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 אונזער נאנױסמו נארעל־ארנײםער רוםישע
מנטפער אן כאסומעו און אינסערנעשאנאל

 א םאר איצטער קוטט מאסיןװע אין
 םאר״ אל-רוסישען דעם פון צוזאכעגפאחר

 ארנ״טער, נאדעײטרײד די עון באגד
 אין אננעקומען איז כיערץ טען3 דעם און

 דעם שון טעי־ענראמע א א&יס דזשעגעראי
 זיך געזט טעצעגדאנת די צוזאסענסאהר.

: פאלגט װי
ציי״ איגטעמ״מאנאל ״העדקװאדערם

 ױניאן 31 ױניאן, װארקערס גאיסענט דיס
יארק. נױ סקװער,

םערץ. טען2 דעם ״םאסקװע,
 גאדעצ״ אצ־רוסישער זעהסטער ״דער

 די גרוס א שיקט צוזאמענםאהר ארבייטער
 זײנען װאס טרײד״חברים, אמעריקאגער

 מיר קאנװענטאן. א אויף םאזאכיעצט
 האפגונג, און װאונמ אונזער אויס דריקעז

 װעג אױפ׳ן ארױםטרעטען װעט איהר דאס
?לאסעךקאםזי. ױ;װאצוציאנערעז םון

 דער פון ״•רעזידיום
קאנװענשאך

 טעצע״ דער סון זעחז צו איז עס וױ
 גע־ סאססװע אין דארט מען האט גדאטע
 ספע־ אונזער אז נאך געהם עס אז מיינט
 טעלעגראמע די און קאנװענמאן ציעצע

קאג־ דער צו געװארען געשיסט עס איז

 קאנװענשאן די הייסט, דאס װענשאן.
 האט ארבייטעו קציידער רוסישע די םון

 סאגװעג־ דעי צו טעצעגראידע די גע׳עיקט
 אר־ קציידער אכעריקאגער די םון שאן

בייטער.
 דזשעגעראצ אוגזער האט דעם אויןי

 סיט ?אגװענשאן יענער געענסםערט אפים
: טעצעגראמע םאיגענדער דער

 אי־רר רעם םון קאנװענשאן דער ״צו
 ארבײ־ קלײדער רי םון םארבאנד סישען
רוסצאגד. םאסקװע, טער,

 גאד־ ליידיס אינטערנײשאנאצ ״די
 א צוריק שיקט ױניאן װארקערס סענט

 אצ־רוסישער דער צו גרוס ברידערציכען
 מאס־ אין ?אנװענשאן ארבײטער נאדעצ

 מיט באגצייט אויך איז גרוס דער הװע.
 אױם־ זאל עס אז האפנוגג, און װאונש א

 טרײד״ רוסישע די פאר װערעז געטאן
 טאטע־ סײ םמשות׳דיגעס, עפעס חכרים

גײסטינ. סיי און ריעי
פרעזידענט. זיגם»ן, ״מאריס
סעמרעטאר* באראף, ״אברהם

 זיד םאר דעדען טעצענראכזעס צװײ די
 זײ״ פרושים װעילכע אירגענד און אצײז

איבעריג. נען

ש שאדז ט מעק דז ר עדגני  ®ון ר
ס8רע אװ באארד ױ  ע
ד. אין לאנ קלץו

)1 זײט םון (״עיוס

 דער דאס האפט, ער און ׳טאן עב
 זײן rם װעט רעפע־יס אװ באארד

ילײדעז. ניג אױעמעהן
 זיך פא־ענדיגט בריף ריכטער״יכ דעם

 פאר׳ן ׳צדד'ים בײדע. צו דאנר, א טיט
 נענע־ איהם האבען זײ װאס צוטרויען,

 באארד דעם פון טיעערטאן א<ס בען
 אויפ׳ן- די סיט דך געזעגענט ער און

אופן. פרײנד^יכסטען
 צדדים בײרע װעילען אילזא, איצטער,

 אויןי אײגמעז ראיםען זיך קאיװיאנד אין
 אװ באאײ־ פארין טשערמאן דיעם א

רעפעריס.
 הצױוילאנד אין יא:ע די איז װײטער

 די װאס אגריםענט, דער ^עכט. ניט
 דער מיט געטאכם אעצטעגס האט ױניאן

 אױסגעציײ ארבײט אססאסיאײשאן,
 טראבעא הײן ניטא איז עס כענט.

 אונטער־ וזאבען װאם הייזער, די מיט
איז טראבע־ל אגרימענט. דעם שריבען

 דארפ^ װעיכע םירסען, אנדערע םיט דא
 n צו yv> װעחגן. ניאניו>רט1י נאר

̂״ וױיס־ירעזידעגט װעט פירכען  •ער
 פרײ מיט געחםען איצטער זין ״טטײן
 זיף ?עיט ער וױ נאכרעם עגערדע, *טער

 טיט ׳ציאכטפעילד באסטאנער םון צוריק
 ױניאן, דער פאר ויג גצענצענדען אזא

הע״ צו עױוארטעז דערום האנען טיר
 פון חייװיאנד, 1םי אויר ג״עס גוטע רען

פראנט. יענעם

ם ער פון עניני  אינטערנע• אונז
פרעסע. דער אץ שאנאל
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 שארשטןזזעי. כאשולרינטע איהרע און ױניאז רעך
 טריאופא םיט זײנעז באשוררינטע אוסזיםט רי

 ע®* זײערע ויו ̂וריהגעגאננעז אוו פריי ארױס
ױניאז. דער אין טער

 _גרוזי11£כױירערריכס אונזער איהם עילען םיר
 1 וואוינ^״זדאוגטערדי אונזער א̂ו אוז הבא

 ריי* אינטערנעשטגאל די זאי אדםעיסטראציע
 1אי זײן ם*?יח ױניאז ח*ך?ערם נארפענט דיס
 ײ״םעי אוז אונטערגעםעו װעט זי װ*ס ארץ

 און איהר ןוװישעז סאלידאריטעט די ענםוױ?יען
.-*רגאניזאציטנעז שװעסטער איהרע
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וזינקעל
קינםםלערי־ ^•ת־רוםישער א אץ פארברענגען װילען װאם טענשען, און קינסטלער שרײבעיר, פאר װינקעל א

באקװעם. זיך פיהלען און אטטאספערע שער

מאלצײטען רוסישע עכט םערוױרען מי־ר
אונ־ געשטאק. קריטישםטען דעם פאר צופרידענשטעלענד און געשמאק און• פריש זײנען עםענם אונזערע

אײו. םארשאפען םיר װאס פארגעגיגע־ גײםטיגען און פיזישען דעם טיט פארגלײך אין קלײן זײנען פרײזען זערע

דינמוס.לאנטשאנס
דאאאר. 1 — אבעגד אוהר 9 ביז נאכםיטאג 5 פוןסענם. 65 — בײטא; 3 ביז 11:30 םון

סאפערס,לאנםשאנעםס
םארנענם. אוחך 1 ניז אבענדם 9 םון פארד אצאםענט. 45 — בײט*נ 3 ביז 11:30 1סי

אבענד יעדען קאנצערט א
מארגענם אוהר 1 ביז U פון

שפילער. אװ זינגער רוסישע באוואוםטע פמ
־ א ע אוו בעזאננ : ש פו מ א ת ערען י ם ערע םת נו נעםט. אונן

פרײנה אײערע און איױ פאר היש די נוס רוסישען דעס םאנפ
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m פאנגט אינטערנעשאנאל ר  8 k 
ארגאניזאציאנס סי־םטעמאטישעז

קאספיץ
 א א-יז אנגענומען װערש ארנ״ט דער װעגען פלאן ױגמאנ׳פ ■רעזי־ענט

 לאנד ד«ס — כ#ארד, ;-,זעקומיײ גענעראל פון נ־־ט־נ; ספעציעלען
ױץ װעט "W״נאדנדער יעדער אץ ״ז^נסי׳ אין אי־נגעט־־לט װערט

ער • - ארגאנ״זער. פעהיגען א פון א־יפױכט דער אונטער  גאנצע די «:
פרעזידענט., פץ ײ־יפדכט דער א־נטער זיץ װעט ארנ״ט א־גאניזאציאנס

 אין איו ?יװענט פיייטןי; רעצטען
 א־נטערנעיעןונאר אונזעי פון רום ?*ונסיצ
 סיעצי״ א נעױארען ;עהאיטען1א ניידינ;

 עקזע־ דושענערא? דעם םון ריטינג עיצר
 פון געזאג̂ט בעסער אדער באארד, קוםיװ

 עקזע״ געגעיאי םון דעצעגאטען איע ױ
 דו vn זיך געפיגען װאס באארד קוטיװ
 ,m ם״נבערג, י. בדידעי די וױ *ארה,

 יעפקאוױטמ, ס. װאנדעי, ח. חאי׳פעריז,
 יוון סקויסאן ה. ד.דוביגס?/ העיער, ךןמ.

 on אױ«י יז#הן. ם. פאניא מװעסטער
 ס. געװען אנװעזענד אויך איז סיםינג

 געוחנן גראדע איז װעילכער •ערעלשטײן
 כאסטאן םון רײזע זײן אויןי יארק, נױ אין
 זײנע; עס נאטידיױ, קלױויאנד. גאנך
̂וף, און זינמאן געװען אנװעזעגד אױך  בוור
 סון סעחיעטאר דער און פיעױדענט חנר

 ביײ די טאקע אינטערנדט^נאר. אונזער
 ספעציע- דעם אײננערופען עס האכעז דע
סיטינג. יצן

 םאר• געחאט האט באראו״ סעקיעטאר
עזען  צושריפטען, װיכטינע אײנינע צ̂ו

 אין אגגעקומע; ילעצטענס זײנען װאס
 און אינטעינעשאנא^ אונזער םין אםיס

 םאמע־ דארט האט זיגמאן ■רעזידענט
 איגטערנע״ די אזיי וױ ׳•א*ן א <ײנט

 וױײ זאי ןמאנאל-אדגאניואציאנס-אדב״ט
 גאנץ א אױף װעיעז, אנגמפיררס טער

 קאכד דער כדי ׳אופן םיסטעפאטישעז
רעזוילטאטען. כעסטע די כרענגען זאל אײן

 נױײ דעי סיט איז זיגםאן פרעזידענט
 אגגע־ וױיטער פוז ארבײט די דאס ׳נונג

 די — ער, זאגט — אבעד װערען, פיהדט
 סיסטע־ גאנץ װערען נעטאן מוז ארבײט
 אויסגע־ באשטימטער, א יויט םאםיש,

 סך א האט ער •ראגראם. ארבײטע-
 האט ער און דעם װענען נאכגעדײניוט
 טיטיננ ספעציעיען דעם םאד םארגעלײגט

 אר• די אזוי וױ פלאן אויסגעארבײטען *\
 װערען םאיטגעזעצט װײמער 5זאי נײט
או&ן. םיסטעםאט״עעז גאנץ א אויןי

טעריטאר״ די װערען ■ילאז דעם יױט
 דארזי אמאניזאציאנס״ארכײט װאו ׳יעם

 אין אײננעטײלט װערען, געטאן וױיטער
״זאנס׳/ גא^טיםטע

 כא־ וינםאן :פרעדדענם
נאהאשי זוגס

 די האט זיגמאן םאריס פדעדדעגט
 לאקאצס די פון שיקאכא. כאזוכט װאך
 אננעקומען רעצטענס זיינען שי?אגא אין

 עס װעיצכע אין טעיצעגראפעס, אײניגע
 פרעזידענט דער געװאיען פאיצאנגט איז
 אד״ געוױסע באצוג אין #אדױסקומען זאיל

 עד און גאניזאציאנס־אנגעאעגענחײטען,
אפגעטאחרען. שבת ̂עצטען איז

 שױן ער וועם דארטען, זייענדע
 אום mini געםאז דארף עס װאס זעהן,

 אינ־ דעם אײנצושטעצען אמנעסטען װי
 ארנאניזאציאנס״דעיארט״ טערנײשאנאצ

 װעגעז זאן״, ^װעסטערן דעם אין מענט
 זי י ו א מעהר שרײבען םיר וועצכען

 עד צײםוננ. דער אין או־ט צוױיטען א
 דארף עס װאס באםראכטען גענוי װעט

 ארב״ט זײ אזױ וױ און װערען געסאן
 ברײג• זאצ עס כדי ווערען, נעטאן דאחי

 חד בעסטע ביענאיך די ױניאן דער גען
ז^טאטען.

 םיר װעצען דעש װעגעז גענויערעס
 פרמזידענמ װען עישט באריכםעז קאנען
 נמ אין צוריקקערען זיך װעט זינטאז
יאדק.

p איז זאן״ איסטעין/׳ דע־ ir -עטאכ 
̂הער, פון צירט  כאװאוט- דער איז דאס פר
 ארגאניואציאנט• אינטערגע״עאגאל טער

 סון געסיחרט װע-ט װאס ׳דע«ארטטענט
 דער האיפערין, דזש. זױיס״פרעזידעגט

 יעוארט• - אמאניזאציאגס ״איסטערן
טאנא• עטציכע yw םוגקציאדרט טענס״

)16 וײ» ידו״ יפי|(׳י

 אץ .סטרײק גענעראל טאכעה ורסט
m m אױסגעצײכענט שסעהט!

•tsי״נען סטרייקער חונדערט 10 אמס און געםעטעלט שוין ז״נען שעפער 
״ ־ױק2 ש־ין  פעקיעציער — אונײט, דער נ

p די — ק*מיטע- סטרײק נעראל tw ג וועפפ 
חאגײען. דט קיץמופל אסאפיאײשאן

W אר»ו גע• די אדרעסירט נ
מאדפ;י?טש*רערם דער סיט

 וױיסט אוניע׳־ע פין סטרײפ ״דעו
 פ׳ליד׳ניפ־פ 1י* דרעסמנ׳נר ן1»

 יו איו עס !אױסנע^ינענט עטעוזט
 fpttB-i'uttf yoorn די װי )נעס«ר סך

עױופרמ׳ןט׳/ ה^בען
 נוימן רעם פון טײצ $ טיז ר«ס »ט

ffl u 9^11 נטריכט, r n  tWMrpvo» 
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g iy 010110 100190 imi פח «יסיט 
r דער « M> סטרי,? W ’OBP, ר0 יון

גודס וױים די כײ ספױיק גענעראל ערכ
si ארדפער.לאקאל

 דניאן די — ווערען. גערופען םוזען םטרייק גענעראל א יװעט שיינט עס װי
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באײענומ. ארבײםער דער םון חןדנער טע

עמעי'1 װיר יעצסע ׳עוין הטנען מיר
 עס טז ״נע׳־ענטינפייט׳/ רער אין דעט

מ טו נעה«ן  חןר *וױשען קטנםערע̂נ
 און 62 יט?. ן0י1ױ װארקקרם וױיטגודם

 וםע?פשורערס10ני נאו־מענטס ״?אטען די
 ,inririyBiBP די jw *ס«ס־»ײש«ן״,

נאטירליר, אזנטערנרעכוננען, טפאר
 טומת די װען איצטפר, *פיצו *ן נאך נ«חן

 װאר־ טצע צויט טנץר װעדען!עשרינמן.
 ט חןr 0 זיר iro יופט ׳שײנציכס״טען,

 ]0י1ױ די ין0 אויםררייען, ניט םטרײה
 םארנארייםונ* טיטינע אלע טאימ מאכט

ע^צערעז. *ו םםר״? דעם ;ען
~vv װייטנודם די םון כטלענאטים די

 םטײ שטארק דערװײצ נאר ז״נען ■ער
o 'svn. אייננערעדם, זיר הטנ׳ח זיי T0 

 רר «ו שטריי? א ננוח א־ז;יט ױניטז די
 •1אדי זיי וױצען שײנט, עס װי און םען
 טיעט ױניטו די *ו אויסורונירען, פאך
 פארנארײ* די פאכען מיט׳ן ערנסם עס

 איז, רעװצטאט דער סטרײ?. א «ו טוננען
 מוזען טאקע װעם םטרײס א דאס

 וואריס אױך, יך1 גאר און װעןרן נערושען
 איז ״ברעז״ דער אן זיך פטננס איזוטער

 •vv איע אין כמעט ניזי איז עם צײן, דער
טרייד. דעם םון «ער

 אצע ויר נרייטען םטר״ה רעם «ו און
 דעם דורף טרייד. דעס םון ארבייםער

 יוניטן די ויטם נם־פאם«יין0יזא«וי10ת0
 «יים, לימוטער דער אין »עפירט0 האס

 אױט־ שעפער די םון ארכייטער טאע זײנען
 טאר־ םאדערען זיי און געװטרעז נערודערט

 אין OPO03 רי האכפן אגנ נעםערוננען.
 די ארונטערנערריפט קריזים םון «ײם

 הע־ א םטרעחנן ארנײנמר די און פרייזען
װץדזשעם. אי| כערוננ
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זעצדיז. א. — קבורח דעד נאד .10 זײם
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 ײר צוק־יכען ענגלאנד אץ *ביעדײןא
*ביסעל.

 גיאט 1»' גוט אױםגעוױזען האט ןןי׳ץ
 כייט ענגיאגד. p* אפעריקא ציױישען

 חונות עלניי׳״ע די םון סעטײתנט די;ם
 *<וגי,עםא;־ ז־ך דובט זיך ה*ט gjviysg צי
 ‘נמצי םרייגדליכערע נ/ןי^טערע, ןגע

 יזורם יע;ד־ע׳־, צרױי די צוױ״צען הונגען
 האדחי אכיבאס>־.ר;< אונזער ציגעדזן *בי;ר

 צױ טעג עםזינע סיט רעדע א האיט און
 ה*ט ער וחדכזןר אין י־אבדאן, אין ריק

 באר״ ־*א-ד ױאס ׳נאסע די אױסנענראכען
 טיגיסטער אױפערן ;עװעזענער דער ׳םור

c ראיר די אונסער rng jrn ,רעדרוגנ 
 יאהר הארב א פדט סזןרעפענםיליכט דאט

 אז געזאנט, יזאט עד ווערכען אץ צודיק,
 נעשעפטספתסיג גאי געריען איז אכיעריהא

 #טער״קא, א? און קריג, יעצטען דעם אין
 די צו נעי״ט נע^יהען האט זי אײדער

 נא־ די נעזוכט פריהער זי האט ׳יס,4עי
 ;־,אט רעכױ־ונג. עגגיישעד דער םון ראנטי
 געםיהרט זיך, פארשסעהם דזאט, ריקמ

 באיעולדיגונג, אזא פון געקדעגיזם שטמדק
T אסעדיקאנער די האט אפיציער אבער i 
 רעגירוגג• נעװעזענע געשוױנעז. גיר::ג

 ‘זײ זשורגארען און צײםוננען באאםטע,
 אד־ און באוױיזע םים ארױס אפירו נען

 װײםער אבער באיפוד׳ן, געגען גומענטען
 דער״ אפיציעל, נעגאנגעז. נים עס איז

 איז חוב־פעטערםעגט, דעם נאך הויסם
 אמ־ װאנעז ביז — גיאם, גענאננען איץ

̂טעז האם הא־וױ באסאדאר  זײן געהאי
רעדע.

 גע־ האט ער װעיכע רערע, זײן אין
 אםבאסאדאר האם לאנדאז, pg האיטעז
 באי׳פור־נאטע, די אױסנענראבען הארוױ

 אין אומערעכם וױ אננעװיזען, האט ער
 נענען באשולדיגונגעז די אוםכאגרינדעט

 נעפאדצרט, האט ער p« ןיינמז, אמעריקא
 אםיציעל זאל רעגירונג •נגיישע די אז

.Mid נאםע באיפור׳ס ערקילערעז  עס ?
 דיסלא־ גאגצער א אױסגעהױבען ?יך ראט

 אמע־ pg ענגליעע גזןרודעד. סאסמזער
 אנגעפאננעז האכען צײםיננען רײןאנעד

 רעדע. הארװי׳ס איכער דעבאטעס לאנגע
 גע־ האבען ניט זאלען זײ ?ײם װעילכען
 אײנג^כאמם, מערסםק האבען נומעז,

 םאר״ וווםיל זיך האט אםבאםאדאר דער א?
 א אױסגעגראבען האם ער און פלוידערם

 נע־ קײן צו נים קימעם נים וועלכע זאך,
 קײ| מעהי באילםור ?,א עריסמענס, ;זונט

 האט צוױיםענם, ;נים מיניסםעד אויסעח
 געכיטען. רעגירונג vנ:לישv נאנצע די זיך

 רע־ ענגלישע איצםינע די אז ׳הײסם דאס
 פאראנם׳ וזאלםען נים סען קעז נירוננ

 און נאטע. באלםור דער פאד װארםליך
 און אמעריקאנער די רעגירונגען. בײדע

 עסק, גאנצער njn פארדריסם ענגריישע, די
 דעם אױסגלײכען צו וױ װעג א זוכעז איז
 פאר־ האט האריױ וועלכען ׳אנטעד4פי

דרעהט.
פלאנ־ הארװי״באלפור דעם צו אבער

 מאגא־ פאר לעצםע די םאר זיך האט טער
 דיםלאםאטײטעד א נאך ענטוױקעלט טעז

 ענגיאגד. און אםעריקא צװישען פיאנטער
 אםעריקאנער דער פיז ױהז סעקרעטערי

 ענגלישער דער םון קורזאן לארד און זייט,
 צװײטעז דעם םארדרעהט עס האבען זייט

 דצם מיט מאז צו האט עס פלאנמצר.
 <יױקאסםעל, איז קאנסול אםעריקאנער

 ענגלי־ די פארנד?טארט. ענגלישע אן
 אמע־ דעם האבען שיױ-תאםפאניעס שע

 װע־ ניט אין באשולדינמ סאנסול ריחאנעם
 •«־ די םון פאספארםען די וױזירען לען

 ענגלישע אויןי םאהרען וועלכע סאזשיחןז,
 אמע- דער ווערםער, אנדערע אין שיםען.

 געווא־ באשולדיגט איז קאנסול ריקאנער
 אםעריקאנער פון אנענם אן זײן צו רעז

 בי?״ די מעדיגם װציכע שיף״תאםפאניעס,
 שי^פאםםאניעס. ענגלישע די םון נעם

 פראטעסטירט האט רצגירוננ עעלישע די
 אםע־ די רענירתט אכמוריקאנער דעד צו

 געפיהלם ?יך האט רעגירונג רײןאגער
 אבנעלייקצגם און באלײדמם שםארק

 זיײ רעגירונגעז בײדע בײן. און 1אטײ
o בײ געבליבעז נען n r n. ממרעםארי 

ם וװרימעדוםצן תאט ױהו  און קאגסול ת
 בעסערעז א נאך נעמנמן איהם תאט

 רעני׳ ענגלימיד דאר וױימנן צו דדפאב^
 איצם tut צ׳יהס. «ז צזםרױ זײן רתג
 אםצדײ m W גאב<ימה נמהאסטצל איז

מ א סאנסול. קאנעם מ ד אתבאקומנד ו

 אמעד אין פארצן װעלכע די, פאר איכהײט
א  ^י״ פאר/נן סיזען ױעיען זײ וױיל ׳ױי
פאסואר״ זייערע יזיזירען ,צ אגדער״ש נעין

טען.
 אינציחוגטען דיפ^אטאטישע צװײ די

•סים ים א אודזאכם“8ס שױן האבען
 זיײ זײ פון פייע /•י־טונגס-ארטיקײען.

 ד/ כיטערדש. זיא פארדרוס םים ייפ :ען
 די םאר פארא;טװארטייך זײגען װ<יכע

 פראצענט נ00 8 סאר זײגען פיאנטעיט
 דאך און םארשטענדגיס. אנגיא־זאקסישצר

 איז עס קאשע. די פארקאכס זײ האנען
 גיט האבען דיפי־אכ׳אטע; ד• אז זיכער,

 סיספאר־ פאדא־רזאנען צו געכײגט
" ״עט<:דדכען. עןr. ז  כעהאנדעלט נאר ב

ט דאס א׳; רישיאטאטע; וױ ;  אן ז8 ׳די
 קע־ פיאנטערס v* ארשטע;ד;יס^1טים

ט י״עבען. ז־י:י

ו פאנגען ם־רס קעטםײן די י או• ז
 ;•;־ זיך האט האננרעס :־׳;״ װי נאלד
 סע־ און י,א;גדעסלײט די האבען ?*אסען

 פרעדדעגט דעד וױ גוט אזױ נאטארען
 זא־ זײערע םארפאקם אפנעאטעטט, פרײ
 דיערע אױןי אװעלג/ןי^זען זיך און כען

 גע־ האט פרקזידעגט דער װאהײשאנס.
 א פלארידא, צו טרײ; נעלסםע די כאפט

 *יז געיאזעז דך האנען טארען8סע: *אר
 איחוקנעפארען זײגען אנדערע אי^יאפע,

 הא־ צאל ליבשע א און הייט;.;, דיערע צו
 דזשאבס, אנדע,יע אננעמעז ;עײולט בען

 אגדערע ע״וועים דזאבען בירגער די װײל
פרעצער. זייערצ אויף

 אונזערע קענען אבער ארת׳ן דער אין
 זיך פון אראפװארםען ניט ?טאאםסלײט

 אוז פאלק. פאר׳ז ״זארנען״ פון יאך דעם
 זײערע אײן :יט ;עבאך זײ געהט דערפאר

 האדדיגג ירעדדענם :עטם װעקיישאנס.
 נעםארען נאר #ןיך דאבם ׳איז ער אליץ.

 גע־ ער האט פונחגסטװעגען פלארידא, אין
 8 נעשריבעז און רעדעס פאר 8 האלטעז

 זעיכע8 װענעז וחןג פיז ברױולאך פאר
 נע־ איגםערנאציאנאלער דער וױ עגיגים

 זױ8 און קאינרעס אין דעפארםען ׳ריכט
 ״8י8 אין םארען צו רעכענט ער װייטעד.

 שױן ער װעס וועג אויפ׳ן און ׳נאמא
 כדי רעדעס, פון סדרה לאנגע• א האיטען

 זײן םון פאדציעס די פארשםארקערען צו
 נױטיגט זי זועאכעס אין אדסיניסמראציע.

שםארק. אזױ דך
 הארדינג פיעדדענם םון געגנער די

 דזשאנסאן סענאסאר נים. אויך שוױיגען
 רעפרבייקא־ 8 אױך איז קאליפארגיא פון

 זײן צו חשק רק8שם האט ער אבער נער,
 אפ־ איז ער *ײדער און ילײן,8 פרעזידענם

 םים ארויס ער איז אײראפא אין נעפאיעץ
 פרעד־ דזןם נעגעז אטאקע שסארקצר א

 אינטעתאציאנא״ אז פאר פילאן דענם׳ס
 ווארשייעליך זיך ײעט ער ;עריכט. לער

 מיט אײראפא פין איומקערען אי;;יכעז
 פרעזידענט׳ס רעם נעגעץ אטוניציע טעהר
 רער פאד האט באראח סענאםאר פלאן.

 ארום און אין געהאלט-;ז װאך אעצסער
 ווצלט וױרקזאמעז א םאר רעדעז יארק נױ

 און רוסלאנד םון אנערקענונג פאר געריבם,
 די םו] נאפרײאוננ דזגר פאר מעקסיקא,
 אננע״ האט ער פריזאנערס. פאליםישע

 דעד פון פאליסיס געבלאפטע די װיזען
 ה$ט ער און אדםיניסםראציע, איצטיגער

 וױרקזאמע אמח רעאלע, אימת געפאדערם
 ־8י סענאםאר פאליסיס. אסעריקאנער

 ארגא־ אין האלטען גרופע זײן און פאלעם
 דעםאקראטען די קעםפײן. ןײער ניזירען

נים. אויך של^םעז
 אין פרעזידעגט םאד קעמפײן דער

y פיהלם 1924 i חןד איז באצײםענס שױן 
 סון רצדזןר וײ מױן שםירם םען אםם.

 •לע״ ליעם מצן םאש^גען. אאליטישע די
 םען ״אישוס״. מאגוםעקטמודט סען #נער

 דעם איין ארײנצואװארפען שױן ןיך גרײט
קעספײן. עלעקשאן•

קאםוגיסםעז. די פון מרײעל דער
 םארםש םען12 דעם םאנםא̂ג יעצטעז

ttPnmD ,w ס̂נ אין זיך האט t m, נ־$ 
 ^םוגיכד 32 םון םרייעל דער געםאנגצן

 אומום^רקמוםקײם די ציהט וועלכעד מען,
 בא- tut oir וױ יאנד. גאנצעז דצם םח

ooutu, איבער־ גאםתיסםען וײ חאבען 
 געזזח אנםי״סינדיתאליסטען דעם סראסצז

»r םיט םמיים סי^ינצז o n, ײאס o n

 א in^gryj די האנעז אױגומס, נמן22
 20 װאייד, א אין קאדוענשאן נעדױימע

 דז*אז*וי. סט. שטעדטעל, דער pc מײל
 אינןרגוסאיען אבצר איז קאנװענשאן די

 ױססיץ״ oyi פון lyopyjg םון נעװארען
 קא־ ף linyti 01T8 אין ׳יטפע:ט8דעי

 םאר״ דאכמן ׳סאר נעטרײיפ דודסטען
 שטיר״ צו קאנכפיראצ־עס אין ?יוערונ:ען

 ׳אינסטיטיצי<ס אטעריקאנער די צען
 ווא״ אין הױז וױיסען דעם י:אגען81

 לאנג־ tfm נדעימרײבען8פארג ׳שי;;ט^;
 דיקטאטארשי• א דערקיצרע; און ׳רעס
פראיעטאריאט. פין

 װאס ־בר־;כער׳׳8״פ ערשםער דער
 .f װ. איז טר״צל צו□ נע׳פטעלס װעיט

 ז״ן ז8 ערקיערט, װערט עס פאסטער.
 װא״ פיגיי ארום נעדויערען װעט טרײעל

 אי״ די משםט׳ען tpo ודעם ^רלאך כען.
/ בצריגע ר׳ כז רז ב  ױסטיץ־ דער ^ר

 און ן׳'vקט8,ס̂ וױיזען װעט דעיארטמענט
 אט־אט אז ״מדות׳/ און ״דיקומגנמן״

 רױ־ א עטאבלירט תאמוניבטען די האבען
 8 נאר װאשיננטאז, אין ר^גירומ סע

 P8 דאהציסי דזשעגעראי אםױרד דאנק
 פון ;עדעטעט פיר דיגען םשיתים זײנע
איבערקערעניש. אזא

םי? לאיצר רער איז וואילש פ. פרענח
 קאפוניסםען. די פלן םארטײדיגוגנ^ דעױ
 iv ו־אט װאכמן עטליכע י^צסע די פאר

 ער װעלכע #באװײזע צזזאפענגעבראכט
 װעלכע נעריכט פאי׳ן פאיכדײננען װעט

 ױסטיץ דער פעטאדען די וױיזען וועיען
 פאב־ צו באגוצט דך האט דעפארטפענט

 ״קאנספיראציעס פארשירעגע די ריצירעז
 ״8כ רי פין אײנע םארשװעױגגען׳/ אח

 שפיא־ פאר 8 םון װידוי׳ס די אין װײזע
 'VK האבען ױעלכע נעךפראװאתאטארס,

 דזשעגעיאל אטוירני דעם פאך ארבײט״
יזאמוניסטען. די צװישזון און

 אלױס״ נאר גיט װעט טרײעל דער
 דעם פון סיסםעם שפיאנען דעם בריימען

 אנטי״ רער נאר יןססיץ־דצפארטפענט,
 פי״ po נעזעץ סטײט סיגדיסאליססישער

 םאר װערען. געורוםם אפען ויעם שינען
 פארגעקוםען ?ײנען יאהר פאר לעצםע די
 אינדױ איבער םרײעיס צאהל היכשע 8

 מיי״ די םראגעז״ פאליםישע אח סטריעלע
 אילינא/ אין וױרדזשמיא, װעסט אין נעדס

 סאציאליסטצן די שיקאנא, אין װ. װ. א. די
 םאל איצטיגען אינ׳ם אבעד יארק. נױ אין

 געכאפס קאמוגיםםען די נאר כמז האט
 מי• א קאנדוצנשאן, גצהײפע א האלםען

ר די אין טיננ ^ ע  פיט כךשיגעץ. פון וו
 און היסטעריע די ווען צוריק, יאד פאר 8

 געװען א׳יז אבערקערעדש אן םאר שרעק
 נעקענט רעגירונג די אפשר האט גרויס,
 וועז איצט אבער ״קײס׳/ גוםע א פאכען

 װײזען אינסםיםוציעס אסעריקאנקר ידי
 ציײײ־ איז געפאהר, אויסער זײן צו אוים

 דער ארױם װעט רענירוננ די צו פעלהאפט
׳ זיגער.

 דער ארן פיהרער ארבײטער עגגלישע
קעױג. ענגלײשער

 פיהר^ר אדבײםער ענגלישע גרופע א
 דאנער־ לעצטען האבען פארלאסענם אין

צוזאפען וײנער געגעסען אװענט שטאג
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 רע- איצטינ^^ דער ר8פ •8קי גרדסור א
 -iy זיע׳ין ffogmsyi יyיט>רכי8 גירונג.
מ דיסטרייןטס, אין jyi^nyj וױײזט ל ײו - ^ .A «4 A 4A , A  נע• נו*טר*כס »ן ׳צםענו־; פ־ו זײנעז
 נ*ד ה*;ס«רװאמײי. ז־נןר אי״ס וי^רען

«ר *« ערקי׳וח^ »פען ח*ט נ»ר
 דוהר on אין סאן *ו זו<וס ניט װיים

 פטרנרינגע־ nr ניס גאר טוט ער תריז-ס.
 ׳ונגיפנד״ סוז יאמ אינמעדנססע די רעז
■' r«i ױען «ייט ד«ר אין vm rw  in* 

 ייו| מײאפט n*0 דז׳עארדדט לטיד מ-ער
̂ן נארני׳פס i »פי<ו האט נ׳נט n 'ייימז־ 

םי נער  בי׳פםס־םןהינקייט, די דם ר1^
 זיד ה«ט ױאל«ן י*ר voirv? די פ*ר

̂ו נאנטר די  ־W מיי עס׳לינן המירונג א
«ו זעדר א אין פומן ו ן ו ו «. ן * י or י י  י
מן אין ג*ר 1»מנייך, זעהר  *rp ומט ני
in ז״ן ו0 נ»ר ’j n n  w iwjnrrrrr 
 ״,:nttm ■*רס״ י״נאר די ojm דאן און

 מ- חןר חמיומ(, נעיזםםן די )r>roe׳
on (n״o מ״עז ד*ן orn דנ « lJ אר״ 

 אי׳ אין נארי׳אמגט אין רnיD נ״טער
i* םיח»־׳*אסש די איהס בעת/נקן n  I 
ig איספעריע. נריסי^ר n n חאם אס׳טד 

i זיד n מדנ *mrrrjon, >« ד ס׳איז  נ
 נאהאנען נא*ײגמנס דך ז*ל ער אז סער
___________.m׳c נײס?ראר די מים
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 אח שעפער די פזן טשערליטע
i לאקאל פה טעמנערט

די װ^ם דרײװ דעם אינדאסירט האט באארד דזעאינם די

סקוהל םאדערן פעררער
 פון פילע םרײד. קלאוקס םון עעפער די אין יעצם םאכט
 פארקױפם דארפען װעלכע םטעםפם די שוין האכען אײך

שאפ. אין אײך בײ ווערעז
 אײך, צו אפעלירט 1 לאקאל םון באארד עקזעקוםיװ די
 אדיבענדערםאגםע די חעלפט און פליכט אײער טום כרידער:

קעגט. איהר װיפיל םיט אינסםיםוציע
 װאם אײגגינע די איז םקוהל םאדעת םעררער די

 חא־ שייער די וואו קינדער, פאר סקוהל םרייע א אן האלט
ו זיך פרייחײם םולםםע די בעז  אופן אן אוי() ענםמיקלען ז

 די זײגען ספעדיעל אוץ דאגמא װעלכע איתענד פון פרײ
 אײן םים װ. ז. און שאװעניזם, פאםריאטחם, םון פריי

 אםע־ אין םקוהל חמיאגאלע אימציגע די איז ד»ס װארט,
וײקא.

םענליך. וױ םםעםפם פיל אזזי קויפם און סקול זײ העלפם
װ םי קו ע קז ד, ע ר א א אל ב ק א i ל
iro נמנעחשער־סמה שעד.ן, כ. n.
םשערנזאן. ליוױי ל•

:‘j t

r<iw. סוטענ ו,־ש W rt ,TA‘itt19.
^שריפגען.

f שװעסטעי t}, י,. i6 lirtfip; אוד 
yr• *װן״ פ־לפ^וש־רס ;פל4אי<^ת״׳ 
jrj| ליינןי ״יחי ניר א rf־i r r u>;■ן 

m,/ מי iv פיי װ«י v u mן 
in •נ׳ io .» .rn״y, ד«ר n-ד»קטיו 
o פון n ז׳פױמאל, י׳פלחןיפ ly ryn 

u ייי איו נאט־אנט ױ«רפ irrr.n 
י אין  נןױ׳ן* ארנײפןר ••׳וריפפג׳וי מ
u« פון פסירןנפ י אלם iyc-<n• 

 H# »שרי#פ י׳ו• איו «ר#נלסי#ן.
#1 #) » (^fri »iyn jrn#p iroornirד 

 ו#׳#וינ#! דס ה#ט אױנענרערספנ^י
on װ אימס צי*ט ניד» ir jw ויאפי׳ 
»»j *נא r* משרימן א־תפ ײ*ט 

ט־װ דעפ סיט ^ן *ו נ̂־ איז  ארניי־ די נ
iro נ״ט t it r t  m w m • ™ *  i n, 

 ד• ניי o*.#ii*)EWir דאס *־י וי«אנע
אדנ״ס^־. יטעייחיינעױ

 אז *ויד, «*ט4ע־יו irnw 1«#4ע/«
 דאדף אינ״טע־ ‘»־;טעליג׳«נ«^ י«ד«-

*V?r; סען און נוך, דעם irr קײ• איהפ 
 אפ־פ אינטערני־׳עאנא' en רי־ד נשן

דאלאי. ״Vv םאר
r ״סענטראל ,ד ; v; יואונ- '׳־נא־ 
̂יסידט, סיא״  •־g iroIO on i# ♦ו־נפ
 •,װעי *ו>1א ,r:nrojir? א ז״ו װעט ריל
in ניושיראנען װעט עש נע* rn ו־ 

 m איו ױניפדיײג׳וי, on פו; פיאנע
 ̂ום inH^n װעיט נ#אײ רזשא־נט

 *נ־ װ«י« איינאאדונג י1 ל^נפע־ענץ.
 און 'pawpj’t נז־ידע.־ די אין גענוכרעז.
אטענדען. װעיען לפננע־
 ל״סעיוום י״נא־ בראנװױלער דע־
 \1 1נ<ואר די׳^ינט on א־י; ל*דעט

 #; דד פ*;נט װעלבעי ב׳יז•!.*, ז״עי
8 on̂נהיירטשז ײעט און מארט׳ס טעו 

i דא;*ט. on פון טע;on 18 נ-ז n 
ir־rrio א ז׳י ויעט נ־ארט־ע טע*15 4y 

 iysm»pi#>p י1 און >הלאײ(ביאב¥~טאג
 «אטד#ג״^ן היפען וװ ;ענעטען װעיעז

באזאי. דעט
,iyo״r,yj נוט ײע־ט צוש־יסט דע־

\1TQV /•י נמיעי«וסען ומ׳־ט -V איז
h נ״ט אונטעינעסוגג a .דאלאר

 פארלאמט ױניאן פפשיגיסטעו ד•
o אונ^רע פון סופאדט כיאראליש^ n■ 

 or או1י דןורטען, שע«ע.*, די אין נערס
inyn אר• די און געפ־הסט
 ײדאן״לייס. פין דט געטאן װעיט נייט
o אין n די 1* נעזאגט, װערט /־ומריפט 

 ijrtyr־Pi#lP י1 א׳ן ,שאפ״ט־צערלײטע
r דע־ ipt^yr קענן j׳B־;'yOb| ,ױניאן 
uni ״ «ו;פרע;¥! נלויז זאלען די  *,1 נ

v די פיהסען װעלכע r v n,\ •» ״  ‘די ז
ױניאדלײטע. געז

lysyjym ־יע־ט ^שדיפט דעי 'w 
אפיפ. «װס

באריכמ. פינאנץ־קאמ״טע
 אז נאיירטעט, פינאנץ״קאס־טע די

 זעחר א פאר קיאנל א*ז ס. ס מעכינעי »
 tk רעחאר<;דידט, זי און צ״ט, לטגגע*

vn ס־ט װעיען נע־צטיףט לןיי נרורעל 
דאיאר. 50

דט־עה״״ ,•וערט י:א;,י*עדאדע;ד די
סע;.

 ••no ;ענאפע עיפ־לא;;רעםרא;,
 עי נדטינ;. oiv אגװעזענד איו <אנדא;,

 דער א־כע־ *•נעדנר־ס ;yyv?, א ניט
 ער באײעט;;. ארב״טעד אנ׳ע־־קאנע־

 יא־ פון גענעי׳עאפט די אז עיקלע׳־ט,
 ־1ייסר אדעדיןאנער דעד נע;ע; פיטאל
 עד שטאדק. יir.yr איז באװעדמ ײניאז

 איגעד איבןדנליק ifr.io » אױך דט
 ל#;־ גענאסע חדואלחױע. רוםישעד דע־
 עײ ער און איינינהייט, צו רופט דא;

 ארונ* דך פון שױן האט עד אז ערט,‘?
 פלינ״ אשיציעלע ז״צע טע־נע״א־שען

 n פעדט־ג וױיטעד איז ער און טען
i םאר ארנ״טען n ארנייטע* געזונטער 
 ער״ נאוחןגונג, ארכייטער די נאװעדננ.

 איהט iy *יז <א;דא;, נענאסע ע־ט4ל
.*ועלנג דער אין העכסטע דאס

מ * קריגט לאנדאן נענאסע לי  מיזו
װעישא״ נדידערל־כען א און אײפצאממ

c נייט n װע,*ט i n מיטינג:ע״.-א־
סען.

כאריכט. דירע־םאר׳ם אװ באארד
n״ioo ר• םון האט־טע א ;yp 

: טטליקט־־איבי־טעײ '*in*si#o די 
 זייזר װענען די--ערטאים א־ו נאא־ד

 ביי'1א n אז ,iviylpiy זיי ק.”סטי
i און אפגעמפען זיך האבען טע,־ n 

 iy װען/ ערפאיינ, א; «ײן לען סטיייל
מ :ױטי;ע י1 ל־־נעז “זאי סי  1דע 1פי ע
 ?א״ די באװענונ;. 1בייםע1א ישע.־1אי

 שטיןוע, פינאנציעלע לא;נט1פא מיםע
 ה״ז נים האבן׳ן זי• אז מרסיעיעכ^,

cy אנצופיהתןן נעאד i .סטדײק
nםון פאו־לאנ; •־ i n קאנדםד 
p נא־ יסקוםירם.1 װז־ם nוױ ׳ pro 

m פיײיײען m װע*ם יקט,11אױס:ז

v v y i A ' i f *i f f !  •1 ‘I t  # 1  
fttj'1 1#11ני

# fi# M f 'f f l  
i r n׳  it׳#׳

W 0 11.)
6**m  i t t_ .. ,

in* ״*י־ײ׳י r *  m m  * * r  r 1#י)*‘
-ir נ״ס w f i־״ ........

1«י י>ירל#«

n i t  i*a iHt^va#
» 1 ״♦ *#♦ 1# «  a

r#
נאווי

ד :

Vגי «
Bar*

iw i ' i i  *yi in  o tm iv ,),״ 
n#׳y׳fi *1 fr)*yii i#־ .‘ניו u t  oj 
vocvvi'# iy iyi#*y״i־־‘ “

sftCW; י י ן iyj*yn ,d #׳[ ‘י m  •»i 
 in y*i •**'#' אין *ii)fi״*,*(yo),ii *י

5ynיפי/ײי׳פ ־ *y ir ir rM  ;rau, ״ « 
l*# ;r i» » <-«*11 ׳1ײ#1 1ד ' ) ryj״■ 

iro, ו « v«•## •tni‘ 3 '« oyi׳o׳y 
ן׳אן, ;yyjiM syi ;ton ב»-נ«עט

1')'# m i y i r » » “ #i

j«t׳/)i y r i# .ט גוןי׳ג
M# נײד׳וי il, ,גא*יגט«ט #i 1«״ 

|o-tr פ « o'y-vy « פט*״ל >iyry 
“vo ד׳וי  rrvo,,) ׳■y״  ׳טאו1(• אין (
o, 11, 1 נ#ד n• « ־ ojy T פ־ f o#i- 

s ,i״y m >א<ט  ;yj׳y*>yv *,yj:
i• נ«פ1נ־ טוט

n* א ע*«לע״ט יי״ד דאט ויפ׳ס
 «#״ י)1#״9 ,8 |1א י, «יWW 1 ?“•#׳*

י יו מן  ׳ אפאס•״ i#P'iy,#« ד׳ד (1C מ
/ צ#ו « י '11 י « #r i ײאט 

ד f# («ן,1<(«י1א « »H ״ • א׳ו « 
ן1#פ « «. ״ * ׳

W?* *nua• אי אױף, גאיינט׳וט 
v* . ײייט r r y i f א o״>jyjyi r 

ט׳»ף iy או; יי( i׳y, ׳•א•. (**ן1דט״ א
מו  ד♦ או גאדיגומס, iyooiy די

8,*r r ײ״ראן yjiyr ,;,vyl אמיכ איו 
io( « מ י n »#ט נ a»  « oiyoyyi•>

twv ;*.ראנט א elyooPD י ו דזשא״ ו
 י1ל «*. ,8innr»py»i>r) nu נ«רס

o iy jn - iw o yo  4 u ro tv v n  rn אמ
ו •** (,א i*a* )« 8#*0 אױן האיט ן

1 or ,n ,i'iאי f o 'i״y>ny ,i־o 
m Hnr m u, ♦8',*8 די איiy yo*׳in i 

y^oyo iyז,11 ׳וי1 סיט ,׳#*)
תי ת y t« jo-י1נא ro'389 נ w 

 םױ״ m («מן פטר״« # oiy*iny חאט
rrn «n »  |i« 8H3)yi» n.

iy אױר, נאי׳מתט tg ר» iy  oyi״ 
i  n y * i (פטי״י • m *8 i n  )m m 

im, א n a v  em>די ״ §n v
W) 40» »ױי(יט iW »«׳,in )i

in n# סין סאיאטאווטא Mi3 on*
»1גא יפ8א צ•( ט׳  iy o$n* 1« א« 'ג

» , « « 100? " HPf1« .0 )MM, א 
n J 0*01 נ־ט״וניא( U» א׳י jjmM

o ,)Moyo w jnnow׳#o it»״ nwo• 
O't# i און ריס/ n האס o;p o n״ 
זאגס,

in אויר י!אס »*יס o iy in r א 
 נאו ־;אלע,perry* 1״ געגעז סט׳ײת

in  ,n ,oyi ומאס אסיס m  1't* 
 ניס־ • oi*iyoo m*o יin 1 װאיסט,

tr ;v .*שא
K א*י p״ioo א u oiy‘piy 
m ■.ע;עו 'o  in ,)איײנאל׳) 

in  .P*or )io o«r»y) oon •or 
ios״mi ,innM  epyoyoyj ro p) די 

rrve האט *oo'oryr ײסדסױ #ו 
9 נ״ס.
 אתנמ,~ האט א01,*אגיט פידמן י1

iy•• 5 op’ryj״oii|o( ,נאתױפמנדינ 
n•׳ ייי »י 'y n r; גסנינ ניס no)״j

in(« י#ט אפיס in ײי ,on גסו  )yj 
n 5״ioo א oiylpiy פיממ  lyrn  ,p 

oojy*i pm* yop'rynyom•״oyo 
).nonyi

in ד1א האט אפ*ס- o oiylpiy 
ioo״y*r,*o in  )ysy# p ,חאסססן Tyn 

oכ n  y סינ״ס נעטאכט in  ioo 
ioo״o n  no im ypiy w i'o  in)yp-

(.HO
 ;אלושםײן סיז פדידד•( yoi‘0 די

jyi'otyro# iy oororym o n א *nn 
n«״i n  jie iyo, ד « on, וױ in 

on fnyiny ri נאש״אמ( oon ספיס
ססר״ק״ א*ן שא§

 •דמסעד• ט8ח דינאאדע פ»רפת די
 אדנימתד, סעס ש^צזןן on געשיהט

י וױ ׳דעס ך8נ T מז8ה י f גט8»:סז 
 אונסזןדזו״ •י"זען, דעדוצירעז צו

 כ•״ ידנמ8 די tun n כענדיג
n ׳וזױ*טצט  fg דוןױרצז8י8 אדג^סזןד 

נעגוג, דט
ô תי cg גצגומז8 ת$וס; e n 

ס ע מיי r מידמ דמד נדס מ n : n Mt 
;fign מצסע n און יאלאשמון, אזן

JP 7*8״f״8• 1  r y i!׳ f8 י>י r -yo״8
7H׳ifTfif J I ♦י M5 yo^g-«

pi u״gs י81 r 8 ןי4י1ג״ 3רץT8 
PfW / rv * i״ •iy

v v / f iw m  W J V J W ,נ*ר*נט 
i״r i״ e n  royus^gs K y l r i 

jysgn V ll49f 8MI ט0ח צו״יל v n 
883 g l'gFflד  ד- vg Vgg3 pg י

 דושא״ דעי fg riyf^V'g• ^י887י
8 in  ))4I״gf ujy88* עטעגעדושט! 

ly^yyyip  8 P• f lW f 
p  84j 1̂ fg, •ד y y i;g 8י•yטר•yטש;

.i-.ggi pp8rti •yi v§
tg ,ui^jyogpyi r•״ y u 4,i  • fii 

ryf i f^ H f jn  7 f  •fil8P ,1 Ig W I 
.piy^if-giyi

גע* ;יט *ע-ט1 ן8*?יצ^;ר8י1̂>י יי
jy8>4״

fi • fi^ l״ry3P .אזבייע נאי״נטעט 
v״<8 mw ;yag^ yp ״og •י״8פ דע 

r f t f3*838< •״y די V) 8 fg ,DyM5* 
3 ,igu•*^• iy t#fi״•׳ ,jg i

Vcg'/y(! טאטוי די^ y8g:y> pc 
gfi 33V1• ״ ידgig^yi,* ט״וזעאוס vg 

ig*.M<o*88P8 vi^vo א*,טיע;ט

״gl>M •y 4ױיirayip, 1’״g 8*-8 ויך
VD 8 )0יענC 838-883 OO timV'i* 

l899U£8nyrn< ליץ
g8lf^8 -yi- ט8י ̂ry**8 •j'8“ y- 

fy^ygy 11888‘/ די ,^y-g-g, -yi pg
gig pg •igyfpg3 ״ pg*׳-t4,g j <4p

i  Tig׳ *'Tf ggi jgrg^ggj^g yovy 
8 Dfgfoiy Di^gצצty*3fji, :די ד״י 
 דט *c,4g§ g Dgi ן8'צ1ינכט*ט8

jyayrvj^ig ;פ־ז שטאט-ע yriyu,;
>18 J iv w  y i7 n

43 i y in j,;-נא״ינטעט נגע fg
8 iygjguiy-tjy34ig -yiי8«־ל83י p4״

D3yi vogiy; }yc«iTgcפא- ׳צטאטו- ׳
פיענע-צ כױיע- -.8י*8ד 2(אאז,

-פעןייין. אייפ לען ס-עז fg \ט,ידץ
fg נ*י*ד;*.. דער נ״יט fg ע• אין ;ע-.

דעכס׳ y8g;v: יזי-פע; ־־gf |g*;v ײ
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נאטיצען עדױתײשאנאל
___ _____ ,« .i ׳׳♦■«■*«■< ״--

טונג די אדײ ער דעד פון ב אױז  ס
שער דער און קאמףנע סי  רו

ע צי רעװאלו
 הא׳ סאריזער דער שון בארײטונג ״די

 אי־ רעװאלוציע׳/ רוסישער דעד און כ׳וגע
 “דז״״א לעקטישורען װעט טעטא דער נער
 אין אװעגט, םרײטאג הײנט, יזאהען, זעף
.1 יאח. סון רוכיס קי*אב די

 pc מיטגלידער פאר פרײ >\ינטריט
איגטע־געיטאנאי!. דער

שור א ניגעד יש פון לעקט
 רער אין לעזער דעד יטרײבער, ״דער

 יט. װעט טעכיא דער איבער הריטיקער׳/
 םין טיטגלידעו־ די םאר לעקטישוען ניגער

̂טעז דעש אװענט, פרייטאג (!, יאקאר  ס״
 איסט 62 רייסעאוש, כיאנהעטען אין דערץ

. סטריט. ט•;4
 ויפ כױטד׳ידע־־ ־,פא פרײ א׳״נטליט

אינטע־־געשאגאל. דעי

שוד א םץ י. פון לעקט ענ
 טא־ דער pc ריכטוננען ״*ארשיידענע

 דער איבער דראטא׳/ אידישער דערנער
 שבת דעקטיטורען ענטין יפ װעט טעדא

 קלאב די אין טערץ טען24 דעם אװע;ט,
 װאשינגטאן 1581 ,1 לאקאל פון רוכס

בראגקס. /גווע;ױ,
 דיס־ ענטין כי. װעט ילעקטישור דער אין
 דער צוױשען אונטערשײד דעם ?וטירען

 איז אין צײם אונזער pc דראםע אידישער
 זײנע און דץ,1גא יעקב סון צייט דער

 פינםין/ דײװיד א~ ישלום גאכפאלגער,
דימאװ״ אסיפ און הירשבײן פרץ

ך פרעיס ס. זשאהן די בו ײ׳ ״  ל
או.״ באך ש ק אנ ש ח אינ

 םוז אינתשאגידשאן״ 1לייבא ״די
 ערשינען װאס גאר איז פרעי פ. דזשאן

 רעדאקטאר ער איז פרעי כיר. דרוק. פון
pc טאלז^רס ״אעטעמעשאגאל דעם 

 םאררעכענט װערט ער און דדשומאל׳/
 •ראנ־ ארכײטער אין אױטאריטעט אלס

לעטען.
̂ס אינדז״שאנס״עאן ״די  אינסטײ אן א

 דיסקוטירט בוך דעם אין װערט טיציאן״
pc ״טטאנדפונקט. ארב״טער

ײע־ אבהאנדלונג איגטערעסאגטע אן
 ״מד דער אין ערישיגען איז בוך דעם גען

 דעם פון ײאך, לעצטע םין רעכיגקײט״
יאנאװסק/ .r ׳ר־;דאי,טאר

 יעדער דאס וױגישעגסװערט איז עס
 אוג־ םון מיטגליד טעטינער און באאטטער

 דעם מיט באזארגען זיך ױ;יאז זעי
 איז ביד דעם פון פרײז דעד בוך.
 עדױקיײעא־ אונזער דורך אנער דאכ, 2.0

:sh א כאקיטען טען יזען דעפארטמענט
.1דאלא 2 פאר י3ר,א

מגלידער  אינ־ דער פװ מי
!טעדנעשאנאל

 צום אנשליסען זיד װילם איחר אוי:
 די אין אדער אונױוערזיסעס, ̂רבײסער

 זיך גלײך איהר דארפם סד-טערם, ױניטי
 ױן ןוזיס איז עניײעמר ׳^רײ:ען1ימ
̂קאל ײערמ  «ון יס78 איז ?דער ױגי?ן, ל

̂רםשענס, ^ןקײ^אנאל װעסס 3 ךעו
סם. םע16

אלענדאר?ן רװעגענטליכע
הײ־סקול, אױרװינג װאשיגגמאן אונװוערזימעמ, ארבײטער אינטערעגשאנאל

סטרימ. םע16 ארן פלי*ם אוירװינג

םארטש מען17 דעם ׳שבת
דאנא. ל. װ. ה. — דראמא״, ״די — בײםאג 1.30
בײער. ס. אטא — ארבײסער׳/ די און רײלראודס ״די — בײםאג 2.30

מארםש טען18 דעם זונטאג,
םיטשהאנדלער. א.— צײט־םראנען״ אח ״פסיכאאאגיע — פריה דער אין 10.30
1L30 __ שטאםען פאראײניגםע די םרן געשיכטע סאציאלע און ״םאליםישע ,

קארטאן. י. ה. דר. —

ץ טײ די א ע ױױ ר ע ט נ ע ס
םארטש טען19 דעש םאנט^ג,

 אח c״ss בראיז ,43 סקול פאבליס סענםער, ױניטי בראגקס אא^־ — אװענם 8 30
 די פון נעשיכטע ױניאן טרײד אוז איגדוסטריעלע ,די — סטריט. טע135

 לעהרער. דעגיעלס, מאמארעט דר. — שטאטען׳' םאראײניגטע
 עװענױס. גלענםאר און סטאון ^4 סקול פאבליק סעגטער, ױניטי יראנזוױל

סילוױא — געזעלשאפט״. איצטיגער דער אץ אומענדערונגען ״סאציאלע ^
לעהרער. קאפאאנד,

םארטש םען20 דעם דינסטאג,
 לעבען סט., מע103 ,171 םקול פאכלית סעגמער, ױניטי הארלעם — אווענט 8 30

 ױניאן סרײד די און איגדוסטריע םון ענםװיקלונג ״די — 406 רום ,עװ םע5
אעהחנר• װאלםסאן, טהערעזא — אמעריקא׳/ איז באוחגגונג

רום ם̂ט טע2 איסם 320 ,40 סקול פאבליס סענטער, ױניטי ווײססםאכער__8 30
̂ן - ״ע^נאםיקס״ - 303 לעהרער. ¥ז<לי דע םאל

םארטש נזען21 דעם םיםװאך״
 :404 רום עװ., ט״1 לעבען סט., םע4 פענםער, ױניטי סײד איםט — אװטנט 830

 — אםעריקא״ אי) ױניאגיזם טרײד און איגחסטריע דער םון עגםװיסאוננ ״די
לעהרער. װא^פסאן, טהערעזא

 איסם פארס קראטאנא ,61 • םחי #ןובליס סענטער, ױניםי בראנהם — אוועגט. 8 46
ל. א. — אינסטיטוציעם״ ״עקאנאסישע — 601 רום םם״ שארלאט איז

״ , לעהרער. װיצבערם,
 טריינינג פ־ויקעצ אוהר, 6 אום ,40 ססוהצ פאב. — םענטער. ױניםי םאכער װײםם

אינסטראקטאר. ריטער, לארעטא מיס
אינטעתעשאנאל. »ונזער םון םיםגלידער םאר פרײ איעםרים

אן עקםטענשאן ש דױױז
מארטש טען15 דאנערשטא:,

 טע16 ײעסט 3 בילדיננ, אינטערנעשאנאל דער םו] אוידיטאריום אין לעקטשור א
oa םיז ארוים מיר קריגען ״וואס :איבער צעקטשורען וועט םשעהז םםוארט 

א־נטערנעשאנאל. אונזער פון םיםנלידער די םאר םרײ אײנטריט ?״ ?עבען
 װאם םלאץ ״דעם :םראנע דער איבער םימפאזױם א זײן װעט אװענט זעלכעז דעם
 פארסר װעט ס׳מפאזױם דער באװענוננ.״ ארבייטער דער אין פארנעםט פרוי די

 די סט. םע14 איסט 231 אין ,9 אאיןאל םון ברענטש ליידים דעם פאר נשן
קאהן. מ. םאניא סיס אוז װאלםםאן טערעזא סיר זיינען רעדנער

 פייליש־ ביים צעסטשור א זײן אויך װעט — אװענט דאנערשטאג זעלבען דעש
דר. םט. טע10 איםט 315 איז ױניאז, פלאוהםאכער דער פח ברענםש רום־שעז

נעזונט.״ זייז און ארנײטער ,דער איבער: רײדעז וועט קאדעםיז ס.
מארםש ם?,ץ18 דעם זונטאנ,

 םון רוםס קלאב די אין פריה, דער אין 10.30 לעקטשורען װעט לעהרער, ל.
פסיכאלאניע״. ״םאציאלע :טעםע דער איבער 1 לאפאל

 עדױסיי־ הארלעם איז ריידען לעוױן פאקס וועם — צײט זעלכער דער אין
איצטינער רער םון נעבױ עקאנאטישער ,דער :איבער צענטער שאנאל

. געזפלשאסס

״חאיאס״ פת מיטינג יעהולמר דעו
 חנם אין איז כײטאנ זוגט^וג יעצסען

 בילרימ, האיאס דער פון זאל גדויסען
 ״W אפגעהאילטען סטריט, ילאםאיעט אױןי

 חןר po מיטינג יעהלליכער דער װארען
 גע״ איז מיטינג דעם אויף ארנאניזאציע.

 אײ אידישע נאנצע די םארטראמען װען
 אעטעתע־ אונזער בײםער־באװעגוגג.

 פארטראטען נעװען דארט איז שאנאל
 סאניא מיסס וױיס־פרעזידענטען די דורך

.,דובינסק דײוױד איז קאהן ם.
 גע* באװיזען איז מיטיגנ דעם אויף
 םון םאלקס־סאסען אידישע די אז װארען,

 אידישע די געדינט האבען אטעריקא
 א״ראפע• חרוב׳ע די pc אויסװאנדערער

 מוז װאס אוםן, אן אױף יענדער איישע
 אידישע די באװאוגדערוננ. ארויסרוםען

 דורך געטאן עס האבען םאלקס־מאסעז
 םיז חיילרי דער כייט pn ״האיאס״ דער
 לעןר די אין איז װעיכע ״האיאס׳/ דער
 וױכ״ די םון אײנע געװארען יאהרען טע

 PD אידען די בײ ארגאגיזאציעס טינסטע
 הילפס־ באיליבטסטע די און אמעריקא

 װאנדערער אידישע די בײ קערפעחטאפט
לענדער. אײראפעאישע די םון

דורך־ געװארען באישטעטיגט איז דאס
 זײנען װאס באריכטען און ציםערען די

 אוכד דעם דורך אח גמװארען אפגענעבען
 מיט ערנסט און איגטערעם געהײערעז

 םארשידע־ די םון דעלענאטען די װעלכען
 באצױגען זיך האבען ארגאניזאציעס נע
 ״הא״ דער פון ארבײט נאנצער דער צו

 םון םארשטעהער געװען זײנען עס יאס׳'.
 איז ױניאנס ברענטשעס, רינג ארבײטער

̂ע pא סאסײעטיש לאדזשעז, שוהיען,  א
 גע״ ®יט׳ן דורכגעדרונגען געװען זײנען
 פאר״ די צװײשען אײגיגקײט די אז דא:ק,

 דער צו באצוג אין ריכטוגגען שידענע
 װאנרערער אידישע עלענדע םאר הילױ
ווערען. אנגעהאלטען וױיטער מוז

 איז װאס באישלוס װיכטינסטער דער
 אױוי אײגשטימיג געװאחןן אנגענומען

 ״האיאס״ דער pc מיטינג יעהרריכעז דעם
 םון איםינראנטעךכאנס אן אז לױטעם,

 נאר וחןרען ערעםענם זאיל ״האיאס״ דער
 אפ״ טען17 דעם םאד נאך — גיכען אין

 טשארטער א וועלכער אויוי באנק, די ריל.
 וועט גמװארעז, ארויסנעגומעז שוין איז

 נוײ און אינםערעסען די דינען דארםען
 ״הא* דער דורך װאנדערער. די סון טעז

 געלד שיקעז קקנעז טען װעט באנק יאס״
 שנע־ און ראיעלעז א אויןי אײראפא קײן
אויסגאבען. וױנציג מיט און שםײגער לען

 ״האיאס״־םע־ דער פון באריכט דער
 ,1922 יאר, םארגאנגענעם םאר׳ן טיגקײט

 טעםיגקײט דאזיגע די אז גאוױזען, האט
 איז מס װעז װי שםארסער םיל געווען איז

 בריײ טיל איז ארבײט איהר און םריהער
 םאדערט *ון םריהער װי טיכטיגער טער,

 ״האיאם״• דער אױסגאבען. גרעסערע
 םון דאלאר, מויזענט 600 םאר סאמפײז
 דע־ געדארטט האכעץ טױזענט 300 וועלכע

 און יאהר םארינען םיז דעםיציט דעם סעז
 ארבײט זוײטערדיגע םאר מױזענט 200
ערפאלגרײך. געוושז איז

 גע־ איז קשע איז דאלאר 411,639.40
 סערץ, טען9 דעם ביז געײארעז שאםען
בײגע־ חאכען יחידים 24,969 .1923

 דאל. 198,407.50 פון סוכת די שםײערט
 נעװא־ ערהאלםען איז שוהלען 1027 םון
ארבײטער- 410 דאלאר. 122,618^0 רען

 יחינג^נרוונט חאנען יתאניוא^עס
®e iio ,סי״ *ון יאדוש^ס 023 דאואר 

דײ#ד, 28,806 גשנשבשן האנון סײעטיס
נן צו ̂ון סדסשן ד̂י  iMOjnym דוורפ
̂סס רי װ*חנן ^ ססס ל  (ס8י8נ חור דוו

M* דווילויד סn סון i י י י  ד
a פון חנר n ^רבײ• נרױם%
ijto ,חאמו רמנ, ארנ^נתד חור ארזתז 

jfVi JiH 8 דורד אננענומן fu m n 
 ®•ד *ץ ומחנן אױס^צאחיט ותט סוכמ
V םון לױף i)* ̂אחמ

0rn״p 1922 אין a  *pnroa i 
̂ו y געקומ w .iirowv'O'a

f 1 ײנע1 די םון װינציג i  u p 'rw 'in• 
" פון וױנפיווד — װארען *A m n ia  I

 פאר 63 ליסט, צו םאיען װעיען ךײ
 ולינ8 154 ׳או״נין, pM \vw קענען

 פאר״ דע״ אינער 118 םעחלערעז, םידשע
ז״נ*| ארוס און ארוס קױאטא. םולטער

 איטעראד 403 געװארען צוריקגעשיקט
טען.

 fjrifiiVJ אפגעגענען איו באריכט דעו־
 פרעדדעגט נעמשטײן, ס. דזשאחן םון
 ודi ס א ו ו יעדע א אין ״האיאס״ םון

 פר, סיטענ. on אוץי געהאלטען האט
 רעזיעירפן פרואװטyג חאט בערגשט״ן

g דין צולינ םרעדדענטשאפט טיז iir• 
 איחם האט מיטימ דער אבער געזונט, כען

מר און ערוועחלט וױדער אײנשטימע

 װאריפמת ז״ער אויסגעדריקט אױן
אנערקענונג״

 שטמיק העלד גענאסע פדן »רכײט
געלױנם״

n םון ארבײט on ״ו/איאס״-תאסי־י 
 םון יון ח*לד, אדאל(י גענאסע שאנער,

 געװא- געלױנט שטארק V* ה*לד, מרס.
 ײ נעװארען גןלדכט אױך איו עס רען.

 מנפר• P? סאר סזי יעקכ סר. סון ארנײט
fin סיהרוגג *in אין ארנײט גישער  po 

״האיאס״״-פאנד-קאמפײן.
in םאראײ• רי און רענ ארנײטער 

p* ניגטע n v האכען געוועדקשאסטען 
 דעד םאר אגערקענוגג םולע מקראנען
 קערפעד• פוױי די וואס ארבײם גרױסער
 יי• די פודשען נעםאן חאמן שאםטען

i פאד •רבייטמר דישע n •״האיאס״״נת 
 די• נײתרװפחיגת n צוױשען סיגקײס.

pnםאnדממ• פײז, מוקס ?יד נעםיגען ז 
wmrvmn n• נמראי  nc ivanav0 

f כאסקיז, / געגאסע און טמן l f r n• 
רענ. אדבײםער סון ^npyo ראל

נ״-ערװעוזיםע n זײנען די
:דירע?ט^ן

 דר• — יאחר pc 3 טמרמין א אױוי
 בעדג״ י״ דזשאחן כערקאוױץ, במרנארד

חעיד, ידאיוי םרידסיז, איזראעי שםיץ,
 חרכ ימ?פקי, העריס ?אםעל, נײטען

o למאן דזשארזש םרנלװת, in w, גיי״ 
n» ?אנ^ססאן pא שאנסתלד מעז M 

סמעי.
באס״ דזשאזעוי — יאהר צוױי אויוי

 עיים פײן, מאקס סאזעסאז, נ. דר. ?יז,
עפשםײן. לעוױן װ.

 יאחו* אײן pc טערמין א אויוי
סעכדועל^ סעסױעל און ?אװען םאקס

גראסעמ אײער אדער פעדלער אײער בײ פארלאגגט

געשמאק א מים מצה ד\
v אין T ק אר ען י ק א ב ע ג

פריש דערפאר
*

ץ ם א סע ק א ט ב ק א פ ע ג

שםדיב פון ריין דערםאר
»

ט מ ה ע ט נ י ן נ ײ ע ק ר ע ד נ א

i זײן זאל כאקס 1יעחצ אויח אז זעהט n ״רױטער 
מצה־ יהםטע1בא די םון נאמען חגר און שטערען״
יאהר, פערציג לעצטע די 1םא בעהערס
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 וין סיייו יאקיי•, mא;ח סין נשםנצרס
 יראשמל״ אולסןר צו טר׳נגסשצחןן אפארט1

Am״פארלאז׳מ אחןר w "m n m
r, «ײד פאלשט׳ןגדמ פריער, סײ« 

אייך. סיט ס»רשטטגפן
 שוין םיפגע די איי יי«וט, זיך סחמט
נעלײזט<י

ד גיט װייט ev אוינ ז׳ןחן יאטיר  מ
ױ  n טראגספ׳נרס טון פרטג« די נעװען י

 ז«חן (1*4 ײ׳מ, ן mm» אייף לײמן
 נעסעי אחוי ספנליו, גיט איז צס אוינ

 םאר |W ױנז פ»ר נעזינטער גץואגט,
 »זא סון פרפנען *זעלכע t» לפפפלט,
 פאאר » אויןי א<1 נפרפקגמר, ,•ױכט־נפן

פארקומז. דט סצסנ׳ד א םון
 דענפט׳ןן *מינע 1* דייגק, *ױ
 פרינ־ די אויוי <יגט שלעכטע • .וופרפפן

 »יר ימיאניזס. טרײד on םון צ־פען
מ טפסנערט, »יפ m גלױנ, מי  נאליוד י

 *וג• אחן איגטעמעטאגאל, דער צו ג?;
 וזי לפננ אװי )לז?*< ומינפן צו טערשיד

 1» סיינוגנ, חױ פיט אי« י1 *ורןו־ ער
 יג׳פנדןר נײ ארנײט׳נן קאנען ײעיןן די

 » טאכןן |W ארנייט דער פון נרענטש
 ארניי• «ו װעישן ערלױנט זאל יעכדן,

טען.
 וועט פרעסער » t» וימר, 1ני איר

 — אפרייםאר, אלס ארנײטען נעחן נ־ט
» ער »ױנ און ניט. ספן ער וױיל  1 י» 1י
1 ער םענ

 1זײ דטרןי װאם סרטגע, חייפט רי
 סאיידט״ פו( נ*םי< דער איז ױניאן, » »•[

 אײ• פון גפסיל נריוערליכעד דער ריטעט,
 on אײנןר טרײען זאי סען ta נינת׳יס,
 «ר*0 ניט הןמױיטערען, דט צװײטפן

 ײערען זא< םטרסערט, כאר טרעםחזן.
 שטרעכונג. איין אינטעחנסען, אלעסצנם

 פון נמנש׳ס וױ פייען דט ייד יאםיר
 סעמכערס װי נאר יאפפלען, חננעיפ»רש

 *<«״ וו»ו מרפערשאסט, גרױםע אײן סון
 1די IVHO (1N דארםעז אינטעחממן פענם

 אינ־ אונוערע קאנקן דטן נאר |1א איינס,
נעזיכערט. זיין טערעסען
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פרעס״קאםיםע. די

אינסעונעשאנאלי דער פון לאזאלס אלע צו
אינטערגעשא״ דער pD ל*?אלס אלע

 ױניאן ײאר?ערס גארםענט ליידיס נאל
 רעיע• ערװעהלען צו אײגגעיאדען ז״נען
pc :nvw*P in גאטען  iv /ױאס ״ארם׳ 
 אין םערץ טען18 דעם .פארסומעץ וועם

בילדינג. ״האיאס׳'
 ארבײטערשאפט אידישע גאגצע די
 קאנםערענץ m אזיף ערװ>ידטעט װערט

i n  PD טוט װעלכע אמאגיזאציע, ״ארט״ 
 אי• רי 1םא ארבייט וױכטיגמ און נמיסע
 ?א?ען זײ א״ראפא, *רבײסער דישע
 נוײ ניט אזן זמלנסטשטענדיג זײן ?ענען

חילף. nonD האכען סיג
i אױוי n צו ?וטען צו אײנלאדונג 

i n דער ׳בשרא.י אכ. האם ענץ1קאנסע 
 אינטעדנע״ 1דע סון invyivvo אל1נע;ע

 שימ״ גאנצע זיץ *ז ׳ם1 געענטפע #שאנאל
n סימיאםיע י1 אח •#טיע  pc מעם״ 
o in םון on עקזעת*טיזו אל1דזשענע 

 די:ע און רט״״א סיט׳ן זײנמן כאאח•
 דזשענע- די pא צורנקען, pא אויםגאבען

P שיקעז װעט ד1כאא עקזעקוםמו ראל 7 
i צו עלענאטעז1 n ענץ.1קאגפע

ארויסשטע״ ף1ד* לאתאל 1ע1יע אויד
 ווע• פראגע די טאנעס״ארדגונג אױפ׳ן לען
 סאנםע־ דיזער צו רש>י&טyטnט1אD נען

 הא״ זאל לאקאל 1אײע אז זעהט, ענץ.1
לעגאטעז.n דרײ עמועהלם כען

 ;״nyip אײערק ײז1א כאלד שיחט
 לאםא״ 425 ״ארט׳/ pc אםיס אין שעלס

סמריט. יעט

די פװ ״חאיאס״ פאױן הװיסיחננען עושסין שעפפר סלאוין
 םאר- אז סיר פאננעז iy^^y3i«c סיט
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״האיאם״״.
in 'ia פליכט 1אײע טום לײט,1טשמ 

i אץ n ,גלײך! טאקע אוז באציהוננ
:קװיטירונגען ערשטע די זיינען אט

mi ,וי. 215 רסזקנסיז »to .בראססומ, ויט סס• m i10.00 ןרם*ו $
 47.75 סשערסאו סנוסנמוויס^ rn נראדזוי♦. 1572 מ., סימסיד•
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muwNiJ J 7021 א. 43 ,ק« לײול ס »ח ם.  .do, 2000 — ם׳מרסאו
17.2•----סשערסאז •רידסאו, ר ,00 (תW ,MP .« 17 יייו פאדיװגיש .7
inonyro — 140.10 ••לי̂ו ב .too מסע ײ. pvu ,.up hn, 35 ••יאק ♦.

9000 ------------װימממי. י. סס 7021 ײ. &4 סיליאײ, מריס
מ. 7ס7—ססש י,7«די ױו ווייקינס •גדערם* םאר (גאמתלס ו

120.63------גדןחןרסאו ינ,7נ חײסאז ארנײס). שסונדע ז7ה*ײ
̂נמםײז u 1 .7וי7D1 7—2420 ,נר»ס וו rn 45.00 ר,9סנײר — fnonfro

 iwtitto------2500 יס,7ײ ססריס 7015 װ. 10 נערנסילד, ארסור
 2225 רס)7וסינ*ס tmnTro מחממסײו, נרסדװיי. 1«2 •ל״ישסײן, ס.

tffoomoe »2246 — םשעיסאז ר,7לד*7• נ. סס. 7029 יו. 255 מלערסאן, ױ 
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 1500 רמו7ס׳» אימרס סס. 7097 מי 122 נרעגסי?, »וז ':ר99ל*
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m um 25 דזמארדיסץ. ♦. סס 7027 מ 45 ׳י7י70 אחUW — mtriTro

up piu*p vsrtftm , 20.20----סשזןרסאז םיממײ. .7ײ7 סױרסל סס
wrt .גױ.7ײ7 7ס7סנ»- ססססערדאס itonTro ,njminr------4100

20.00------רס»ז7סס תז*ס .eo bom װ. יג ײעגי, *וז ראגיגסוױץ
vrnp\ 2051 ----סשערסאז ר,7י«70 סס. 7022 מ. 147 סיײינצ. און

irvmjuo .®מנו up, רוסיזי,7יאקאש 7ײ7 ססמסרד ססג r»oo monTro 
imnTro ,\uutyup — 21.21 הארי סס 7«ס װ. H4 קס״ קלאמ מסווי

7. 0 *n  o u v r מו .7ײ7 סעדיססז fmnTro .rmy------24 32 דז
mw’rtMrro----12.22 י jm• ממסרסוז toe ,5700 o״e» נרמלין

pypל,7סס ריסאל v n. סם 7023 ». 40 ב״ toh•; 12.20 יװ,7ק — .ro 
j 41 יזיו7י נסתי ^dcthp no י onto do ton ,ח  97J7 — ro ױוי

vm*w ױז uo ,m ovpfpvt .ח ii jo  — twnrre ,wpwup .eo yon 
no o  o ,כ im .מ ram 2310 ?/7• דזססו ססג — — — iBtnjrro

 18.83 — טס פרידסאן, כ. סם. to21 .nas ,rv»»o no הססססו ©*ןױזיז׳
 27.40 םסערםאו רעיוי, onto סם. 7027 װ. 124 למקאססאו, אוז ת7צכ7יד7ז

50.00 — םסערםאו םסארני״ םאקס סם. 7017 יו. 33 ר,7נסלדסיינ יואים
15 55----םסערםאז לידסיןי״ ח. סם. םע21 א. 41 באז, אוז האםסאז דזש.

10.30-----ססערםאו דאשיןאף, א סם. 70137 א. 276 כראס., ס*ראגיק
7.29 יסאז7םש •אסהא, אלעהס סם. 7025 וו. 142 האוו, מום נערנחארדם

26 24 ----משלרםאן לאהס ל7םי7ס סס. 7018 װ. 6 נױסאז, אוירװינג
21.60 (•רעסערס) טשערסאו נססייז,7באר ח. כרסדװי/ 1372 קליפססײז, ם.

2000------םשערםאו סוםאז. חאר♦ סם. 7ס2§ ײ• so ,movuv אײזיק
 23.73 — םשערםאו רער,7ס ה. סם. 7025 װ. 147 דזשײקאני, אוז סארנסייז

 23.75 םמערםאז חיסנער, טילי• סם סע25 יו. 61 אכעסאז, אח סקסײ7ל
15.45 — םסערםאו םארנער, אײנרעהעס סס. טע20 װ. 143 בראס., סאלאמ

15.50----טסערםאו האפםאז, ב. סם. םע30 א 34 הערםאז, אוו י7חאט
18.50----------םשערםאז עײזיז. dto סם םע24 וו. up, 19 נריו ס.

 13.00 ססערםאו מזסד«ז, אײכרעחעם סם. 7ם8 װ 31 ססוירז, או« ר7ניאז
 ro. 19.43 4נכער7נארם ס. סם. סע28 װ. 140 סוסאז. אח בראס. חאסנער

 6.15 םסערסאז רנ,7ראזעננ סם. רי7סאנםנ»ס 7» סטע«י. ססיס דוסזירו•
27.73 — טשערסאז םיעסאז, סעם סם. 7025 וו. 36 ראװיסץ, no נאםהעײ
2069 ----רםאן7טס רוניה ם. סס. נזע10 א. 58 חאלסערן, אוז נעםינדער

36.58 --------יסאז7טס נאװערטץ. ב. סם. 7025 וד. 130 בראים, סאז
54.77 ------םשערםאז ניוםענםאר, עווע. up, 505—707 יזיאוק קראוו
63.10------טשערסאו םײז, ס. סש. םע25 װ. 48 דרעס, םעיר סאני

873 —----טסערטאז װײנססײז, ס. סם. סע21 ױ. 154 נאסעסםאז,
 11.00 — — טסערסאז כאדער, ם. סם. םע21 ױ. 15 םאסהאוו״ץ, נארגעם

 36.90 טשערםאז אײזענססײז״ ה. סם. םע25 יו. 106 ״ up היאוק וואסחינס
, ao קיױק ססײם up .15.00 — םעערםאז 4ר7װײזכ חאדי סס. 7022 וו 
2001 — םשערטאז געלמא̂ס ב. סם. 702«װ. (00 ייכםענםאל, אוז האכער

13.73-------רםאזpro בעםער״ .vn ײענױ.7 סע5-״144 לסאנד.7נ
us>Py 126 קאוט , up .22.55 ------טשערםאז גיםעיסאו. סם סע22 וד

12 00 ----םשערםא! ס«ילסאז, סט. נת23 א. 40 «ארטסע:ם,7ד סקוירם
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!קינרערלאד קדנע ארימע ו\ עלפט

££׳•

צו װע;גדיגנססערדעו

®י*
יהג.׳/

 פון ייעען
 איױכד אדער דא^ער, »אר א אידען א

n איז ט״ער, א איהם ביי רופען  iv- 
 ;ע־ טרױעריגע א עפעש איד.ם צעהלען
 וױרקליד, און יתום. א װעגען ״פיכטע

 הארצר״סעגד מעוזר זײן דען חען װאס
 גיט האט װאס קינר, ה״דיאזע א וױ

 דך זאי עכ װער ניט האט )הײס לױין
 איד״שע דאס אומקוקען. איהם אױוי

 מיט 8א זיך רופט הארץ אננעוױיטאנטע
 הײד די פון לײרען די אױף רחטנווז

 אונז כײ װאיזסען עס און קינדער ראח
 אג־ דעם גאך אײ;ס יזיגדעד״אג^טאלטען

דערען.
 ;א־זעגטער אבער זיך יןוקעז טיר װעז

 אינטערעכ דער אז א״ן מיד זעהעז צו,
 הינדערלאך, די אין נעמען מיד װאס
 ׳עױז, און היאוי גאו אוגז צו יזוטען װאס
 גאך־ אױבערםי״עכייכער. אן זעחד איז

 דאיאר אר8 די אװעס גיבען מיר וױ דעכ
 אױף דיאאטען װאס ט׳עאריטיס, די צו
 ״באדערען״ קינדעד, פאר אג׳צטאלנתז די

 אגגעא/ד דער כױט גיט מעדזר זיך טיר
 פאר קלאר זיין עס דארוי דאך נענהײט.

 אױםריכ* זץי װעט װאס אייגעם, יעדען
 אעבען דעם װעגען םאדטראכטען טינ
 א;* די וױ :אכדעם הינדערלאך, די םון

 בא־ מיד אז ארייז, זײ נעמען יטטא^טען
 נעכען או;;ערעכטיגקײט נרויס א נעהען

זײ,
 מ;גע ארי־ין נעטען אדעטאלטען די

 און אי״ט, יאהר 5־6 םון קינדערי״אך
 .16 יאהר א װערען זיי ביז זײ האלטעז
 אין קי:ד א זיך בענענענט װען זעאטען

 אױסערליכער דער מיט אדעמאילט אזא
 אינעזונרעיט ילעבט יזינד דאס װעלט,

 דעם ײע:עז װײסט עס װעלט. דער שון
 אן געהט װאס עקזיסטעדז פאר קאמןי
 עכ ביבלאך. דורך נאר נאס דער אויף
 זוכען װענען באגריף ל'יז ניט האט

 ;פארהויםעז און קויםען װעגען ארבײט,
 דעם צו צונעװאוינט :יט ווערט עס

 פאסיליעך דאס װאס זעלבסטאיפערוננ,
 לןײן נים קריגט עם םאדערט; לעבען

 עס ;אויםמעריןזאפקײט יערזענליכע
 נאך רעגעלען געוױכע נאך לעבעז מוז

 ;יט מאסען, פאר געםאכט וײגעז װאם
 פארלירט עם ;אײגצעלנעם דעם פאר
 אײגענשאפטען. ■ערזענליכע זײנע אלע
 איז, אל״ו םיז ערגער נאן װאס און

 םארבינדוגגען אלע םארלירט עס װאם
 מאכט עס װעלט. אויסערציכער דער מים
 אלטע די און םרײנד נײע קיין ניט

 עס װען איהם. אז פארנעסמז פרײנד
 אזוי עס איז אניפטאלט םון ארױם אומט

 א צװישען עוםה׳לע אונשולדיג אן •װי
װעלף. סטאדע
 oy איז ? גערעבטיגיןײט דאס איז

 קינד, א אז ערװארטעז, צו אויםריכםיג
 אנ־ אז איז אויםגעװאקסעז איז װאס

 ?&טזד זײן ״בא^סעהן יןענעז זאל ׳שםאלט
 גע״ האכען װאס ,tycrjyo צװי׳פמז טעל״

 און ביכלאך אין ניט לעבעז דאם לערענט
 ערפארונג? טעגליכער םון נאר רעדעס,

 זיך זאלען מיד אז צײט, ניט עס איז
 נאר טאן.ניט טראכט א און אפ׳פטעלען

 אוג־ טאן דאדםעז מיר אז דמם, װענען
 דאלאר פאר א נעבען דורך םליכם זער
 אנ־ נרױסע םיז אויםביילדעז דעם םאר

 די אײנ^לינגעז זאיעז װאס
 הײמלאזע די םון •נים׳ער רחםנות״דינע
 אונזעד װענעז טאקע נאד קינדער^אך,

 ערציחוגנ, אזא גאבעז צו זײ םליכט
 נאר־ אויסװאקסעז קענען זאלען זײ אז

מעדפעז. מאלע
 די אויןי קויןט עולם אידישער דער
 קינדער די װעלכע אין געבײדעס, נדויסע
 װאא״ זײ װי פונקט פא^צפאדט, זיצעז

 םארברע־ געםערליכע עפעס געװעז טען
 צװײ האלטעז ניט טאר מען װמלכע כער,
 אן קײעלעז און םענשעז, אנדערע * ״עען
גוטהערציגקײט. אײגענער זײער פון

מענ־ אײנצעלנע םאראן זײנען דאד
 נרויסע די אײננעזעהן האבען װאס

 און קינדערלאר די צו אוםנערעכסיגסײט
 םארמד צו טיכטיג איצט ארבײםען זײ

 די װאס אױםזיכט, סארמ דעם סערען
 באװענוננ שטאדקע א קריגעץ. קינדער

 אנ־ די םון קינדער די ארויסצונעםעז
 נאר־ צװי^ען זײ עייןען און שטאלטען

 אנגע״ איצט װערט םאםיליעס, טאלע
 דער םון בייורא״ ״האום דער בײ פירט
םאסײעםי. נארדען שעאטעריננ היבור

 סאסייעטי די אז איז, אינטערעסאנט
 בעםםע די םון אײנעם אויף אליין האלט

 דעד איז ניט-נאר יױנדער־אג׳טסאלטעז.
 מאדעל דמר אלס באװאוסט אנמםאלט
 אםילו נאר יאר^ נױ איז אנמסאלט

 מטודי־ אהין מען קומם אױסלאגד םון
 הינ־ די װעלכע םיט םעטאדען, די רעז
 דאך ערצױנעז. דארטען וועחנן דעד

 מיט אז לואיסאז, אדאלוי םר. זאנט
 יע־ ארויסנמישיקט ער וואלט פארגעגיגעז

 מען אויב אנעכאלט, דעם םון קינד דעס
 •רױזאטע נענוג ?רעען ג/ןקענט וואלם

 חינדער־ די זאלעז װאס חײםעז, אידמזע
 מעז װמן זיך. • צו ארײגנאחמעז לאך

 ײאם מאז, א רעדט ראס אז כאסראכט,
נדח אוז צײמ טיע< אאנפגאמנן וזאט

 און קיגדעי, םון װאזז^צטאגד דעם פא-
 דעס אין נעבײדעס די פון פיעי־ע דאס

 טיט ער האט אטעטאלט וי״עזענטוױי
 טען טוז אױפנעבויט, געייט איעעגע דיגע

 צוד^לען. •צט^ײו װערטער זײ;ע צו זיד
 װעיט דער אין גיאט ניט רעדט ער

 אזא אין אפילו אז ױײסט, ער אלײן.
 א סען יוען אג״צטאלט װאונדע־באיעז

?t » דין צו ערציהען ניט ?>:ר :n מיט 
יענמן. װע;עז נאגריף פאלקאטען א

 צו איז אמטערעסאגט באזוגדערס
 װעגען רעדט נאראטץ סיס וױ הערען

 םאר״ איז נאדאט*ו מיס פרא;ע. דער
 דער פון ארנײס דער פאר א;טװארטליך

T האט װעיכע ״האום־כױרא׳/ I גע״
y: צו אױשגאבע די •עטעיט y tv] רײ• 
 װאס קיגדערלאה די פאר הײמעז װאטע
 ״זעהט הײם. אײגענע קײן :יט האבען

 יצרײבען לינדעילאך די װאס ברתןי, די
 געפײ זײ װאו הײדען, די אין טיד צו

כריעף. אײז איז אט איצט׳/ זיד ;ען
 נײע סײן ייעכ זעהר האב ״איך

 ?ײקעלע א כיר פאר באלט זי טאנטע.
 מאכלע מײן וױ אזוי ׳פר״טא; יעדען
אינ־ א יערײבט דאס נעטאן׳/ לאט
 מאכיע װעכיענס ^ט, יאהר 6 ׳:עיע

 ער לןראגק. יא-זד כעי4עטי »ױז’ איז
 די נאר װאו אױמנעװאלנערט זיך האט

 באראטץהאט כייס ביז עה. אן האט װעלט
 א מיט איהם פאר ה״ם א געפונען

 דעם אין מאטע. אידייטער גוטהערציגער
 ײער פרױ, די •טרײבט בריע,־• זעלבען

 הויבט ״טיכאל קיגד. דאס האלט עס
 אנ־ אין או:ז. צו צוגעװאױנען אז זיך

 דער^רא־ ׳עטאדק געװען ער איז הויב
 געםײגט, אױס, װײזט ׳האט עד לען.

 אפטאן איחם מיר װעלעז אט־אט אז
 נאר ער זוכט איצט ׳ציעכטס. עטװאס

 אין מיר סאר לױםעז צו נעלענענדױיט א
 עטארק אן א*הם הויב איך ניאסערי.

האבען׳/ ליעב
 די ניט *ציקען מיר װאס ׳דעם רורך

 אניעטאלטעז, ■רױואטע אין קעדערלאך
 זיייגע אלע לױנד איז סיר ענטוױקלען

 ליעבע, ׳עטרינען, גײסטיגמ ׳עעהגע
 העלפען. צו פארלאנג א דאגקבארקײט,

 קינדערלאך אונזערע האבען דעם חוץ א
 כאריחרוג; איז קומעז צו מעגליכקײט א

 אינסטיטוציעס הולטורעלע אלע די םיט
 קלובס, םוזעאוסס, לײברעריס, די װי

 זיך באגענענט עס וג ז. א. לעלט״שורס,
 מײגונ־ און ממנ^עז םערשיעדענע מים
 ענט־ צו מענליכקײס די האט ov נען.

 זעלבען דעם אין גײסטיג זיר וױקלעז
קינדער. אנדער װי פאניער
 פאר בעסער עס איז נאר ניט און

 אץ זײ שיקעז מיר װען קינדער, די
 אויך איז עס נאר םאמילי̂ע פריװאסע א

 דער םאר םובה ריכםיגע די אםטטאל
 לעבם. קינד דאם װעלכער מיט פאםיליע,

oy װאס םרױעז, טויזעגדער דא זײנעז 
 אױפ־ גוטעס oy«y נעװאלט װאלטעז

iy אױף םאז i .אבער זײגעז זיי װעלם 
 הױז אץ םארנוסעז צו אדער ארים צו
 רyרצyה yרyזײ צדקה. סך א טאן צו

iy:^r נא־ דעם םיט אננעםילט אבער 
 cyw? אויף זײז צו םארלאננ טירליכעז

y* צו נת א iy o םאםיליע. זײער חוץ א 
 נעלעגמנהײט yסםyב די האם פרוי אזא

 און ארבײט. ^זמיס נאבעילע א טאן צו
 קינדער 300 װי העכער האבען איצט

iריװאטy .מיר באצאלען נעוױם הײמען 
 װיכ• רער נים איו דאס אבער זײ. פאר

 די װאס ארבײט, די ■וניןט. רyטיגסט
 קיג־ yרyאונז םאר אױוי טוען םרויעז

 הא- מיר װאונדעדבאד. איז דערלאר
 םרויען מעהר איז ^yo או נאר, פעז
י1אוי אפרוםעז זיך װע^עז רyנyמ און

 קעדער- אוגגליחלינע די פון וו(י דעם
 און חױז אין זיך צו געטען זײ און לאד,

" ערצידען ^;יער. גאנעלע וױ ו
 ״חאום־ דער צו ל-יוו|רט1•אסט׳ א

 װעט קטריט, ט^47 װעסט 146 נױרא׳/
 איגפא-טאציעס, אלע ברײנ^ן אײך
 נא׳ דער אין רעלפען װילט איהר אױכ

ארנײ^ נעלער

ױניאו הראוסמאכער די  חשאניננ אײן שסעלס
דעפארםמשנם

)1 דיט פון ך^יוס

 יןלאוקסאכער דער פאר ;ױט-ג
̂א- דער זמלנסטפאר^ט^ײיד איז  דזי

 -גרזנסע א אל״ז וױיטער װאס װערט רyנ
i אין פאקטאר רער n ,ױן איגדוסטריע 
 חאנען זןל ױגיאן די גויטיג איז עס
 יואגטראלײ צו פא״עינערי כאיפטיםטע א
 דז׳צאבערס n םון ארכײט די דאס ̂זyר

 מדאךנא־ אוגטער װערען געסאכט זאל
ײ יי זײן װעט דאס און דעגוגנען.  י

 רע״ נײ־איענעיעטעלטיעז דעם םון כײט
ױגיאן. קלאוקםאכער דער אין וארטרעגט

 דעיאדטטענט דעם םון םוגחציעס די
 הױיט־ םאר׳פייד^־טיגע. זײן װעאעז

 רע- דדעאביג: דער װעט אבער rכלyז
 צװײ מיס םארגעמען זיך נטyנארטמ
 די אז גאכצוזעהן, ^־׳עטעגס, זאכעץ.

 געיפיקט זאל דדפאבערס די פון אדבײט
 דעם לױט מדאךיפעועה איז ;אר װעדען
 ראבען דז׳פאבעלט די װאס נ̂טyא;רימ

 אױפצױ צװײטעגס, ױדאןן דער מיט
 געהן םאמארען ניט ?אל עס •אסען,

 װאס ארגײטער, די םון װײדדטעס לױיז
ט^נ־קאג״ די איז זײנעז

 דאס װערט עס װאו ^y*ytr טראקסינג
 דז^זא״ די פאר ארבייט נעטאנט רוכ

 ח(*#רט״ דער ׳הײסט דאס בערס.
 גע־ א װען אז אױפואסען, װעט טענט

 םארמאכט סאכ-קאנטראקטאר װיסער
yp ?ײז ילוצלינג in r, א• דאס װאס■ 

 ארבײ- די זאלען ׳?עיםעז נאר גיט סירט
 די װײדז^עס. קײן טאראירען ניט טער

 װערען געוזאלםען װעלען דז^אכערס
 וײ פון װעט עס און פאראנטװארטליך

םגעסאנט lin* װערען א̂ו y ,זואס סעגט 
• יץסט. ארכײטער די

 א האבען װעט װאגדער ברודער
 סטעף דער עג״עען.5 6—5 פון סטעף
 כיזנעס״ v:y5m פון אי fnyor«n װעם

 נוכחאא- געשולםע סון אי אײדזמענטס,
 װאס מעג׳&זעז, אקאוגסעגטס, און טערס
 װאס װיסען, IV נ י ח ע ם זײנען

 די םיז ביכער ־ די אין זיך טום עם
 זײן װעט עס װעיכע אויף דזשאכערס,

 שי• די אז פארדאכט, סינדעסטמר דער
 ?»א■. ניס״ױניאן א איז ארבײט די קעז

 דז״עאבינג״דעיארט־ דער חײסט, דאס
 די קאגטראלירעז דארםעז װעם םענט

 אין דזישאבערס די םון אדנײט גאנצע
 אז טײגט/ דאס און אינדוסטרי, דער
oy װyנים ארב״ט קײן איהם ט y^nyt.!

 איבער״ עױן האט װאגדער ברודעד
 נלײך זיר האט און אםים דעם נענוםעז
ארבײט. רי אײנ׳שטעלען גענוםעז
 זײן אין נלית איהם וױנ^ען מיר

 y^^ דאס האנען סיר אמ̂ב נײעם
 ריכטי• דער זײן װעט ער אז נלױב^

 מיט ■יאץ. ריכםיגעז אויפ׳ז מאן נער
 פון רםארונגy פיר־יעהריגער נרױסער זײז
 ױנײ קלאוקמאכעד דער אץ ארבײט דער

y’rw מאס גרויסער 1דע מיט און אן p, 
 זײן געווײס ער oyn באזיצט, רy װאס

ארבייט. דער אין ערםאלגרײד

ם ר ױ ק ח ס ו א ן מ א נ ס ן ח ו

23 ל8ס8ל יוניאו
ם א קז ר ע ט « ד I א

ע ל ע ג ע i ר m b ן ע ג ע ט י ם

װערען ««געהאלםען וועלען

םארפש םען22 דעם אװןנט, דאנערשטאנ
און און ד 0כילדינג. פארװערטם אין — ט

ם ק אנ קאםינא לאנדאן — בר

פון םאיכט די איז עם םארהאנו־לעז. צו זײן ײעצעז םראנעז װיבט־נע זעהר
מ־ט־ננזן. דיזע באזומן צו םיסנצידער די

לאסאל נאארד עסזעסוםיװ

'1 !&•׳']־

 נעןראל מאנער װײסט
גלענממד שסעחט טיא וילידןר אץ סטרײק

.)1 ״ט1 פין ;׳פלוס
 '8י^ ט׳־צד עלטי■.•וי«ו*eאנו,{ נע1׳׳ װ«ט
ט«;.

 ז>י* *iriy•* ט.«'ט«yftvi יי «װ״#«ן
tv *8»' ד• v r rןן8א» א״  ptH״n-׳

 אינד׳וױיזןל״ tfvovov ה<ונ«ן מ׳ןצנ׳ן
 טא) טוז׳ןן אויר װצל׳נן דאסמלנימ און
 אטאטיאײ* ד«ר |ie צייטע »נר«ר די

m, װ«ל«ן «ײ אױנ i״r>j| נ«ן״גאטי 
y וײעוע trr•\ אר* חאמןנמנטו ריט 

 װ״נ׳ור איט׳ו די ר־ס גיט »ון נײט׳וו,
I יײ נײ סח«נ«ן װ#ס

 א#?ר טצנליר גינ«ן, אי) גאר איזא,
«י װ«ט װאן־/ יוורמנד׳ן די ׳צױן  סטרײי) י
 *מי• יי און טראינ׳וי,8 איננאנצעז זיין
 סימ ד«ס ון6 *רױסנצחן װעט *ן
 י י ר ד on* pc *ן’ױנ רענטיגער א

ד נ ע ז י ו . ט ר » ד י ל ג ט י  ס
 זיך יונ־אן די װצט נ<ונדעם ער׳»ס און

עי vsv’ iv איינצידױ׳ז נעוזרצן  #וז ׳*ןי
אמן װ^ס ׳נ«וסעס אסאסיאײ׳ןוןון די  י

 אלט* י׳ #טר *צע»ער" ״«»ען נליינ׳ןן
 ))(יט״.־ור«ר8ס*(י די וױיל װ״נעד,

 '•#דיי ׳|8׳jv ד<ר סיט סעטלאן װאס
, pm׳» יייאחן גרעסערן im אד 9#ד  י

 אין •וױנ״טער •עטענטע ר.«וס די ־ואמ,
זוין *רנ״טןן וזװעח סלע נעהן טר״ד,

im*׳irov יי e.
אויסנעצ״נענג/ «ויז לאנע די *לזא,

 יחןס• איז װייסט נראװ׳נ אונזערע און
 ׳טױן זיך ס׳ננען םילאדעלפיע פון ראכער

 •VV דןס טיט נראטוליױען נאוו״טעגט
 •יניאן. ז*י«י 1פי זיג גרויסען און לען

 וי״ס* זוונזצר אױך זיו vm נראטולירען
v ד«י וײזבעמ, וזלי ירעױדענט io• 

 ו(ױ»ד ,״n ױדאז. יענער סון דזא«ר
 אויך ןןזױ און סטרײי/ דעס (is פיהרער

 ד׳ור פון סיסנלידער טעטינע אלע די
 נאט׳י״ אקטיװ זיד חאנ׳זז װאס ױניאז,

| לינט מ» דעס י'  .1«יאגס-לאסי״9ז’א
 נןװ** ג׳ןדופע) איו סטרייק רצר איידער

כטר״ק. יפס יי) נאנדעם pit רען,
 חזר צו אופ זיו יןעדמן *דנייטפר די

 יענןױנג באוײס׳ונדןר א מיט ארנייט
 toot‘:, דאס «נ«ר װיית׳טעס. אין

 ו״ןלזןו די װאס »•«, זײערם נעוױנס
 m ,vtnnov V האנ׳ןן װ־רער איצטןר

 •דאל וױדןר װעס װאס יניאן,’ מכטינ׳נ
 איו אינטע״ןסןן י״ערע םארםײדינפן

r;■« זייז ■ײיתד װעלעז די ײטס 
 יוני• אונםןר ארנײטען און פארא״נינט

 װי• י־ז הפקרות די כאריננומעז. אן
 דזד דודך נןװארען פארטרינפן אסאי ד«ר

ן אייניגקייט םון ם«כט
 tie דרעגמאכער און װ״סם נריײא,

 װי- »י»מר זײס ייהר פיליחולפיע!
 ארנפניז־רטען םו| רײהען די אין דער

װעימ. דער פון וראיעטאדיפט

ק או ע קל ר א ט ײ ר ע י מ- א  מע
ס ר ע ל ב א ק א ל ץ 1 סו

 אוג- פון קאסיטע עדױהײשאגאי די
 פאממגרמן דעס אנאגסירט יאקאל זער

 הײגםינער סאר •ראנראם עדױקײיןזאנאי
 ווא- 1561 #רומס קיאכ אוגזעחנ אין װאר

 חטר- איז י»ח בראנתס, עװעגױ, שיננטאן
 -106 איסט 62 סענטעד, סאשעייסט לעם
סםרים. טע

אר י ם ר ד ע ס ק נ א ר  כ
: ס ר ע כ מ y ס

 מערץ, טען16 םyד ^נסyאװ פרײטאג
m  oyn. 18 רעדאקסאר קאהען, ױסןי! 

 ילעקםמױ יעטימע״, ארכײטער ״םרײע רyד
iy איכער רען i אוײזער ״די :טעסע•

̂ילוצימ׳/ רוסי״עע די און yקאמונ רעװ
 וועס מעדץ, םעז17 דעם אװענם, שב\ז

 אײ דיסקוסיע א ןyאײנילײט רוכין מ. בר.
 קיא• פון מעטאדע ״די :טעמע דער רyב

ױניאנס׳/ אמערייזאנעד די פון קאמזי סען
 ל. וועם איהר, 10.30 סריה, ?ונטאג

^yפארטזעצ חרערyמון קורס זײז ז >pf- 
״ארכ״טעד : jroyu יyi אינער ציעס

•סיכאלאגיע׳/
אר ר ם ע מ ע ײ א o ה n•

: ס ר y ב
 1050 םערץ, טען18 דעם זונטאנ,

 א נאך געבען יעוױן ם. םי/.װעט אוהר
tm ״די :טעממ דער iyo^ יעקט״שור

נעזעי׳שאסט/ הײנטיגער דער םון נאםיע
ב לאק. קאסימע קיי^ז^גטלעדױ

ען ר מי ענ עז ר אן ® מ ד ע ש ט ־ אי ש

ס א. ענד ה. פון ארני־טער די סיר,  װז
 אויס דריפזע סט., טע31 וועםט 120 קא.

 ■*MS' אונזער n ראנהנארשייט אונזער
 יי־נאוױץ, ט׳שארים נרודער נממרםאן,

 צ״ממן אין ארכײם נוטער ?יין םאר
 א t'M א■7 אונתר מטעלענדינ םםרײס,

 jrroartrHt סיר *<ן *ו׳פטאנד נוםען
 סיד אי| מדאל נאידענעם m טים איהם

 ., מרפזי^ װימתו־«ז אויך איחם ײינעען
 דדפייפ זאנד, .ניאפס לעוױן, בעני

מ דדפאו א*ז ?דפנפילד ײיגז : נ
4י*כדי״
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 פעססאיא־• און o'i'gjgi'■ pe הענגער
v׳׳o ׳עיסות j w n  • njnrn pe

f* םרי^ייסען סך m מען דאח• ?ינדער i 
 ווימ״ םעיד אין גי׳זזולאר ײי |ftg< )מן
pg w זייעי ;ע; ^osgt «דן בען. fV ’g 
 rig זײטינ g *ge pg םאדהױיזנע ויך

tn vw roM ft'roM  m ptw eig.
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pg egi נפווען pg ױמג®- רעד 
i f  pg e rg, 7 וױ ,ifW fo  fig•י

 *פלימר״, — טעספינעי ,pnguyt כמר
o — ifo«nf j  ef egn׳ro  ptg , in,־ 

pg ijm ער egn tge )]now א r *|gi 
gr• ,נו, נמרנייס ')nvpv, אױד איהס 

egn די jp r e ln האינ״סויס אױןי ראנג 
cnge׳®|.fe

3.
tg ער b*o ogn׳i ׳פױן צוננ egnpi 

pg ,ifife*egaogp e אתסגקלעתם n 
egn ngMge i ׳»־ n  pg png ראונד
 איהס שפייודמ g ,trvnvrM ויך n י׳מ

e lgw i גegn i f  :pray איחס )Ifeuf 
n און רפנטלפר n נײ  iftrnv מי> jg,״ 

eiyepfiun. װאריסקיים א egn זיו 
onm ליינ אימור׳ן .o«*»nv

n קױע Ifagn דר on>g •נעסי”• 
סעלט.

U א iv *igi עס |fo |p װי און ’p 
 ,pgo ? חןרוױיז*! איחם pg רײחגן,
r וױחור r w  pg מר ח׳שונ׳דימ  איז ני

 די |*gj יי;?|ipp 1 » ביי אז נעשמנען,
 און אנטוױסעלט, גלט סאררצעלען

t v t\ באגעסען סון tnjtoenge pg פ׳ד 
pg ig נאר <«ן i .וי חיעם גטנמן> Igp 
o נאי פען n  vt רײדען pg נעכען w 

 •ואס סיס נ>ט ogn ער tg םאר׳פםעהן,
 שםעחם סער, » ויכען? ב*נעכיעו «ו

 וױיד g pg ,tpanryi ױײטער דארם
 *mnng קײן ויך אויף egn װאס חיה׳לע,
ig אין געםידצ, j igp םראכםען, גים pg

 אויף pg ,n»g כרעכט pg ,n-g רייסט
בלדיז

עט־*:׳. םאר
ריײ־א :נדטזל p'gו״רקס איהם

 די אױי ןיר iv ראונעצען «ר ער ה«ט
 fimg ippn םיט׳ן אױיסנעממנלט ?ניע

 אי״ איננעצע egi דך egn גמװאזגדערס
< נייעם מר׳ן  ג«חט ggga m וואם ע»
if 3gn און ויו, נעײאונד«רם א׳הם, ם׳ט 

ליילאן־. די סים epgjpf(און געװאר^
ogn gam i n אננעהוימן איהם 

 ojyn די ארוננמדנמםען. הײויאו יי
כיה אויסרימונ^ pe ניסױגתרם איהס 1י

in ־ ערogn די אימס fpvt־|g1efjp־|
t ױעען g כײ מי םיונאנדערנעשייצעם, o 

מ״ו פליי• די פרוי p*t סום ער ױען ,‘לז

yrp o  p# rm  un
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liH rS J  D׳T O פון ijn־
 פיל#דעלפיער די פון סטרײק דער

דרעסםײקער.
 טאגו* דרעס סײאדעלםיצר די אלזא,

 דעם פון אגטזאגט ױך ה^ען פעקסשורעו
 nyi םין און ױגיאן דער םון םארשלאנ
 םייא־ םון סײםטי יאבליח פון דירעקטאר

 ארכיט־ אױף ךך םאמאזען צו דעלםיא
י דער םון םאדערוגגען די װענען ויישאן  י

 באסעס די םון שםעיונג דאזיגע די ;יאן.
 צוױי אױוי װערען אױסגעטייטשט קאן

 וױי״ ״מיר :איז ערשטער דער : אוםנים
 צו װאס גיט גאר האבען מיר אז סען,

 םאדערונגען גערעכטע די אױןי עגמםערען
 יױ די אז וױיסען, םיר ױניאן. דער פון

 דאס באװײזע, שלארסטע די האט ניא,
 סװעט־ אסת׳ע זיעען שעפער אונ?/ןחג
 װאס סענט, •אר די םאר ‘דאס שעפער,

 מיר סאסעז ארנײטער, די צו װארםען סיר
 — זאםט ניסעל לעצםע רי ארױס די פון
 צו איינוױליגען סיר ?אלעז װאס םאר סא

 װעט שאגדע אונזער װאו םארהער, א
 גאנצער דער םאר װערען ארױסגעשסעלט

ײ ניויעז אזעלכע נײן, עפמגםייכמײט?  זי
 עס וױ יאגנ, אזױ און נים, נאו סיר נעז
 וןאנען זאל װאס ג/ױעץ, אזא ניטא איז

 ארביטרײשאן, אונז אויזי ארױםצוױנגען
 דעם םון אנטשידעז זיר מיר אנטזאנען

 יאכ־ םון דירעקטאר איהו/ און םארשלאג,
 עםענטליכע גאנצע די און סייםסי, ליק

־וױלט״. איהר װי קלערעז זיך קאגט סײגוגג
v

הםקר־ די םאר ערקלערונג צוױיטע א
 דרעס־ פילאדעיםיער די םון האנדלוגג דיגע

 װא\ש דאס, איז באסעס־פראפיטירערם
 גלױ־ געקאנט ניט אוםן בשום האכען זײ

 ארױסצורוםען ככוח איז ױניאן די אז בען,
 אין סטרײק. א אױןי ארב״טער זײעחן

 אר־ יעצטעז דעם זינט צײם, יאהר דעם
 אנגע- באסעס רי האבען בײםער־קאמי,

 אוכד עס• מאכען צו כוחות איע װענדעט
 קעפר צו ארבײטער ױיערע פאר מעגליך

 בוכ״ אין געהאיטעז, זײ האבעז זײ םען.
 ברױט אויןי װארט, םון זיץ ̂טעביליכען

באהאנדעלט. זײ האבען זײ ;װאסער און
 האבען דערםאר, און ^קלאפען. אםת׳ע װי
 ניט שקיאםען זײערע ווזןלען גענלוינט, זײ

 אסאל װידער םוט נויטיגען דעם האבעז
 זײ האכעז דעם אויסער רעבעאירען. צו

 האבען ארבײטער די אז אײנגערעדט, זיך
 אין גלויבען זײער םארלארעז גאנןתן אין
 נאנצען א אסת׳עץ, דער איז ױניאן. דער

 געקאנם ניט גאר ױניאן די חאט יאחר
 םון סטרײק גרויסעז דעם זײ. םאר טאן
 אױנד געםוזט ױניאז די האט װאכען 26

ארמן, א<ס געבען,  זאלען ווארום טא םא̂ר
 םון רוױ דעם םאלגען \ױדער ארנײטער די

 וועיען זיכער קאםף! צום ױניאן דער
 זײ װי םוםלאז, און דערמ^אגען זײ

 שױן ■יעצער ?ײערע אױןי בלײבעז זײנעז,
 זײער םאריירען צו םורא בלויזער אוים

 גאסעם די האבען אזוי נחיט. ׳פטיקעי
 דער• און דענקעז, געסוזט םייאדעלפוא פון

 ארײנצוגעחן אנטזאנט זיר ?״ האנען םאר
 םיט םארהאנדיונגען וועלכע אירגענד אי?

ױניאן. דער
r

 געםאכט הינזיכט דער איז חאמז ױי
 םיטוואה יעזוסען טעות. גרעסטעז זײער
 םריה־ אוײגער 10 םארטמ, טען7 דעם

 זיתר. צו שעיער, זײערע זײגען םארגענם,
 דורך וױ געוואותן, איבערראעוננ, נרויסער

 דרעסםיײ די «וסט. גאנצען אין כמוןי, א
 סון צאהל דער אין םייאדעלםיא םיז קער
 םאר״ ׳םענש אײן וױ האבעז, טױזענט דרײ

 טרויס ?ײנצן און שעפער זײערמ אאזען
 מקלאפען־טרײ״ זײערע גענעז סטרײס איז

 גאנץ איצט זײן דאררם דאחי עס בער.
 זײער אז מאנוםעסט׳טורער, די פאר קילאר

 אונטער־ ארבײםער רי םאכען צו מעםאדע
 איז װיילען דעספאטימעז זײער צו טעניג
 פױט םאללזע. I דורך און דורך געײעז
 הא״ עקספלואטאציע גרענעצלאזער זײער

̂אדעל• ךי אז אויסנעםיחרט, זײ נעז  םי
 סעהר װערען זאילען דרעסמײסער םיער

 און םיארצװײםעלט םעהר םארביטערט,
 צו סווי א מאכעז צו אנטש^אסק מעהר
ארוים, זיך װײזט עם מפלאםערײ. זײער

 ארבײטער, די בארויבעז וױ םער, אױן• אז
̂ז  דרעםמײסער־בא־ םייאדע^םיער די האב

 םעהר םיט אנדערע, ניט. מכל פײז סעס
 זיײ באהאנדע^ט װאלטען שכל, און םאפט

 װײנינער אדער מעהר ארבײטער ערע
 די וואיםעז מעטאחנ אזא מיט עהרליך. ,

 ביסלאכװײז, אויסגמפיהרט אפמד באםעם
 ארבײטער די אטןווגעײאוינעז ביסלאכװײ?

ר ע םיילע װאיטען זוארים, ױניאן. ^!יי

 כא- די כאיד וױ גע׳טענה׳ט, ארכײטער
dvd כיעוזר ארבז כאחאגמען אונזערע 

 םר״וױ- גא;ץ סעג׳צליך וױיניגער אדער
 די טאיי סיר דארםען װאס צו טא גיג,

 פילאדעי- די חאכען אכער ראס f ױגיאן
 וזאבען די געטאן. ניט ׳עײיאקס םיער
 ארױםנעװארםען טיגעיס^ וױלדע װי דך,
 בלוט סעהר װאס אום ארגײטער, רי אייוי
 נאטירלײ דער און אויסצוזױסגן. זזי פין

 װען וױ רעהר, דאס ׳איז רעזויטאט כער
 ארביײ םילאדעיםיעד די זייגען איז, עס

 װי ױגיאן, וײער צו איבעמעגעבען טער
 דורך געװארען באװיזען קיאר איז דאס
 דך ד׳אט װעיכער קאמזי, גרױסען דעם

 טען7 דעם מיטװאה יעצטען אגגעהױנען
י .1928 ׳כי#רט״ע

V
 זאיען לעזער אונזעיע אז װיילען, מיר

 טאג דער װארוס ׳דאטע די געדעגיןען גוט
 דרעס דעם אין עפאמדםאכענר זײן װעט

 טאג דעם אין םילאדעלםיא. אין טרײד
 קאמף גרױסער דער אגגעהויבען זיך האט
 אינדוסם־ דרעס רער אין ױניאניזם םאר
 אױםחערען :יט וועט קאסף דער און ריע.
 דאס עז.Tטריאומם װעט יוניאן די כיז

 דער אז װערעז,־ םאר׳עטאנען ניט דארף
 דעם אױף זומרען געםיהרט זועט קאסוי

 קאמוי, יעצטער דער װי ישטיעער, זעיבען
 גע- האט קאםף דער ביז װאכען, 26 גאנצע
 םון עוײשעפונג גענצליכער א צוליב םוזט,

 די ניין. װערען. אױםגעגעכעז כוחות,
 װעט קאסןי איצטינען דעם םון מעטאדע

 םון ציל דער וױיל אנדערע. גאנץ א זײז
 דעם איז אנדערער. גאנץ א איז קאמוי

 איס געהאט מניאז די האט קאמף םאריגען
 סיט אגרימענט אן ׳פליסען צו ציל איהר
 אסאסיאײ־ דרעסמײחער זאגענאנטער דער
 רער איז דערםאר םילאדעלםיא. םון ׳עאז

 ניט געװארען אנגעםיהרט ■ראהטיש האםןי
 מאנוםעק״ אינדױױדועיען דעם געגען אזוי

 אסאסײ גאנצער דער נעגען װי טשורער,
 םארשטע־ די אז אבער, איצט אײשאן.

 זיך האבען אסאסיאײשאן דער םון הער
 םא״ דעם םון ארביטרײשאן, םון אנטזאנט

 ױניאן די םעהר ניט אנערקענט אן םענט
 אסא־ כאסעס די װי באשעםעניש, םין אזא

 וױל איז גיט איהר העז זי סיאײשאז.
 דער װערט איצם קענען. ניט סעהר איהר
 אײנצעל־ יעדעז געגען געריכטעם קאסןי

 װע־ װעלכע די, באזונדער. כאס נעם
 אײנ־ א*ז ױניאז דער םיט סעטאען אען

 די קאנדישאנס, ־ ױניאן די צו שםימעץ
 אר־ זײערע צוריקקריגען באלד וועאען

 סעט־ ניט װעאעז וועאכע די, בײטער.
 ױניאן די אז זימןר, זײז סעגעז לען,
 גע• ניט םינוט רוהיגע סײן זײ ײעט
 בײ וועט עס ווען צײט, דער אין בעץ.
 זײ וועלען ביזי, גרעסטע די זײז זײ

 ארניײ זײערע דאס געםינעז, ■ילוצלונג
 זא״ און סטרײס, אין ארױס זײנען טער
 םאר־ קענעז זײ וױ זעחן, דאן זײ לע\
 אײדער ארחןרס, זײערע םיט iripn םיג
 נערעכטע אלע גאכקוסעז וועלען זײ

ױניאךמאדערמנעז.
^ *  אײנ־י ניט זיןי באםעם די זאאען יע,

 זוײ איצט װעם ױניאן די אז שםועסען,
 יאהר א םים וױ י,1פאס אזא םיהרען דער

 ביז וואכען׳ 26 איוזם אנחאאטען צוריק,
 עס אז אזױ, װערען, םיד ותיעז זײ

 זײ ביז יאהר, גאנץ א געגוםען חאט
 כחות. דיערע צו געהוטעז זײנעז״צוריק

 דעם, אויןי ספעקואירען באסעס די אויב
 קאמוי־ איצטיגע די טעות. א זײ סאכעז

 מאכען צו איז ױניאז דער םון סעטאדע
 די םרן לעבען דעם מאוס און מיאוס

 םון סטרייקם דורך עקספלואטאםארם
 װעלכע סטרײקס, דורך צײט, צו צײט
 פאר אונערװארטעט נאנץ קוםעז זאאעז

 מעהר דאס זײ זאצ װעיצכע .איז זיי׳
 לעבען. דאס םארביטערען

••• ׳
אײנ״ די איז מעטאדע דאזעע די

 דאס װי חברדרצײט, אזעאכע פאר ציגע
 פ^אדעי־ איז דרעס־באסעס די זײנען
 ניט װי< און ניט ײעט מניאז די םיא.

 אגרימענט, אן זײ םיט שליסען םעהר
 ערשט דארםען זײ אםס׳ן. אז מיט <ױ

 איבערגע״ און נעבארעז נײ ךאס אויןי
 פענען זאל ױניאן די אז ווערעז, שאםען

 קא־ פארהאנדלען ךײ םיט זועאען און
 קאםוי־ גײע די איז דארום און לעקםיװ.
 םען וועלכע דורך אײנצינע, די םעםאדע

 און שצעכם וױ םיהלעז״ םאבעז זײ הען
די צו האנדילוננ זײער איז עס נידרינ

ץ( רארף דורואי ארנײט^ר, ניט מ
rarm w,) אד*י רער אז י*ר6ו*

 Vi* א V, אוױ, ענמגען ןין ןאיל ײמסטר
י:ער  פילא־ חןד דין, סעד״יז. װעל̂,

 א פאר אנ;עחן dvh סטיײק דעלפיער
 *"* זיןי רעג ער צײט. אננע4* יאנגע,

ױעט כאלד אנער או וױילע א
 אין גיט א-ן , אגפאנגע דף װידעד ער

 דזשענעראל״סטרײק, א פון פארם דער
̂יןס פון גאר  אט דעם, געגען אט סטר

 /1יא עקספלואטאטא^ יעגעם גענען
 יאגג וױ זאגעז, ניט ?ענען ט»ר כאט^

 א;חאיטען, װעט לאט!י דאדגע• דער אט
ר, |pjד♦ סיר אבער כ*  ,יועט iy א? ױ

 זכר חײן לועט עס ביו ענדינען, דט דך
 איצטינער גאנצער דער םון ניײבעז דט

 ביז און אסס׳ן, דרעס־טאגופעקטשורערס
 דרעס־םאנױ א״ן אפילו נל^כען װצט עס

 וזאכען דט װעט װ^כער פעקטשורער,
ױדאךשאי. אמת׳ען הײן

/«  קילאר גאמ ענין דעם טאכען צו כדי
 איט אינז און — אע?ער, אוגזערע פאר

 איהם װעיען נאסעס די אױב גארגיט,
 געזאנט דא זאל — כאנױיפוןן, ריכטיג
 א םיהרען צו אנשטאט אז װערעז,
 געגען װאכען 26 גאנצע םאר סטרייק

 דרעס-מאגוםעקטשורערס גאנצער דער
 צוױי אותד װאכען׳ 26 די װעיעז 8אסס׳
 א̂ז — װאכען 26 סאל דרײ און מאל
 צױ *— נױטיג, דין װעט עס וױםיל םיל,

 סטרײקס •עריאדישע אין װערען טײאט
 דעם געגען װאכען דרײ אדער צוױי םון

 דרעס״מאגופעקטשורער. יענעם אדער
 דט סטרײק צוױײװאכיסנר דער װעט

 צו טאגוםעקטשורער געודסען א כרעננען
 פאר סטרײק סור װעט באזינונג. זײן

 מיט אנער ותיין, אױפגעגעבעז װײילע א
 װאך א אין אז נאשיוס, םעסטען דעם

 צוױי אדער םאנאט א אין צוױי. אךער,
 אסאי וױדער שא• דיזעד זאל ׳ער6ש«ע

 סטרייק. נײעם א םון טעם דעם פארזוכען
אז דער נקיצור,  אז אזעלכער, איז ̂י

 אימער״צו זאל סטרײק םון שװערד דער
 שונאים די פון קעי די איכער הענגען

̂א־ אין דרעססײקערס־ױדאז דער םון  פי
רעלםיא.

/•  םאר איז האסױ־מעטאדע דא?יגע די
 נײע. גאדל א אינטעמעשאנאל דער

 איהר האט איגטערנעשאנ̂א די אכער
 די וױיל אנגעװענדעט, ;יט איצט ניז

 אג״ אז געםאדערט חאנען אוסשטענדען
 חאט םילאדעלפיא קאסזי״סעטאדע. דער

 בא• חאנען צו עהרע צװײםעלהאםטע די
̂כע געגעז סעס,  אגגעםיהרט םוז עס ווע

 און גאריילא-יןאמזי. אמת׳ער אן װערען
 אינטערגעשא־ גאגצע די װי ױניאן, די

 דעם םיהרעז צו ענטשלאסעז איז גאא,
 און סיסטעמאטיש אזוי תאמןי דאזיגען

 איצט כיז האם זי וױ קאמעקװענט. אזוי
 קעמםע. אילגעמײגע איהרע אנגעפיהרט

 צװײסעל, יעדען אויסער איז עס און
 די װעט שפעטעד אדער םריהער דאס

זיגערין. די ארױסקומעז ױניאן
A  דעם — דאטע, די אלזא, נעדענקט,

 טאג דעם אין .1923 סארםש טען7
 די םון אײגער אגגעפאנגען דף האט

 אינטערנעשא- ׳ײ װאס קעמפע, גרעסטע
 האט לעכעגס-געשיכטע איהד אין גא<

 ױ איז קעסםע אלע םון געפיהרט.
 י1קאמ דער אויף איז זיגרײך. ארוים

̂םיא אין  װערען געקרוינט וועט פיאאדע
 ױנ־ דער םון זיג םאישטענדיגען א םיט
שונאים. איחחנ אלע איבער יאז

 װחײם• די פון קאםןש קומענדער דער
ווארקער^ גודס

 צוױשעז פארהאנד^ונגען אצע םון
 כאנױ װהיים־־גודס די איז ױניאז דער

 נאתיט דערוױיא זיד ד«אט םעקטשורערס
 איצט, איז ^אגע די װי און אױסנעאאזעז,

 די םיז סםרײס א אז ?יכער, מס אי?
 אור- אוםםארםײד^יר. איז טרבײטער
 אזעל־ םון רעזו^טאטען די םון םײאענדינ

 קומעז אײנער מוז םארהאנד^ונגען, כע
 איז מאנוםעטטשורערס די אז שלוס, צום

 זײנען אינדוסטריען אונזערע פון םיאע
 מדרגה דער‘ צו דערװאקסען ניט נאןי
 םארהאנד־ ע כ י ל ד י ר פ פיהרען םון

 עס ;ױניאךםאישטעחער די מיט לוננען
 םארשטעהן נאר קענעז זײ אז קלאר, איז
 דעם ילשון דעם ארגומענט, אײן ׳לשוץ א״ז

 זײ װי לאנג. אזוי יזאמף. סון ארגומענט
 זײערע אין ארבײטער זײערע נאר ?עהען

 באינד און טויב נענצליך זײ זײנעז שעפער,
 איז אזוי ארנומעגטען. אנדערע אלע צו

 דרעס־טאנוסעתטשורערס די םיט גמװעז
 האכען געמוזט האבעז ריעילכע נויארס, איז

 םאדערונ־ די נאכצוגעבעז אום סטרײה, א
 טשילד- די םיט אזוי ;ױניאן דער םון געז
 די מיט דרעס־מאנוםעקטשור^רס׳ רען

 װידער־ איצט איז באסטאז, םיז באסעס
 די מיט געשיכטע זעלבע די זיך האאט

 קומט עס מאנופעקטשורער. װהײט־גודס
 ארויסנעװאר־ ■שוט איז עס אז אױס,
 פארהאנד״ נאר אנצוחויבען םיח םענע

 מאנופעקטשורער. אזעלכע מיט ^ונגען
 כל סוזי אז ״«עו<ה די איז װאס װארים,

סטרײקעז. מוזען דאך \ װעט סוזי
A

ער־ נעװען אפשר נאך װאאט עס
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 |i# |l׳l״i• רי to #אר׳לאמט, *ו#י<
finm ו*ל*ן ׳*םיק-ארנ״ט  B « w S3 

a נ*ס ד«ס «װי׳*ען s rc 'i•  s its,-
n o די ד״׳ הןנון n  in  • rs f i 

s׳its o 'ru tm  t, ג׳־וסעוד•,,) ,ns 
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טונר h דאס ערװארטונז,  ארנ̂י
 נאשטיס^ן פון ורט דעם אין
 "*ר1 אױוי פאריאומן דך (אגצען אי|

i ױשר
A

y v i און vv^nv ז״• םאד^רומען 
yj; אס דאךyj^yomn .פאד^רוגג^ן jni״ 

מר  דט יתיאן ח חאט פאריאגגען ד
 נאטעס די וזאאטונן דאןי אןן געחענט,

r א״ן אין ציחעץ, m אין w ' Q 
ן װאאט עס וױ אוױ זיף,  מהאד ד

w ןער ipsfn oלyר v p t 't w פון 
i״jny .פאנפערעגצען ךי אין שעפער 

ד •חנדחנגט כאטײאיגט דך חאכען  ד
 יאי^ר דער אאס חיאלוױט םארים ׳םאן
 םון יןאמיט* א אול מדאן, דעד פון

 איס שדידער נרודער סיט ױדאן^ דער
 דער אן ױדאן רער םון םענעדזשער

 א^כט דך דארום קען סען שפיצע.
 דער פון םארשטעחער די אז דץ, סשעד
 אי״ און טאקטפוא ושכסט חאנען מדאן

 ♦ודאן-םאחנ״ רי ערקאעחדט נערצײגעגד
 ד^װחײט״ האאטען דאך און רונגען.

 סוו דף. װאיןאען א״ן אין גודט-נאסונס
 או #שיוס צום קוסען דט דארוס מען
 ארױסגעוזארי־ איז וײ מיט רעדערײ אאע
 ;יט פשוט פאדשטעחען ןײ וױיל פען,
ון, אנדער קײן קאסף? פון דעס וױ א̂׳

A
 חעכסט• וױרחייד איז דאס און

 סy ווערט y^rsyjy וױםיא טרױמרמ.
 אוג- וױיי #דערפאר נאר פאר^זוענדט

 דס״עדי אזױ נאף ?ײגען נאסעס זערע
 n אז כממט, אױס יןוסט oy צױנען!

 כיאדועסי׳ עםענען געסוזט וואאט ױדאן
ײ איהרע םאר נאר דט אנשסאאטען  ‘י

y w ,בא״ די םאר אױך נאר טיטגלידער 
 לערנוננס• גאך ןײ זײנען אפשר סעס.

 װאאט צײט פון טשןי א אין און םעחינ,
:,אונטערנעהנ־ דאזיגע די  דער גומאסט :

 סטר״יזען... צו וױ כילינער, מניאן
 בילדונג^גשטאא״ אזעאכע ביז אבער.

 די םאר װערען אױפגעבויט װעאען טען
 אײגציגע די או ׳עס שיינט באסעס,

 עפעס וײ קען מען וועיכער אין
 דער איו קעי, דיערע אין ארײנשיאגען

 וױ מעהר דארוס איז עס און סטרײס.
 קומענדמ די אין שױן אז װאהרשײגליך,

 ױנ־ םײקערס װחיעדנודס זײ װעם טענ
r ערקלעחרען םוזען ,62 אאמאל יאן, ip, 

 אזעי• זײנעז פאדערוגנען איחרע כאטש
 גוט זעהר נעקענט װאאטעז װעאכע מן,

 א אהז באסעס רי פון װערעז באװיאיגם
/ קאםוי.

A
 זכות שטיקעא א אבער דא איז עס

 ח$ד די באסצס. װהײם־גודס די אויוי
 א געהאט צײט יאנגע צו א םאר כען

 «י| טאן צו האגד פרײע סאאשטענתנע
 נאר זיר האט עס װאס שעפער, זײערע

 דעם גענראכען האכען םאתואאט, זײ
 ;למקס און רעכטס ױניאךאנרימענט

 ארביײ די םון װײדזשעס די געשדטעז
 זעלטען נאנץ און אונכארמהערצינ, טער
 נױטיג םאר געהאיטען ױניאז די האט

 דט שױן חן̂ם געגען •ראטעסטירעז צו
 עם דערצו. דעראאזעז ניט שיז רײדענדיג

 װהײם״ די אז זוערען, נעזאגט דא מוז
 אײדער, האט, ױניאן דואירקערס גודס
 גרױ• ,שםארל, יאהר ואר אעצטע די םאר
 םזד שאעכטער זעהר א םון געאיטען זאם

 נעמעגט האט דאס און נעדזשמענט,
 נאיי בײזען דעם צו כאסעס די םיהרען
 עראוײ אאעס זיך םעגען זײ אז דאנק,

ײ איז איצט דערסאד בען.  צו ׳פװעד ז
 םאדערונגעז ;עשטעאטע די אז גאױבעז,

 אט איז ערנסט. נעמײנט טאקע ווערעז
 זײ םיר סוזען זועגען טובה זײער םאר

 גענור זיך האם לא;ע די אז ערקאעהרעז,
 איז םענעדזשסענט די געכיטעז. איןי

 מניאן די — אנדערע גאנץ א איצט
 קאנ• םואע[ דעם אונטער איצט שםעחם

 די איגטערנעשאנאל. דער פון טראא
 דורכ״ איצט איז אאײן םיםגאידערשאפט

 איז יזא נײסט, גײעם א מון געדרונגען
T אזױ כיעהר ניט אוםז בשום fa rvn 
י ?m ױ וױ נאײכנייטיג, אזוי פעז,  ני
 יתיאן װאירת*דס זוחײםמודס n וחןן.

רענעסאנס• איחר דװ־ןי איצם מאכם
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 v ■SP lyostr’s םיץ איכער
 נעסט, צעשטערםער איהר איבער שװפיכ א וױ יך,1 זירקעיט

i ײזםע1אױ»בע סײן ” ie ;
t, הײםל^זע א ®ארבענקטע, א ,1סי 1אינע חויערם . 

 :נעפינען גים זיך תה קײן קען אץ
 איך, כין שלאס חחכ׳ער א וױיל
 נעשפסען פמנפאגען pe oyn לוסט רױםע די װאו
 יוםען,81•א באתײסענדע סים «לען1 י1 פנגעסיחיס אץ

 טענער לײדענעאסםליכע די אונסער װאו
 װיאלפונמזעלעז, יימ חארסעז סדן

 ױנג״פרױעז זיך חפכען
 נעפלפכנדמ.״ קאדרילען ps װ&לסען אין

«p גלאותיעס די נאך םליען איזם 
pe סרסח, 1גרױסע דער 
ps םיץ װןןן סאל, מןדען m e 

 םיר, דד דעתעהענםערען זיך יתאװם
 סייעה״ אינ׳ם סלינלען איחרע זי «עבחןנם

s, הײםלןןזןן נדץ פרײד, םיץ ne־f T ~

I!

אידען. ד»
 אידישער דער צוױשען שטיטעג די

 שטארח א ;אטיריױ איז נאפ^עי׳ומ
 נלײז ניט דף םיוזלט ױ ט?דטע,’פא*:

 די אײסגעגא-ט. אויןי לאר פאינא^גט,
 אדודם ייטוױשע זד אז זעיזען, אידען
̂ן  ׳צײט לער אין אױסגעגיצט ד• לאנ׳

 אז אץ געדארפט, די ד.אט טען ײען
f*קיין גיט נאהאגיעלט א-צט ׳•עלען‘ ״ 

 לע- אויפגעפרעסטער אן וױ נעסע־ פל
,מןון

n אױך האבען זײט זײער םין איד״ען 
 דא מען איף פעחלער. שװערע געטאנט

 אײניגע י1אוי א;וױיוען קורץ נאנץ נא•
 n האכען ערשסענס חארנסטע: די פון

 אױג פון ארױסנעיאזט םיחרצר ודרישע
 סאכען אז לעהרע, חיססארישע טע4א די

 אי״ די פאקטען. טאכען חײסט פאייטײן
 פארשטע־ ייטוױגישע די חאנען דען

iyn ױי װארט, אױפ׳ן גענלױנט םיל צו 
 זײערע פון פארוױריןיליכונג די חאנען

 איץ אױוי אפליעען געילאזט פאדמרונגען
 װען מאסעגט, דעס צו ניו שפעםער

 הילןי זייער סיט האט צד אגדערער לעי
 כאדארסט: חאט tv װאס דאס, נאקוסען

 פון אגערהענונ; איגטערגאציאגאלע די
סלוכדרזע^כסט׳פםענדמת״ט, דיעד

 צו א אידעז די געחטען עקאנאמיש
ovv^v םון אויםכױ אינ׳ם אײגטײל 

 קומען יליטוױנער אמעריחאגישע לאנד.
 פארהעלםגיסע יליטװינישע םאר — סיט
 שטע־ און קאפיטאלען כאד״טענדע —
 אלערלײ םון שייץ ךער אײןי דןי לען

 אונ־ קאמערציעלע און איגדוסטריעלע
 ;ים. דא מען זעהט אידען טערגעחמונגען.

vקללה די איז ס pc אלװעלםיליכער דער 
 אקטױױטעם, עקאגאםישעד אידישער

 ;אר שטענמנ אױס זיר דרײןט ױ װאס
 איהלע אין ארבייט םילאנטראיישע אין

 ניבען אידען פארמען. םארשײדענסטע
 םלחמה אלמ פאר וױ יליטע םאר נדנות

 ליטוױנער די בעח לענדעי, פאגיאם און
yinyp\ און הײם א צוריק אום זיף 

 אױפ־ פאר׳ז קאפיטאלען פױט כדײמען
 הוגדערט פי;ף װען יאנד. פונ׳ם כױ

 אפריקא, אמעריקא, םון ״ייטװאקעס״
 קײן געלומעז צוריק װאלטען ענגלאגד

 קא־ דורכשניםליכען א מיט יעדער ייטע
 װאל״ דאלאר, טױזענד םינוי סיז ■יטאל

 רא־ גרױסע א שיילען געקענט זײ טען
 אויפלעבוגג עקאגאמישער דער אין ליע
 רי װאלט דאן און מלוכה ױננער דער פון

 אג־ גאנץ זיך אדמידסטראציע ליטוױשע
 אבער אידען. די טיט גערעכענט דערש

 איז עס װען האט װאס איד, װעלכער
 א פאר נדבה חלענסטע ד״ נעגעבען

 בי־ זײן כײם פאהרען אהיז װעט אאנד,
 ? באזעצען צו דארט זיך נעלט סעלע

̂״ע די אז און  פאריטטעהט פרעסע אידי
 אויןי מאכעז צו אױםמערקזאם דט

 איטלי• וױיס געלעגענהײטען, אזעלכע
 כייט באקאנט עפעס איז װעלכער כעי*
 אינ־ קלאג*מוטער גױיסער דאזיגער דער

זערער.
 אידישער דער פאר סנ;ל ערנסטע א

 שפדא־ דער איז ייטע איז אױטאגאמיע
 און גאס אידישער דער אױ,* קאמף כען
 רי פון דיקםאטור פעדאנאגישע די

 איז שפראך םאלק די העכרעאיסטען.
 אײטא־ ;אציאנאלער דער םון יסוד דער

 יעם םון פארטרעטער די װען נאםיע.
 אדום זיך מראנען געדאנק אויסאגאסיע

 און שנאה באהאלטענער קײז נים מים
 טא שפראף, םאלקס דער צו פאדאכטונג

 דעם פארלארען אױטאנאסזע די חאם
פיס. די אונטער נאדען
 אידישער דער םון ריכטוגנ גאנצע די

 םאלשע א איז ליטע איז ארבײט הולטור
 דעם פון הײםעל דער געפעהרליכע. און

 האט אידעז פייליאו םערטעל דארםעען
 13 גיםנאזיעס, 14 השם נרוך שױן

 אידמזיסםישע. אײן און העברעאיסטישע
 װאו .20 זײן שױן מסתמא װעלען כאלד

 אינטעלענענטען דעם אהינטאז סען וױא
 אויפגע־ דא װערם ׳וואס •ראלעטאריאט,

 דור א דערצויגען װערט עס ? האדעװעט
 עקאנא- םון םענשען. פדעמדע װעלם םון

 קלויז־ מאדישע נײ פון האליקעה, סישע
 און גאט םאר ניט טוינעז וואס ניקעס,

 דער םון יםוד דער לײטען. םאר :יט
 די זײן הײנם מוז ערציהוננ אידישער

 םאר• פארשײדענסםע איהרע אין ארבײט
 די איז אונטערריכט ארכײט מען.

 שולעץ, יזאנדװערתער פאלקס־שזלען,
 אנשטאלטען, לערן יכע£אאנדװירםשאפכ

 מוז סיסטעם פעדאגאגישען אזא אױןי
 עקזיסטענ״ד דער שטיצען הײנט זיך

 סאסען. םאלקס אידישע די םון תאםף
 אידען די סון טײל גדױסעד א אויב אין

 זײן צו פאראודטײלט שױן זײנען
 נרינדען ניט װאס פאר טא סוחרים,

 שו- יואסערציעלע פאר א אדער א״נע
 קרעמער־ עם־הארצישדיגער אן ? לזן

 אינטעלי- פרעמדע וחןלם א איז פלאס
 טיט עלעמענטען די ניט זײנען נענץ

 ערפאאנ מים פיהרעז קען םאיק א װעלכע
עקזיסםענץ. דער פאר י1קאם דין
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קאנ״ זעכציגסטער און זיבען דער
 דער און געענדיגט שױן דך האט גרעס

 דינען נעזעצגעכער רי און •רעזידענט
 אײעק־ איז עס װער צוםאהרען. ?יף

 “פ^ןרי אין װאקײשאן אױף נעפאהרען
;«  אויוי אװעמעפאחרען איז עס װער ר

 װער און א״ראפא, אין הוצאות קחידשע
 אהיים. סתם אװעקגעפאדזרען איז עס

 *געװארען איז װאשימםאן אין אבער
 ה*וט יאריד פאליטישער דער מט<

 איז נײעם דעם כיז און נעעגדמט זיןי
 וױיל חדשים, נײן נאגצע געכאיבען גאד
 קאמרעס, זעכצעסטער או, אכט רער
 לעצטען געװארען ערוועהלם איז װאס

 צוזאמענקופען זיף רארן״ נאוועסבער
 נ*ף ארום חדשים דרײצעהן אין ערשם

 רע־ קוםענדען ה. ד. ערװעהלונג, זיין
צעםבער.

 בלױז אונז פאר אלזא, בלײבט, עס
 פא־ םיט׳ן זיף נעזענענען צו איבער

 אפ־ און איז נעוןערמ װי נםםר ליטישען
 ריײ צו םאידינט. ער וױ איהם שאצען

 קאגגרעס יןופענדען רעם װעגען רען
םריה. אזוי כאך ראף איז

 אויסנע״ אלזא זיך האט װאם םיט
 ?עכציגסטער אין זיבען רער צײכענט
? קאנגרעס

גארױשט. םיט — געװעדינאיר וױ
Dip גע־ איז נעםאן האם ער װאס

 אין שלעכם. — געװעהנליף װי ווען,
 נע־ װי אױף באשטאנען, איז גוטע ראס

 נים האט ער זואס דעם, אין װעהנ<יף,
 ביסעל דאס אם אסילו אבער נעםאן.
 כאראק־ רײךנעגאםױוען א פון גוםעס,

 אנ״ סון אפנעשװאכט אויף ווערם טער,
 םעהר א םון זאכען ניכדנעגאםיװע רערע.

 סןי לעצםער רער װערט. פאזיטײוען
 שםאי־ אן הײבמ איהר אז איז, הכל
 מען דארח װאס צרליכ צװײםלען וזער

 םיס האננרעסעז אינגאנצען גאר האכען
טאראדאם. פיל אזױ םים הױהא, אזא

 אנ״ סיר וועלען הספדים״ אלע װי
 טיר אבער שכחים. רי טיט םאנתז

 אט אפילו אז באסערהען, נלייף מוזען
 אױם׳ן ווערען געזאנט קענען שבחים די

 אוםדעמא״ אן סענאם, דעם םין חשבון
אוםדעםא־ םים אינסטיטוציע קראםישע

 סענאס, אץ דארם, םנהגים. קראםמ»ע ׳
 נע־ קבורה צו און נעשםארבען עס איז

 עיוז־סובסיריע רער געװארען בראכט
 גרעסי״ דער איז דואס געזזךךפראיעקט.

 קאנ־ פארגאנגענעם פאר׳ן שבח טער
 רעםרעזענםאנטעדהױז רער אין . נרעס.

 געזעץ־פראיעקט, שיױ־םובסידיע דער איז
 א פיט רורכגעכאנגעץ אנדערע, אלע װי

םאיאריטעט. הימשער

 ווען אשילו סארדיגסט, א איז ראס
 כא• ר״דנעגאנדוחון א םון איז ראס

 •ראיעלןט שיף־סובסיריע רער ראקטער.
 מץ. דעם םון עתםטער דער געױען איז

 גיט״ חוצפה״רמעד, א נעױען איז ראס
 ההל־ nr1 אױזי אנשאל סארפאסיןירטער

 פאאר א םון גונסטען צו יןאסע ׳טער
 װאס קאםיאדס פאר א אדער םערזאנען

 רעגירוע. דער אריח איעםלוס אן האנען
 סקאגראליעז •״פוט נעװען װאלט עם

 ניט און דדרך, געהט פראיעהט רער וחנן
 דער ראנק א נאר ער איז דורכגעגאנגען
 נע״ פינאריטעט דער םון אבסטרוהציע

 ויכער איז דאס טאיאריטעט. רעך נען
 םאר- א םאר אכער רעפאהראםיש, ניט

 םונדעסטווענען עס מיר װעלען דינסט
פאררעכענען.

̂ס  אויף מען הען עבח ציױים^ א א
 סע־ רער װאס סאהט, דעם פאררעכעגען

 פראיעקט, דעם םארװארםען האט נאט
 װעלט־ רעם איז אר״ז זאל אמעריקא אז

 איײנטרעטענדיג ניט וזאאג אי; געריכט
 פראיעסט דער פעלקער״ליג. דעי אין
 כפעט אראפנעםאאעז היפעל פון וױ איז
 פאר א מיט ה. ד. ליכט־בענשען, ערכ
 .royo דער םין שלוס דעם םאר טענ
 אדםיניסטראציע, דער פין חשבון דער
 פ^ודגעשלאגען, פראיעקט דעם האט ײאס
 סארסא״ רי אז נעװען, הסתם מן איו

 גיט כח <ןײן ורעלעז סענאטארען מערטע
 פי־א• דער און װירערשטעילען זיף האבען
 אה; ווערען רורכנע׳עטופט װעם יעקט

 ״דדפאנק/ אנרערע סך א װי דעכאטעז,
 אץ טעות א געמאכט אבער האכען זײ
טבח.יח

 םאםיװירוננ אפיציעלער דער םון
 פאנאנרערצוקליײ זיף שװער אשילו איז
 ײאלט אטעריגא נוץ א פאר ײאס כען

 ײעלטעע־ אין ארײנטרעטענריג געהאט
 האבען לינ רער פון נעגנער די ריכט.
 א איו ראם אז השר, א געהאט אכער

 אין אפעריהא ארײנצועצעפען םארזוף
 דאס אין הינםער־טמ־ א רורף ליג דער
 פרא־ דעם טויטמן צו נענונ בעװען איז

 כיז חחעים, נײן אויף װעניגסםעז יעקט
 םאר״ זיר װעט האנגרעס גי'ער דער

?אםלעןי
 קען פעז וואס אלץ, כמעט איז ראס

 נםטי. ען5םאלימיע רעם פון לישבח זאנען
 כמעט װערען ארויסגעשטעלט הען לננאי
 רער םיט געטא^ האט ער װאס אלץ

 זײ־ וואס זאכען פאר א םון אויםנאהם
װיכטינ. נים פאל בעסמען אין נען

דעם סיז ־אױפסו ״גרעסםער׳' דעד

̂נן איז יןאננרעס לעצטע;  חד H נעװ
m* ׳ ד<ם פון װידע i r w. נור• 

̂ו אײפםו דער i א y r  $ inyi jyvw• 
 אאמחנ־ ה*& ר^ױדע די אט לינער.
r לוין קאסטען די סעיט M m 
או פמר^ג פון ערד אז אײו•
 ,11 אױף טעלס איגדיחנ?מ<י אן איז

אגער פון גינסטען m ־אסער̂י
 ני^אגןן סך » אױוי םאבריקאנט^ ,די

ד*ר איו oyi חמ » דאליר
 •y»iy yגרדס א טאריו״ רטערyסyפארגר

 א^ד י1 פון אױםגיייפונג חנר אין רומ
 מארחןיט• עתאנאמישע טעמאציאנאלע

סירופח. דער נאף דסען
r די t w i פון o yo wחנר וואפ ׳ 

 דורכנעפיחרט, ראט פאמחנם צםערyל
iy? נאנץ א פון אױך איז i* J .ותרט 

 פאר״ ניפ^ א הפפ חןוױויפ n ארת,
^ן n לײכטערט ט״  קלײנע די פץ ש

vn w w  ,ly^tprDpyo פמר n 
 tp'TVi H פא- געװען ^וױדע גאגצע
הכנסות. לענע

 קען אימיגראציאנסעעזעץ דעם םאר
 גענען אײןי ?פ<גמם לעצטען רעם מעז

 םען זפל ליעריט. װעדג״װאס גאנץ
 באשחננקומ אזא אז אננעהסען, אפילו

 חגר ny3̂ םאררינט נױטיג, נעװען איו
 Dyi פאר װערען צו םארראמט נעזעץ
 דורכ״ װעיט בא״ערענהיגג די װי אוסן

 רעאפ״ אין אופן רעד און געפיחרט.
 אונ״ אן דאכט ער גאר. ניז רyציאנ

 רyyלyD און םעילטער צוױשען טערשײר
 פון גיט־געװינשט^ און געוױנשטע און

 חוד םיט שטאיק גאגץ שמעהט איהם
לוקס״ סיט און דערט״פראצענטיזם  ק̂ו

הלעדו^
 ח|ר אט װאס דטע, אײנציגע דאס
 חנר אפמי vn געטאז, חאט ?אננרעס

 גדם אייגסלאגג אין עץtyrDענטװאפנוגג
 m9) |yoאגגעגו וײנען ויאס טריטיס, די

 זוא״ רyגyDנערו אזױ רער אוין• װארען
 קאנפ^גץ. ״ עגטװאםנוגגס שינגטאנער

 ארדם• דף האט דער^צײט םיט אבער
jyiMiya, ראם אט אסילו אז ^  איו גו

 און מילכיג ניט אין װאס ׳ס1עו; אויך
 גאר״ איז טריטים רי םון םציישיג. נים

 ענטװאם״ דער םון און ,געװארעז, נישט
 yטליכy װאס ראס, ניט. אויף נומ

 גע״ צוכראכען זייגען קריגס״שיפען אלטע
 פאר פלאץ םאכען כלויז װעט . װארע^

 גייע מײגט ראס און גײע, םיל אזוי
עטאל״טראסט. פאר׳ן אררערט
 אױך ררערען נעזאנט קעז זעלבע דאס

 ענגלאנד פיט סעםעלמענט רעם וועבען
ארע• קוסט ד װאס חובות, וײ װענען

|M  f fT M i t!■M

n •ו איו דימ».  m 
י »( ײ«י)י««!׳ ײייו׳וי י נ ה׳ t י m•
m y rtmײ סובפירירס ןאפן 

b m•< ר׳ודװמ i•  • r a  Tf asm
«י יפחר. a אי#ן r ו t  iuan 
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r a n(•.( מי ד » ײ » ס ו>וו«וו וו
irn יאי*פו a v  *tyja י יי•*a 

*tw j( פי די אױןי au• יינפי a, • 
aa •ון טײי i ״ (׳וײ״a• י י  אר״ד י

י *ייimatfai 6 ו«ו««ו  <ימתוי י
i» inanw m* זײמן נאלד•, m 

״naaa די fa ,aa״n דאס
מ׳וי ••נ׳ןר « ז״יי׳ח ני ״  'flaws ײי

T 'rtya ju f o n  «f< ײיט׳ון• jmt »t 
n• און a׳>i׳|fi*ia fw iw a ia  J f i i i 

v*» on  •a פ׳ די סון ,n)as יינ׳זי
מ• נאסח ײסיט סעו װ*ס ם»י

aian an a w w  v w׳ Tt B J'ty j
דורניספסיסמ די סון <*פפ ד׳נר אין

fifaM fla irw M״
 פין <יפ« יפר אין מ*ר זפהפו פט

פנפי־ייגפפימ* on דורמ׳ןפפמנפ די
aan ,n m י י *anw fyja>ayrao י

m ו7סיס B n  |ya*n«i«oa pyi'K
m* |1» פספריפי. פון ׳טפנד-פלפין i

m otyj פו איי a פ עי ײג r׳«ia»a י
 rioiao, דער פון דעסאיןריטס) די םון

nv״iyt מרמסססיסמ די t i 'W 
ד ׳ײ אמנדס׳ןגט אן אויך זיו ׳ ססד י

ג לױט סט־טו^ע, » י |0װ (yonuafl י
m at דריי• »ין ױס םארזסס^ען זיו 
nnײסר נאןי ארוס חדטיס ן) •flynjf 
i חחטים דריי אין נאר לו;{, n  .o ra 

 inanyi iwa>rwiao איו •י*י*?ט
ס» *וסונסס, m »ין m״8iao סו נדי

i f  io>at yn vrrvm■
n נ«ן v m  in a r\ לסנד ם*ר׳ז oan 

 ספסנסיימ די *וויקתיױזסן, זײ ה»ט
o נעװען איז סייגומ n  iac מגד״• 
*oua איחם Ban םענאט m מענט.
ז סר אייגמטיסינ. נסעט דמען י I י » a 

Ifan איו דורגנןסאיען au o fn o n  i n
•*in• פיז y*»*fooa in «י<ינ הויז

xnm יײטסגסנססן הארדיננ׳ם דןנט
 אין חומספייסן אויך אננ דינען װ*ס

 BfnMno אוניער װאחיען. <ע»טע י1
o*J Vn iy םיו׳יעו, <ע<סזט יטט  ra 
f*a B• יעי ײו רעפארמע; ?ײן ?ra i 

נעװס״ען. דער׳טטיהט
o סיז napjn רער אין ראס »ס n 

 |ia קאננרעס, זע»*גםטען און דנען
 אי( *ומק ער איז רע?א,־ר dvi מים
y אײנינק״ט. דער i־, f*a riopjn 

 דעס '|jr.yi;a 0 פין עיגער ניט אפ־ער
נעסער. גיט נעוױם סנסר טי:,

 נאס־הןן און חחען רארט ער זא־ל
 ײסיט מז דנדיגע. ,uia פאר זיך

ircti אתיסילאזען נעדארסט a טרעהר 
 ארסנייפ, D1Y אנער, קנר, ויין אויןי
§44 <אנען גאר זין זויאט

פסמממממ^ס^מ«ננ8־מ^צס:מפמ«נ0^מ018טג«ספמטג1פג»8ס3מ :

ץ ר ו ן ק ו ^ א ר א ש

:מממממממאסכמ^

נ כ. ר םיז

 חיליק דעש קלאר גא;ץ װיםען איחר װילם
̂כע ױגיאן״ריכםוגגען״ צװיי די צװי«ען  דועי
 אר״ דער אין •לוגתא א ?יך *װי*ען סיחרען

 בע־ מאן ניט איהר קענם בײםער־באװעגונ^
 סון םעלעגדאסע רי איבערגולעזען װי סער,

 אע־ אונזער צו נא^־ארבײםער רוםיעע די
 א״נ״ רעי־ u® ענמפער רעם »ון טערנןףנזאנאל
 די ארבײמער. רוסי*ע די צו מערנדפאנאל

 זײעד אויס דריקען נאדעל־ארבײםער רוסי׳פע
 .כאטרע־ ז?ל אינטערגדפאנאל די אז װאונע,

 קאך פין וועג מגװאלוציאנערצן דעם םען
 איחר «יקם אינםערגע׳יאנאל די סענקאםן״״.

 און ארבײכזער רוסישע די צו ברוחנר־גרוס
ײ מ<גפ&  דערגרײ־ צו און אויסןיוקעסמען ז

 םאטעריעל. סײ סם*ות׳ריגעס עפעס כען
 רוסי׳יץ n םון װאונ* דעם אין גײסםי^ סײ

מי איזזר קעג© נאו^־ארבײםער ״ ג ײנ ר  ,{ז
 אבעי װאונא דער אלײן. װילט איחר װאם
 זי קלאר. איז אינמערנע*אנאל דער םון

 זאלען זײ אז ארבײמער, רוסיעע רי װינ^מ
 און בעסער חוח, עולם םעחר װאס אי חאבען
 TTU א אלץ קלײדונג, בעסקרע לסען, םעחד
 װערען אײר אי און לעבען, פון גענוס סערען

 ז«י »? אזוי גײמזי^ ענםמיקעל® מעחר װאס
מ חןנקען ן י י ל » קענען זאלען מ  דעם. ינין
 יוועלכע זײ. פאר אנדלרל דעגתען אידס װאס

 לעכ^ס־ םעתר איז #א«חר םײנפ יוניאגיזם,
 דונ״ םיט אפערירמ ײעלכמר דער, סעחיג?

 ױעל־ דעי, אדער פרזזזען״ נעבעלהפפשחנ קעאס
t דבורים קלארע אזעלכע רעדט כעי־

 קלאסענקאםזי, דעם אגבאמרעיפ װאס און
 אינטערגעאןאגאל יד v» באחויײהנן. קען װער

»n r* װעג? דאזיגען דעם \באאחאאנ
y^t'-'yrif-owbioyj* yâ m ®איוי ח»ל 

 איגמערנע׳יא״ אונועי װי קעסיפן אײן אין
 W? געעגריגםקר פאר-װאס דער »»ן ? נעל
 חא־ וײ lyaSyw דורך דרעסםײקןנר. די פון
«v ג^ואוגינו כען t V־yasjyo ארבײמם״ויפד 
-רל־ ניפ אדער יע ארב•^ אמוגרען 40 סון

דלר איז ? קלפסזנקפמי״ װאלוציאנעחד

 דרעםםאכער פילאדללםיער די ם׳״ז סםדײק
 רעכמע זײערע און ױניאן זײער פאר

 איז אדער קלאסזננקאםז״? קײן נים פדער
 און קלפזקסאכער די פון סטרײק דער אםאר

 קלאסעג־ ק״ן ני® באסםאן אין ררעסםאכלר
 ז«ך חאבען ספגופעקםאזוכער די װײל קאם̂ז
אנ־ װאפ *ע, ? אונםערגעגעכזע גיך אזיי

 *ר0 קלאאענקפםן״, סראגע די ?אגאר כאמרעפם
 חינ״ רער 1אי אויר אז באחויפםוגג, די איך

 געאטא* איטער אמ©*רנע*אנאל ר« איז זיכמ
 דער אן ®אג חײנפיב^ מםעחט און נען

 דער פון ארבײמער־באײ^מג דער םון פפיצע
 קײנעם פון דארף און האם זי און וועלט,

 אר־ פא^זקלאפטע רוסיעע די סון און ׳נים
לערנען. ג^רניט נים, אודאי נײטער

 פרע* גפםפערם, סעמועל אלםער דער אויך
 ביט «יעור אױ ל., אװ פ. א. דער פון זידענט

 »ז חפנים, םלױ. דער סון קרבן א געפאלען
 װע״ מים ײיסען, צו *ו ניט חויבם סליו די

̂ם זי םען ̂עפ ך סארמ  גאם־ אלטער דער זי
 אנעי־ ערגערע בײגעקוםען מוין איז פערם

 פלױ די אויך געװיס װעט ער און קזןניאען,
 אלם, אז אזן, אטת אםתער דער בײקוםען.

ען צו י#7וי געװען װ^לם #איז ער װי ^ג  ג
 םןטיען״ א איבײםער״באװעכוצג חנר אין

ל װעלכער  און פדעסטיזא רעםזעלבען מיט ̂ז
פלאץ. זײן םארנעחםען קעגען א״נפלוס

 קאהוגיסםען, די פון .עמפםער דער אלס
 א אין געײ^רעז לען0ם0ב וײנען װעלכע
 זײער אפהאלטענדיג טי*עען, אין ײאלד

 םאסטער. ז. װיליאש זײן װעט קאניוענאאן,
 . די פון פיחרער דער אלס באטראבט ווערמ ער

 זאלען װעלכע קאמוניםםען, אםעריתאנער
 0 געםאכט חאבען קאנײעגאאן יענער אוי%

אפען פאריױוערונג  אםעריקאנער די אפצ̂ו
 פארא׳ײריגונג די געײאלד. םימ רעגירונג

vti ©קאנספירא־ אלע אז באוײיזען, צו *לײ 
 •רא־ און אנענמען די פון גאר «טאסען דילס

חאט אליין רענירונג די יואס ײאקאןןארס׳

 קאמיגיסטען. די צװיאען ארײגגעאםוגעלם
איגען אין ר^ןועם8 קוםענרער דער  װעפ מי

 גאר אין איגטערעס גרויס פון <י♦[ דאױט
טען7פיל כ ^גזי  אי־בײםעי״באװעגיגג דער פאר :
 גאכצופאלגעז גוט ט*ן װעט לעזער דעד און
 גי-עס»ןר דעי־ מים פראצעס דאזיגען דעם

אויטםעי־קזאםקײט.

 (האגסטיטוניאנעלן קאדעטען ױסי׳יע די
 8«לו סאכען צי גרײט וײנען דעם*קי*מו)

 װע« זי אויב םאײ^ן־רעגירונג, דעד סי■
 •רעס־פריײ ׳פרײחײ«ען נוימיגע n געמגז זײ

 00•ןלי«י ד« אויך און רעחךפרײחײס הײמ,
 םײגונג, םײן לוימ איז, דאס פרײחײ®.
 דאם 1אי װארום, צופיל. אגיסעל פארלאנג*

 דער ױן פארלאנגען צו װי ועלכע, ייס *גי
 גאגעחן ואל זי אז סאיועאזנז״רעגירו̂ג

 קאדעטען די אויב חןם, חוץ 0 ? ז^סמפארד
 רוס״ סון זיחן געטרייע אזעלכע םאמ זיעען
 *טעלען «ו אעחן אזוי גארניט עס איז לאנד,

 פרײ- אלע די האכען ?ײ װילען באדיעונגען.
 וײף פ*ר קעמפען ניט װארום םא וז״םען,

 אין מאקע נאר פאריז, אין ערגעץ ניט און
 bid פארבמדען לס איז געװיס רוסלאנד?

 י0« קלםפען צו לעכענס״געפאהר גרויסער
̂סלאנד. אין פרייחיים  אםת׳לר דעד אנער ר

 א•״ ניט קײנםאל זיר האט פרײחײםס־קעספלד
1 געפאהיען װללכע אירגענד פ*ר גל׳פטל״ם

 דרעס״םאנופעקטמורער פילאדעלפיער די
 פאדערוע די אנצונלחםען לנםזאגם זיך האבען

 ײ0 אײף פארלאזלו «ו זץ־ ױניאן דער פון
 װײ• זיי w קלאר« איז דערפון ביםר״אאן.

 עחרליכע, פיז אועען די אין דאס אלײן, סען
 דלם ניט זײ חאבען םענאלן אוםפארםײאיאע

 די ױני*ן. י9י געגעו «אנס םינדעסטען
 די רעכם. איו װאס דא©, פאר קעםפט ױניאו
 גידריגסטע געםיעסטל, די םאר קעסםען באסעס

ײלי סיט פראפיטײלרײ.  ?יך לנםחאגען ז
 ארבי®־* «ו סכסוך גאנצען דעם אימןרךוגעבען

״ חאבען ײי״אן  אלס פארדפםם אלײן זיד ז
 ױניאן״ איז עתספלואפאטארס געםײנסםע די

אםעריסו. אין ברעפער

 ערקללרם דזאאדוא 0 חאט קעגעדע אין
 לאקאסא־ ײ0 בראדערחור איגטלרנל*אנאל די

 אוםגעז^ליכע ן0 אלס אעדז״ינירס סיײ
קײן גי■ וי חאמ דערפאר און ״קליר«לרפפפם

 ®יײד״ 0 געיינ®. קע;עדעי אין ״סטעגדינג״
 ״רינ״ דעס פון ניײגוגג דער לויט ױניאן,
 לען יעדלר און ,,איטלא׳' סאיט 0 איז ®ער׳/
 אוננן״ כאראבזװעו בא׳מב׳ענען, איחר

 אפלנחלרציג״ די װיר?ליך איז דאס אעראפפ.
 i פון ארויס אסאל איו ײאס ערקלערוננ, סטע

 ‘ארג# וחנלגן #*לר1יבי0 די םויל. ריכפער׳ס
 עס ttt סלגלן #ױגיןן א אין ויר ניוירען
 rytyj פון אוינלן די אין ויעען װיסלן,
 פאריײ״ ?זיער םים וױיל פארנרזנעמ •אופ׳ל
.oyjva וײ #פליעז דגונ;

 סיפ גןיעגו גלװיס ייז נ»ון סענאפאר
"  n •ון כאירײאונג ד« •אר •ימיונג 1י

 אנמריקי״ ,»ױ דא y®יר®ארעס •אלי*י*ע
ױ  סי• ין1| אנ<ו0אײפאר׳« גי« אכלר מו י
ד אסלייקאגער n װלן אז לרקללרוגנ, זײן  י

 ty ׳yrv*ojn0 די •ון •ארלאנג® גירונג
 זי •jm 0«ny ן0ד און מאן, rairn ואלעז וײ
 ני•0ח 0t0 ?0 ׳|1ורײחי וײער *עגקען זײ

 •Jff וױיל, סלרי?»גי^0 גי« י0ג איז לונג
 ♦^oyj yn װןלי דאס ׳r03 ר0»0סעג
 •װינ״ if רוור0• 0 סאכט רלגירוגג די ןז
ױמ 1»ײ אין בלויו מגללן סלנ׳ימו געו  וןו

 מי0 ׳0צי0ײק7ס0 נימ אדלר יע רינןוגג.
 00ל0 »10 ע1רלגיי די w ייי׳ דלר״פאק©

 «•״ 1לל01 סעג׳יען n 10 כחות, איחדל 1יי
 יגג.0ריכ געמיסער 0 אין דענקען לימיי

 גןגמ איחר דאר בא׳י&מחפ חןס איז ײז
 ח?« לדאד געװיסען א 10 1כי יואש גכירײ׳

דלס... אין ערפאלג זי
 ג»ד יאר? נמ אין *וין חאפלן סיר

 אמי״ .0גלחײ0יי-לר0ל0 קראנלחײה, נייל »
 נרגי4• אן גדאדע דאס איו זיך, tan סיר מי
לרענ?. ל0ל0

 pnn *.»1 וא ׳■וין איו חיילען מיאד
 גאחעג* גאד איז לס אז ׳ססן 0 •אלי־כי■׳•.

•ריהלי^ 1צ

ד ן1י איראניל די ױירקליו איו לס י  י
 לל0 •מ י000אידי* דער ,00 לום0 10 ל,0ז

 0לדיג1«0ב ורלרי עמלע000«^ײ ייד״י•
 1• 10י0״0ג חאבען יװ 10ר׳ם0פילװ רני •ון
 ני« »י« 00י (lyofTV «1 ל0י0םי0נ»יס0

 לח•■! די י00ל0 די נןר ׳y©0n yi«i 1קי«
ײ•™ נקסח״. -«ון00״ג זײן ?״נ•, סזן0דד
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יארק נױ אין אינחספױע גאוםענט ױס
3.

ע צי ק דו א ר א און פ ר ט.8פ י
 רע־ רעם םון טײי צוױיסען דעם אן

 איגרוסטריען רי װעגען גירוגגס-רעפארט
 יאוזר דעם פאר סטײט, pi** נױ אין

 און ״•ר*דוק*יע װעגען זיך רעדט ,1919
 מאגופעק־ די אז צייגט, עס אזן פראםיט׳/

 זעחר כיאכען םרױעךקליידער םון טשורער
 לויםט •ראםיט רער •ראפיטען. גרױסע

 ■עטײ ראפערס, בי* •ראצענט 39.7 םון
 פרא־ »6.9 ניז ררעסעס, הױז און קאוטס
 סקוירטס. און סוטס קיאוחס, י»וי1 צע;ט
 די אױף בלויז זיך באציהען ציםערען דיזע

 דורכשגיטרי• דער און ♦טע*ער. רעגעלע
 שע־ ?*גטראסטימ די א*ן םארדינסט כער

 סך א איז אינװעסטסענט דער װאו פער,
 נאך געװען •ראםיטען רי זײגען הלעגער,

גרעסערע.

נדבים״ אברחם פון

 מיר װאס טאבעלעס, פאלגעגדע די
 ער״ און אנאלידרען דא, םאחסעגטליכען

ivirtp פראםיםען די און 7•רארו?צ* די 
 וײגען טאמדעס ד* איגדוסטר*. דער אין

 רער אין ברעגטיצעס די לױט איינגעטי*<ט
אינרוסטר/

וינען, *ין האבען אױך דארוי סען
 צוגױפגעיצטעילט דיכען ציםער רי ראס

 מאגױ רי װאס םאקטען, רי לױט געװאחנן
i געגעבען האבצן םעקטשורער n רעגיװננ 

t צמגזום. דעם מאכען צו אױף o װעיען 
 1 נומ. טאבעילע באטראכטען ערשט צו

 װאו פעסטאריס, רעגעלע רי באצוג אין
 און סוטס קלאוקס, געסאכט װערט עס

ספױרטס.

וםיסערס,f.tpv נסצאהיט
 װ. ז. א סלוירקס םאר

 קוונטראקמארס, ארנײם
רענט, טעקכעס,

 םעקטאריס. רעגעלע — •1 גוםער מאבעלע
פראדוקציע. און וױידזשעס
?לאוהס. און סקױרטס סוטס,

רו-כ־ צסחרםוז 9ט»ט*
“ש^טריכע איינעג• *י־סםיט  no קאסט

 פאסע*
ריאיל.

 סון װערטר-
סר«שיט. םיםער.«*«רו:ט

 ריטױרז% ט*ר’ק*§
 אוים׳ז

ל*סיטאר j ןוvm 47 1.014-.00.02 0 5**ף ר K4iM 1,671 79,072.00* 373,210,721 210.127,*70 85,9*2 704 47,127,00•
 טאטאל א ראס זעהן, אלזא <ןען, םען
 דאיאר מיציאן >.כצ*ג ארום םון פראםיט

 איגװעםט־ אויף געװארען נענזאכט איז
 רא״ מיליאן נײ:צ*ג און דרײ םון מענטס

 םאבעיע די פראצעגט. a5.9 ארער לער,
 םון פראםיט דורכיצניטליכען א אויך צײגט

 אײנציגען יעדען םאר דאי. 47,859 .36
 אינדוסטריע. דער אין םאנויםעקטיטורער

 מעהר דא איז עס װאו *עעפער צאל א אין
 דער איז פ*רכיע, א אין םיטגליד א%ין וױ

 טוי־ 69 געײען פיאפיט דוכשניט^יבער
יטאפ. פער ראא. 967.63 זענד

 גע־ געגוסען זייגען זואס ציםערען רי
 טאכע־ דער אין אנכאטראכט אין װארען

 טאב/ד אגרערע די אין װי גוט אזוי יע,
 רע־ רער געװארען צונעשטעלט זיעען אען,

 אין גוםא. סאגוםעקט׳טורער די םון גירונג
 םאנוםעקטשורער רי װערען םאאעז סך א

 וױיד״ פאר סוםען געװיסע צוכ/דעריבען
 װאס רעגט, פאר און אפיעעאס, אאס זשעס

 אויך נעאדןנר יע:ע זײנען אםת׳ן דער אין
 דאס, פראפיט. װי אנרעתע עפעס ניט

 םון פראפיט דעם מאכט זיך, סאחטטעהט
גרעסער. נאך מאגוםעסטשורמר די

 פעקםאריס. רעגעלע — .2 נוםער טאבעיע
פראדוקציע• ארן ורײדזשעס
ררעסעס. און זוײסט

 -נאיע די צוױיטעגס, ארבײט. די די
p דט חאנצן ׳צעפער די םון כאטים tfm 
יויײ אעסײד n וױ אױסגאנען גױיסע

W [10 ?אגטראמטארס^ די זער, P 
w סוט און w ^ט pft און וױיסט די 

•*ו דרעס ** w}* /ײ רינ m* דן r  V 
 («1וראצ 100 װ♦ חצכ*ר נצסאכט 91̂

•up אױוי •ראפיט

 •חןדוק^;/ ייון וױידדועס - *5 דמער טאבעיע
אינמטטר/ פון אוטײאוגגען אאע פון טאטאאס גרענד

̂§חיט ̂יסזנ־ה .try נ«ן פ
 וי ז. *. ליוירסס םא*

Ufopjroיז»נמר#?ט»רס יט •ינ
137,073,001

מוןי װ^ימחאח ?•סטפיו fiDJnn טו 1T צנ•1ז>י יט6•־• •יטרולש ס*ש׳ד lt iV yo’o,-
107 250*41284 21,170 00 7,430 107,761,212 **0,980,509 401,820,547 09,719,749בפחײןווגג. ריןנמ. .<

v % יוסויטס* מרנ״ r iir i ריסייחA

 *םיסערס, .,rp באצאהים
 װ. ו. ». קיוײיס סא•

 קוונכרזוחסארס״ •רנײם
רענט, םעקסע^

ב#חיי«וונג.
50,322^30 080,147 30

% ו*ט«י9ק רורכ* צאחיסיז ט*טאי םוו װערםה םון ק*םס
ריםוירז מניםריכעי אײנענ• §ראשים ■ראדוקט דאטע־
אױפ «ר*פימ. טיסער, ריאר.

7גס«יםי

104,801,470 282,235.251 03)̂37,803 74>12 74.53)̂24 85.700,324 2 44
 אויט אינדוסטריע, דרעם און װײסט די

 ניט 1919 יאהר דעם םאר האט ציםער, די
 דעם אויף פראםיט, גרויסען אזא נעבראכט

 גע־ איז דאס װי קאפינןץ\ אינװעסטעטען
 סקוירט און סלאוק דער אין סאא דער װען

 געגע־ אלץ אבער האט עס אינדוסטריע.
 פון פראםיט » מאנוםמקטשורערס די בען

 הא־ אינוועסטעטען אזים׳ן פראצענט 44.2
 דורכשניט־ אינדיװירועלעז א מיט פיטאא,

 רער דאא. 24,074.53 םון םארדיגסט איכעז
 עאם יעדען םון פר^פיט דורכ׳עגיטאיכער

 נאר איז עס ראל. 30,193 .87 נעװען איז
הונ־ א מיט איינדוסטריע, די װאס

 דער אין װי באאעבאטים װײניגער דערט
 טאטאא א מים און אינדוסטריע, סאאופ

 דריםעא צװײ באטרעפט װאס פראדוסציע,
דער אין פראדוקציע רער פון װערט אין

 מיאיאן םיר אן גיט אינדוסטריע, פלאוק
 אםישעאס, עסזעהוטױו םאר םעוזר דאלער

 קאנטראסםארס פאוירקס, שטימער א װי
 נעטאן ײערם ראס װי װייטער, אזוי אין
קלאופ־אינדוסטריע. רײכערער רמר אין

 אױסנאכען עססטרא די אט גאטירליך,
 רורכ״ דעם פ>.&יר אױם׳ן םארפלענערען

 און ױייםט די םון םארדינסם שניטאיכעז
מאנוםעקטשורער. דרעס

 ריכ״ די דאס ויכער, אאזא, איז, עס
 סאנוםעקטשױ די אט םון פראפיטען טיגע
 גרעסער סך א נעװען כאםת זײנען רער
 אםילו אנגעגעכען. װערט עס װי ילויט

 גע־ חאבען ײאס רעגירוננס״מענשען, די
 זײן װעיצען ואאען רעםארט דעם מאכט
 רעדט מאבעלע רער אין פארזיכטיג. גאנץ

שעפער. אינסײד וועגען נור זיך
שעפער. רעגעיע —־ .3 נומער טאבעלע

םראדוקציע• ארן װײדזשעס
אנדערע. און הוידררעםעס ראפערס, פעטיסאוטס, אונדערנארמענטס,

 װערםהםוז םון יזאסם אםיסערם, עקז. נאצאהיס
 ■ר*דוהם פאטע* װ. «.א. קלוירקס םאר

 ריאל. קוונטראהםוורס •רביים
1A29 27,744,20« 177̂ 19,41518 49,965,400 397נ»חײ*תנ.רענט, םעהסע^ 05.255 107,078,040 18.213,403 23,288.81«

 % גאייטאל דורכ• צ*חלםוז מאטוול
ריםױרן עניםרימר אײנענ• ■יאשים

7?»«יס*אוים׳ו •ראפימ. םיםער.

 רי אנאליוירם װערט טאבעלע דער אין
 םאגוםעיזמ־ בײם פראסיט און פראדוסציע

 ראפערם, ארטיסלען, גורם װײט שורען
 װיײ אזוי און הױדדרעסעס םעטיפאוםס,

 גאר• לײדים דער םון צװײג דקר אט כתר.
 39.7 געכראכם חאט אינרוסטריע מענט

 דאם אינװעסטםענט. אויס׳ן פראמנם
 מלענםטער רער םארהעלטענסמעסע איז

 אינ״ גארמענט לײדיס דער אין פראםיט
דוסםריע.

 דעם אין •ראפיט דורכשניםליכער דער
 געװען איז איגדוסםרי דער אין צװײג

 אינדױױדחנ*. פער ראלאר 19,415.18
 נע- געםאכט זײנען דא אױך נאםיריציו,

 האכען םיר װי מעות׳ן, זקלכיגע די װארען
 די םון רעדעגדיג םריחעד, אנגעוױזען שוין

 אינדוסטריע, דער אין צוױינען אנדערע
 מא״ די םון פראםיט דער איו דא אויך און

 קלענער םר א ארוםגעיןומען גוםעפטשורער
וױרקליכקײס. דער אין נעווען איו דאט וױ

 שעפער. קאנטראקםעג — a נוםער םאכעלע
פראתקןױע. און רוײדזשעס

פלאומס. איז ססוירטס םוםם,
% 900*990 רורכ- ו 110 9197 90090 noijm סח lie 0099 9 .ipyרס,0םיס ריםויח0910782 שג*סליכער א*ימנ* 0*001• OP1101• *0D9O װ; ו. א. וירקס9ק 1KDאויפ׳ן .0*091• .170*0 .90*1 ,01909010)99 0**210900*990 ,0)71.070900

חײ«וננ.0ב
116.1 4^30.774 4J8&00 1^79 5.006,414 24,286̂ 584 44WG.807 1̂ 48,857 11,023,65«

ט ט ס ױי . און ו ס ע ס ^
112.0 5,170447 IM M 1,144 5,702^57 7iJ09l061 4,457,038 2327X03 12,331,643

4 ^ ר ע י א ם י םע חג און הוידדרע אנרע o נטס^7רגארמnאונ o w p ' d p b,
604 \ jm jm 7,123.50 353 749^44 5.006,187 457,713 367.555 3,461975

 סךדוצי דעם גים 4 נום. םאבעלע
 דער איז שעפער טאנםראסטינג אלע םח

 איו עס וױ אינתםטריע. נארכמנט ליידים
 אע• דעס אויױ פראםים דער איז זעחן, «ו

 קאנםראק• וײ אין קאפימאל, ודעםםעםען
 איין וױ גרעסער םך א נעוחון שעפער, םיע

פראפים דער חאטש ?ןעפער, רעגעאע די

 דמר אין קיענער גאדײםענד נעויעז איו
סוםע. נאנצער
 װאס דעם, םיט זיך דעמזלערמ דאם

 גאר־ די װעימן םון םאטעריאל, דעד
 ניט. דא םמורױ־ם געטאגם וחנרען םענטס

 שזד די אין דאד ווערם םאטעוײאל דער
ניבען וואס די םון צונעשםעלם פעד

 גרצנד די אנאלידרט 5 גוס. טאכעלע
 י״״ רער אין צוױיטצן איע םון טאטאלס

 שטאנד• סוג׳ם אינדוסטײ, גארמענט דיס
 אץ פראפיט. און •ראדױזציע םון •ו;קט

 איג־ דצר םון צוױיגען אלע װען ׳פאל דעם
 באטרא־כט, אין גענומען װערען דוסטריע
 פראפיט רורכשדטליכעי א דך בארןומט

 1םי מאדםעהטשורער אײנציגען יעדען םון
 דויכשניטייכער דעי דאי. 21,176.00 —

 װען ג-עסער, סך א אבער װערט פיאפיט
 אד שעפער צאל רי צונױף רעכענט סען

 דעטאלט כאלעכאטים. צאל די ^טאט
 פיאפיט דורכשדטיינער א דך באיזיסט

דאלאר. 29̂ס,3.81 םון

ג א נ רו ײ ט ד א ר. ם םונ פ « ל א ר
 װי חיצנון א אײך ;יט רעפארט דער

 סע;ט יעדער םארט״יט װערט עס אזױ
 גאירענט לײדיס דער אין דאלאר פוג׳ם

 דער פטײט. יאיה נױ םון אינדוכטיי
 ;,אי צװישען םארטײלט װערט דאלער

 דזא״ װאס אינדיסטײ, דער אין םאקםארען
 גאררעגטס. ךי סאכען בײם שייכות א בען
: םאלגט וױ *יז ליםט רי

W ©,4**״יך .1 W W----—
---------------------ר\וײקס .2 ----לאנ«יא״«איפ .3
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----?יאופ און 4#«א«ערי7חײ .5
-----------------לײנאר .6 -----‘סאמעריאי .7
8 — — — —-----

•#9יי» 100---------צוואסען
 ד♦ דאס ?,m אין האכען דאיף רען

 ױך נאציהט דארער דעם םון אנאליוירונג
 ױיס״ װערט גארכיענט דער כיז כלױז, דא
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U אר0ה מ אר0ה ®*ר גידיעז ל מ  צו ל

 םיגא־ גוסע סיגײרעמען. געװעחנליכע די
 »ון סאבאק פערקיעע ענםחאלםען דעפען

 ריינן [00% ענמחאלםען דמןלמארס
מאכאק, םעדקישען

 םענט עםליכע םיט קאםטען חעלםארם 20
 אוו םינארעםעו, געוועחנליכע 20 פון מעהך

גום. אװי טאל זײנען.עםליכע למארס0ה

 כאק- קארדאן אין געיאקם קוםם 1למא0ה
pgz זװבראכען פון זײ פערחיםען װעלכע 
 סיגארע- נעוועהנליכע װערען. צודריקם און
כאנדלעך. אין געפאקט זײנען טען

ט0ד0ג ק ט ם0ד און כאסס די נ « ן0נ

סאדפ בעםטען tan סון טאגוםמטטוחנרם
 םיגאחגטעו עני«טימע אח טערקישמ

ײלרט דער איו
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ס ע ײ ן נ ן פו א י נ ה־ ױ ט ר ע  ה

ד ע ט נ ע ס

ױז לעלןטשױ■ א ל א־ ב ־ פ ע נ ע מ
׳ט;ר*ז טען10 דעם אװענט, פ־־ײטא;

 דע־ פעדייזאל דעם םון בױנעט, דר. װעט
 אריכא״: ״אכיעריקען ד־י שין •ארטדענט

 :איבער לעיט״״יו״ען אסס׳ן׳/ הײדזיעין
 א דין װעט דאס הײדז״־ין׳'. ״סעקס

 ר א פ ז י ו י־ נ רעחטיעוד ;,סועציעי*
. ר ע ; ע מ

 א־א;״ סועציעי• א-ז* יעקט־צײ־ די
 פין םאײא;; דעם אוץי ;עװארען זיעירט

 העי־ט• ױדאן דער אין סטידענטען די
סחוי.

 אנסא;;ען זיך װעט י־עהטישװי די
 איז עוים ד;ר אין אװענט r 1 8« פיניט

 דעי נאד צײט, א*ז היניען צו געבעטעז
 סיא* *צטעלען יזאנען ניען װעט רעיזט״״-ױ-

געױײגריך. װי גען,
ע א ל ע צי ע פ ד ס שו ט ק ע ד ל א  פ

עז םרוי
װע־ ;ענעבען װעט כיעדץ טען28 דעם

 ז י׳ ו ר ב י־עייך״ור ססעציערע א רען
 װעט ײעקט״צור די , • ע י ו ד c ר א פ

 בוריצטיין, ס. װ. דר. פון װערען גענעבען
̂ט  לאס־ סא־רהאם דעש ;,פ ארטעאפעדי

שיטאי.
הר האט ױז אי ט ש א ה ע ר ג ע איי

ד״ ל א ק ?״
 צוױ״שען גלױבען א געװא-ען איז עס

אדער צײט, וױגטער ז״׳אם *רבײטע״,
י*ײער כי־ז ;;,,פי־י״זי: "-Nאיז דאה

 פ •*:ת־ניען ביים
 יא ״זיין האבען אײנעד

 הא־ צו ;,:ײט כ׳א־ז;יט ! אפת :־ט אכער
 עס יא; כיען יזאי־ר, א ױינטע־ יעד;: כען

פארדיטען. ליי:ט
 פון טען דך^פא־ח וױרען װאש ד•
 יא־ זיך ב: לודם ד*יםע; חאל- א קדיגען

 כע:־ דזעלט ײניאן אין אונטע־דנען זען
 איהר ױאי *ױסען, דאן ויינט אי־ז־ טער,
 ;;,וױס װעט איהר ײעי־ט. דער א•; דאיס

̂ט עס וױ  י,-אס אי; געזינט אייער כױט ־דא
 יי־ פון אדרעס דע־ טאז. דא־פט א*דר
̂ן  זנטע איטט ת:נ זי'%. סעגטג־־ העי־ט ד

סטריט.
ן אין  איר קא:ט סענטער העאט ױג̂י
 ע?זאטי־ עקסט׳לניעאן״ ״רי^ א געהײען
ױ גא:ץ אױפנעפינען אין די׳צאן  וױ י»;

 א*הר א־יב געלינט. ע־ אי סיס הארט עס
 אן ניאפעץ איך־• דארפט ׳טאן עס וױלס

 איאנ־ דין װעט ארץ און אפאינטכיענט
 א־דזר ױעט גילײך, עס טוט װעדען. זשידט

 יאלר״ דעפ קאי־ א האבען םארעפאיען
ױ דאיפט װאס  איה־ אז ׳זיץ ל־אנק ן,י
םארמײדע:׳. עס קעגט

פ נ ע פ ע ״ י ~ ך ר ע ג ױ א

 װעט װעיכע פיעסע, א פון ;אטען דער איז
 טארטיט טאטי;ע, ׳בבה ־ װערעז נעיצפײט

טעאטעי. ױ;*אן אין טק24 דעם
 פארשטעלונג פרעמיעד א 'זײן װעט ראס
̂עריז ױנגער דער פון  ״טײנע *צריפט׳צטע

סעטהאו*. רחכ
 רא־ דעי־ צו טעאטע־ אין קוםען מיט׳ן

 אי־ איהר-זיר װעט פאריצטעיוננ, זיגעל
 ז־י־ א,ײגעז אײע־ע פארװאס בערצײגען

פארטאבט. גע״וען דאדאאסט ביז נען
 בא־ זײן עס װעט לעזע־ אונזערע פאר
̂ס זױסען, צו איגטערעסאגט זונדעס  ד

 טײנע פיעסע דער פין פארפאסעײן רי
 איי זי דרעסכיאכעריז, א איז סעטהאף רחיל

 אינ־ אונזער פון 22 ̂ױןאיל פון םיטנליד א
 סך א מגװיס האט זי טעדנע׳צאנאא.

 גע-ן װעיעז װאס יעיאן,■ דער אין םרײנד
 שוועכ־ זײער פיעסע א פאר וראס זעהן
אננעיצדיבען. האט טער

 גע־ װעט פיעסיע די נעדײנקט, אלזא,
 טעא׳ ײניאן ראיא̂י אין װערען שפילט

מערץ• טע:24 דעם ׳מ>.טי:ע שבת ׳טער

ע8 ש די מי5 י סי לי ב א א ר ו י ב
 יצאמעד ראזע ז פד *איװאלצעמ
אדװ;ןךטײךננ,

1^ ̂א1%»^?ר^£  *וזיד סוירהרלארס אוז בריף רעיארטס,םמיײויםט, אוז ?ריסײ•ייס ענאר
צונ1איב מנראכזגו׳ איע איז און םוז ע:'7̂̂ז

איז מא^טינראסענ אוו טײאדײטיגג  חעברעאיש. אוז איריש ענגלימ,
ירײועו. מעסיגע—ארבייםו עיעסדקלאסעע
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םליר קױמט שלי ס אוי

א כי ם א ל א ע ה ע ח  ס

נ' ש פ א ס ע װ אי צ ש  ס

ם ײ ח י װ ל ן מ ע ת ם

דרעסםאכעו־ קאספױס
ס - ע מנ ע ג ל פון נ א ק א ס — 90 ל א קז עד מ ס ױ I א

ר ע ס ד פי ן א ו ר פ ע ן ד א י נ פ ױ א ס ח ו ו מ ע ג

ז אז 725 * ט ם־ננ ק ע ־ו ל ענ װ ע

ו 7 צ 4 ן 4 א ס נ נ סי ס מ ו ל י נ ן װ ע
 צו ם״עצע״ װלען אדער קאאמיא״גטס, האכען ויע^כע ׳טעטנע*ס אי־ע

 נײעם דעם צי קירען זאצען — אינפאדמיײצאן אזױ א־ע• א״נײט, רעד
אדדעס.

ר על,זער;ג״ך• - א א ם ב ר קאםםו ע ב א מ ס ע ד אן ד .90 לאר,. ױני
נ־ענעחעער. נערנאדםקי, י.

ק א ל ס ק ר א ט ײ ר פ א
אן ל ױני א ל א ״ װ. ג. ל. א. ו, ל ם י א קז ער מ ס ױ !א
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)1 דיט ®ון ;שי׳וה
ך *•*אדדחנן ווינײטע־ די און רע;.  ד

 ױדאן. דער אין וװט^טעיענד װע^ן "1
ט טען in o ^י n) 1* וןפעסנ^גטס|)IW 

 סון אינײט^ר די לאנ>*, צום דד ורײט
T ׳איי•*! נױייד *»; •y§yr *אוען״ די f 
 פייא ד*י איו ראה ױדאן. ד?ר 1צ אן

T און ארנײט^ y^yyy'n סיט in ט>ט 
yyjni ״y *n*, יןודצען, אין oy גצ״ איז 
נאד אין זץ־ u-yin oy י*נ*דמ, װאי*ן

yj*i .טרײד
ד ײדאן ,ד דאט :&yn* טאגטא;  *יי

n ;yenyj םץסורל שאו די סון טיטיגג”* 
 נא״ גוט jynyj א>ן טיטינג -jn י»ון דיס

 ‘געװא *דר*ס»רט איז ריטיגג רyד ?וכט
 רyד^שyנyט ד*־־ סדידע־, נדוחנר פ*ן רען
חד יאיזאי, פון ח  Dyjt^ דער ,ry?»» ג

 איד די ^y^yn נייס סין און א»יחש?נט
 ה*יפט װאס אמאדיוערין, ט^עשאנאי*

 אמא;יזאציא;פ- syi ?־.•; י*אלאי* דעם
קארפײן.
|yo15 דעם אװענט, דאנערשטא: דעם

Dyn ,nya די :try, ^כיאס* א אפלאלט 
 םטריט yoU האי־*, װעבכטע• א»ן םיטי:;

 דער עױעדוס. טע4 א־; ;טע3 צוױשען
 דעטאגסטואצי^ א זי-; װ;ט טאס־ריטינג

 iysyn פאך דעב םי; ארבייטע־־ רי װאי
 םyד םון סענטינתנט״ oyi אױסדרײןען

טא^נט. איצט»;עז
 װערען אדרעפירט װעט טיטעג דער

 ארנ״טער דעד א-ן מרגעי yסטyכ די םון
 אחוץ באװ^ונג, ט'שער0סא¥'אל' *ון

vyo. וױיס-«חד אי:זעיע און באראוי 
 װעט י־עפקאיױטש, אי; גינםא וידענטען

 לאנג״ פון ױע־עו אדדעסייט ריטיגג דעד
 װלא• ב> גענאסע לאנדא;, מאיר רע־סטאן

 D:ysni דער םון שנ״דעלראן, ראוז רעק,
 טyאfi באװאוסט^^ דער לע, ױניאן טרײד

 דדעיאװאניטי, איטורא אדטאטאד און
 געװערק- די םון כעיזיעטער פײן. סאקס

fytlbw ר אוןyםון טעקדאנאיד יר H דו 
 טyװ סנ״חנר א:. כרודעד ״קאיר/ ^ריז
טיטערטאן. ד;ד *ײן

 אױך ױגיאן די װמט כיטיג; דעם אױןי
 םארכא״ די ריט האיט oy וױ גאריכטען

 וױכ״ איז עס און סטדײלן צום ןyרײטו;ג
 אינערפיילט דין זאי האי דער דאס ׳טיג
 איד װאס טרײד ארנײטער,פון די נדט

ילאגע. דער מיט דך סערעסיר^
 וײ• סטרײס דעם םאױ טעג די אי׳זא,

vi\ .איצטער נאך יןאנען כייר געצעחילטע 
 דער װען טאג דעם טאכען באטאגט ניט

 םיר כאט^ז װערען, געררמען װעט סטרײק
 דאס כא״טטימט, גא;ץ זאגען ׳עױן פאנע;

 קױ די װערען גערופען װעט סטרײק דער
 סון װערען געדופען טyװ ער װאך. סעגדע

 און צירקוילאר רױטען א דורך ױניאן דער
 דעם אין ארב״טער איע אז זיכער, איז עס

 יױ דער פון דווי דעם העדען װעלען סדײד
 צו ארכײט די װאדפען רועאען און ניאן
צײט. כא^טימטער דעי

 -סאר־ מױן האט ױגיאן די וױיט װי
 סטרייק דעם פאר ראיטינערי די םערטיגט

 שױן האט זי װאס דערפון, זעהן דען קאן
 אום׳קאטיטע סטרײק געגעראי א עדוױירט

 בא״ קאםיטע די קאמוי. דעם םירען צו
 מעמ־ אקטיװע סאמענדע די פון שטעהט

:ױגי>ז דער פון בערס
 גענעראיל טשערםאן סגײדער, א.

האמיטע. סטרײק

אל ע. ח ט אןי קו
dvo ,ט׳) נ־יוח׳ןryt,|«

וױט ר*וו
ײי ̂) מו  י)עסיער א׳ױא ̂דyננytר
r«י« רעד• y y  »j«fjyn ײגנ<ויד« 

yey;»e;n םט<ור «,-אח1א)ןןימי« 
pu ז־ ה sh* סןופי IM Jm
’Hoy ווyאד«י׳סןון ו>« ^#^ו;ד

נוד«וי דעי m*׳•
" n ^םי ko jyn«flיד•y;;yר 

׳«װ)רץ <ירי ראוז נ'y.־״דז
;<ו^ם נ«וס• jy'pr סײױ

#ן ש די אני ג ד טע- א קאמי
 טשעױ^ידי הע״יט, ראוז

יינערסאן ראוז ;עי־אפפ-ד טאyי
yc;, לואטץ נעטטי שאמידא

טינטץ ^jyc יײלי־ע פעד
ריטשארד jnwyp וױנ^- אבתד
דונין האיא ססיט פע;י
^יי״עי דושיןד רױױא קעיט

ט ענ מ ל ע ט ע ע. ם ט מי א ק
 קרױייר ט׳צערםוןוי׳צע;• ז־־עט־ז, .,נ

 !”עד^־עט סע;י .)10 (י. ׳•:עניזע־
יןיוט־ז ראיז ניעטע־ סע;י

א א ר,ז>מיטע■ ל
 ;msbhp ש^־ענס טיעערטוו ־•:;*•ר, ר.

העצזעו נעא> ט»ער-ס* רער•
קאמ-טע. סױנאנץ

 טשעריײדי ליפשיץ, ,טאיי
 גראיןין oyס

ye:, שאפירא 
®אואוױטץ אסתר

ר ע נ ד ע ע. ר ט מי א ק
 טשעמײדי סאוזן, ימ פאדא
 נלומענטאיל דארא

 זורא רטאyכ
דוכיטסקי

ט ע ק ע. פי ט מי א ק
 טשערמאן, ׳האל»עדן דזש.

 רמאן.yס*טש,וױ מריטצק/
yרא? סארא דדנדערסט״ן ̂אyנכyרג 

ye:, הידגער ראוז הערטץ 
 סעיאןי ,דזשעג כראנדעס דארא
 האנסט ראוז ניסענבאום סייליא
״ גילאסבערג םעני רוכין סארא
10 יא?, אא^ריס, ל. 3גא<*דנער כעיןי

טיירען ענ אן ■רעז מ ר ע ש ט ־ פ א ש

נעשא״ םיר^ דער םון ארבײטער די
 א ב" האבען קאמיאני ראכבער נאיל

 •רעועגטירט מיטיגג שא■ סו^יעלען
 טאמאוױ ברודער טשערמאן, שא® זײער
ypb דילבערװארג, סעט םײגעם א מיט 
 פאר »י.גער?עגונ; פון אויסדרוה אאפ
 אױכענ־ oyi אין ארכײט טיכטיגער זײן

שא«. רמאנטעזyד
 מיטינג 8שא דעם םון טשערמאן איס

 צופרי• אויפריכטיגע מיין אױס איך דריפ
 די זעחעגדיג מיטינג, דעם מיט דעגזזײט

 די צױישען הערשט װעילכע הארםאניע
 םון טשערמאן שאפ דעם מיט ארבײםער

שא»/ דעם
״ ׳גרוס ױניאן כיט

ראםכאך, נ.
.5מאנטרעאי ױגיאן, ק^אוסמאכער מענ.

װעסםאנער אז סקוירט
ם ,23 לאר,אל א !אױפמערקז

מיטינג חעעמראלמסנעה א
װערעז אפגעהאלםען וועם
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בײטאג אוהר 1 אום
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פילען םצו ם אױ ץ דע מ ר ע אר׳ן ט 1923 י־אחר, פ
 םעניד דער 1זײ זאל ■ריזאמט ברורזןר רעסאמענדירם נ^ארד עהזעהוםיװ די

im n הוםען װעצען מעפבערם אונזערע דאם ערווארטען םיר אאלאא. םון 
םראנע. וױכםינער העכסט דער אין באטיילינען זיך םיטיננ *ום מאםעז אין
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r r f ) V <6ff*i«i»  •W* ר«• פון »
im vtt,*ו jyiyn 1*יוין(י ד׳ןי» מ  (1« י

wiyutf'giyi i n, >«מ״סט, ו >ifn mi
׳iy׳*yn «אי #*נ»א די

fy ii m׳i y i» 81» גוןרימאן ז><##ן 
iw iy i  m w i ט׳טינג i i| י8גי11י •py 

w m w ,0^11 נססײ tsyn ל>ר»י>ף
811 m * m m,י»ן

«tin  v i י»»ט<ן ;y?y<«y»o

)1 » •f n t  t i kt(
»ryt אזן you |u*j om -y .נ8 *רנײטyי 

tn /w tti/ i t ס>«ט^ וסיןי Oc•־ 
»■* on•* *lion ;y<» ,iViyu e-ysy-j 

iy נ»ר 1גענ« i  1« ty^y-a סינ״ס*.
1'

א
i<oyo f<o iy״o »>ן  .eo«oo yj<j |י« 
f »>ן סט״ט, p׳»,* ר- v i r i i  i<i,/ ן י  י

ס״ r<oo mp’opyjop »>ן ,ijy>«o י
. סט״ט uy'<iyo א>ן און

opy8i;o» m tn*׳iy i i י>• פין«>
o ס iysoוו oou גא־נ^גט•, r• דו יייז

 »י Donyj p׳*n j־p;yor י/אנען יא־ל,
I'O w 0 ׳עאו ײטען1«ו א י׳סנסן , y

ne yovav <ד on ,;yoooor• יר®
pyp .wiy3yiy>8<iN y דאנע; r ." t
^ א א־ז ח׳ענון ט ס ס  M® *סיל דו I'O ײ

י טס ױדסד׳פסו, א חס:ען דסד טען ו  ײי
o םלענ א דאנען אנדע־׳ע עמעץ כ־ען r,• 

r טארע־ ׳עא•״. ״א«ען אן א־ע• v n;
V דעם ••ן א־י״טער ד־ P T  v j*־ o r• 

 "1 ה׳יפט, דאס נרילענען, נעדדען ז־ד
<y‘yi; ׳*נאy t  sv ;nyo אױשגע־ דס־ט 

 ױנ־אךנסד־גנ־גנען, ד• װערען הא'טע;
 •yp כ״ט־ע, א דאנען ז» פאר רע; דארו׳
״לא;ט־• דעי א־ן ׳;א• .  װ׳יט רען >נ1א !

 «רױ טע; וועט ׳א-ל, n א-ן סטד»?ען
 אין א-ני־ט נ־ס^ דאס סויסדאנען נירע■

 1נסנ> -y3״yi ם׳א־ז .8רסנט־־־׳צא דער
 *;,י 1דא* ױנ־־סיז ד• דסה •סד*טע;ד<יך,

 י• ו״ נאצוג א־ן װאך דע־ אױף נאנץ
-y»yr ?ס;טרי ד«וז>;ע
יי•6 געײעז נייט*ג א־ז דסס אוינ און

׳א עס ײ־י העי־ y 'וטע' w״L ! ,« J?  IV®vy? דעם נאד א־ווטעי, נו־ט־געי,
 דרעסמסכ^ ן1א מ״סט די tic םטרייר

 נהלמ װ־סטן » געװסיען גסר עם א>ז
 iy«vr יע;ע םון נארענאטים די *וױ׳שען

iy ״אנטלױפען •n דסס .10ױני דעי 
m א•1? ס עפענען iy ®>ינט, y <י 1ס 

״yטyשט
 דעי פון אייפגאכע די איז װ»ס טא
 צו ? אוטשט^דען ̂כעyא« אונטער ױדאן

 ?וטעטיסו סיע יענע אין אפריהער ז»ו
 «ו lyuyto‘•׳ נסיענסט־ם די ױאוהין

אנטלױ••(.
נע* א*»ט ׳»ױן װערט סרנייט די אט

 אוד דעוארטםענט איסםער; דעם סון טא;
 .cjy®rtiyjy® הסי׳וע־ינ׳ס נרודעד טער

 םאסע ס אין װסך דער אױף איז מניסן די
 אויסנערעכענט• אי׳ע די סרן עטעטרסך

".101 ״איסטערן דעם םון שטעדטיאן
a:׳עטרעסוננ זעינע די אנער y סויר 

 ראדפעל״ נארמעגט ליידיפ די *װי׳ןןען א;
 עס ן1א מידעל-װעםט דער אין ט׳עורער

 ״ױעס־ ס װערען עטאנלירט אויף דאחי
 שעוער די אדיזי ים*ו«ססען1א זאן׳/ טערן

 ״װעסטעלן דער ®ידעל־װעםט. דעו א־ן
 הליײ״ ,otop'i? ארור:עהטען װעט זא;״

 איס1י סט. ם*נםינעטי, טאלידס, ?אנד,
 נא־ די װאו ׳עטעדטלסך ארומ־נע די און

 דעל םוי אנטיויפען iy זונען ?עבסט־ם
 סרגאניזאציאנם־ װעפטערן דער ױניאן.

 װע; געעשענט פירסל־ר װעט ארטםענט1דע
 סננע־ װעט מענ׳פ •אסענדער א און רען

 «ו דעןארטניענט דעם װערען ׳פטעיט
 די אין איףטער סיז יסם מעגערזשען.

 זיגמסז. מסריס •רעזידענט טון הענט
אר־ נסנצע די שטעתט חענחה זײן אונטער

״ ״ . .. ... .L|» ------- .
ivwpyipy > ry iy i 11» n<o ,נססרד

ר..... ־־ ־ ............ ־•־“־ .... §
y

. _ >0!
סיז סודסי oy די  ,|yp<oo<ipy iy»iyri

•n o i l  w tm m  >ritm  o,
iy3<iflyj«<io lo ײסט an  *n v ijn t די 

in ־  yx 1י1«י61״■ די«  ין8 יסלסיסי' י
j'ptyor דסיוי m <811 יסלסי• י•

yn 1« Po דסר •ון <יגט6 io ryryo ro‘• 
»iy זיד יסלסי ס y y w א״• די סויס 

0101 ♦•010» 1030 J1101 יסיוסי י« 
 ס,״•* זיו סי״ן iy יס< סגדעם1 סי יסמן

tyuioi, ער f11® 0011 זײו סי |yס>ן »ט 
r<i»y, 10״ i iy o.סרט־מ״«
11< cy ,דעי ס-ן יס י״געו ס״גט 

ryryo;<o־opoi ysivio ioiO* ,ױנ׳סגפ 
ty:o® oou ל♦♦( ניט iv » i» y io r ;o 

yolor( ויסס ,0•־ די סױןי ״|1א זיך 
lyronoe •זי r n y o r חייו» 101 סויוי 

ioioryrvoi<o y i  ne, נסר ®tv ,iny 
oou ,ojo*iv יס וײנסן  yeiyto לסנעו 

;f «t ,)y®PonB<io סר״ן ׳ס זיר  io״
ynonyi o סזוי סנע• i’ionyjiy ס>נ• די 

®lo io ry ry >יסם סמיםהמי••(, זיי יס 
1« y®nyi| דסרסיט ילו60 חייף די סט 

e סין ניט ויף נויטינ•( וײ װען n.
 ®>ט ioiiyi סיז זיגססו ו־סזידסנט

 osvoroieo דסיוי יסס to ,im®» דעד
niytyiuo v ײון װסרסו y ס׳ט תסכען 
 סנסי סיינט יסס סײמס׳סטיסט. ס>הם

 *pyiig oyn אינטעמסיצאנאי די אז יט,1
lie i די געחסען r n יסלסי• ׳*ײסנס די 
מ װעיסן עם סיחיס,  iriyu געססנט 1ס

י ,loiiuionurjg סיס  יסיסן יסססי• י
*ססי^סוססיטינ!״. זײן ציעגליך ױייט װי

 סר^מיײייסנם* די ײסים, סײו «יט
 סיס״ ס סויוי iriim נסטסו ווסט ארנייט

 נסטטיסטען, » (ױט אופן, טסמסטישסן
vowmvwvn] ,נרסנ־ יסי ײסס ■לסז 

toi מן נרססטס די  no to'iv lytuo ד
 סיט־ די סמר טרײד• א>ן סרנ־יטער די

 דסרםסו װעיסן ױניסן רסר n• נליחנר
 דסי״ tflyu זיי זײ(, נאחייפינ דעפ אין

 די סון דיוס די רסנסיםססינ ססחיסן )0•
 איגטסמס׳יסנסי ד> גדי אטספרסנטפ,

 *pnooio• דסס דורכפיחרסז לסנסז <0♦
 *110 זיף חסט «י ויסס •יסגרסם טיײעז

 די יסס ײספסז »ײ איז עס טערממען.
 וויכטי! װי פסר׳סטסחן װסיסן ידער1סיטנ

 *01 ריכטמ 1«ס סרגײם די יסס איז סט
 סיט• איץ םיט iolon ויי no װסרסן טסן

 *011 ם1לרויlot 01 סרנײט דיזס חסלפען
סרפסי{. מיט רסן

ען צו כ ל ע ו ל ו א אנ ש ע רנ ע ט נ  אי
אל ק א ט ל נ אנ ל א חר ב ? אי

oy יימי י*ק*י ױ אויס ס#:פ
̂נגמ, ̂ל 1ײי װך שךײנ• און געח» — נ

•syo ױני•♦ גןחגפפמן מס ײן
און יײעד §ון ■ער

 דןפ — יערעג•׳ 1 לערענ•
jm» ײיד jHjywr 

ני«*וני*קומן.

!||I1|I|!|I!I|||I||||I|I|

ט א פי ע ענ ג ב נ לו ע ט ש ר א ד פ א ױ פ

n (קאלל יארר־
ם ע נ ד א ם ײ ר ס, פ נ ע װ ם א ע w ד o i e ן ױ ע מ

װערען געשפילט װעט עם

נקםה ־״ גא&
ם פון ש שלו א

פיט

שילו־קחיט gרװאל
ן א אי ל א פ ר א ע ם א ע ם

םטריט טע42 װעםם

תט א אז  נדמ ‘גלייך זיך נ
םיקעםס.

 סין I0D1PS3 «ו טיססםט
 —112 ״ססל״, די טון ספיס

 באפס־ אין און עווס״ טס4
 טסאםסר. ••סלס םי סםיס

 • טה זײנסן סרײזסן די
42JB0 ניז דאלאר

/■>\

GEREQ-mCKEIT—(JUSTICE)

ו

 ל<H( 0 10סתייט
tr im, רס#•,'♦ 

oi<j ,סי*ו ♦i  no 
tn  o ifii• ץ וי

♦♦•m o

'hrtnn נסדסחי
n1i /אר«י

#.) נ׳ז, ,31(*•

 יסיסכ*•!* 1•יי ןן
p■«< #ן1 איו חןי  י

מי ו *•־ ««סי# ו
.iot«,־H <׳• *יחי

w m  W r w װ ר פ ע ל ו ו מ ו מ מ ו מ מ י ס א ד ײ ס ל נ מ ג ר ס מ ו ע ה ר ו ן ן װ א י נ ו י

v m c n a c m m,או־טש, »ען23 פר״טסג® v.mNew York, Vv'u\»y,March 23, 1323,,Vol. V. No. 12.

 דעם אפ שםעלט םטרייק גענעראל גודס װײט
יארק נױ גרײטער אץ טרײד גאנצען

/ויי1> דד׳ דעסאנסטראסיע גי-ימדיעזע - דורנגעפיחרט. «>נ?טי•־ װערט רנ*אן דער ןון r,n דער
lie ״*אך טער1טי*זע - חאלס סטרי*ק ױ אץ ׳סעפער די«® fe ״.»... שידע״י ןדדא יט1 די••

y י - .........דיעדע *ו (0 זיד די שליפ/ין noiyi מיט
וױ?*קער, סיע נ•♦ :סװאעדעײנג

סטרײ?, דעס פיחרען פען

 םארשירען מ־־דלאך ד•
און ארב״ט די װארפען שעסער

 ארוים תפען װאם סצענעם כאג״סטערענדע — ײדסן־ש״עסטער, ייעדע
העל־ קאהן ם. פאנ־א אץ חאלסערץ לעסקאװיטע, טען1,•,•••ם־סיעײ־*ע ד•

 nemo פון סרסל־סטל״ל1נס רער
 ,02 יסלסי 10*11♦ ײסילסרס ױייטנורס

ogn זיר io3*inyiio י01סוײ 10 ד־נסטסג 
 סיירססר ניסדוױי, no סריח, דסל סין
 סיס די סון פט. גר־ן סט״ פ»-נג סס.

 די יך1 גספיגסן ספ ion נאססן סמט־נע
 סססס, נסיסחן רסנסן ytvv גודם וזייס
ogn 0001 010♦ אין נסר הסט רסן) P)•• 

c Igo<־ion נ>ט אזױנס ! inoioi
 דדס ױייטס די םון סטרײל דסי

 *ין סר׳סססר, nyn יט1 1אי סרנייטס־
i 01101 דינסן טי״ר ךסס 'ir) טן■ ס 

p h סנסי ססר״תם i׳n פריחסר ®סי 
 סײי 101101 פסו דסס א*ן סטרייל א סיז

*1דא0101 דסר >11 ,ן י י נ׳ ס נ < ס
 *1ד> iD3<inoiio י׳ר הסט ogn ססוײק

 ססדץ, טסן20 דסם פי׳ה, דסר א־ן סס•[
ו1גוני*טסנ ogn סט־״ח רסר .1323  י

 סון טרייד ס>ן ־oto״.• איס «ס?ססיט8
ogn ידס1 ו״ט1 נאנסס ד• •א־סליזידט 

' !סינדוסטליס
no די 111נאנ״סטסר װעינעל ט>ט 

» n• טאננע ר״דלסד, ױ»ע  אר1 סד1 ז
lOign ,-yni<p שס״ די זסז3פא־י סס 

 ;״0>ט*ױ;>1 די פ>ז ®יידיײד די !•סר
o»or,מ״ײאד ד־ װי »ט אזױ ־ •n <ד 
 די נסװאיפסן הסכעז ׳סספסר, יוגיסן

 no נאנײסטסרו!( o־mi טיט סרנײט
 *gn פרײד פון טאנצענד׳ג ן1א זעגסנד־ג

» נסן  סטדייק״ די אין on־c־׳go אלס ז
1 ,olgnדי ואס tg’iv הg10 ״1 םאר ט* 

!סנרייט.
 אוגס?ויינסלט י־ו חסכעו דסיניי

 !ooiooo נאנ״פטסיסנדס ססרקוױרדעס,
 *oenpyi, 01 ן1א !סהאיזט זיו ogn ססן

יי;ט1101 אויר און lomioi או; אכט1

 טאר־ joogn ז־־ט נ״ ז״ט !פ*»ד פא־
or<n*o o ^ r איטאל׳ס״ או) ס״ײאל 

i«״o ,ט״דלאך ,oongur n* oo«1i 
סרמטסמסחסנדינ .noioo no פמיסז

jyogn ״םארכי^דדפסט״ סיידלאר די 
 די װאו ישס«סר ניט־ױניאן כס1טא אין

 נס־ ongoyn נאך זיך longn מאשינקסם
1.16 זי>« אוי(• (אלוס

 ג<־ פזז מיטינג פערטעל־יעהרליכעך דעו
װ עקז. נעראל א א o 26 מאנטאג נ nטען

 פרעױדענט ניייעם םיט׳ן כא«רד דעם מון םיטעג ®ארםאיער ע^מער דער
־וױכ• זעד»ר « ®«רלעזען וועם כ«ראף סעקרעםער ־־־ ®ף»ערםאן. איס

ױדאן. אונזער אין דגע און קאםמען יע«טע זײ ®ון רעיארט טיגען
 טען26 דעם #®דיח דער אין כי#:טא;

jy װמס םע״״ל, :m  T t ערטער דער® 
m,y y ^ ?y ^ y v iy t דעם ®ון םיםינג 

 אונזער ®ון כ^ארד ivoipytpy תגעיאי
 םיטעג דער ױניאן. איגטערגעשאנאי

 יארק. נװ אין װערען זyהא^טyא■; וחןט
 ®ארםאילנער עישטער ךער דין װעט דאס

 ע?זמקוטיװ גענערײיצ דעם פון דיטינג
 כיאריס כדודער װעיכען פי; נאאדד,
 אונ־ ®ון ®רעזירענט ;ײעי דעד זיגמאן,

 דער זײן װעט אי:טעי:עשא:אי זער
טשערטא!,

 בא׳ צו האבען ױעט סיטינג דער
y^ טראכטען r r פרא״ וױכטינע זעהר 

 ענטשײ אן אױן״ װאדטעז װעיכמ גען,
 נרעזײ נײעד דער נאשיוס. דעגעש
 <ועט זיגםאן, מא-ס כמדעד דע:ט,

 אויס״ אן םאריײגען םיטינג חנם אױןי
םוילשטענ־ א װעגען אז>®י גמארכײטען

 אינטערנעשאנאיצ סיסטעסאטישען דיגען
 װעט װעילכער קאםיײן, ארנאניזאצױאגס

ט ^ר מ  ילאנד, גאנצען איכער׳ן װמרען א
.)0 זײםז אויף (׳ילוס

ס כני ױי ארז ם ט־ אל ה אינ

a12 נוטער״גערעכטיגק״ט״.

ס ׳
זײט
ז:. זײט

 ש ױאף-נ. די
ייס דער איז ױגיאז^;ם_ש״יםל:יפ4ע-?אכי.—00 ײייול

no ^קיפוקםאכע־ רער ^ןארר^םון רזשאינ

 שטינ* םי־יע די סיואי! סעז זיר װןס
עדיוקײשאגאל — קאהן. .0 פא׳״יא -

ױ;י*ז
ט ײ .4 ז

רען
כפםיצען.

ט ײ י־אנס־;־ ריג אײו נעטשורפליזײשאז די .r< ז
Jln״V < W n־D« J,V V'״ ״ ״ ; - ־

ס ײ  . המיאס םדן קװיטי־וננעז ױײמע־ע .0 ז
.1 זייט no שיוכען

ט ד—װענעד גריגער דער ר די  — כרוין. דו
 ־vex *נדזיעערעס ?אס םוז ספגאטאריום דער

ש. לעװיט. לירט-דז
ט ײ  נאטיץ־ביכער. רעדאקםאר׳ם םוז .8 ז
ט ײ טיאגעדיע אײראיעאישע ;ײע די מ. ז

יס• שװא־צ•; כײ — חאזאנאװיטש. קעאז
װײנפפער. ז,—;נעדיכם) װע

ט זעלדי;. א.—דורות דור אױוי אישו »? 10 די
J ב. י,—שארף און קורץ

ם ע םאררירעז ארנײטעד וױםיער .11 די ך ״ י
בא־ ל.—םינען

ישעי־ שטום איז
 »סערילא;ער די אין יעכענס

 א םיהרער דער — ראדולין.
לעכעדיג;גר. יעםאס-דער

ט ײ  אינםעןנײשא;־ס? אוגזער םון עניגים .12 י
פינקעלשט-ן. ל.—yojn• דער אין

ט ײ  שםועסעז. קורמ .13 ז
ם ײ  — כענטעי. העלט ױניאן no נײעס .14 ז

אדװערטײזסענםס.
ט ײ  איגםעדג־ישאנאר. דעי פון יווקאיס רי .15 ז

ארװערטײזםענט•.
ט ײ אדװעדטיײפענטש—.1 זײט no שלוסעז .10 ז

 אױפגענומען זוערט זיגמאן פרעדדענט
.מיטגלידעו אונזערע פװ לבשאפט מיט

שיקאגא אין
 די אץ ױניאן דער גונםטע; צו םעג פרוכטפולע אײניגע דארט פארברענגט ער

ײן — מעםכערם.  דויערענדען א פון רעזולטאטען ברי*נגען מעט כאזוך ז
ײן — װערט.  די םיט פארשטענדינונג צו קוםען אױך העלפט כאזוך ז
אסאםיאײשאן. םאנוםעקטשורערס קלאוק

 פילאדעלפיא אץ סטרײק מאכער ודיסט
ױניאן חנר פאר את_ מיט זז ענדיגט

̂ט ױגיאן די סםרײק. פץ שלום װעגען סמײמםענם וױכטעען א ארויס ו
 n® סםר״פ געגעראל גרױסעד דעד
 ®י״ איז דחצססאכמד און וױיסט אוגזזהו

^ vn יאזשלפיא, צ פי  דער נ^מדמם. א
 2 וױ םעחר נימ געדויערט חאט ססרײק
̂ס יידן 1װ*כ*  א סיט געענדיגט זיר ח

 ®אד און אדכ״טער די ®אר זיג !תיסמן
̂ס ׳איז סאקט דער גיאן»1י ךנד  איבער ח
 דער אין 1אדבײם^ די ®ון דדיטעל צזוײ

 אויזי ^®געתםמז זיך ח*בען אינמסטרימ
orrj •זײנען און ױניאן דער ®ון דח 

 אר־ איע די cn< סטריײן. אין ארונטער
 חנר בײ זערײך צוריק מױן זײנמן כײטער
 באילעבאטים, n םון nyiyr אין ארכײט,

 יתי^ן, דער ^ט מסאטעיט ח*בעז מיס
 נע״ געםאכם וײצען סעטמממנסס יימ

 די חײסס, דאס אינדעױדתל, ײאדעז
 נמווארען געםאכמ וײנען סעטעיסענסס

 אר־ זײזע כאזונדער. ®ירסע יקדער גדט
 ®וישםענ־ vn איצטער או־בימתן כײטעד

 יוני^• איזנ םיט iynvv ױגיאן דינע
מדינגוגגמן.

 סטרײק דעם םון שיוס דעם וועגען
 ױגיאז דרעססיכער און וױיסם די חאס
 טענ ,15 לאקאל סייאמלמיא, ®ח

 סטײטד ®איגענחנז דעם ידױסתנעמנז
:סענט

 דעם ®ון אדױס קוםם מניאז ״די
»יז וױ שטא׳רקמד סד א סמדײק  מ״ ד.

*W ̂וחר. ■אר יע«סע די אין  ד^מינד י
 נעװא־ ®ארדדײמאכם vn מידעדשאפט

 אײננע־ ער1וױ האם יוניאן יי זיעז
מ ׳®טעיט שיי ד vn באזײננונמז מנ

 םילא־ פון שעיער דחנס און װײסט
! דעלפיא רערכ,סאניפעקטש, דער צו נאיאגגע; :זאם שעפער די גענע, ®אליסי גײע־ א מיט אננעהן איצטער װעט י-יניאן ,״ך

 ױניאן דרעסםאכער און װײסט די
 האט וועלכע יארק, נױ גיײטער םון

 גלענצענ״ אזא געהאט יעצטענס
 דעם םיט *ננעחז וױיטעד וועט דעג, דעז

 .יוניאן די װאס ׳ארגאניזאציאנס*קאם«ײן
 ביז סטרײפ, דעם םאר אנגעםאננען האט

 פולע זײן וועט אינחםסריע גאנצע די
ארנאניזירט. ®ראצענט 100

 װײסט דער םון באארד דזשןוינם דמר
 אײנגע־ האט װניאן דרעסםאמנר און

 ארנאניזאציאנס־ םמציעילען א שסעלם
 איגעבען זיך וחגט וואס ׳ח»ארםםענט

 ארבײנג ארנאנמאציאנס דער כים נאר
 אר- די• אז ״נים ®ראנע שײן איז עס און

 די רעזולםאממן. נוםע ברעגגען וועט בײט
 העל־ דער^יוניאן םון סיטנייחנר אקטױוע

םארטײצען ךײ אדבײם, דער אין איחד ®מז

 איז מארטש, טען12 דעם טאנטאג,
 ש׳יקא־ אין אנגעקומען זיגמאן ®יעזידענט

 דער צו גענוםען גלײך זיך האט ער און גא
 דזאבען מיטגלידער אוגזערע ארבײט.

 ליבשאפט גרויס מיט אויפגענומען איהם
באגײסםערוננ. און

 םארילארען ניט האט זיגמאן פדעז.
 גלײך זיך האט ער — צײט, םינוט קײן

 דעם העלםען צו ארבײט, דער צו געגוםען
 אר״ נרויסען דעם אין באארד דזשאינט

 די ארגאניזירען צו גאגיזאציאנס־קאמפײן
 איז ׳אונז מעלדעט םען װי דרעסםאכער.

̂ן ניט דארט ער  לײדינ, םינוט א געזעס
 אײניגע פארבראכט דארט האט ער

 ארבײט די דאס *ח טעג? םרוכטםולע
םון זײן װעט נעװארעז נעטאן איז וואס

 שע- די ארום צירקולארען און ליםלעטס
 און ארגאניזירט ניט נאך זײנען װאס יער,

ארײז. ױניאן איז רופען!*י^רבײטער זײ
 ארגאניזאציאנס דער וועט באזונדערס

 ארים וועיען געמיהרט ענערגיש סאםיײן
 אונטעי־׳ן זײנען וואס שעפער וױיסט די

.25 םון רשות
 קאמפיין דעם םיט אײנקילאנג אין

 װאך די באארד דזשאינט דער האט
 דעם ווײסטמאכער די צו ארױסנעשיקט

בריוי: םאלנענדען
 — :מעםבערס ױניאן אלע ״צר

 שויז איז סטרײס אונזער װי נאכדעם
 איצט ױניאן אונזער דארןי םאףאימנר,

 םון פונקטען אלע דאט אראנזשירען,
 ריכטינ זאלעץ אגריםענט ױגיאן אונזער
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 ױגיאן די לטובת װעדט, דויערענדען א
מיטגלידער. די און

 גילײו ׳טען12 דעם אװענט, םאגםאנ
 בײגע־ ער האט אנגעקוטען איז ער װי

 םון באארדם עקז. די פון מיטינגען װאוינט
 דעם אװענס, דינסטאג און לאקאלס, די
 מיס םיטינג א געהאט ער האט טען13

 םון דירעקטארס״ אװ ״באארד דעם
 קלאוהמאכער דער פון באארד דזשאינט

ױגיאן.
 'עד האט טען,14 דעם אװענט, םיטװאך

 בון םאסםיטיננ גרויסען א אדרעסירט
 אויםגענוםען איז ער װאו דרעסםאכער,

 איז ענטוזיאזם גרעסטען םיט׳ן געװארען
 בײגע־ ער האט אװענט דאנערשטאג

 דזשאינט םיז טיטיננ ספעשעל א װאוינט
 ױניאן, קיאוקמאכער דער םוז באארד

 4ספעציעי געװארען אײנגערוםען איז װאס
 דער פון פרעדדעגט נײעם דעם לכבוד

אינטערנעשאנאל.
 האט ער אילץ. ניט נאר איז דאס אבער

 קאנםערענץ א בײגעװאוינט אויר דארט
 קילאוק- דער םוין םארשטמהער צװישען

 מאנופעקטשורערס די און ױניאן ר1מאמ
 גע־ האט אנװעזענהײט זײן און אםס׳ן

 צוױ־ םארשטענ־ניש א צו קומען האלםען
צדדים. צװײ די שען

 ,.פאר־ שישאגא׳ער דער װאס איז אט
 פרעד־ װעגען זאגען צו האט ווערטס״

 אויס• דער אין באזוך. זיגמאנ׳ס דענט
 מארטש, טען15 דעם מיטײאך, םון נאבע

:געזאגט װזןרט
 פרע״ זיגמאן, מארים םון באזוך ״דער
 לײריס אינטערנעשאנאל די םון זידענט

 גוטע א געהאט האט װארקערם, גארםעגט
 די צװישען באציהונגען די אױוי װירקונג

 קלאוקמאכערס די און מאנוםעחסשורערם
ױניאז.
 זיגטאנ׳ם םון געלעגענהײט דער ״בײ

 נע״ אפנעהאלטען איז שיקאנא vn זיין
 פארטרע• צװישען האנםערענץ א װארען
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