1אונטע נמציאנאלע ־- »ס<<1ו?2!5 1 0?0דעמ . x אין יקונג1 1טי״צע1

__ םעדערזדיטדן, נאציאנאלע מ פרן פאראײדגונג די — מלוכח״
̂ם אנטיסעםיטיזם כיסעי דאס — קיאפט-פיאכע״ עחטטע ג״עש פונ

o ײוגזע! פון :n J0»oyi0P iyr^0y»0i M0ן א ע אי נ « ז א .*ט ט יכ

iy בײ i װאחל- פונ׳ס אױסאלכײטוגג 
 .וואחל- די פון אימט״לומ און געיצץ

jyrnp נען0ח n טײ^1פא •ױלי״צצ# n 
or>0ty) ,ojyoyiyjj’nx yp r^ ו\ym 

oyiאז ׳ n 'נאלצ0גאצ yoyoH0:’o 
 הל0צ nyjy^p א ס0װ |yoiP0o יצן0?

nyoyioigo ט,1^1אױסרא חאט מען
iy אז i ל0ז גאל-סיסטצם0צי10י01י:-y 

 -yoyia n ג01איכ^ו קינסטלינצן א כצן
yi גתפצן oyi im# רעיפטלאך די װאס 

 אױ\י זיר ןyט״יlםא y:tfyn *עטיםע̂ן
jyiyn ,jyrnp yiyinyo גױםג^1צ ניט 

i:y y v '* i* t  .o;yoyi קרײז אײן אין 
o iyor טיט iy® in, ט0ה jyo ^יט01ג 

lyכאגיyם ii 't iy i r̂ פאר־ י׳מצ1אי די 
33ioyio מידסוכ. א צו iy i איז ילאן 

inyi jyryj ,כיטחנ iy 0 ט0ה:yר -yi 
 , ׳עוין געוחון איז iy ׳iyMyc אײן האט

iv ^ ט  ו אכט’כyג איהם ט0ה דאס און כי
m: .״iny? פאל g. די *:y ^ x 'y מינ־ 

 נײ הטyג jyo אז ';,i:yiyT הנדחייםצן,
n?״ ly'^T^pyr* ױי y סארלאמענטארי־ 

c y rארטרyאין זײגעז ׳טונג ^  פאר״ זיי
 צו זיך שכל אויפ׳ן ly^cyj נג1פיזצוױ

 ן י י א iy>yo«ro'ii« און ®אראײניג^
 '-oy: ליר1נ11ג האט 001 װאהיל״ליסט^

 1 םי־י yנאל0נאצי n כאם׳פ יאגצ. n ןyט
 אזא באקומצן ניט כצן0ח ריטצטצן0ג

ט1םא ״צטאלקצ  סע- |1א סײם אין נג1^
 ו באםצל־ 1זײצ יױט סט1ק זײ ,n נאם,

 ו אין בצן0ה זײ נדש0כ ן חי0קצחנגס״צ
ט0■ר 20 אחס סײם  מאנלא־ די |1פ ^נ
 יצדצן איז ר0ד איז ,40 אג׳פטאט טעז
 טאטצן1ציyiy^r pc 1 הל0צ n םאל

 איג׳ם ױי קצגצן און נועחצװדיגpixok 0׳
to 0 [מצן10מצנם0■ארי 'w1םא םט- 

o נצהמצן n דער בײ צינגצל ג׳ם1ם ייאץ 
 -on די סיט אז זיןי, פאחטטצהט װאג.

 נא־ y:n0iury3 זײצרצ ׳טײצז10י yט
 אן אלס זיך זײ ׳תצלצן םרייגד, *לע3צי*

 ןyoyp ניט יל0קײגם גמפצ אײנהײטליכצ
 אין אז מצגליף/ איז סy יײדצן1צונױפ

yfwy0o ל0? םלאנצן lyoô ŷo די yi־ 
n |y’’o• צ1נצ0חצי8 i8 נאציאנאילע 

lמינ ,  אין טײל^1נד^צ8םונ טעזyים0
אוגנ^גרשטיצצן. :n:yocr מסתמא זיך זײ ly^yii I ?זױז oyjyy'K פון iyo0 אגצן1ם

iy אז סיר, זעחען ככלל i nyo •איבצר 
l גצחיצטצ! y r ^ i i ט0ד׳ ליזס0נ0צי8נ 
fyo'ioya אין •ארטײען •ױלי׳צצ *לע 

 iy ט0ד- ,oooyi אױוי Hioon דער
 ג^יטיפט טינ^יטצפען לצ0נ0צי0נ די

o צז אזױ לינקס, אייוי i8P n־'iyoy 
 -Mni ן/yיט1רחyנד1o לע0נ0נאצי רי םון

yiyiy; yo, בימעײיבען צום סאציאל 
oyi lyp® ̂רyג0ל ixorii *אינ׳ס םליגעי 

 n נײ זיןי מפט חאס ■צײצמצנט,
i^וי^יy פy^l0יfטנ,ytHן iy i יינלער

םליגצי.
yo ער׳עטע לי 0 ii^ t0 iP נײר יאבען

jnyiys כײ iyw:yTiyiB iy i־n  .fcn8ii
ŷ v̂ 0̂0P yiy:0'VP8yi אתימער האט 

 ®יעזיד^ט/ רyד *ז לאזונ:, on רוי«ט
iy סון i א־יס־ נ״יז רעפיבליח §,ײלישער 

iyiyn lyo^pya ױלייצצ! ײן1 8 סיט■
 נײנא״ נאציאנאי־ע די אלן סאיאריט^

 גע- yiyjx’ypon די האבצז ריטעטע.
 דעל קאנדיראט. דיער מרכפיהרצן קאגט

 ®יזסודסקי רױעם. ooxoyj 8 האט יאזרבג
iy 1צ גט0זy®ג0 זיך האט in n ;8P, 
 כדי זיכער ;טעם קײן anjyoy^0 ניט
 ״אי• אלס ״קאמפראסיטיר^" 1צ :יט זיר

03niiy דיטצר ii;די ״ >'\*yv 't סאציא־ 
 -10C זיןי נײ ג^פועל׳ט iyo0i ןyליסט

lyay îy אימ׳טצ די iyo80',Eyi -איצו 
:yo''ii \yiy ,ניט רי־יכט דאס ^טלאך 

iy בײ שםיכיצן צו i פונ׳ם װאהל ®y i״ 
ט, ^  נעהאנ־ זיך לט0װ 01 װי אזוי זי

n8'0 ײן1 א מעגצן לט iyo'^iyj-וילי 
pjy ]W. אידען די iyo0.i !ם8געי ;y״ 

 םארלא:; fyan'oryn on ׳שטאלץ טג
 ניט זיף ט1מ גענוג אח ם^1א11צוא80
נ־ קייז םון iypyicri0 לאזצז צו  סםרא̂׳

oyp. 80 דיP y iy j0'yp8yiיצי^y איז 
jyiiya אזוי lyo'T נצחון, 1איה מיט T8 

 0O0P8V01-■ די לטŷטryיםג1ר8 האט זי
 יסקי,0זאכי גראןי םון 1טו8יד1נ8ח רישע

lyo^yn ייצראל, ״שוגא 8 בלױז ניט איז 
 י־18 די בײ סט8ה18פ P1805T אויך נאר
tyiy. צ דערyנטlםון בא׳פטצהט וואס ו̂ם 

 פאליטיט םרן יטײ88 8 פארטײ, װיםא׳ס
:18 yoroyoyתרכ״ איהם האט ׳יערים 

i 5 אין איז פעז1געװא nאפ׳טטי־ טער 
מיט fyi0iiyj ליבען1יכגע1א איז מונג

m חילןי ®n און וארטײ וױטא׳ס H 
O0in דצ״ ריגא-^טצטצן נאציאנאלצ ) 8i 

 גא-יטאװיט^צ •ױצריס, איצ1י1אn 1 פון
8 nyt סיספאטי״צצ f t 'W M lW t 

̂צ טיט ̂דצי  ד» ״צטײנצן, רצדצ^נצ א
jy iy ;0<vi8yi נע- טיט נצן0ח ױצלנצ 

y- וצ)0י <•0iifi ד• איחס װפלט iif 
nŷ בען otr n קאנסטיטיצי^ דצר אױף 
W •1 סיט רפצן0נעװ איחם און Jf( -גיא 
ץ נצן0ח טצ,  !יןצנטm דט װײמ< ד
J צו איחם ®ון פאחלאגגט און iv u v tn 
םאר .o30ty)B0 pBiyi ויןי ײאט עי

in ״ ר$ױוצרjib  J^oynrixo פױו^גס 
r• ח<ט0גאצ iy 001 ננוד״ r .לצנ^ז 

i i 0o in אױסג^סטצ!•, ט0ח v m*
 מ״ל ױסצן1ג 0 /0ױ>< 1 א אױוי סטעגס

0B8ty>yfyj lyn םון ^ iB  iy i ט0רי אין 
 אעט^נאציאנפיצ די אױפנצטרײסציט

yo^ojyey .נײ ס״דננ i n דיצר M 811 
 גצװצן fyiy)0^P8yi n ׳צױן זיינען
 ארײסנע׳צטצי״ט yoiB^ 10001 וױ וױיו

 -yi ז0נ01 און 1אטו1נדיyroyo 01 א
 D01 הנחות. <״10אי אױוי גצחן װאלט
 די- הענד 0י0די גצחאלפצן. ניט די האט
 פא- פולם ם״כט iv jynyo גאך נען

uyiyov .נלוט
 װאיציצכאױ- •on^yiB ס0די ׳ן18פ
 (אין ציאליסט0ס oyoyrynyo on סיױ,

y?iB|אין וױ ׳ iyoviro i8B oyi 
voyryiiyo W 'w  ,^npaxia ציא-0ס 

0i 0ליטי׳צyo^ii3 00 0 ז0ליסט  (yl0i״
 כאט׳ט ׳|yi'8 n אײף גדעטיםט בעז

iy’8 געורען איז iy בעת iy j !סידסטע 
 iy O0i ט0קאנע o׳nonyiyi0B אין
iy אין i נא״ אידצן, די פון באהאנדלימ 

?o iy i:i ױס;צװי-1א םליכטלעג^ די פון 
8 ;yr היכיט lyo'o צו יעגאה ^n״; 

y בײ in i8 ן0יט011 אוס׳צטצגדען n 
fVT8 זיך iyo^8iy;B0 פ*ן yo’Or; 
iyo0 וױ אזױ iy איז iy i |ynyj -אײנ 
 ״ojyv אין ypp? די פון קאנדידאט ציגעד

on 8 זיך •01 0ד װי א?ױ אוןiy3-; 
001 ly^yo^ooyo jy;yn oup o^yi 

yttw vti: n  |io ooyi ״0מינ 
y’8 און בכלי !יטילטען i| צו דך נפ!ט

jyDjyrtyiB i איז טײ<יגען0כ n דןי,0װ
 און iyo0OiByi סײם yvn'M n נעז0ד>

y i0O0:yo| 101 0 טיט iyoroynpi0o• 
yy| ין0 ט״ליגט0ב זיף iy i ׳D0i  .in n

 01 ביטע די lyon דױכיצ 0 פטרידסט
b> די דואס y’yi0yi yn iva ט0ל 

iy;:,ln. נענ*װט y o :ii0
T O0i® צו :יט  :jyoy;i8״m b  jyj- 

 y tr י ל י ו b װאהלען, ע ־ט י ל
 ר ע *ע י ל י i b ,yooyp !אליטײטיל

 1 ע ״י י ל י ו b א*ן דעטאק-אטיזם
סאציאליזם...

B080geOB080BOBOa080B080BCe080B080BO

ר י מ י ד א ל ו ם ו ע ד ע מ

לעשצינסקי ױסף פוז
̂:ממסססגמממכמממזגממסמ

iy םרן 1םימ יעסטצ1<צגצנדא די i 
באװצגוגג. 1ציאליסםיעע0ס י׳טצר1אי

 ״1םא אסימילירטען אן םון 1קינ 8
 OD'ioyi ,i0op0riyo,?'D עמדםצז1פ

 oynyi0iy3D'i8 און מגג^הײט 10ג נאך
 אזץ אםיציחה ynon םון סביבת א אין

yDD88o מט1? ־־־־ iy אר־ ימצז1אי ם1צ 
 iyoזאם אלע pyiiK איד,ם גיט אוז 1בײטע

'8 זײן םזן ,B0? jy:i5p זײן םיז 'iy^n 
נעמח.

8''yj 8״ שענססע די םוןnB0iBopy״ 
y די װאס 'f̂סyצי n r8 ארבײםמחשאםט 

 י-1אי m םח iy;8̂ אין באגאנג^ איז
iy r סביבה. 11̂אז-אסימילי1רמן1כ

iyr:i8 1א הארט איז צײט| .typno 
oiy''D mny'i8P זײנצ yooo^oyi 

oy^ji0 זינדלעך בורזשואזע און iy:^f 
in' םיז םרײ איז ניכמצר הײל v עא־1אי 

 טאחי איז — ״םאנטאסםי?״; ליסט״שע!
 tyo0i 1םי ז8 טראכטצז צו סײנליך .אזוי

oyj»'8 |yi0>i8B די םיז yoojiyjp 
y 8 םות״1חל ״כעלי r n y i די םיז מתנה 

in’ ראמאנטי^ע i0 םון iy&” T 8 iy i 
018' 'H13yi180 iyO...

iyo0 n< די :y :y סניז דער בלײבט 
 נז1א םון בכלל, ארבײםער גאנצצז |1ם

 טרײס־ זי oyn צײ^ן nyusp אין אלע.
.tnyooio און טעז

n< די j:y ודעגעז fyono, האט װאס 
 רצװאלוציאנצ־ |1א 0איױמ זײן באקומצז

ארבײטעה iyjp'i'8 oyi חרך טבילה רע
 ״בונ!״״, מיט׳ן זינדינעז 1צ iyoyo״

 ״בונ!״ oyi אהן צדיס א בלײבצן 1אײרע
נעשרײ ילאננ נישט onyo האט ?וי8 —

 צום זײן גישט סאן מאטא piyoyo קײן
pipi פיז oonyo .לעבען
 צר בליגרז זײז בלױז נים איז עם

i צו ?ײם1נ1נעב n !נײ8נ10 אײגצנע 
i נײשט איז עס זאציע; n יאטריאסיזם

 יאזט װאס ,piyn ז״ז צו מײסטע! 8 םה
 זייטען; יטאטען זײנע זעדזן נישט ם1אי
 r:yo 8 װעז פאל דער נישט ס׳איז ן1א

 םאר ivcoyp 1צ נײטט מוט ?ײן שייז האט
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00)3*0 9*1 .0*0 in)PO**1«3 N |*N 
1» o* f*« *n•ד* t*3i« r  nr*« o*o* 

f*« elopo ir*«  3*i« .o*in יס) ,l” i 
«1*3 *,t*r«ii*) t id ’d  or*) o in  i 

t*Bir*B*p t*)*ip m*« om. « סך 
*i  .T ii*r 1*1*11 i*)*p tPBirm?* 

1n  t*))m*ii׳*ii o>« jf3?*t*i t**f p 
t*3*1*i))i« *o«Bitm n» m r  no 

Iwnyeoo ױ ט1»נז*1 װ*ס אויס׳ן f* י
t*o ,i*oi*p דאחי i n  t« ,fn*f סד)* 

unmtnxB or*) 1*t ?«63* ivu1*u«f 
tm on*• *i .דדיזען t*« i*iire*p 

?or*) t*r*f oo3 זיד r ליץ ,o’*npmipI a a ̂  a ■ i a— AAaA aeABAMAAAMAAA *AAMAAנ״מט ufP9Df3V סיוראורזא״
•ייכעווווסקימ*. קיץ גמוס מז

סעדװיס. אינפ^דסי^יז ס.

שסןעסעז קװצע
 חןחזקיײןר דעס «וױ׳»ען

ft לע(ןןר די •ון וו

«p«39*l—8 ח.  »״*י ינ*ן1***(»16יי
 11י#וי Tt 1*ומי •I tf jHijrifn נײװןי

i f i נן עי נו*ע ןי
fjrtyn ן ^ ן v ןײער ו o  tjniji 

t נ#«יאגוחז f מי » •ןי ױג*ינ ון 1|ו
1 p#ניײמז, ®יר ױיל tf ״11י

jnrinyo pjff געגצןר און קריאי^ר t f ifft 
h i .t7rjyo r>fi סימען 

fjfji ^ fff »0 )גו m* fiון /Ojn 
ofn ♦די וױיסען זי non? f• ׳ i f  די ,4

•t . t w t♦♦ ז י ײיי1 קולי; f י •י
תז אוצזעי ײ יח,H »fo 70 סיר, ני

0911 Dfii ^fopff n 0390 M אנבאסדf®• 
 vo און ?^ד. f>f< ״איגומרג^נא•*״ ♦1
pfn tf ,on ױבען4!׳ fi -11• סעסמדס סזןח 

f«עמדj•וי דעי fגtד די לעזען וועלןן ̂ו ״נ
/ קײ*׳  תג״ ויס«ע01א װײניגער אי*ץ ^*ון׳

ז9 ^בעז׳ אינסערנד•^^ די •jfn גער  מער י
 חוץ f זײן. ײע״״ען סי«י*ידעי יוינערגענעלע

ijroj^f/ סימ דעגיןעו tf ״גערלכסיגקײס״ די 
 חיס ן1א ^fn יעמ םעד■ יעדזןר לעזעז

 Ofײ לעמען. עיעכ ער קען סער1ג ילדען ן1«
r אסאמן איתס ij if ײז קיסעז f  ! ,,t%' 
 ארנײמעי. »י*ס סע^, o^f יזןכען, געסיעעס

^י עי אײער ןio ®יל ?עמד סיר י
im «iMMf 1« לן9»ונ׳1געו חאי״טען סיר 

 ft,1 עס tf בריף, איד׳נע 7פיי* ?יעעז
b p ײן ן*?י  דער ן1§ סימגליד א״גגיגער ?

f^fr7n705»i«̂/^ װד״נער ?fלע גי« לtען 
? f ♦ ן JJio ttf

ו •ויב — דאטמגנעמ. א. ח י  א
tTOi^op-f רינס^ דעס •ון^ tf ין« 

f איז n ײן סײגוגנס״פ^ ?
 געסןןכ® איחר חא« ,3 ?אל0ל אין •ידעגחײס

f .™גע־ װזךמ נאריכס דעס אין ®ל 
ft®̂׳ tf ר״0ג סען רלד® ר*נעז0®ד״ד״ מעגען 

 ןlit ?דיגלן ®ײן *<*ן ן«ך ח*ל® סען tf ני«;
 סײנט Ofi ^יגיס. ?^®יגל ױעגען רײסען

fר7כ tf ,®♦j  w וד סען װעןf»סען1געג ל 
r t ׳ן7®רײד-§ראג װזןנלן ד״דלן ױ «ײ■ די 

 גע״ ני« דעלחײ•ינגס״יאחי1סײג קײן ו^ל®
v .17יי o  «trt נ ני•/ װײסאן י ו  ‘נ» דלד י

 ®עגח די אכלר כ®,0געס of ®fn ריב®
ײן וון  ?ײנןין ®רײדס די tf געײלן, איו «ד י

 אויך וײגלן ®ןלגליך ן1» ®אראיד^ע; ^נץ
im* די nyov. דלס אין זיך, דאכ» אוגו 
f װער® ייכ»9כ  f3fj ®jfty;»»nf גל״ 

^רס דילײדיס tf סײנוננ, װיסע  ו^ןבלן סי
 איג* pif^p דלר אין איגסערלס קײן גי®

 אינג^ילז ttf ?״נלן דער^ר »ון #מדיע01ל
•rtojn דד דעם »יןff®דלר ן1פ כאארד ינ 

 דלר אנבאסרל•® װאם ן.0ק^וקססכלר״ױגי
 ל*?*ל, דלס «ון ®ומײלונג דלר װעגלן ®ראגל

 י!״0ד לס סײנומ, ־tjp»f לוי» װארוס, •ורן
b p ײן  סיר •אדזינלדלן ׳«ו*ײלונג קײן ז

i f  ,v*f סײנוננ דיזללכל »«io tסאנצע ן 
 גלױארעז יסגלואגם1אי נ»לן7זױיס-«דעזיד

 ראגע0 די ך0ד הא® מען םיםיגג. דלס יןי1א
f ק ס י ד «״ם לענגערע i דער־ און ®״ ר י ט 

 איבלר־ געװייען בא^יאסען איז 7Pf® מי
 קאםיםל, f 1« *נגעלעגלנח״ט די *יגעבלז

 יס׳ןih יגלק^® ®,נ הא® כ. עקו. ג. דער וױיל
 ן1& אנגעלעגלגחזים די *ונמלרווכען אץ4••

 דא־ זײנען ע«ות אײלרע ן.70נ?1טאנדי0 ®לע
on ,דלנק®, איחי־ סײדען איבלריג tf איהר 

 זעכ*עחן אלע ofii אועלכלס, ■אחילאגען קלנם
 אן ®רעזידענם דעם סיס וױיס׳ידלזידלנסהגן

ע רדל ,  of ii [.7אײנ»«ל גןןתימ קלן ״ייי
 גענלז1איבעדג Dfi ל*ח ^יער אנבאםיעפ®

f  if ׳נז1א זיו דאכ® ®,1װי רעעלדענדום tf 
 אין •רײגגעמראכ® גענוג ניט זיד ®fn איחר
r סען ®^גע. דלי ’f  ®Jfi׳ if אין f גע״ 

f וײגען ?אל0ל וזיסען i װײ  יאדמײען, ו
b קענלן וזללנע p װעלכע ;גתאםע^רכײמען 
f קלן t®7־Dfii קריגען. אין ויד חאלמלז i 
fc v ®4*®עי ? ®,רעמערלנד. f חללמלן ’f^

if 1 רלמערענדום-זויוט חןי tynגלגען ײן 
 ל^ע די דע^ל® דען װע® נל/ «ו»יילרגג.

 ? בעסער ר0ה f אויף װלדען 3 מל0ל אין
 אויסגעסי״ לf̂ קווםיטע די יב1א ׳איחר ועז#ו

וײגלן קדעער״ גאנורער דער אין if ז<7^ײ

 חןל״ /17י״ט׳י fttH 1י1ל10
/mffl f 7^171^17 י96 07 !7®

ft fif•,• 11 װןז ttf#4 *לי®*tttfl fit
W ו|י•1 7i• ״יי  ft ff•«׳ trvti י

f7pnrt ,•rt - י ®יי׳ ײ f י j  r- 
11 m  It• ,ijrrtffl«׳•י |ל•• •'Mf •W74 

i  ]tifto♦ »011ל1•וס #jn ft• ,לן?אל 
J f t f j rtfi/•  m• ץ f י  t f i  vn  j f f i f f 

•7 Jr י7י ••י r ro f ?  11 11• ,7*f«w
V* י1י^  11• >7ײ7ג ♦1 17י7117נ חל•71י7י
®#1 r t  17177 -if7• /#1•יל|מ •1יH ft tf 
•11 r•  w  o r ח* י7י  «1*«*ור*

r [7*ל11 סיר t ״1717^1 מי 17י11ני 
17ift 1®  •tffl • 17 י,7ײ711 ••יlfft •fit 

v״ n  •71 tf r f ל י7י•• ♦n }s iupfi 
!7•f it# i f 7ל7י/ P ♦11 tyffP 17tfftlif• 

if  •lim i• 170 ]711 ,ft* •7 jf® jt i יןר״ 
ttn  1717 ftnf I7if|ff0 7• יל•*77ל I71ff0 

Ifn••׳ ttf’•1 17׳ "tד17® י  ״Jf•♦ 7ל««1#לי
ii inft • tf® •” p jfj’t* ju in i f f r t f t״ 

*7 1 ft 7i’»m  f  ,1ft, נלר• HO •71 tf 
71 1”t17 י«t l 17ל’ײ •ר״וו, r » 7i<Jfff 

im ®גןמןל ®•jm ? ft* ] 1® ,]p jin  i f  n 
71 «’i Ifoײז ,17י7י if f  ®oip •7 17it

f• ftf,*• ף0י f®jyO’®i7® ]m» ®fj pro> י
10] »i r 101171 סי« ז7ל«0ח חעלען• •ft if
 סען [t0 ,]mi ®p עס ?עמן 7לי7י1 י'< [7«
*7ל tf ?1717 •”נלינ?7• די 7i f»t>17 יןי7ד

m און נען i] י7יײ ♦!*1א !ליהליד t v 71M0 
foff] ,0 כאומדלר o fiין0 אסת יו ff•
 דל• [if לעבען 071 אין װי ז,7כ7ן־ל7מילי

 כנלל. לזנען .יין מי ,11117ו1#ײג7«י>נ10
 •fn [10 ל,711ברי י7ײ0 ן7ינ4,ג»7«7ר•א מיד
n 1 אינז« v ®עגות, 71”? י o  tf •אוג»ער 

o חי״ילח, ן,7דײ? r 7פרײ ®.nftt
 ג»לינ®7י7»פר יטע* — פײננעמ ש

171711*
 «1אי ג»ליגען7»7פאי tf — לעגט^• י,
 ד♦. [TfMniffי1א ײנ®Ifn• 071 נײ,י סײ/ןר

^;, 7ל«0  ריב״ געהפנ^® ®fn in»׳ גי פי
m?®o f מים מיג  ]yfno»nf?ני® ׳ f•גורע 

י יעי נדי;7ג  אישי פי ינד«ןנאל,7ט1י
fn® 4,גע^נדע® ff in070[״»j אימר ן7וי 

ז יס#1ר ועג® י  י71 17171 ®7ליפל י7•יי י
 ײ«1 יענער if ^בלן מיר ייגטערנ^נאל״

jf ty ^ ’n f® נולר1א jpm o.; ועח* עס 
^ tf ׳®ויס נער0 i! באאטעח® אי f ]אוי,י •י*״

071, fn iv ®  f f i® ®ריכטיג. גע^נחןל 
 [7*711 סיר חען [,7®4,71 07 17? 0יי» 1*י

7י11 איצ® ”I7 נטליכען7»7^ר #ספל י1 f 
 למפול״ איחר, ®עגות? 7*פל ’Vb’O ל7װזכר
 ®fn ״סוירקולערס״ די אין tf ׳ע®B•pnfב

 סבלרס7מ 7י7יז• *י «71:71171 1וי איחר
f^TW״ tff’ t i f] םע• דלר יןי1א 52 4•לןקא 

if] י דער  גע• םיר יע, רגדי^נאל".7»1י
7?i7i] אויסדי!?. דלם fדער ן ®ר ׳בער •if 

 ליפ• דעם אין tf ׳םיר [jn7i?:7 ®”י 17171
 אינפער־ דער ®fi®C7i*7 איחי tfn ®7ל

7tf1iff if  Iw ftry:]ניט ®7י1 זי יב1א ׳ ®If 
^ װי ן1® איו ר7בf װילמ, אי  f] י

 ®״ן, גים [7n7i סיר און סנסח/ §ל»לר
o r  07*11 i f f  ®fn ®װע ®fםיר [7ײ [׳ 

i: בריןי דורך איוזס יאלען f ל^• f־• 
7®’if.] ס״נוגג, או:וער י®1ל ®m® oi•: 

f ייד איחר װאלט ׳[7םל7ס if i7 i® ״7װ
71] our ג p .y״ »®on י  •f־t« ®ײער [7?זי׳׳

7 7ל0 מי® ׳םס7פליל די מיש מעסס i7 i:f 
ל [1® פןל, oyi [’» ו7ל0רי7מאט  [mi ער ̂ז

 גלײנס־ דער [71171 ®4חאי Ofi ריכמעי, י7ד
 לר1 ורך1 ■י^סמירעז Dfi יאן.1 17®

פיה״ רנים0ג צו ®אל ®ײער ®ין ול®1 ךײפז:;
71.]

 ?ר• njnr’Bonfom י71 אין—שלמה.
n f’3®7 איו !יעפנער״ ״דער ,•::4ךעחי  f i 

f ®יבלדפרײ^:;. כיסלל i® *ין7ג םיר [7װד 
nyz# .]yzym 1אי ג״ם דערזללבלר »ין 

r ין® ®’f  in 07 [7לם0װ םיר אסת. ®ד 
 ני® [7לם0ײ 1מי ווען יבם,1;ל71 :י® ®®®י

 די םי« לרפא^ונג 7:71”» 171:1® :להאם
/7ff«7״ 71ייג  כ®0ג איכלד י^:ען1 ײעלכע ['

jnfn:?] ײ0« :דיג7װיס נים לײן0 ׳דיהםם0נ 
fii,® 73] 10 װעלכל אוןfnנען1געפ יך fifM i 

®’if,:’? if• 7לכ7ײ ׳*7?י?רים : f  ]jnfn 
 ״^אוגים׳/ נייע יי ®f י•7למ»יב7ײ f [7®ריב

 ®ימערע 1» :י®, 1מי ערװארםען ׳םירליד0:
t י1 לײלנעז [7ײעל יינגע f iםי® 7ס?יי יגע 

ד  זײ װל® niTO י1 פאמעניגען. ן7ר7מזי:
 אומ «nf Dfn n?2f סארדריסען. געװיס

Dfir»f:p. ^גו«עס ®יל ןיי קען ס0ד אדרב 
1» [,f®ךײ יב i f :  ]72fn ®ע ני  ז7ני0»י
ifom. לע7ביסnf® rm 0 דעס ז7ר0רל0®

מענשען שױאכע
מבםיזזר־טיטלען שטארקע סון »פ זיך שרעקען װעלכע

נעחםען זאלען

ם ק ם ■ ןן ק א ל
ק א ט ש ע ץ נ ד טעם א ער א ו ער ײ ה ר ט טו ס ע אנפ ה
 קרעסיען אחן נאגױרליך און נעלאסען וױרקם עקם־יאקם

אלעםען, כיי באליבם אזױ עס איז דערפאר שםעחיען, און
m און קייױ ru

mi*eo ח־*נ אצז j*« .opio * 0ס*( 60 און 25 ,10
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:עדנדחײמס-פראגען
?״ לעבעו איד װעל לאנג ״וױ

o 7®ראג די ®ט ip® ט ײן ני אל ® חי ס ר ן ® פ׳ ײ ן71י ®י  1717’ נ
ש ענ אן ז,7מ i מ 7 i f .רױ§ - ק1® די ־ ט » ד ג ש א ג ד [1® ®”«

כ מל ט7או ך ל ד ר ״ לאנג ו ®1 7 1 jm® עז ב ע ט ל נ • • 7•
. . 17נל ^ .

סען 0 װי 7 1 I7 f ® i7 •אג ר7י ®ױו ד *. 7פר ל7ײ לאנג ״ו
לעבעו?״ איד

o r גש,7® ר717י Ttf ן® ®n®0i® ®לד7י װפי jm»

• • • •17 1 17 f® 7PH71 אל
,17פרי*י

*י מי *י * ״י׳,י״«*( * *י ר ס *י * * ')0 
ר יי*ס * *י ttv י r- iru ih n ס׳ס׳ן 

 *n *•(ס*י ?י(סט־ס**ס**, **ד״**ו
n׳p n* o *״יסt*l t 9*׳ n  ,f*Ni*r די 
*ו1ישו9 « fB *י ס*י *'‘׳ *י ?•m * f o 
3*0 *|91p׳f« 1 l I*)***“  8 *•6 00*P, 

יp*0|» 8*1** 0*?*00 6*3 ײשי־שו ('* *
on 0ד* .0*••(* )1• •״״׳ •*T) t*

0) ' 6*.* 9)*0,)* )**03,)* )“* *VO 
*f״ *■! 0*״*( *(01ד*(*ר״ 11*  f ) l 

*(«.0*9 (י(ט*(
*n» l'6 0*6• f״P״ 'r? * ד«• *(

♦
y t w ' jw w 'm  w w r

me M’90«7b>,*mid וועט*שעני*
'  i ר 8״ ד m »

ב*ש»*סס, ג*נץ סראגע דער ייױןו ענטסערעו *ו אומסעגייך איז עס
 •פר»• (רויםען געסאכ• װיסענש••® די חאט יאחרען יע*טע די אין אכער
» וױ אוסגעסעחר װיסען קאן מען דאס שריט, א  IMP ממשין מעג׳יליכע די י

 ••* אייגעס סיט װען נאטיריױ, אחוץ, יעכען, פון לאסטען די אױסחאיטען
 אױי סעניױ טער8אי איז עס ״עקסיד/מט״. אן *וסאל, שיעכטער א סירט

 09י קעריער דעס סאשין, םענשיינע קאמסליצירטע די עקזאםענירען צו גוט
p װי אד/יר יאנג, װי ײגעןimp 8 אונטעחונונג גענויע א ip מענש דער 

IMP •יעכען
מעגלױ איי עס אזןגדינn)UMנ זיו יענען, om? פאריײמערען צו מע(ל*ו איז עס tm אנערקע(ענױ; סענטער, חעלטח װניאן דער  ;m)y)jpny;M ה  

; ג די נ ®רנסטי לעכענס^ארדינצערונגערסינדונגען לעצטע אלע סי« ען ■ M געגרינ^ט חאט ((ען,1»נטדע? אוו
o וy«MtM2| 8 װעיען dmt די ט,1ט p ״יייןז Mr)jn#opv| •פון 'אינסטיסוט״ 

 אונ- םעדיודנישע jrrmMny• עןoוpMנ װעיען סענטער, חעלטוז ױױימ דער
im װי tm םיינט, om? און טערזוכונגען, i עס ot**hm3 עסעס ?ערסער אין זיך 

 ,o^ory)BM גלייר עס װערט אונתזגעיםעסינקײט, ימ אדער ־ראנקחײם, »
סאשין, םענשליכע זײ סארריגט ודערט עס

ען «װ tm עמ, סון לםעןMח םיר ט ^י י״נ* סך א חײם.איזp)Mרp א *
 OMT ארכײטער די בײ סארנדידען » n׳3iT םיר און אויסזוחײלען, װי םער

t םרויען t 1אונ im, עדכע1א iyo**np)Mip, ווײסען אליץ זײ וואס bbm* 
 ,o**np)pp די bm חאיטען סיר ?^נקחײט. די n?3Mn **t tm נים, יMמ

t נים עס לאמןן סייי t ענםװיקיען. װײסער
t געןMטר nyo**3nM פ»(כע t ס»ר ארום *pnM| פיט יאנג yrtyvt 

o וױ ?ראנקהייטען, vM ^ p ip it די דייעכיגױס און  *וקער-קר^חײמ), י(
im די om ■pip? |yi״T די tm ,t*)?M(װײסען ױי און p I7t**np«np רען 

 בייס עס epyoM3 םען װען און אנדנייש^,1ס? im דורך nM( אויסגעסינען
M6)M,)) װען o p גלײו װערם imp ,bbm ^ mb און אױסחײיסן, עס םען 
סארדענ(ערט n)yt**nM3 םענשען די jib יעכען dm? imp אוסן mtm אויף

ײערען.
m עם "i נאך דא p p m אכער *ינסטיםווויעס, לעכען־פארלײנגערונגס 

n דאס טייער, ,itm קאםט כאלאנגען צו דארט p ארכײטער דורכשניטליכער 
tt imp סענטער העלטח ױניאן דער װען סארגיגען, נים אוסן כשום עס 

Tm אײנשםעלען זיר כײ נעגאנען hw ,אוים־ גלײר ער האט איגםטיטוציע 
n דאם גערעכענט, p כאלאנגען סאר סרייז MTל n p  |**t ,ײאס ?לענסטער 

t*h סינןז :נעחסליך םענליר, נאר pסון לאר m .ערשטע די אחוץ םעריאן 
ip* קאן אםיניישאן1עק yוױי נאך באקוםען ־* Mnoopy ע?^ױניישאנם 

ip* סאר ^גליך אאא, םאכט, דאס יאהר. דורכ׳ן y פץ םיםגליד n p אינ־ 
 (•yoopy ״לייף ער1אונ אץ כאלאנגען קא(ען צו יארק נױ אץ נאלMשyרנyט

אינסםיטום״ שאן
 ״לייז א מאכען כײם געטאן װערט עס װאס א(דייםונג אן 1כלוי אח אם

עקזאםינײשאן׳׳. עקם^נשאן
o ער הויז־דא־טאר. רyTאונ |it אוננמןחובונג געױיע א .1 )p c אויס 

o סון אײנןועלהײטןןן איע p םון ג^ואױנהײםען און ^בען IMinyo n p 
 ןyתוכyטrא צו גענױ אום וויםען *ו נױםינ t*m װאס אלץ, אויס פרענט אץ

o כײ (עהםט ((i3iT?yo)m די גײםםיג. און יש1סי םענשען א p דא?טאד 
מ א וױ וױיניגער ניט אל ^ ח םונ ש

נאכ־ שסייעכטם, די און ױרין די כלוט, די עקזאמענירט װערט עם .2
p א קוםט דעם i ?b־ropy p*bmpd** כחסם־קאםםען. סץ

3 )op3M קערפערליכע גענויע נ«נץ א קוםט m)־i3iTnyo)) סוגים 
הויפם־דאקםאר.

M’y אלע דורך דאן געהט פערזאן די .4 y w y ip ’^MB pyT)m־^
 •yoo pp)M נאך אץ |y)Mo האלז, און נאז אויגען, איינשליסענדיג םטען,

n אויכ ציאליםטען, p חױים-דאקטאר)oy oroy נויםמ. סאר
^נירט1עק האכען װאם דאקטוירים, אלע די .5  האכען פערזאן, די א

o אויף און קײם, דןזר וועגען כאראםוננ א tt צװישען נאכדעם p אופן 
MnyB p טים װאס כאשליםען«ײ p| ^חא־ דארןז ער טריטםענט װעלכע אי 

 ןyכyרנעגyאיכ װערט עם װעלכען אין בריף » דאן כאקוםם פערזאן די נען.
 פער• די טריט^נט װעלכע ,tt געפינם nyonyp דער צושטאנד דדעלבען אץ
װייטער. אזוי און נעהםען, דארף זאן

 א גענומען יאהר לעצטען האבען װאם פעחא(ען, פיעלע די צװישען
^ y «לייף )y o o p yקTאםינײשMה ױניאן ער1אונ אין ן״yסענטער, לטה )y* 
ײטען באקאנטע פאלנענדע די tt סינען n אין סערז^כק p ם :ױיאן ^  אנ

o חש, שעהנהאלץ, איוידאר האכםאן, דזשולים דידםען, םאול כאראף, p 3, ^ 
 ,p ם. און דזשײ?אבסאן םשארל! כלייםאן, װיליאם ^הנקער, הערםאן
םאקאװ.
דאר־ ע?זאםיניישאן ןMקםםענשy לײןז א נעהמען װילען װאם יעניגע, די

 טאן קאן דאס םע(םער. לםחyה ױניאן אין אסױנםםענט אן מאכען סען
n מיטגליד יעדער p |io אינםyתyשMױניאן, װאר?ערם גארםענט לײדים נאל 

o האפען, םיר אץ ר,pםיטנלי אלע סאר אפען איז אינםםיםוזױע די — p די 
p סון pp^)D*D צאהל גוזיסע p װעלען ױניאן tt אױ- דער םיט גאגוזוען 

 ןyלyװ און כענעפיט, אײגענעם זײער פאר ג¥לענענחײם, רyהנליכyרגעװyס
pny(| םענטער, העלטה ױניאן אץ עקזאםיניישאן עקםםענשאן ליץז א 

y.| פארלײננעחח צו ךזי a p  o p
סענטער העלטה ױניאן

יארק. נװ םםריט, טע17 איםט 131
j ■רײם, מ. דזשארדזש דר. i ,װאנדער

XPMoppn אװ באארד ןKרםyםש .PMoppm נהןז־יקאל

? 7 f7 fB?7 * 7 0 0

אפרײםארס קלאק
אן ®? ױני אל, ױ י״ װ, ג. ?. א, ? ן אס1ר?ן7«0®

̂רזשענעראל א  ספעשע
סיטינג סעמכער

in* *ייןאי‘■ *•(י*ר פין n  t*P*n»)B* o r

DPpin» ,שענחיר סען1 דעפ ימנד re *והר 7
jmy pcs אץ .os son חאל, מנפטער אין

1 1 1 1 1 1 9 - 0 7 1 0 0]
 ו7 ®יױ וי’ |7״״(1V-®C 07*IffVyafו*עי 7וי״לטינ 00,1 באיוײ iMOifffPf יי

̂זעי ®ין 7י®♦ די נעסעיוו .o’־Pr®*ני׳ספיפז י1 ז7י7רסעד00 ®ו ®ויך וױ ®ו״מ ®ו
i 0? ®יז סרײד •ftn® »יז ŷ®; י1 ר/7ד’נר ’?Jfnn7H0 Jyifvf/ otyovy07**90י f 

tfoyi tt® ר ן7י7ױfn v®f3 .ry ’1 .fr7079ifi w oyv® •71 0 ס”-ג0גע9’10 דאײ'
o®v ,tf?• w ri, עס ױעז imfyjfiti ?®t® *יז !7י־ע® ijroyi, ̂־ט  Biyoyrif iff’f 1’ ײט

’007’fj נעי ®וס סיײד «’0 7יאג® yMi- ;*0® י0ז #״ f® ,J’O’U t*® iy-yv ;yo'iyji7י 
oiy»y® v m* ז7לי« עז40ל *•♦fl 90ד *יז ®יטיגנ tyit®^0fl.

tn̂ דעב דיכײכ״ט איז טיײענדע ’1 ין0 יוסט ®יז®, o ’י00נ ײ.7 די כ0י* ®*a O0i 
.17ג”,יר1־0ס ®ײד

װ טי לו ע לו , ע ד ־ א א ?0? ג « ו ל
רעגע־דצער־פעזרעטע־, שעחן, .3 *ז,9*?8ט* לדדײ, ל.

”jy נ*י — ב .1 i רי נא״הופעז ®ויד מעט ס*פי:ג y״yoity? n® y»y ס0#'’ינ90ג; 
?י?.0י nytjt® פין ®רנאגייזןד $ן סאר

זסעױיפארס הלאוה
נ7מ ס7ט מ ר ל ס א ק א tB ל f tp iy o f f i®

tn)*)P*B o *(*(סירס ל*ק*ל n»i)m סיז *o*o** *דױ*י*ס*נ*ל די n 
 1661 מסס, 3תל* n»T)m t»* ױ»ו n*)*0)**n פ»ר סראנראס ש*(*ל”עדױ*

i*)n* tyeirnm, ,ה*רי«ס *•ן ייין בר»(?ס oo*?»r*o ,62 ס«(ס*ר oom 
סםריסח ם*106

- רס7םעםכ בראנקסער די סאר
jye2 o *רייטאג p  ,myiiy ,פעכחאר ovn .ק»*לאװיםש, סח 

vnwmenvorvvo סון o)’* m  in ױ(י*ן, סל*ו<אז»נ*דס נ**יי n״in 
oiyr, |p אונזער ptm ,וױ מײז« *ין ארם m אינ*ר i r סאר־ סינאנציעל 

װאלגמןט״.
in n s, ׳ *ם«t )•ם»ר יױסם »*tn )״«t»)*v סיט(א־ד tt 3 «ו*I*)»p 

 ױ(**ן, i»T)i* *ויף ח*לט*ן םיר *w* װי װיס*ן «װ »וס פר»נ* דיז*ר סיט
o 3 אװענם, שכת pל׳מטשור*! קאהען ױסןי ותם •עבחאר, םען 

•«3*1 i n *ט*ס,n*ny ip ;*p))*,“.
wniyo |yo4 o p  2SMB)ir,ל. װ«ט ־ i p r tp »ד*ן «ן8פ*דטז otp 

i 1«*ינ יעס8ל«? 6 םון n »ססיכאלאנ׳ע״• ,ארכ״םער ם*ס
- דס7מכ7מ הארלעמעד די פאר

vvyirm no ))P »ױף int on ״ 1ר־ *ז3ה* ה»דאעם פון «דס3רעפ)* 
t וס1»1 י?ט.1ד*סם ד־ז«ן »*ן ט”ט*םינ? *(»<r**pi*i« אעזזד («ם»((«ן *o 

t אא((«] o א« סון« «i*rn» 1ס» ו8 (•ט ה*ול«ס »*ן ור»ו*נ«ן װ*ס *דס3מ«ם- 
ו 1ז*ה זײבעז װ*ס אעהטשלרס די וt*9ip p 8» (על«נ«(הייט *i איר«ן נ ת ז  מי

װיס*ן. וtn 8** ס*ר װיפם•( אויך און
r '*p i* i*  i n  rn  o n )* )^ * t?« :װאן־ ה״(ם•(* פ*ד *'אנ־אס »(

o, «ן3ד* סע:ר,י»*, ט*ז2 ד*ם אױ״ סרײםאג םאר p •  trvnwrm to 
o 1ועאכע1 גא^אםצקי n ׳‘vi-rcpy; *סון אנם־ויקלו(( ״די 1»*נ pM*8MD 

p אדן p pראטישע **iy p,״
m3 o 6*113*1 אװענם, שנת n, ־.o r הלל tn iropn *IMJp 1«*ינ 

y און פליכםען «די t3 p| א אין סיםיזען א סון poMPPMOp,״
10:30 (,motit 3 ,0 ותט *ה16 אוהר(« p i pן* * *)n r op סון I**t 

i סון ס*ם*.ע?אנאמי m 1*3»• 6 פו; סער** p נעועלשאפם״. הײנםינער
 no דיססוסיאנסז tm orropyP די t״(«t ו*הם i,i»* װי )m*i3 »לז»,

t)i« o ה»ס*ן to n» וױכטינ^־ס כרוים n  in•* re די *ן3ט» «ו *ן6ה*י 
to*)1»0)i»!»)) עדפאלנ. »; פאר

fp? 1? סמ קאמיםע עדװקײשאנ®? f



TT

 ס־םי ױ פ*ו םיהשסם
 קאנצעיפעו ס־ספוןנ'

פױיזןן היזלכע »
 עד״״ד^- א׳נטד׳גע׳עאנאר ד*־

 געכיא̂כ u»r עוא-*ו?ע;ט- נײי
 -ס״טפ* ס»ט» דעם ט»ט א-אנז־/ונ׳עגטס

y* דע a iy r,• •םיו ריטדירע- ד 
ry tro ואפאלס r# f; סי- נאײגיען 

 k י “NG ;yiryv;0P n -*c רעטפ
•ר״ז״ חיויבעז
^0£ב»ט סיט״ דע-  אריןעסט*•• ;

man £לדט’#;;ע pc א פ*״.״, ד-ל 
איאנדע־ נײ״י״דטע•  דער מודהע-. ̂ו

*pc rw ל א*ז ןוײעסטע- לעס ו ן  ו
 ביײטע די ;yir**v *:ע;ינ *• י־ע־

 די pc נ״ודלו בעפטע די •אײןס׳טאסען
 דז*״ יע*ט ניז **אס ־,yoonoc גיױסע

בען pc-n נען  ר״נערע די בי״יז גע̂נ
jy ^ y  jy;yp o r ‘ ,;vr;y^ רױנע 

 oyn* *yi* טייעט?. *oc •ל»»?*ן
ytf* יט; v :- ir~ «ד y»oyo יזאנ^עײ 
 טייןעטס די ייזען,4■־ ניריגע *־c ט^

 ד#י*אד, p** :יז סע;ט Jf> pc יזאסטע•
pw נ״טדיד^ די pc די y r w K״ 

 ילײז on •hc |y״yv י*איזאי*ס אאגאי’
c־oyro p«o p נאלינ^ן vvטיקעטס. ״ 

 *יױי jynp טען oyv- o;yo 2b פאר
25 y;^;yo ,פאר ט״?מטס no סע;ט 
rv״ yo noג,נטy דארטר א״ן פאר יויז 

ooyro. דאי״טרדעע *וױי
 oyv. סיזאז דעם pc פאײויף א*ן

 געבען אריזעסטער סיםפאדע ס*טי דער
 גױ אין |yo*yv;0P ;*vyc ײיז *״״

 שױן װערען ק^גצעדטען דיזע יאיח.
 ל^נצע״טען טא;:ע געכעבען. א*¥ט

 א;־ האי*, לא-נעדע אין כעגעבעז װעלען
 דעם אין אױף א־ן טאידהאי, אין יע-ע

 איז עס טעאטער. סענטשידי ;רױסען
טיד די אין אנאנסי־רט טאר יעדעס  ךי

ערטען ,ד װען געז  גענעבען. ױערען קא̂נ
 קא;־ די װערען רyאטyט סעגטיעורי אץ

ב״טא;, זונטא; jyiy' געגעבען צע־טען

אניז ארנ

m *J j u r n ,י* רו A «»נ m

 yoo^ryr n י%עויאט דע״ט עס ;,א
:״רי. ;,ײאס•״.•
 |yD־yyj0p די pc ;y-ty> א־י*

 וינמר א כא^איפט, א אי/י טyט־
ijrViy •yin װעיט-רעווטפ^^ א ט״ט 

D oy־yoy| מעפיפ״ פון זעסנר אױ,י 
̂ו מו און הױז ראyM 1טא,ייו ליוי ון  סז
pn גפרען א חאבע; װפס •יאדסטע̂ן 

-̂ ער דyד איב ײעיט. גט̂ג
^ry• ווו אווי וױ ׳איגפ^רטא^ע 

 יזפג^ײ די סאד טילעטס די נאיןוטען
 וחוד פו זיף ׳®רײז הארנען א •v זyט

 T טאגא?יעדױ?ײ pc *£יס אין דןן
 טער4 סט.; טע10 װעסט 3 ■א־טרענט׳

פ״אד,

ftfioo ee*N n ׳ מי פי
unrny פןו »ון M* מדי

ו ען נ ױנג ר א • n סען ל גרױ א י
I V**oסס» אױיגנעסעז

*n ) »ן,״ ח י׳ מ י ^ מ־ נ ײי ד״ •י
׳H אז און חתומת ׳מן

רוסס נד#ױ» און Bpo$«* אױן
i r t r  ire* גיו סאג w nr * מ נייג

anon Av^nn

םאנקרwסקדרפ רעס ו
23 לאסאל יוניאן

ם קז» ער ם 1 אד»

סיפיממ סעקשאן רעכעלע
ווערען אאגעהאיטען װעיען

פעכדואר גטען דעם אווענם, דאנעדשםאג
כילדינג. פארװערטם אי־ן — טאון דאץ

קאסינא יאנדאן — בראנקס
 ס־ן פ?*נט די א־ז or פא־האנדלען. צו ז״ן װעאען ם־אגען וױ:ט-;ע זעהד

נדט־גנע;. דיזע באזוגען iv ר׳טגאידעד די

23 לאקאל נאארד מהזמקוסיװ
עד, ה. אנ־ טענע־ז׳צעד. װ

ם דעפארטםענ
י. װ. ג. ל. א.

אויפמערקזאם!
 וױיםםעו דרעסעס, סקוירסס, סופס, הלאוקפ, כײ ארנײפער ד

 ארום שעפער די פון יםענסם גא. לײדיס אנדערע אלע און
̂זאם װערען י»רק נױ  דער ואס נעםאנפ, אױפםער

 אינ־ דער פון דעפארפטענם ארנאניזײשאן
ס נ ע פ ע ע ג האפ פערנעשאנאל

אפיםעס דהײצעהו
» ——י ן .

םטײטס חשױחי נױ און קאנעמיקוט יארק, נױ
 פון שטעדטלאך אץ שטעדט די אין נארטענטם לײדים בײ כאשעפטיגט זײנען װאש ארבײםער, די

 ארגאניזײשאן־דע• אינטערנעשאנאל דעם טיטצוהעלפען נעכעטען ױינען שטאאםען, דרײ דערםאנטע די
 אוט־אוױטאון די ורעבען אױםקינפטע כרײנגען װעלען זײ ווען טאן, עם קאנען זײ פארטםענם.

פארעפענטליכט. דא ווערען װאם אפיםעם, בר. די פון אײנעם אין אדער אפים, דזשענעראל אין שעפער
 ארױסגעגעבעןי ניט קײנעם צו װעט אינפארמאציע די

פױװאט. םטױקט װערען געהאלטען װעט עם װערען.
:אפיםעם א־ט־אװ־טאון אלע פץ ליםט די איז אט

 סטךימ מעין 927
 רעיד מר. — 4601 םארקעם

 ברוק — 4507 וױױוערלי
ראזענכער:, — 2883 םאנםנאםעײ
שנײד.

 שנעיד — 2040 ברענםש לאנג
 דוראנדא םר.—־ר1499 האקענסאק
 םיניע — 0068 פאינם האנטערם

 ארעטצקי שוב, פאשקיל,
 אקאטשיא םערי

 חשאנשאן עליזאבעםח
 בריםםאן םת^
 םארין הערי

 לאגארדיא אננא .
 מאנ־א ל. — 3796 חילקיעסם

קעיזזםע. <+ נס

כ א ק םענעתשער. האלפערץ, שיי

העדקװארםערם םרײדס םעםאל קאננ. ברידזשפארט,
עווענױ אראנדזש ש. 68 דזש. נ. גוארק,

 םםרטי מאנםגאםערי 103
סמריט מאנטגאטערי 76 ט/ דזשוירזי דזש. נ. סי

בראדוויי 114 דזש. j כרענטש, לאנג
סטריט םעין 7 דזש. נ. האקענסעק,
עווענױ דזשעקסאן 9 א. ל. סיטײ, אײלאנד יאנ;

• דזש. ג. •לײנפיעלד,
י. נ. װ«לע, ספריננ י. נ. וואלי, סיריגג

י. נ. אדאםש, י. J אדאםס,
226 באקס קאננ. קאיםשעסמער,

םטריט סטילװאטער 42 קאגג סטאםפאת־,
עווענױ םע4 סאוט 33 י. j װעתאן, םאונם

םטרים חשארדזש 340 בראגזוױק, גױ

ח
^םכאי •ארם

אינשורענס
םוןי

סלאוסטאכקר
ס ענ ענ ג ל נ רו ע כ ד ד א  פ

חד 20 א ט י ענ מ או ד  ענ
הד 20 א ט י ענ מ ײ פ

מעטץ םאול
דער ט־ט א־צט

אדק גױ ץן י ס לי ענ ר שו  אינ
ע אני מפ א ק

no סטריט טע23 א*סט 
.4224 ;־אדע־סי ;טעי׳עפןון

 עװע״ דײלי 2008 : אדדעס זױז
.7019 סאו־דאש :.‘טע :דאגקס,

 די מיט עסזאמענירט ׳אױגען
— אינסטדומענטען נײעסטע

 אפיםע^ אפםיקעל כעקער׳ם דר. אין
 טשענםעם(' קײן ניט טען וגעהפט

 סע־ דר, אז דכער, עס איז ערפאר7
 הילן^ אםת׳ע אן זײנען כרילען ;קער׳ם
 לל םערשטארקען ױי ;אויג שאר׳ן

 אוינ! דאש כעפרײען א־ן 'זעה-קראפט
אנשטרענגונג. פון

 אונ־] געטהאן װערען ארבײטען אלע
 פערזענליכעה כעקער׳ס דר. יטער

 פאר•*׳ גרעסטער דער םיט אויפזיכט,
זיכטיגקײט.

עװענױ טע2—131 סס. $נסן קארגער
21i כראדװײ איסט .CD \uov?p iJttyj

עװע. ■יםסיז 1709 גראנזוױ? ראקאװײ, ״יר
89C ידטסנעתם נרו /pc103 נעכעז

m טענענ*ןזי 2313 DO.
בר*נין< רטוהי םטרדהאם וויסט 262
pW אױ< חני םים געשלפסעז ןונטאנ *פיסעס

x w > n i» ׳ : m

D! BARNETT L BECKER
OPTOMETPIST OPTICIAN

 מ«ר »ק*דעסיפ נרױ̂ס
 קיםעע nat חנוײנימ

דעזײגינג. פסברייחנרי
 דלעסיא א. •ראפ.

 סט• כת34 װ. 44
עװ;ג צענאסס 322

)0136? 00(.
 11*רוי ױננ? פ*ר קורמז

 סײקינג •?סרעו
 סלפםשי̂נ
65.00 סעםפדעדכוד

■nr■•*'**zs'
.. %* i
V , A %

ראםאלאװםרד ».
אײגביגדער.

136 Henry St̂  New York, N. Y.
נעעלפסע!. שבוז

נ נ עי ד ע שינג ד קעט ס
ע ט ר צי  רעלמס ^דו

$75.00 — קורס םולער א
באװאוסנמנר נום דער 1»ײ איצט זיו ערייבם איהר אױב צײם׳ סאגפס 8 *יו נפרסעננדםקעם׳מר אוז סאמי שעספרך ערססמרײמר »ן װערעו ?סנס איחר

ערן אד אן מ ש ע קול פ ס
כרןטאדעז. פיאקסישע זעחר נסרםענםס סשיײרפנס אוו סיםפס גײדיס, פון דרײיינו 4סמםשינ נרײדי̂ג פעםערדםײהיגנ, J גיו נ סוז 48נ»בםים שכת ניו no 0 אװעגם. ײעלכז אירנענר קוםס מאזלוננען. יײט״ו פרײו?!. מסינזן איכססיסהסאיס עקספערם סיסםעס. לײכםע 8

THE MODERN FASHION SCHOOL 
M • ״יי M ▼. 43rd S. ז i, •m

אינםערנעשאנאל רעה פח ו\.לאקאלס
אדרעסען זײערע אה

I, יײטטרט# וניס^ס׳ עגד לײריס׳•• 
lou װןסס nao y«Sl■

a. קאטוקםײ^רס׳ פייאדעדםיער «a
0192 *«y /.י. ׳פילו»ד?ל«יא סס»

j און טײיארס <ײדיס vwoyo ̂
•.0 «ע20 װעסס 12 — םײקערם

^ ניי • י
A ̂וקםײקערס * 1028 — ױנלןןן קיצ

סו»' כסלסיםן̂ר סס״ נןלסיםןר
A װ. 1818 — יוגי*ן קלאוקםײקערס

«ילל. שיז#גס, ׳ס«. דױױזשןן
n n ’ai3oy A װטירק^רס — aw •י 

r.oo yol&O ניי *n r
010 — יוגיאן סײקערס רײנקאוט .7

פ.Tyoo93 ,.so/ #0 סינגסאן9װ
J נארםענם <ײריעס o w v i r i — 

״.9•רי»יסק סאן נלד;./ פילען 411
קיל.

 228 — טײלארס סוט אוז קיצאוק •.
*n•’ נױ עזו./ גד9סעק

10♦ iyD''Doi^aoa האטעדס, נארסענט 
m יןרק. גױ סט. מע14 איסס

I I. ס?ק• 219 ־- ױניאז ק^אוקםײקעדס 
ברותלױ• סס., ס»ז

 װאסיגג• 724 — ױניסן •רעסערס .10
190 00/. I90C93/ .סאסס

 «ר«נס C7 — ױניאז קלאױןסײסערס .13
קעגליע. ל/9נסרמ90 א., סט., סי־םור

 בע• 84 — ױגיאן קלאוחםײחערס .14
קעגעיע. ,9;ס9י9® ס®.׳ זוערלי

15. Dnyp^oooMTT ג 88 — ױניאן 
yoll 91 פילמדעלויי/ סס״.

 ביל־ •ריסוירנאל — ױניאן סאטערס .18
 פרעגקלין און סע11 ׳0 רוס דעג/
םן. לואיז, סס. ןװס./

17. nםyסע- 144 — ױניאן רםײערס 
^9י גױ עװ./ נד9? י

 1819 — •חנסער^ סוט און סלאוק .18
יילל. /Fifp»o סר, ן9דמויזס װ.

 i486 — ױניאן קאטערס הלאות .1•
 קענ״ ל♦9גסרע9ס ,jcd קלארק

װאירהערם׳ נאדםענט װאמערירווי
יארק. גױ סס.♦ סע17 װ. 22

םאנסתא־ 108 — םײאארס ל״ריס \&
דזס. נ. רק,9גו סס./ םערי  וועסס 18 — ױניאז םײסערס דרעם .21
jra21 ,יארק. נױ ססדיס

א. 281 — ױני*ן סקוירטםײהערס ,28
ר^0י גױ סס״ מ14

 װ«ד 724 — ױניאז סקױרםםײהערס .24
סס.9« /190093 סס./ סיגגסאז

 װ. 16 — מניאן װײסטפױיקערס .26
רק.0י ניי סס./ םע21

 ל-9ײ 1024 — ױניאן קלאוהםײקערס .28
.9 קלױולפנד/ עװע., נאס

1024 — מניאז סקוירטםײקערס .27
.8 קליװל»נה עװע., װאלנאם

 2718 — ױנאז מײלארם צײדיס .28
9opyrn] וואס. סיפםעל/ סס״

1024 — ױניאן םינימערס סצאוק .20
.9 קלױולאנד, עװ?./ װאלנאם

 יזד ידד 811 — ױניאז סאטערס .80
.9 םיגסמעסי♦ בילדינג/ וס9ל

 409 — מניאן װאיריןערס שארסעט .88
49P רס,9דידזש*3 בילדלנג, זואתער

287 - מניאז קאטערס קארסעם .84
קאנ. רט/9ברידזשי עװ., קעפיםאל

 נד9סעק 228 — ױניאז סרעסערס .85
נױ עװעגױ,

 םיײ דרעס מנד טײצארס צײדיס .88
ראקס• סס./ נמונסענד 191 — קזןרס
םאסס. בורי,

 ײ״יגי* 1024 — ױניאן *־עסערס .87
4 קלױזל*נה ,עווע

 מ5 — י^יאז סאםערם שארםעט .89-4»
קאג״ חײװעז. נױ #?װ. :דינװיםס

 *2 - ױניאז װאירהערם קיםאנא .41
י. נ״ סס./ םע17 װ.

 — װניאז סאםערם סוט אוז קצאוס .41
.0 קליװלאנזי/ עװעניו, מאלגאס 1024 •
 צייריס אװ דעזײנערס ױנײטעד .45

סס. םע88 װ. 88 — ד1וח
 — ױניאז וואירקערס •מטישאוט .48

יק.9י נמ סם., םע25 װ*סם 106
 »81 — הצאוהםײקערס איטאציעז .48

י. ג. .,00 סע14 י.
 ײײ־ 010 — ױניאז װײסטםיײמרס .40

מיס^ (♦00093 סס., ז9סינגם
 מניאז♦ דרעםם״קערס טשיצדרעז׳ס .50

י. J סס./ סע17 װ. 22
 ית• װאירסערם נארםענט צײדיס .50

 ס0ל /480 ספרינג ס. 188% — יאז
ל.0ק *נדזשעלעס,

 fo9 יסת9נ 232 — ױניאן האםערס •58
«א. פילאדעלפיא/ סם./

M 1819 — ױניאן םײהערם רײנהאוט 
אילל. שיקאג?/ /0סםרי ן0ד«װיזש

W* װא״ 724 — ױניאן קצאוקםיײןערס 
םאסם. ן, 90093 סם./ שינגםאן

 ם״הערס/ באטאנהאוצ אוז וױיסם .58
י. ג. סםדיס. רסײםח9פ 108

 ױניאז םינמזערס דרעם אוז תצאוח •6°
אילל. סיקזוגא/ סם.. דױויז׳יאן 1819

ד םרעסערס װײסט אוז דימס 60  י
יאיה. ניי סס׳ r»21 װ. 16 — ניאז

6t• ױניאן סרעסערם סוט אוז האאײן — 
 ל,9נסר?9« א.״ ס».« ארםור פריגס 37

קענזגדע.

י. /J /Ply סעמנד 117
°  יור an - מדאן פלאוקם״פערס *8

 6על און •?7 .11 נ. <0א י1|י<0
,9 /1י0י(01י0 גאיס.׳

M גויטאנהאא oiW "o 87 - ױדאו 
W'. 1. *♦ 0י01 ײ״̂ 
 - יתיאן oirunnnaoy 1אנ1בי .88

יאירן. ניו /0ססרי yol׳• איסם /
t — 2189 קצאמןסי^רמ זס. r iv

y•12 ntt 0 •יייז^ °•״.
M 28 — ױדאן װיױמרס נארמענט

ײ0ח ײי״ *!'<  10P. דה0י
 282 — וניאן1 פיגי^ערס קיאוק 89

לימלוי*,1• א ימ0 •י0ג
/1דא1י דחנסם״וןערס איז סתױרס סל.

.jyp /0ס10י0י /*iiy ©•ידינײ 208
j — /1מדא Diyon• קמױק *71  gas 

לימלויע.1• •ײ•׳0 יע9
 רס/0װיירק גװדס װאײט אוז דרעס .72

ל»יסןד,03 סס./ ר0לסיס03 י. 1023
 סאפמרס גאיטענט ד0אמאלגאמײט .78

די»/10 ן0׳פעגס0װ 704 -־ ױניאז
מאסס. בןסםין/

 ?־*סרק״ 10 - ױניאז קלאוקםיײזערס .75
סאסס. װױססער, ׳סס. 100

— ױניאן דרעסמײקערס קאסטאם ס>•
.0י1פיל»ועל ׳.ao סע3 ס. 720

 — ױניסן אירײםארס קיאוח ®לי
 און yoll /0 on נילדינ*/ סויתיל
מן. לואיס, .00 ןװ./ •דענקלין

 •0ח 123 — ײניאן טײצארס צײדיס .70
J? גרינװיסס, ?װ./ ן0«יל« 9

Iאיל. )0סי?ןג סס״ 10דױױזס װ. 1819 — מניאז קאטערס סוט אה קצאומ ®״
 ױגיאן, רס0א2כױ יון עהזאמינערס .82

י. נ. סס./ yol4 א. 281
.,to בעױערלי 84 — װניאן רס0קאט .88

®30P ,00i r 0.
 מאדאנצא 715 - ימיאן קאטערט .84
.0 /0ליי0« ס«.* ״
 ן םעי 705 — ױגיאן םײצאדס צײוײס .88

 J1V ג חן*0דזס סס. סס״
 םיײ Dim עגד וױיסט איםאציעז .80

.onto real .11 8 — ױניאן קערש
יק.0י נױ

o •ריײחנט .00 rn ױניאז םײקערס — • 
רא.0י גײ .׳110 10קסיגנס0ל 725

 •03 84 — מכיאז onyon• הצאיק מ״
j0p /0גס0י0ס סס./ זולרלי

 —װניאז װארקערס גארמעגט אײדיס .03
י. נ. ברענס׳י, נג0ל ברסדװ״/ 111

 װ. 529 — ױטאן םײצארס צײדיס .07
?יל. ,00ל0גדזס0 ס0ל ס®., סע3

 311 — ױניאז •מזסערס סקױרט .08
 לים און »?7 װ. ג. ׳ל0ח וס0יעל אדד

.0 סינסינעסי/ סטס.,
too. װאירהערס נודס ווחײם אוז ײײםט 

 9P»r ,.to- װעללס נ. 29 — ױניאן
יילל. /03

 יונ- װאימןערס טײצארס גארםמגם .101
ביל־ ./to ר0נאלסיס י. 1028 — יאז
פד. ר,0סים

ioa. 24 — ױניאז םײקערס רײנסאוט 
קענ. ל,0נסרע0ם .,to אולס3מל

 דרעסםײהערס אוז װײסט צײדיס .108
 םײ»על 540 סעםילל, ר93לײ — ױניאן

ל.0? סגקסעללס, ס0ל עװ״
164 — ױניאז םײצארם לײדיעם .104

שיקא״ ,306 י. סם.* ן0װא«יגגס װ.
יילל. ,03

 באלסי• א. 925 — ױניאן קאםערס .110
םד. ר,0»לסים3 סס., םאר

̂וט סאױואאנד .111  מג״ סײקערס רײנח
 ׳3כילדינ ר0ייר«1ס 305 — י*ן
.0 #לאנד11קד«

 יונ״ ײאידקערם גארםענט צײדיעס .112
 סס. ר1*רס •רינס 37 — יא|

J0P ל'0סרע30ם
מג״ ײאירקערס גארםענט צײדיעס .113

DJ1H0 ./00 00212 י. 723 — יאן
י. J #ן0ערג11

 ױנ• טײקערם רײנ$ןאוט סנד ראנער .114
 ריזסין, סם., אירי 2030 — יאן

מיסססנסין.
 װחײנד און חתסמײ?ערס װײסט, .116

 ד00ל3 343*45 — םײתסרס יגודס
m /0אר1 נ ,48 ר. סס.,  j.

 ױנ״ וואירקערם גארמענט צײדיעם .118
#ן903קלי ,up קעין 1117 — יאן
.0װ0אײ

יתיאן, םײיארס צײדיעס תאסטאס .120
י. נ. ר,0סס0ר»סס סס., ר0סס0פ»ר 20

 ױנ״ ײאירקערס גארמענט צײדיסס .123
ז001000■ סס., ין0ס נ. 74 — יאן

.m  j
 אי־ ענד םיםע̂ר נארםענט צײדיס .124

•no 809 — װארתערס טערײשאז
יל.0 /000*0391■ 100 ד,19ולור3 1װילא

132 — מגיאן טײצארס לײדיעם .126
•30p ״ינװיסס13 סס./ ן0םילס0ת

 ססיל• 48 — יתיאן קאאוקסײקערס .127
נ•0ס ,11000000 .,0110 װאםער

84 — ױניאן םײסערס רייגסאום .129
J ,0נס010ס סס./ לי101103 0P

 סײצעס״ גארםענס צײדימס ריסײצ .131
ײ/דװ0ר3 ייסס 175 — ױניאן צײם

י. .3
 —יוניאו װאיחןערס באטאז קצאוס .132
י. J סס./ 0029 .1י 126 .

נאנק נןעאנאל ריזוער איסט no חוײ9נר/fi רס0י§tVt
i»» װערט אינטערעסמ i jn y t fN  1yry

jyijn דעיאױפס קיײגע i מים ty t ijy iiy  t y r iy n w,

איצט אקאוגט אײער עפענט
ט סײוי »ד עפו « נארןסס ד ס mײ ס m t

ן אין גע׳ייקם ותןרפ געים M* חןר jl# פ״׳^ןן א̂י hf
י ן «רר װ»פ כאחאנדיונג י מ ד חךר fw §״׳yjf*« yii^g״ אונז׳ןחן ד « 

jy פאר׳ן נוםענט if* *  f %  iy f m  fi# rjropwn t y r i iy w ״

ס ער עדינ םימ ר

פארלאגנס סד װערעוא פלײחמ־ פורןן
m ע ט v* נו m  d m  m u n ה ו * ן ן ז ד ו .

 סיס פרויען, פאר דעדיניגנ אין
 “ n קיײחןר קינדערשע און
 סײגפ סקוי נדמשעי אין

 גרױ«ן n יידן •«זיש»ן דינע
נעח«י«.

 גארמלס א־ו סקוהל סיפשעל די
 נדײ״ סייפיג^ hror■ רעזײניננ,

מ  פ*יי• פרזי«ן פאר םיסי» און וי
 קחר 60 אימר עסאנאירפ דער.
o* םים r דפ*לנ. נרזססען»

עז ע סיסטעמעזאיד
 נײע
נײע

 «ס בעסטע

ר כעססע
w *תמדדינפ- יוױייום e און 
n *ווקנס r i .w*>p .נ»דימו»«ן 

o שי״ני^ o v  •arm o v jm r t n
i*־׳ פאו r ט ^נ  פויזנר םים נו

*jn rrm ie r
 1אי דעםיהססרײשאן פרייע

סקוי, אונזעד
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iמ ט סרײמוט י ינ

 פילא־ הי ד ארגאניזאציאנס־קאמפײן
גאנג פומו אין וױיסטסאכער דעלפיער

א11  װע*ט ׳עדין ,yפ••״ •yty' yרyגז>׳
 iryt it *נ<¥»>י?רוו *«׳<yiK*‘• אין

W J* y jy ;**•ו יזיײvi׳*yy| װ״םט ד׳ 
vtu ,*ysiweri |1H•■ ארא־, »*ive*ii 

ii/*rwie ׳* אpr^o !י־דא Diyn זאי t״j 
 און װ״פט רי mi ט־״ד, אי| פאלטאר א

yjauern* ,גע• א־י ,10 יאפאי יידאן 
lyiwy* oyi **tya ipn .?•ט סטרי* 

 די lyBim אמווניואצ^נפ־ןאפפײן, ף*ר
ד חלל נטyר,ty*•רsױ•1 פין אויסיינט ״  ו

1«• ,nya ׳פױן po v k* יאנג םררען א׳ן 
 ועזויסא״ דטע |yB*wny ftyp |y׳y און
•If,

 ןו־נאנ־זאצ׳אגם׳יןאטייין avi דו־ד
ip אין וי״פט די ׳,נ א•! ^ o r n •נע 

1«  אמאדזא־ די .viyi א
*M  ypyn o i r»«׳Bny די סון 

yn y»  vbo>«bv b| טוט ױדאן, דער א־ן 
vuyviyM .9» די ארנ״טi״iyB •רו 

tyg ן ״ pH ,a* יןארציג ד ik ז  |y>rrD 
yrsir>yy i איצט *k| וױדער צ״ט די 'C’in 

*yoMij m ipm si אין )vvosr ,ױדאן 
 זי װאפ דאס זײן װעט ױניאן רי iyii און

 קריגען אינייטער די iv?vm ז״ן, דוודף
 ארבייט. זײער ,*kb קוטט זײ װאס ז־פס
 h *,kb ירנ״טען דאופען דט דועילען «ײ

«׳ ױן4דו  דארפען ניט lyi'VM זיי ; ״י
w r a און שטוגדעז ׳עיזיאפ״פע קיין 

 םיעי דין ט1װ׳ נפחפנדיונג i/j״avrt* די
םאר־ נעזא;ט, װי אונ״טע־, די
By jnvov ״ און  רעל i׳k ]vstt'ov ז

^ זיי ױגיאן,  נאנײסטעװננ דיט איהר נוי
 עד־ קען דעז װי יט,נהyכv̂רyינK און
wn־vim n  tie |P8 או־ צ־לנאװאוםטע 

ר טז y נ״ ry n ̂וכעז  זיי־ נעוױזען שױן ה
 דער צו און ױגיאן nyT צו טרייהייט ער

nyyiKi נאװעדננ. אדבײטעי
 ארױסנעלאזען האט ױניאן די

K״v n סידקויאדס ip און ארבייטעי די 
 נעױפען זזאנען װעינע סירפולארס, די
 אויס־ זייגען יייגינפ״ט, *ו iPB״a־w י1

riMVi\ »ענטוזיאזם <דױס סיט געװאח 
po סיי־ דרעס און װייסט טויזענטער די 

 נעיע־ סירקוילארס די האט )yo קערס.
fyy און אינטערעס, נעװאיוינען א נ׳יט 
sy ניט, *װ״םעד קיין איז ik די אויב 

 יעצט געהט עס וױ *ננעהז וועט ארנײט
̂פן װײסטמייקערם y;>K אױנ און אן,  װע
 װי• דער א׳ן םאראיגסערעסירט אזױ זיין
 וױ ױניאז דעד פון אױפנױאוננ מר

»gyyא האבען באיד וױדער ריר װעאען ׳ 
w o rn ,א זייז װעט װעיכע ױניאז 

 דעמבערם א׳הרע םאר כ׳לויז ניט ׳טטאיל־ז
 שטאל*ן א זײן oyii זי זאנחגרעז, אי״ן,
ארבײטער־באװעגוננ. נאנ«ער דער סאד

 װערט ברענטס קאטער׳ם אין או־״ך
לעכעדיג.

ארגאניי* דעם םון כאריכט דעם אױט
 דעד םון כרענט׳פ קאטעד׳ס םון זער

 פ־ן, כר. יוניאז, ד׳יפער דרעס און װ״סט
 ילע־ זעהר כרענט׳ע דיועז אין אויר איז

in y i. צו נאיטלאסען האפען קאטעדס די 
 קא־ איע אז אזױ, כרענט׳ט זייער בילד¥ן
 זײן זאלען אינדוסטריע דער םון טערס

 דען און אדנאניזירט, ■ראצענט רונדערט
jyo אוין־ עס װעט אזױ אז ערװארטען 
 דרוס דעם אויך םיהלען קאטערם די «ײן,
 וױלען זײ און לאנע יפצטינער דער פון

״ אי׳פאפען. צו׳טטקנדפן דיזע  וױיםען, ז
 ■8א עם אזוי װי װענ איינפיגער רער אז

 אר״ םאלשטענדינ זײן איז»,צו *ושאפען
זיין. זײ ײעלען דאס — און נאניוירט

צײי־ קאנקורענץ כ״ן א אן נעהט עם
 סון פרעסע־ס די אוז ?אטערס די עען

 ארנאדזא־ םון רינזיכט דעם אין סרייד
 װע* זיי אז ע־קלע־ע;, קאטערס די ציאן.

 נױ דיזער אין ■רעסעדם רי ״ביטען״ אען
 זאנעז, פ־עסערם די און ארנייט, טער

 זי־ אנער איז עס ז״ן... ניט קען דאס אז
 אי• אתאניזאציאנם די אױכ אז כעד,
 אננעהן װעט גרענטעעס ריזז םון בייט

 זײן רעזולטאטען די זועלןן יעצט, ווי
גלענ«ענדע.

 װאם צ־רסולארפ די םון אײנער איז אט
 א,־ױס;ע;עבעז, ׳יעצטעגם האט ױניאן די

 אדנא־ נרױםער דער פון װעדט װאם און
 צוױעען םארט״יט ניזאציאנס־פאכ״טע

דרעסטאכער. אוז וױיסט די
 ר- יעדע םאכע־, דרעס און ״זױיםט

! טייער יעצט איז ;וט
ס•־ נעהסטען צום וױאט איהר ,אױנ

 און װייסט אלע איז אײנסיהדען זאן
 אין — ױיידדטעם ױניאן עעיער דרעס
 איינ־ וױלט איהר אויב ׳טםונדעז, ױניאן

 אינ־ דרעם און וױיםט דער אין ׳טטעלען
 װעל־ פאר ױניאן״סאנדיעאנס די דוסטריע

 נדאװ אזוי יאהדען א פאר האט איהר כע
 צר באלד זיר איהר זאלט — נעקענטט,

 ארבײטער איבערינע די םיט זאמענרײדען
 םא,~ 1אי שטעלען זיד און mtv אייעד שון

ױניאן. אונזער םון אםיס דעם םיט נינדוננ
טא!, עם װעם א־חר שנעלער ,וואם

 צוריס יוניאז אונזער װעט שנעלקר אצץ
 זופט שנעסױ אצץ און ווערפן, אויפנצכױט

 םאד־ ארבײםער אונזערע םון לאנע די
- װערע,. מסןדט

 גאנצפן םון טאנופעהט־עורעיס ״ד־
 װאנפן א־עיגע אין אז ע־װארטפן, יא;ד
 זײ טרייד. אין גיד ױעיפן זאי אדום

 זעהר זײן וא< כיזאז רער אז צרװאיטען
 זאלעז א־נייטער די אום מטע־. א

 םי־ נוטען דפם פון געכיסעז ע«עס אויך
 םאר־ דט ivNjt מיר אז נױטינ, איז זא;,

 צו נעמען נ»<ד זיף נאר צ״ט, ?״ן יירפז
ױניאן. א־נזער פארפעפטינפן

 חאט איהר !ברידער אזן ״׳עװעסטער
 די חרך זיין, צו מייצנ ו,יאם ניט זיף

 נע־ איחר האט טאנאטען עטייכע יעצטע
 זעחן צו נעיעגענהײט ניטע א האט

 נפ־ ריכטיגפן זײער אין כאספס אייפרע
 םון אוונטעוגפ«יםפן האנען די ׳עטאיט.
 אר־ די פארלייננערט וױידזיעעס, א־יעיע

 םון אװעתגערויבט און נ״טס־שטונדען
 דורך זיך האט א־הר װאס אי׳פס א״ך
ערװא־נען. קאמן• פון יאהרען ם״לע

יע״ זאל ! צײט קײן ניט *פארלירט
 םאר־ אין עטעיע; באלד זיך ׳עאפ דע־

 :עי,־ רי דורך ױניאן. דער סיט נינדונג
 װערען ױניאן אונזער כוז װאכען, סטע
כעסאר. ױי פעכטיג און שטארין אוױ

נרוס, ױניאן מ־ט
 דרעס און װייסט נאא־ד ״עיזז.

 א־נ־ ,15 יאקיויל ױניאן כ־איער
 גארטענט לייריס טערנעשאנאי

ױניאן.״ װארקעוס

 62 ױניאז,לאקאל װארקערס גודס זזײט
סטהײק גענעראל א צו דו גרייט

לעמקאוױטש ס. ױײס־פרעזידענט
ארג«ױז«צי

 דעם אגמיהרען ױױאן דער חעימט
אגס־קאממײן.

 םון ארגאגיזאציאגס-קאטנײן דער
 י?#• יוגי^ן, װןורקערס וױיט-גודס דער
 יױ די און ׳גאנג םוילען אין איו 62 קא?
 געגעראיל־סטרייק, א צו זיך גרײט ני*ן
 מיט וועאעז ניט װעילען באםעס די אױכ
טרײה אין אגרימענט דעם גאגײען גדטעז

 נישט געפיהרט װערט קאמנײן דער
 די א;ריטענט. דעם באנײען צו נאר

 אמאנידחנז צו כעסער איז הױיטזאך
 יױ מעכטיגע א ^גאפען צו טרייד, דעם
̂ון,  אי״ קאנטראי א האבען זאא װאס גי
שעיער. אילע נער

 מיט אנגעפיהרט װערט קאםויץ דער
 איגטערנע^אנאל. אונזעי םון זזיילף דער
ענעראיל דער ̂וט באארד עקזעיזוטױו ד̂ז  ה

 ס. װײס־נךעדדעגט דאס באיעטימט,
̂ויל ילעפקאוױטיע  דעם העילפען ז

 וױםיעיצ העילםט ער און ארב״ט דער אין
 מע־ דער סגיידער, אב. כרודער ?אן ער

 דער מיט אנגעהן 62 ילאקאל םון נעדדעער
 דדעענעיאל־ א םאר צוגרײטוגגס-ארבייט

כםדײק.
 באקױ אױך איצט האט 62 לאקאיל

 ^װעס״ א־מגײזערין, ספעציעיל א טען
 גאדו ארבײט װעיכע האריעט, ראוז טער

אדגאניזאציאגס־קאכד דעם אין פילײסיג

 אין ײן6נס־סאם8צי8אינםערנעשאנאל»רגאח
לג88ער םיס אנגעפיהרם המנערע

)1 זײט פון (׳סלוס
 דער־ האט טאראנטא אין קלאוהםאכער

 דער םון אפילו ארבייטער די גרײכט
 אויך און קאטפאני״ ״איטאז באװאוסטער

 ארגא־ צו זיך אנגעפאנגען האכעז זײ
 װי זעהן, מען קאן דעם םון ניזירע).

 ארגאגיזאצײ דער שוין איז עס פאפוצער
 אין קלאוקמאכער די בײ אנס-קאמנײן

 ערװאר־ זיכער קאן םעז און טאראנטא,
רעזוצטאטען. גוטע טען

 קצאוק״ די האט דאנעחעטאג לעצטע;
 אײנגערױ טאראנטא פון ױניאז כאכער

 טעא״ סטענדארד איין מאס־מיםינג א סען
 גרויסער א געװען איז מיטינג דעד טעי.

 אויםנערודערט האט עס ^ין ערפאצג,
 םארזאמ־ דער צו עם#דט. נאנצע די

 הונ- זעקס איבער געהומען זײנען לרנג
 מיט האבען זײ קלאוקכיאכער. דערט
 די אױפגענומען באגײםטעױנג נרויס

 אפלאדירט ענטוזיאזם מיט און רעדגער
 װײס- ױגיאךארײן. דער א^ m דעם

 ספעציעל איז פייגבערג י. פ־עדדעגט
 רי אדרעסירען יארס נױ פון געפאהרען

 אױפ״ איז רעדע זײן און פארזאמצונג,
ענטוזיאזם. פיל ריט געװארעז גענוסעז

 אויך זײגען ענטוזיאזם זעלבעז מיט׳ן
 םון דעדעס די געװארען אויפגענוםען
 םיהרט װאס זײדמאן, סאול װײ^פרעז.

 דזשים סון אין דעם^אספײן, אן דארט
 ״טרײדס דעם פון פארט^עטער א סימס#ן,

קענעדע. פון ?אונסיצ״ צייבאד און
 געװען איז מיטינג םון טיעערפאן דער
 פון טשערמאן דער ׳קרוגער חײם בדודער

ױ- קלאוקמאכעד די םון באאדד דז^אינט ;יאן.
מאנטרעאל. אין סטרײק דער
 אין אתאניזאציאנס־קאמפײן דעד

 דער מיט אנגעםיהרט װערט טאנטדעאל
 םאראנטא. אין ײי לעבעדיגקײט זעלבעד

 צעבעדינ, איצט דארט איז באזונדערס
 סטרײס א ערללערט האט ױניאן די װאס
 קאםפ." גאױמעגט ״עמפײער דער געגעז
סטרייק. אין זײנען ארבײטער 125

 אױסגעבראנען האט סטרייק דער
 דאר־ דא שוין איז tv זואה-און לעצטע

 אומשולדײ םיט אינדז^אנה^אן אן טעז
 ױ־ די וױיטער. אזוי און ארעפטען גע

 פאר אם ניט אבער זיך ׳טרעהט ניאן
 סטרײק דעם פיהרען װעט און זאד קײן
װערען. געװאונען װעם ער ביז

 פירכרע די האט ד• הערט עס וױ
 אנדערע אין אגעגטען ארױסגע^יקט

 איבײטער אהין פארגארען צו שטעדט
 קיאוק־ די װארנען מיר און סקעבס, אלס

 פארנארען לאזעז צו ניט זיך מאכער
 דער םון א;ע;טען די מאנטדעאל. אין

 םאר׳פײ- צוזא;ען אודאי װעלן קאמפאני
 קראוקסאכער די אבער גלײזעז, דעגע

 האבען עס װערט א פאר װאס שױ\ וױיסען
 גע־ ■ײעילעז זײ און צוזאגונגען, אזעלכע

 קאמ־ דער םון אגענטעז די געבען װיס
ענטפער. ריכטיגען 5דע פאני

 וױדער שיקט רעליה פיפעלם
 די פאר דאלאך טױזענט 13

 אנ־ ר,ולטור ארבײטער אידישע
לענדער מלחמה אץ שטאלטען
 רעליף פיפעלס די האט װאך הײנטיגע

 שולען די פאר געלד אױעקגע^יקט וױדער
צענדער. מלחמה פאריטידענע די אין

 פײ די װעט װײטער און א| איצט פון
 דאס חרש. אלע געלד ̂שיקען רעליף פעל׳ס
 אװעקגע־ װאך הײנטיגע איז װאס געלד,
 םאר בודזשעס דעש דעהט געװארען ׳שיקט
דעצעםבער. חדש דעם

 גע- גע׳טיקט זײנען סומען פאלגענדע
 לענדער: םארשירענע די אין װארען

אין ארגאגיזאציע ש\ל צעגטראלע
$5,000 --------------פוילעז
קא* בילדונגס אידישער צענטראלער

1,500---------װיצנא מיטעט,
 קאמיטעט, חילםס אדבײטער

ט^ערנאװיץ
650 -----בעסאראביען םאר
050------בוקאוױנא םאר

ססס--------חאװנע ליגע, קולטור
100-----גימנאזױם וױלקאמירער

םיז לאבייטע רעליױ פיפעל׳ס
500 -------------קודלאנד

500 ------ריגע.־ אדבײטער־הײם,
1,800 -------- — גאליציען מזרח

1,307.60 -----------— פאלעסטינא
רע־ פיפעל׳ס די װאס באלאנס, דער

 אין װעם דעצ., פאנאט םאר׳ן האט ליף
 קלעגערע די צו װערעז אפגע^יהט ניכען

 דײ־ עסטרײך, בײעפיצ, צום װי לענדער
אלט־רומעדען. טשלאנד,

 אונזערע פאר סאנצעדט אץ לעסםשוד א
כײסאנ זונסאנ םיסגלדער איסארענישע

 װעם שאג,יכ נאך אזײגער 4 פעברוא־ טען4 דעש זעטאג, דעש
 אישאליענישע די פאר קאנצערט און לעקםשור א װערען געכעבען

 »ר»נ- װערם קאנצערש און לעקםשור די ױניאן. דער פץ כדםגלידער
 פארהומעז װעם און דעפארשמענט עדױקיישאנאיל אונזער פץ ישירט

 וחוסט 3 בילדינ:, אינטערנעשאנאל דער פון אוידימאריום דעם אין
׳ םטרים. טע16

 און ״קולטור איבער רעדען װעם דזשיאװאניטי ארט־רא כרודער
1 ״ ׳ ׳ ארבײטער״. די

 נעלאדען ז״נעז לאקאלם אינטערנעשאנאל די פון טיטכלידער אלע
 ווערע} פארםנעזעצט װעלען קאנצערטען און לעקטשורם די קוםען. צו

Iy ׳ ׳ ׳ זונםאג. יעדען

fl-a און sv ויעזע דאס הןיפען, צו איז 
 נעתװינט אינגיכען ג*ר װעט ארנייט
ערפאלנ. םיט װערע]

 6דע םח רעזולטאכיען נוטע אייגינע
 איז דאס אן, שוין ייר זעהעו קאסאײן

 ניט־ױניאן די פון ארנײטער די װאס
 שון אפיס אין הוםען טרייד אין שעאער

 זאל מען םאײאננעז און ױכיאן רער
 ארניי■ זײ װאו שע»ער, די ארגאניזירע)

 ױניאן דער צו אן ןיף שליסען עס טען.
 גא:צע אויך וון1 אדבייטער א״נצעלנע

 ארבײטער, די אז צ״נט, ד*ס ער.8שעי
 נא• צום נעסוםען זײנען םאד דעם פוז

אדנאני׳ זײן דארםען ז<י אז װאוסטז״ן,
< זירט.

װערען פארטגעזעצט ארבײט די ןאיל
 רע־ די און ענערגיע, זעלנער דער טיט

*ו באלד דך װע^ען ?ואטאטען  מעהר, נ
_________________ אנזעהעז.

 איײ פארברענגט באראץז סער,.
 טעג פדוכטפולע ניגע

שיקאגא. אץ
.)1 זײט פון (׳פיוס

 געװאדעז אױפגענומען זײגען באארדס
 רײבוננען, די סנסוכים, םאד׳פײדענע די

 װעגען פארגעסומען, דאיט דינען װאס
 טראבעלס, אנדערע אין דז׳עוריסדיק׳עאן

 גרוי־י א זײנען װאס רײבונגען, דיזע און
 ציי־ אלע צו ױניאן דער םין יעטערוגג סע
 אין איצטער נאך ®ןזונדערס און טען
 ױניאנס אאע װאס צײט, שלעכטער דער

 װעני״ אדעד מעהר זײנעז דורך, טאנעז
געװארעז. אויסגעגריכען גער

 אנװעזעגחײם כאראף׳ס סעקרעטער
 ער, יפטיםונג. בעסעדע א געיפאפען האט
 איז, עס נויטינ וױ געכיאכט קלאר האט
 יױ די אין איז טאטעגט, איצטיגען דעם אין

 הארמאניע, פולע די העד׳טען זאל ניאנס
 מד א יפאםעז געהאלםען האט ער און

 לא״ אײן צוױ׳עעז פאר^טענדיגונג סערע
 צװי־ אייך און צװײטען, דעם און קאל
 ׳ לאקאל דיערע און מיטגלידער די ̂״ען

ױניאנס.
 אדרע״ ער האט אװענט דאנערשטאג

 דרעס־ םון טאס־טיטעג גרױסען א סירט
 גע* אױפגענומען איז ער װאו טאכער,
 ^טורמי״ מיט ארבײטער די םון װארען

 אויוי זזאט עד אפלאדיסמענטען. שע
 אינטער״ די ד#ס ערקלערט, מיטינג דעם

 נאר איז װאס אלץ, טאן װעט נעשאנאה
 שא־ דרעסטאכער די העלפען צו מעגליך,

 האט ער און ױניאן, ^)נ־פראצעגט א פען
 העלםען צו אנװעזענדע די צו אפעלירט

ארבײט• גרויסער דער אין ױניאן דער
 האט ססולמאן ה. װײס־פרעזידענט

 האט ער און םארזאמלוננ די געעפענט
 אלס שײםער ב. ברודער םארגעשטלעט

 ב. ברודער מיטינג. דעם פון טשעיטאן
 דזשאינט םון טשערטאז דער איז שייםער
 אין ױניאן קי*או<זטאכער דער פון באארד

שיקאגא.
 באראוי ברנרער איז אװענט םרייטאג

 דזשאינט״בא־ םון טיטינג בײם געװען
 און ױניאן, קלאויןמאכער דער פון ארד
 ברידערליך און װארים דארטען איז ער

 אנװעזענ״ זײן געװארען. אױפגענומען
װירסונוט גוטע א זעהר געה»ט האט הײט

 האט.ער, זעהט, איהר װי אזוי און
 שוין האבעז מיר װי פארבראכט, דארט

 םרוכט־ זעהר אײניגע םריהער<אמעוײןט,
 ברײגנען געװיס װעלען װאס טענ, םולע
רעזולטאטעץ. גוטע

 ױניאז, דרעםטאכער די ,100 לאקאל
 באלע״ די צו אן׳׳אגרימענט ארויס שיקט

 , אגרײ דעם װעלען זײ אויב און באטים,
 װעלען אונטערשרײבען, װעלען ניט מענט

 אין יװערעז דערקלערט שעפער זײערע
 אנגע״ וועט אלץ נאטירליך, סטדײק.
 בא״ לי מים סעטלען צו װערען װע:דט

 • דער װעג. םדידליכען א אויױ לעבאטים
 חד נאר װערען באנוצט סטרײתי׳װעט

 זיף װעלען באלעבאטים די ײעז טאי״ט׳
 םאדערונגען די צו צוהעיען ײעיען נים
ױניאן. דעי פון

 פון לאקאלען די פאר װיכטע
אינטעדנעשאנאל דער

ארנאנזאציעס. פוז אונסערתםונגעז א»ר קאספײנם ■אבריסיטי אנפיהדעז איז אױף VI ספעןויאליזירם כױרא די שפ־אכעו. ארע 1אי אוז םוז איבעדזעצומעו אײד םײ־ םאכעז עננרימ׳ 1אי איז איריש איז םא״טיגדאםינג און טײ*רײטיננ א״ער מאן בריף, אוז יאיס סוימןר רעפארםמ אײערע צוזאמענשטערעז •רייז םעסינעז א סאר ױעט שאמע־, ראזע םון םארװאלםעם סטריט, וטע2 ראינער עװענױ, סעס*נד סאנ במרא, פאבליסיטי אידישע די
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יודןן װזיהערס מרםענס לײױס אינסמרנמאנאל רער nt ארנאו איציעמר
PRICE 3 CHNTflSfw York, Friday, February 9, 1923. .1923 , .Yol, V, No, 0,פעכתאר טען9 פרײטאג,

ױספ עו אוז ו אנ ם ס חן פ! סםרײק גענעראל ו קלעו עו
 חאט סטױיס דער — ױניאן דער פון פאדערונג הויפט די װאך־ארבייט — גאדניט. מיט אויס זיר לאזען קאגפערענצען אלע

 פאדלאזען מאנער וױיסט און דרעס טױזענדע צעהנרליגע די — אינטערנעשאנאל. אונזער פון אינדארסמענט פולען דעם
̂,—באגייסטערונג. גרױס מיט שעפעד די סטױיק׳רןאמיטע. דעף פון אװאציע אן נאקומען האכמאן און נינםא באדא

 די 1אי געװאדען אפגעהאלטען ױיגען װ«ם קאנפערענצען םילע די פון
 ניט גאר ױך ־אש אינדופשריע וױיסט און דרעס דער אין וו־אבען פאר לעצטע

 האט דנימן די װעלכע מיט אםאסיאײשןןן, קאנטראקטמר׳פ די אויםגעלאזען.
 א׳ז סטרײק־רו־ דער איידער םינוט לעצטער דער כיז קאנפערענצען נעהאט

 א־םפאראנטװארטליך. זע־ר זײן צו ארויםגעװיזען זין־ האט געװארען, גענעבען
 !האנדלען צו װעםען םים געװען ניט גאר איז עס אז אחיםגעװיזען, ױך האט עם
 חײנט חרטה. שוין ױי האבען ש«עטער םינוט » אץ אץ אזױ זײ זאגען אט אז
 אומפאראנםװארטליכע אזעלכע ם״מ א־נטערהאנדלומען מען םיהרט זױ

? םענשען
 דער — מיטעל, א״ן א•; אויםװעג, א*ין געכליבען איז ױניאן דער און
!סםרײק
 םזלער דער םיט געטאן, ױניאן דרעםםאכערם און װײסט די האט דאם אץ

 אינטערנעשאנאל. אונזער פון כאארד עקזעקוםױו דזשענעראל םון צושטיםונג
 דער איז פריה, דער אין אױיגער 10 פעכרואר, דטעז דעם םיטװאך, דעם

געװארען. דערקלערט םםרײק
פריהער. פון צוגעגרײם געװען שוין איז םאשינעריע םטרײק גאנצע די

 םטרײק דזשענעראל גרויסע א ערװעהלט ױניאן די ח«ט צוריק װ«ך « מיט נאך
 םיגנאל אויפ׳ן רוף, לעצטען אויפ׳ן געװארט האט םאשינעריע די און ,קאטיםע

 כא־ םטרייק־קאםיטע די האט םיגנאל דעם אט און קאםף, צום ױניאן דער סון
 אז געװארען, קלאר אלעםען פאר איז עם װען בײנאכט, שפעט דינםטאנ ,קוםען

 קײנע מעהר םען קאן אםם׳ן קאנםראקטארם אוםפאראנםװארטליכער דער מיט
םיהחןן, ניט אונטערהאגדלונגען

 ציהען פארטיטא:, םיטװאר געשריבען װערען שותת די װען צײט דער אין
כאנײם־ פאר קוםען עס און דרעםםאבער, און װײםם פדן לײנם לאנגע שוין .זיך

 םאכער װײםט די פון םטרײקס גענעראל די אין װי פונקם םצענעם, טערטע
איד אלט, און ױנג יאהרעז. אמאליכע די פון

און בראװ ראםף. כרויםען םאר׳ן ענטוױאזם םיט פול רײהען געשלאםענע
אין זײ םארש״רען קריסט, און איד

 קעםפען װעלען זײ און ױניאן דער םון רוף דעם געענטפערם זײ האבען םוטיג
נאכגעגעבען באלעכאםים די פון װעלען פאדערוננען גערענטע זײערע כיז

!מאםען ארכײטער די פון אײנעקײם די לעכען זאל יאנג ^י
!ױניאן װארקערם גארמענם לײדיט אינטערנעשאנאל די לעכען זאל ל»נג

מיטכלידער אססיװע פון סעפינסײם פיכערהאפםע
 גע* ױניאן די האט ביינאכט דינםטאנ

 צום םםרייס םאר׳ן םינגאל דעם ינענען
 זאנםט און סאםיטע םטרייק חשענעראל

 יר לאסאל אלע די םון םיטנלידער טעטינע
דזשאינט דעם צונויף שטעלען װאם גיאנס

 איג* װײםט און דרעם דעד אין באארד
דוםטריע.

 נײ־ אזיינער 11 ארום דינסטאנ
םטרײס-קאםי■ דזשענעראל די איז נאכט,

 •ji< שױן ריטגלידער, אקט־װע די און טע,
 חאל, כעטהאװצן אין םאתאםעלט װען
 זואלד־פייצר א פון שגעלין״ט דער מיט
 םטדייס״סינ* דער פאריעפרייט זיך האט
 מצגער םיטנלידער, טעטינע די און ;אל
 לאםןי״ אױפ׳ן נל״ך זײנען פרויען און

̂כען זיי נעײען. פלאץ  פארקליבצן זיך ה
 אראגזש״ י־עצטע רי ראכען צו דארטען,
 זאל פרימ, גא;ץ סיטװאך אז מענטם,

 צוטרא• ױױאי דער םון םטרייק־רוף דער
 ארוס ש*»־יססריסט, אין װערעז נעןו
 נרײ״ פון שצפער וױיסט און דרעס אלע
יארק. נױ טער

 (■V 8גרוי ovivnyj האט האל א־ן
 פאמצידסצ; ד*רט ױינצן ey טוזיאזס.

.6yjyyfl נאגייסטצרומדצ רצרלװירדינצ
 נײ Byar ,iruyj sy איז נאזונד¥רס

 נאװ־זען ויך האנ^ האל אין jyn נאכט,
K iy;yrn> נאראו׳, אנ. ס*?ר*טאר py* 

B טינו jy r in a ,ס a n* חאכ״ )י און 
 די pa רyr^yנyמ דישפנ^אל רער מאן,

 הא׳ די ױד*ן, דרפםסאנער און וױיסט
^ נען  sy או; yיטy8KאדזD די ירט6א

i״m| חןרנײ iy»ipyr*B •מרסװירר׳נ 
 נארא׳ װ*ן .lyiimo באדיסט¥ר¥נדע
.)r 7׳i אױף («<ו«

 דרעס הדז אה דרעססאכער טשילדרענס
סטודיק אגענעראל אין ארכײםער

 ד• א־נטער אינטערנעשאנאל, אונזער פון אויפזירט ארנטער׳ן איז סטרײמ דער
 ארנײטער די — חאלפערין. דזש װײם־פרעזידענט פון פיהרערשאפט

 מאדפעק־ פילע - ױניאן. דער פון חןז דעם פינקטליך אויס םאלגען
סעטעלמענט. א פאר גלײך זיר םעלדען טשורער

 10 םעכרואר, טען6 דעם דינםטאנ,
 גע״ ערסלערם איז םריה, דער אין אזײגער
 טשיל־ די בײ סטרײק גענעראל * װארען
 און כעטהראב רי און דרעסמאכער דרענס

 41 לאק. די םון ױניאן דרעסמאכער הויז
 האנען טרײד םון ארבײטער די .60 און

 דער פון רװי din אױסגעםאלגט פינקטליך
 צו שע«ער די סארלאזען האכען און ױניאן

 חאט ױניאן די װי צײט באשטימטער דער
 10 פוגקם דינסטאג, אויפגעםאדערט. זײ

 ט״ד״ די האבען םריח, דער אין אזײגער
 קיג״ ױגגע גאר נאך זײ םון רוב דאס לאן,
 פארלאזען און ארכײט די געװארםען #דער

 די אפ פינסטערען זײ װאו שעפער^ די
 חא״ וײ לעכען, ^יער םון יאהדען בעסטע

 בעסערע םאר ג^שטעלט סאמוי אין זיך בען
 און שעפער די אין כאדינגונגען ארבײטס

סארשירט זײ האכען שטאלץ און מוטיג

דאנערשטאג נעקסטן זז עפנט קאנווענשאו ספעציעלע אונזער
אן די ש ענ װ אנ ט ק ע ך װ י ען ז ענ פ ר א סו ע ע ג ה אין די רי פ ר ע ל אין ר ע ט א אן, ה ם ער ט ר. ע א ט טי ל א  —כ

ל די ע ש ענ ד ע ר ע ק ט מי א ט ק אננ ען אן ם ט ץ מי ױ א ק נ אר אג, י ט אנ ם מ ע ,12 ד ען ר א io ט ע ג  די
ר אין ע / ד ז רי ץ פ ר א ע נז ל או א אג ש ײ רנ ע ט נ נ, אי נ די ל ט 3 בי ס ע ע6 װ ט ט. ו ױ ט ס

 אונזער םון קאנװענשאז ספעציעלע די
 עםענען זיך וועט ױניאן איגטערגעשאגאל

 דא־ נעקסטען צײט, כאשטיםטער דער צו
 10 טעגרואר, טען15 רעם גערשטאנ,

 האטעל אין םריה, דער אין פזײנער
םערילאנד. באלטימאר, .עמעדסאז,

 נלויו זײן װעט קאנווענשאן דער םאר
Dא" Jנייעם א עדװעחלען צו — ראנע 

 פלאץ אויפ׳ן ױניאן, דער םאר ■רעזידענט
 חפט וועלכער שלעזיננער, ב• כרורער םון

 לעצ־ דעם אויף אמט זייז םון רעזיננירט
אונ• םון םיםינג םערטעל־יעחרליכען טען

נג טו ל א ה ר ע ט װ אונ ױ פ ט  ס
ע ט ענ ל ד סי אונ ם ק ע  ד

ת ב ט ש ענ װ א
 *»ײ ויילען װאס םיטגלידער אונזעיע

 ן0ו אווענ®, ®גגענעחםען אן ברײנגען
f יינאעליגענאער ״^י״עי׳ t  jmir^ rty ji 

ײן צו פוןרפעחלען נים י׳ען  אכת דעם ו
 אונ־י דער בײ •צנרו#ר« *עז10 איחננ•׳

 קאוגסיל סאודענםחמ פע׳ם ®ערחפלםוע
קלאסאן• אינטערגעאאנאל די יון

 דעם «ין ויין װעמ *ונ»ערחאל«ונג די
 אינאער• דער •ון יײדיםזארױם אעוונעס
̂נג, נציאגזול «ן16 ײעס• 8 כיל

 איז באארד, עקעזעקוטיװ דזשענעראל זער
?ענעדע״ מאנטרעאל,

 אונזער פון יןאנסטיטוציע -un לויט
 לאפאלס די דארםען אינטערנעשא^אל,

 האנותנשאן סיעציעלער דער צו שיחעז
האבען זײ וואס־ דעלעגאטען זעלכינע די

 איג־ רעגולער לעצטער, דער י1אוי נעהאט
 קלױולאנד. אין קאנװענשאן מערנעשאנאל

 זיײ דעלעגאטען יעגע םון מאנכע סײדמן
 וועלכע אירנענד דורך צײט, דער דורך נען

ױניאן, חגר םןן ארויסגעםאלען סיכח,
.)7 זײם י1אוי (שלוס

mאץ סטױק תלאות m אי־ן
גאנג פולען

דזשא־ ױניאן די םו; און שעפער אםאםיאײשאן םון ארבײםר 1200 »רום
ארבײם. דער בײ צוריק שױן כערם

 דעם דאנערשטאנ, סאראכטאנעז -
 דער איז אזיינער 10 םעברואר, טען1

 םון מינוט באשטיםםער דער *ו פריח,
 םילארעלםיער די האנען ױניאן, דער

 און שעפער די פארלאוען קלאוקםאכער
םםרײק• אין ארונטער זײנען

 נע־ איז םיננאל חןר <וי שנעא אזױ
 אר* שטראםען האבען נעוו«תן, נעבען

 רי םארלאזען צו אננעחוימן נײםער
נענוממז לאגנ ניט האט עם און שעפער

 פוםט. נעבליבען זײנען שעפער די און
 מארשירם דאן האנען ארבייטזןר אלע
 אננעדיי״ זיינקן וועלכע האלס, רי אין

 וואו און ױניאז, דער םון כעװארען טעט
 סי• זײערע האבען טאנ אלע וועלען זײ

 װעם םטרײק דער וױ לאננ אזוי טיננק
אנהאלט׳גן.

 ארבייטער די פון ארױםנאננ דער
די אז באוױזקן, װיחןר האם תאמף אין

)»ו ס”ו «,״ף (סמס

f סטרײה*חאיס, די אין ii• ראט ױגיאן די 
D’n ײ1 םאר jy jif.

 :״,,א ױנ־אן די הא& אװ¥נט מאנטא;
 רי פאר lyjj’Dns מאס אײנינע נערוםען

 מיט׳ננען רי און iy3K6 רי פון ארכייטעו*
 מיט־נגען די כאזוכט, גוט געװען זיינען
 ״«רע*6’װי םון נעװארען אדתסירט זײנען

 רעזידענט8װײפ* האל§ערין, דוש, זידענט
 דער סון רyענעד«שo דער דזנינסקי, ד.

 נריננערנ, ה. ,10 יאקאל ױניאן קאטערס
 «י 41 לאסאים די םון מענערזשערס די
 מיטיננ די אױף אנרערז}. נאף און 60

 נוטנעהיי* אםאי נאף ארנייטער די האנן
 הא״ רyדנyר די װען און סטרייק דעס םען
 נרעכט סטרייק דער או ערקלעךט, נען

 cy וזאט םריח, רער אין דינסטאנ אויס
ענםוויפזם. פיל ארױסנערופען
קאטי־ חאנען פריח דער אין דינסטאג

 די ארום םארטײלם ױניאן דער םון טעס
o צירחולאר, רױםען א שעפער n •פסריי 

:זאגטyj ומרט op וועלכען אין חןי,
)ei7r ו״ס אי*ףi.M

ס י ג ג ױ ח א ו ס׳ ל א ו מ )
U

םA נוםער ,נערעכגדנקײם״
•אקאקאוו .0 — ימי«גס. די no מס«ײו .חן;»ס״ דער V נ. - װ«י. די .2 זײט
י 3 זײט

דעאירסמגש צדיוקײאי** אתוער .4 זײט
PW מדי T O”# ״ ׳ י ״ ״ ׳ ״

w'n, ?•?•ל i1. — רוש יוני•!, ד^^ר^רםימר — .m^גי קלאויאזאמר
̂נר נרוימי a זײט ill >sסיםי צנסוזיאסטי

.DP3p l”tnttB
.1 0ײno 1 שיוסען ג — ני?ד> (• סזןנא טײיער • אכרדיס — יךיר? איו ח»$ ד זײט
ט w די w o n n p i no a .נ»סי׳דנימי 
•ױמרשסיי. דן^ן^^«תת«*י»;*מר אס. ?ײט

׳ן»רף אוו יןזרץ אן.0ײ0 .3 — ■רכײמר. •מוריקאנעד -»חlTJKי:J®נiיי• ײי זײטסנ׳
y״״ יט” m m i  y r«o אײער׳ם פאר fF3m. —

)a worm — דער ivrnvzjn. ורמ? אדױסרםײזסענסס. ן׳ן. hh u ,13 ?ײטשסועסען. f״jop3Pi” ir)*o .1 u"t no uroi?r .1« D

/>


