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®יאן. ם*ומע:דעז אײבמאי־ב״ט דג:־*;
נטעי׳נדטאגא^טעריטא־ א ג*;צע -

 אי:* די װאו איבעו-אי, דדיסט ד*ס ריע,
 אדער יאקאיס רע1אי חאם ט^ר;ע״.*^;אר

jyp אײנ־ װעדט לאלן^ס, איהיע ה*בען 
 גיכערגיעס, אין ״ז^גען׳/ אין מטײײט

 אריינ־ װערט גינעמיע יעךעד א״ן או;
DVytyj זאי װערכער גובערנאטא־, א 
jy:#n גובעײ דער פאר ב״אכט ®•יע די 

 יןי6אי װצסען צ• אין •ױעזיד^ט, פון ניע
 נובער־ דער שארא;טװאדנד*יף. א*ז *ר

 ארגאניײ ;ױטיגע די אן שטעי׳ט כאט#•
 ד׳אט ער ױגיאךטועד. דיטיגע n מרס,
 פייען םין טאכט ד• און רעכט דאס

 גע* װאס ײדאנס אי-ע אינעד סאנטױ^ל
 עי טע־יטאריע. דין אין ?יןי םעען

 ארגא־ נ־יטיגען גאגצע; דעס אן סיהרט
*r r w D J r W  בא־ אילץ װעגען און ,1

 צום רירעקט װ#ןי יע-ע ער דיכטעט
 פרעזידענס דער געפינט •דעדדענט.

 אזײ עס ער םוט אױסצוזעצעז, צטװאס
y j r,?» ׳בריף א דורף אדעד סעניליף, וױ 

 צו אום אר^בער, איל״ן פ#חרט ער אדער
 אזא אויף און ט*ן. קען אע; װאס ז*חן,
 רעם םיהרען פלעזידעגט דער קען אוסן

 ניט און אתאדזאציאנס״קעםפײ;, נאנצען
אדוסםאהרעז. שטענדיג סוזען

 אינטערנעשאנאל־ די איז דערוױייל
 אין געװארעז אײג;עטײיט טעריטאריע

 װעלכע זאן, דיאיסטעין :זאגען ךךײ
*r אוט״אוױטאון־ דער געװען איצט כיו 

 םיהרער• דער אונטער חנפאיםמעכט
 האלפערן. וױיס״פרעזידענט םון שאפט

 קאנטיי־ די ארײן געהען ״זאן״ דעד אין
 דזשױרזי נױ יארק, גױ ארופ מטעדט

 ״זאז״ ציױיטע די יזאנעקטיחוט. אוץ
 װעלכע ׳זאן מידל־װעסטערן די איז

 סט. יטיקאגא, קאיזולאנד, אר״ן נעהטט
טארייא. און סיגסיגעטי {ואיס,

 א^פ נדשיןי־אדגאנײזער, דעד א^ס
אן, דער פין ״גומןרנאטאר״ דער  איז ז

 מ. וױים־פרעזידענט געװאדען גאשטיטט
 געװען איצט ביז זיא מעיכער !*רי׳פטײן,

 דער פון כיענערזיטער דע־ אױס״עײסליך
קרױולאנד. א־ן קלאילכ״אכעײדניא;

 װעלכע זאן׳ קאנאדער די קומט דאן
 יןאנטרא^ דעם אוגטעי גע׳עטעלט ווערט

 װעל־ ז״־ירמאן, .,סאי וױיס״פרעזידענט סון
 איצט, ביז געװען ■דאפטייע דאס איז כעד

 פאר־ פולע די ;עהאט נים האט אבעי
 איצט װעט עד װאס #גסװארטאיכקײט,

חפכעז•
 *ועט פלאן, ען2דאוי דעם אױט ׳דאן

 סיעציע־ א װערען אנאדפטעאט םוזען
 םארנעח־ זיף זאי װעיכער טענט, אער
 די םון אנגעאעגענהייטעז אאע םיט סען

 װעאכע יארק, נױ אין אאקאאס פאענערע
 די געװען יאהרען און יאהרען םאראזײנען

 אינטערנעשא־ דער םון ^קעסט־קינדער״
 אונגע־ זעהר א אבער איז דאס נאא.

 זי אדער ױני^ז, א צױפטאנד. זוגטער
ס ב  זי דארף דאן און עקזיסטירט, און לז
 ׳פיס אײגענע די אויף שטעחן קעגען
 היאף יעדע איז דאז ׳ניט אעצט זי אחנר

 אי־ גאר ניט אינטערנעשאנאא דער פון
 ״קעסם״, דאס װײא שערליך. נ^ר מנויג,

 שװאכט קריגען, ױניאנס אזעאכע וואם
 איצמ כחוו^ זײערע פאראאיזירט אפ,

 אין ױניאנם האײנע אונזערע אאע זײנען
 דאנק א קאגטרי, די אין און יארס נױ
 נוטען א אין קעסםע, אמעפיחרטע די

 צושטאנד. פאראאען און פינאנציעאען
מר ײ א  אין געװעז אפם שוין דינעז ז

 צײט קורצער א אין דאך און #אאגע חנר
 היאפ־ גאנץ געװארען וױדער וײ ?יעען

 ״אויף ארויוי װידער זײנען און <*ז,
 דעראאזען מעהר ניט טאר דאם קעסט/
 מענ־ דעם פון אויפגאבע די און ווערעז,

w,\ ווערעז, אנגעשטעאט װעט װאס 
ײן והןט  אזעא־ אלע אויןי אויםצופאסען ז

 אאץ ווערען זאיעז זײ אז ײניאנס, מ
 וועט עס ביז שטארקער, און שטארקער

ײ פאר אויסגעמידען ווערען  מעג־ די ז
 אםאאיגע די זיא ריקפאא א םון איכסײט

היאסאאזיגקײט.
 דאזינער דער זײן וועט עס װער

 -בא <יט נאך דערװײא איז אױםפאסער,
 נע־ איבערגעאאזען איז דאס מםימט.
 אמ*ר איז עס פרעזידענט. *ום ווארען

 נאמעז דער ווען טענ, םון םראגע א נאר
 ׳וחנט ױניאן־באאםטעז דאזיג^ דעם ®ון

• װערען. גמםאכט כאחאגט
םאר־ ניט איבער נאד באײבעז עס
 די םון ״גובעתיעס״ די דערוױיא ז^רנט

 פאםיפיק םין און סטײמס עגגאפנד גױ
נעח״ אאגג ניט װעט עס אכעד קאוסט.

*v,\ װע״ געיעטעיט װערען זײ אױף אין 
.‘קאנטראי זע^נען דעם א*;טער רען

̂אן דעי אז  אױסגעצײכענ״ א; איז פי
ף גויטיג ניט איז דעם װע;ען טער׳  ד
ײױ, ׳אבער פארנד״טען. צ־ פיר אטי  נ
 צו אוכ ׳טשיף*אױגא;ײוער יעדעי כריז
 פירסטע די ^אבען עדפאיגרײןי, זײן

 טעט־ אונועי פין ריטאיכײטערשאפט
 אפלקענגען װעט דאס אבעי נעי״:יפ.

 טא־ און ענערגיע. און טאתט דין פין
דערפא ל,ע

נערד ^ױיטענ^ און םיטי̂ג דעם פון טו
 כאשטים• אומערע גאײןי טאי,ע זיר טע;
 אדנײט״ דער צי וױיס*פ־עזידע:טען טע
 טעמ־ אוגזע״ אז ׳וױכטיג איז עס אין

 אינטער־ װערען דעם װעגען זאא נערשיפ
 גוטע די זאא און פריהער, װאס ריכטעט
װערען. אנגעפאנגען גאײר טאקע א־־נײט
 םיר װעאען ;וטערען קוכיענדע די אין
 םון באריכט דעם אױפנעהכיען יי׳-עי

 אינ־ געטיזט האבען טיר װעאכען טיטינג,
 גויטיגע די טאכען צ* א־ם טערברעכען,
 ארנאגי־ דיעם דעם װעגע; ערלאעהרו:;

זאציאגס־העמפײן•

[iEMiimUlM rC• Mi T
דעזאלווריע- טרױער

ro, לעס*ױ ב. ס. םין ארכײטער די# 
 םון טױט פריהצײטיגען דעם כאדויעױען

 װ^כעי װײםכערג, דםןו כרורער אוגזער
 עיזסי• אן דורף געװארען גע׳חרג׳עט איז

טרײן. א םון רעגט
 טיטגעםיחא אונזע• אוים דרילען מיר

 סארשטאר* דעם פון םאפיאיע ד̂ע צו
כענעם.

אנדעגקען. ןײן עהרע
ק*טיטע. שאם

שאפ-טשעטאן, ״ א ד א ג א י

א*יס* אפט דיזען פא• ען*ייר *־
 די און פעהיגסטע די געױארען געיואיבעז

 אינ־ אין האבען פיד ײאס עגערגי״טהטע,
 ‘הא װעאכע און אי;טער;ע״עא:אא, לעי
 פיי־ע פין רעיארד ״טענהעס זעהר א בע;

א״פטואיגגע;.
 װיים־ האט דזשאב *טױע־פטען דעם

 בא־ טי“י ׳װײר פעראשטײן, פדעדדענט
 רי אין און שיקאגא, אין זײנען ריבט,

 טא־ סינסינעטי, װי ״טטעדט, אגדערע
 דאס׳ ניט וױיט ױניאנס אונזערע רידא,
 אבער זײן. באדאיפט הא:ען זײ װאס

 שוין איז פעראשטײן װײס־פרעזידענט
 אזא דזשאבס. יטיוערע צו געװאוינט

 ױניאני־ די געװען איז דזשאב ;רױסער
 עס האט ע־ קרױוראגד. פון זירונ;
 זײגעז כייי אין אױסגעפיהרט. אבער

 פיטהיאף רער טיט אז זיכער, דארום
 ער װעט ױניאן־אײט געטיײע אאע פון

 איצטיגער זײן אין ערפאי־ג האבען אויף
פיסיאן. גדויסער
 נייטיג ־,םא געהאאטען האבען כדר

 ״גערעכטיגהײט״ נומער דעט אין ״שױן
 ראזעען דעם װעגען פאכען צו באקאנט
 אויט ׳יאס איז ערשטענס, װײל אױםטו,
אייפ־ וױכטיגסטער דער מײנוננ, אלנזער

שא» אץ שכץ אײער פרעגט
 ניט, אױנ װאה יעדע ״נערעבטיגקײט״ די עדהאלט עד צי

קױגעז• יא דאס זאר ער אום טאן דא־ר• ע־ װאס ׳אים זאגט

דאס טהרט
I I ו

/׳- ״י״/י י -וי *  - לייענט א־ינער װען
 װאש ניט נאטירליך ער װ״ס םיגקײט״

 אלע אין אץ ױניאן ד־ן אין זיך ט:ט עס
 אײנעם אזא מיט און ױניאנס, אנדערע

 פאר־ צו ז*ך שווערער פיל אדי אױןז א»ז
 א־נםענליך 1כא■ מאננעפ איז שטעהן

אויםצוקוםען.

 קריגט א״נער אױב
 ״נערעכטיג־ די נים

 װאס אלעם איז ק״יט״,
 ווע־ געטאן דארף עס
 *ו װענדען זיך איז רען
 פון םעקרעטער דעם

 שרײכט אדער יאקאל,
צו דירעקט
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נעמפענם םערנעשאנאלהאפ אינ־ דער פזן רמפארטםענט אדגאניזײשאן רער דאם בעמאכם, אױפםערקזאם װערען יארנן נױ שעפעד די פון גאוםענטפ לײדם אנדעדע אלע יאון דרעפעפ, םהױרטפ, פופם, קלאוקפ, נ״י ארנײטער די
צמ^ י הי אפיםעס ד

סטײטס דזשױרד נױ אװ קאנעטיקוט יארק, נױ
 םון שטעדטלאך און שםעדט די אין גארםענטם לײדים כײ באשעפטיגט זײנען װאם ארבײטער, מ

 ארגאניזיישאן־חך אינטערנעשאנאל דעם םיטצוהעלםען געבעטען זײנען שטאאםען, דרײ דערםאנטע די
 אוט־אװ־טאון ד' װעגען אויםקינםטע ברײנגען װעלען זײ װען טאן, עם קאנען זײ פארטםענם.

פארעפענטליכט. דא װערען װאם אםיםעם, כר. די םון אײנעם אין אדער אםים, דזשענעראל אין שעפער
 אדױסגענעבען ניט קײנעם צו װעט אעפארמאציע די

פריװאט. םטריקט װערען נעהאלטען װעט עם װערען.
אפיסעם: אומ־אװ־םאון «לע פון ליםט די איז אם
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אינטערנעשאגאל פץ קאונסיל דיםטרקט
באםטאן אין לאקאלס

 װען ענטודאזם, מיט אויפגענוטען װערען ■ערלשטיץ װײס־פדעדדענט את דגמאן •דעױדענט
שען דץ עןזאל לאקאלס די אגיטירען די פאדבונדען; עגגער דך נוױ

ריסטדיקט־ א אין *וינױפנינדען וױיר ן װײס״ און זינםאן •רעזידענט 1אי ןונער
 וױיט דט שויז א־ז דאס ױ»ס קאונסיל, כא־ *ו נעיוננען ■עײשנױין ■רעזידענט

״ »קאלס1ל רי װענען m׳i v>״ •i*r> I רעי׳ זיף ז«ולעז ז  r

זזע־ פראנציסקא סאן פון ,קלאזקמאכער
ענה זיגױיכען א כיז קעמפעז לען

.— - . . 4-

.prtrr,onp אױמז אנגעקוכזען כאראף סעקרעםער

̂וט וױיסען, ילעזער אונזעחנ וױ  ה
 וױיס״פרעזידענט אין דגראן ארעדדענט
̂וף ^עצטע פערילשטיץ  באס• ניווכט װ

 גונת גענראכט האט באזרך דער און &*ן
 אחין די דינען געפאה״ע; רעד*ט*טען.

ױנ״ ד־ באפעסטינען צו נעסע־
̂טארקט םיל זײנען ײעיכע יןוגס,  גע• גע
̂ובכעגעם דעם דורף זוןןרע;  גענעראין• געי

 דורכ־ ילעצטענס איז דאיט װאפ סטרײה
 דער פיט טאקע — געװאיען מפיהרט

 װע^ער פעילשטײן, ברודעי פון דילןי
 געװאיעז געשיקט אהין ספעציעל איז
 נאארד. עקזעקוטעו גענעראל א-נזער פון

 שלוס־אתט דער געלוען איז דערסטרי^
 #רגאגיזאציאנס-לןעט־ א^נגאתישען םון

 אנגעםיהיט דארט איז עס ױאס ״■ײן
 אינ״ אונזער פון הילף דער םיט מװאיען

טעמעשאנאל.
̂זא,  זײנען ■ערלשטײן און דגכאן א

 באפעסטי• אהין געםאהרען װאף <עצטע
 בע- קעגען זאיען די לאקאלס׳ רי גען
 האבען זײ װאס דאס אויםחאלטען סער

סטרײק. דעם דורף נעוזאינען
 עס האט ציריק צײט א מיט :אך

 אי־ע דאס ׳דעם װענען געלזאנדעיצט זיך
 זאיען באסטאן אין לאקאילס אונזעדע

 אײן אונטער װעדען פאראײניגט
 גערעדט האט טעז כאארד. דדשאינט

 געקוכיען איז עס װען אבער געיעדט, און
 דעטאיט איז עס, פארװירקיציכען צו

םאל ראס געװארען. ניט גאר דערפון

 קאאוק• אונזע־ע םון סטרײק דער
 םו־ אין איז פלאגציסקא סאן אין טאכער

 אײנ״ דיגען כאיעכאטים די גאנג. יעז
ײ גע׳עפאיט.  ניט אלץ נאך וױלעז ז

 ױגיאן, א אחן ױניאן. ק״ן םון וױסען
ױניאן. א סיט וױ בעסעי, זײ פאי איז זי/ טענה׳ן
 די אויף טענה׳ז זעלבע דאס און

 װײסען די אז זאגען, זיי סטרײקעי
 זײ און בעסע-־, איז זײ םאר װאס אויר

 און !ױניאן א האבען יע ד,יקא װילען
 קעמפען צו גרייט זײ זײגען יעם פאר

 דאס דין, נױטיג װעט עס לא:ג רױ
 װע• זײעחנ כאלעבאטים די ביז הײסט,

 שמערצםול וױ איבעדציעען, זיך לען
 קילאוה״ די אז ׳זײ פאר זײן ניט זאל דאס

 אר• ניט ױניאן א א־־׳ז װעלען טאכער
כײטען.

 חןר אין כאאמטע פאר װאהלעז
3 ױניאן.לאקאל סעמפעל-מאכער

 איז א«ריל, ען67 דעם שבת, יעצטען
 עווע״ טער6 רער אייף ה«וי, כיייענט אין

 קלאוק־ רער ביי װאהלען טארנעה־מען
 וױיס־ .3 לאקאל ױניאן, סעטטעימאבער

 װי״ איי לעםסאװיטש סעמועל •רקזידענט
 ‘סעטדמע םאי נעײארען עױועחלט דער

 נע״ ערוועחלם אויך איז עם נעדזשער.
 «ער• 15 םון באאדד עסזעמוטיװ אז יוארע!

wt באשטע• סאמיםע, םאנד״ ״םיס » און 
• , טעדזאז. דדיי םוז הענד

נע־ אבעז1ו 3 לאהאל אין װאהצען ד־

ס או ל ם ה ר ע ם ע ר ן פ א י נ  װ

ל א ס א ל . 3 ס 5 ר ע ײ ם פ ע  ד

io ן ע ג ױ ה א פ י או ע ל כי  ױ

ן ו ף פ י ל פ ד ר ג א פ
ױנ־ ארעםערס קאאולן רי ,35 לאק̂א

 דעם םײערען צו באשאאסען האט יאז,
 רעיציוי- דעם םון ױבייצעאום ־יאהריגעז10

 עקסקוירשאךאויסםאהר אן דורד סאנד
 מיטגיליד יעדער רױוער. האדסאן אוים׳ן

̂אקאא סיז  םרײעז א באסוםען װעט י
 עססטרא אז װילעז װאס די טילעט.
 דארםעץ װעלעז פרוי םאר-דןןר טיקעט

 גלײן זיך באזארגט סענט. 50 צאהאעז
טיקעטס. מיט

 ילא״ דער גיט געאעגעגהײט דער צו
 רעליוײ דעם װעגען בוך א אױיס

 כייטנאײ די און ױניאן, דער אין שאנ־
 עפעס האבען ױאס ,‘אהאי4’ דעם פון דע־

 אר־ א; דורך ע:ין דעם װעגען זאגען צו
 נע״ זײנען נאגריסונג, א אדעד טילע״
 אפיס אין צוצוישיסען יר>יגי דאס בעטען

®P ביעס־ דדש. ברודער 1צ ,35 לאלאצ 
יאקאי. םון מענעדדשער לא/

 מא• «אר א מיט צאך םארקומעז דארםט
 צײט דער אין יאנואר, אין צורי?, נאט
 אין װאחילען די •םאר קוםען עס װען
 דעם צונויןי שמעילען וואט יאקאלס, איע

 יױ <*ילאו£ם»כער די פון באארד דזשוינט
 הא־ ילאקאל דעם אין װאחלען די ניאן.

 םארקומעז, נעקאנט ניט אלץ אבער בעז
 סעטיעי־סא״ די װאס דעם צויליעב

 איטײלען זיר נעװאלט דוקא חאבען כער
 זײ זמיצע מיט טײלארס, לײדיס די סון

 צו־ צײט געװיםעד א םיט זיך האכען
 װען אבער איצט צונױםגעבוגדען. ריס
 אםיציעל שוין זײנען טײלארס לײדיס די

םארגעקומען גן7זײנ ,3 לאתאל םון ארוים
.)13 זײט אויוי (שלוס

 פאר־ א אן דארט געהט עס אלזא,
סןי.•P כיטעדטער

אגגע״ שוין איז נאראף סעקחוט^ר .)7 זײ• אויןי (שלוס

 פאר פשארטעד 8 פעוי נ«ר פײמדס ליידפ
לפפאל אײגמנעם אן

 אספליגען יײן נײדג־ט יין^אל דער
.3» דפער

 M11 יאר?, ניו סון ט״יאלס ל״דיס ד•
m איגעט״יט י׳נצטענס ז״נען v w פון 

on ■װעלנ׳ןן נ״ט ,3 יאיזאר ?יאמראנע׳ 
 צױ ג׳ןװ׳וז «ייט געװ־כע n פאר זיינע; זיי

 טפנעתאיטע; ייטר לע׳וטע האנעז זאכען,
 נאשלא״ איז עס װעלנען אױף ר־ט־ננ, »

 פפיס אין ײעניען צי זיר נעײפיען סען
 א נש־ א־נטעמעש^גאל אונזעי פון

 און יפקאל אייגעכעס אן םאד טשארטעד
 הןוםי״ • נעװטרען אויסנעיולינען א׳ז עס
 נרא- דך האט «ס באזפמע;, «ןו דאס טע
 אונ־ 38 נוטעי דאס נענ־אכט, אזױ ד«

 גױ סון טיייטרס ליידיס די װעיכעז טער
 ז*ל טמאניוירס, נעװען אראל דינןן יארק

 ליידיס די און פאמומען, נ־ט י״ן א־צטעױ
 •סטליגץן ז־יעד *וריין כאקוטע; ט־ייארס

.38 נוטער
אויסגעיןל־נען א*י סיט׳נג דעס אויף

.)1» ז״פ י1,ייו 9ושײ

קלזולאנו אין ורחש-היױנג ד
יױצ די "Z ז״ן װעם זיגסאן פרעזידענט ז י י ן י

 קלױױ אין װעט אסייל טען20 דעם
 באארד םאד׳ן :זיריגג א םארקומען לאנד

 קלאוק״אינדוס״ דער םון חנםעריס אװ
ײ טריע.  ױניאן די װעט היריננ דער נ

 די סאר וױידזש״העכערוגג א םאדעחנ;
̂יעס פון ארבײטער אין כרענט

קיאומ״טרײד,
 איז ■ערילישטײן וױיס־«רעדדע;ט

 קלױױ אין אפגעפאהרעז שכת לעצטען
 םאדכרײ״ יעצטע די םאכען צו ילאנד

 ױגיאן די הירינג. דער םאר טונגעז
 כאארד סאר׳ן םארברענגעז נעםליןי װעט
 סטאטיס״ רײהע נאגצע » רעסעריס אװ

 אונטער אז וױיזען, װעלען װאס טי?ס,
 דער לויט אומשטענדען, איצטיגע די

 אר• די זײגען טרײד^ אין ■ראסיעריטי
 אין העכערונג א צו כארעכטינט בײטער
 די זײן וועט דאס וױידזשעס. זײערע
 רעםעריס איו נאארד םון זיצונג ערשטע

 כי״ דער טשערמאן, נײעם דעם םיט
 לעקנרןזוחןר און איגזשיניר װאוסטער

 דעם םארגעהסט װאס קוק, ל. םאריס
 טשערכמז, געװעזענצם דעם םיז «לאץ

 וועיכער םעק, דו. משי^יעז דזשאדזש
 רמזיג• צווייק צײט קורצער א מיט האט
אמט. דעם םון נירט

 בײ זיין וועט זיגמאן •רעזידצנט
 זי״ די ביי זײן װעט ער הירינג. דער

 עס אױב צוהעלםען, װעט און צוננען
סאט. און ראם סיט זײן, נױטיג וועט

 n דאס ניט, פ־אכע ;,,ל איז עכ
 בא• דינען לי־ײוילאנד ;,א טאכעד-ה,א4קי

 אין העכערונג א באק-טען צ רענטיגט
 כאי״עכא״ זײערע אכער וױיחשעס. די

 טא״ זײ אױןי אץ אנחןרש דענלען טים
 צו היריננ, דעד צו פא־בארײטונגעז כען

 קיץ זאיען ארכײטער די אז ״פ״טען״
 כאקוסען. ניט וױידזשעס אין העכערומ

 סא״ די נאטיריױ, װעט, ױניאז די
 מעג״ נאי וױ שטארמ אזוי טאכעז דערו:;

 דעד דאס האפען׳ צו איז עס או; ייר,
 די אײנזעדזן װעט רעפעדיס אױ כאאדד

 א אלן ױניאן דעד פון טענות גערעכטע
 אר״ די פון וױידזשעס די אין העכערוננ

װעדען. באוױיליגט װעט ב״טער

נ ױ נ םו ל א ח ר ע ם נ װ או ע פ ו ע ז נ ו מו א ט נ ע ר סו ם ם ע  ד

נ א ס נ ו ד ז ו כ כ י ל ר ד א כ ײ אן ל ש ײ ס ו י ר ע

או ש נ ע ו ו נ א ה

 טען16 דעם סארנאכט, זונטאג דעם
 סטוחןנטען די לעהרער, די ײעאעז אפייל,

 אינטערנע־ אילע פון םרײנט זײערע און
 אױ־ אין םאדזאםילען זיך היאסען, שאנאיל

 אינטערנעשאנאיל אונזער םון דיטארױם
 עס וואו סטריט, טע16 ײעסם 3 ביילדיננ,

 5אונטערהא^טונ שעהנע א פארקוטעז װעט
 דריטעױ דער צו דעילעגאטען די יכבוד

 װאדקערס ״די םון קאנװעגשאן יעהריליכער
 ײעיל־ ,“אטעייקא אװ בױדא עדױקײשאן

 דעם שבת, יא־־ק, נױ אין זץ־ עפענט כע
אפדיי. טען14

אײ.* אמרזירונגען אנדעדע איע אחוץ
 ווע־ געוױזעז ײעט אונטערהאיטונג, דעד
 ״אײג־ דער םון פיקט׳שוד מואוױגנ א רען

 װעט אונטערהאיטונכ די טעא-יע״. שםײן
םארנאכט, אזײגעד 4 אום אגםאנגעז «יך

 אין שפעט ביז םארציהען זיך װעט און
 דין דארט וחןט עס ארײן. נאכט דער

 און טארםרינקען צו און צוכײסען צו עפעס
 אימ טעצצעיל, א כאפען אויך וועט מן

־* ױניטי.
לוסטע, זײן וועט עס װארט, אײן מיט
םרעהיױ. אין ילעבעדינ
 אראנדזש־ דעד םון באשיוס א ילויט

 וועט סםודענטעז, די סון קאמיטע טענטס
 עס אײנטריט. סענט 25 קאסטען עס

מעהר סך א ױין ווערמ אבעד װעט
 צוגעשיקט באקומען האבעז װאס איע,
 סדײטאנ אפרעכענען זיך קאנעז טיקעטס,

 עדװ״ אונזער םון אפיס אין שבת אדעױ
 װעסם 3 אין דעפאדםכיענט, קײשאנאיל

 א־ײנ״ כײם זונטאג, אדער סטדיט, טע16
או:טערנעהטונג דער צו געהז

ס ארצײכני ם ט־ &ל אינר

.15 נוםער ״נערעכטיגקײט״

האיץ. מיפיװ צקז
ש. נ. — ײאד די •2 דיט
ױי .3 זײט פון מיטעגען וו

שעחנהאז י. — 22 לאקאל ב^יויד
 •1■אל די נא«יצען. לדױקײעאגאל .4 זײט

אמע• פון גז^זיכםע ?4סאציפי און פי׳#ע
 זיף חזיים ײאס קארםא;. דר.—ריקע
 4,לאק* ױניאו קלאוקײעסעד דער אין
ברעסילאו. דזש.—? 35

 !אסירונגעי און פיאגען ײיכמיגע .5 דיט
 פון נײעס שעהן. ב׳ — 1 צאקאא איו

סענכעי. העלט ױניסן
 חײגפיכען םרײד קיאל? 1»י אי^ען .0 זײט

 קװיםי׳ וױיכעיע הײמאן. ל.—סיזןזז
״ה^ןוס״. פמי׳ן רונגען

 אונזערע :ײ •®סירונגען וויכםיגע .7 זײט
באאבאכטער. א—בןןספאן אין לןוקא-ס

פערעאמאז. ג.—(סקייל) עייפ?י איז
נסכיץ־ביכעל. רעד&לכאר׳ס םלן .8 זײט
 פרן מיעיג; ילחיליכעד פעדבעל דער .9 זײט

 י;• — באאיד צקזעקוסױו דזשענעיפל
ײאנאװסקי.

ב י.—׳יאח״ א*ז •io זײט
 זעא־ א. — קירכע די און ■ן)ליכיק .11 זײט

 כל״ה — (געדיכפ) פריחכן)רגעז דין.
כירשטײן.

 אפיכלס די אדן ®עמיגקיים ױגי«ן .12 ז״ט
™ יזשאיגט פון * ק׳לפוקסא״ דעי פון ב
 רעפא״טער. סטע• )c ־־ ױני«ז כעי

־עי.8 פ דזשאהז—בילדונג אדנײםער
שמ״עסען. קורצע .13 זייט
®ד״ועי־כײזכענבב — 15 אלן ו4 זײט
כ פון (ונ דיט ״ פדײעיסײו״ .1 ז

כענמש.



m ך די א ו ו mmJs ■V.1 ]1• Jw
קעםמיץ׳ חוןרױמ׳ס וחן^דענט

דיו א טיט ח *  נעחאנט אז צײי
jy-*vyj אז §o ;vT ?r ויןאדדעלס

 לעם• געיכטען דעם p* דױפט־א״עו
«*p ״*• ד» זײן װ*טIV ׳W c/םיט ׳ 
 •רעדדענט דער לאט צוײין טע; •*י א

iv^pryj רעדע א *p סאר ש^ארידא 
p«f עד װאו װא?ויגגנ׳אן, (*ך *נשאר 

 די אין 1אײ;י;קײנ שאר Dv>y*• אט1
 ער װיו און |,Vfl"i חנפונלײואד׳פ*

«*jye# f אסעךאומא׳ גע;ען אדויס^ 
ח*;־ אין ״גר^יוס״ אדער דזא^עס

y*i©
*r אז ם^*יך, ד*ס •DJFVfjn

 װידער״ דעם אײן דט ur.yr דארדינג
 *«עד oyi םאר יןעםפען צו *•ײך?

r•* רגאד״ די גע;ען קערפען צו א»ן* 
 עס יוד#דזם. נעכעו ארנ״טעמ זירטע

f*n מ*ײ *דוי אכער ^•סענקןוסוי, א 
jyj און •רעוידעגט ןעינער דער פומו 

w y v 'i יע1יינע די אױף ;*ד ױך* 
 ג»ין געשיחט ד,#;נרעס, אין ״נ^ייןס״

oiifDgjyo ער באראה. און לאםאלעט 
iryip iy ,אדפידססראציע דין אז גאד 

 -אינטע סיעציעי״ע ק״ן דט פאדטרעט
fyeyi, ער פ*יח. גאנצעז דעם ;אר 
 אײזענ״ n םון אטעם אײן p* רמדט

 אײזעננפךאר״ די און ניךמפגנאסעז
״  װ*י־ און םארמערס די pc ,1*0נ

סטריט.
 ירעדדענט דעד וױל אומױסט ניט
 רעדדומס-נױרא ספעצי^ע * ׳צפםען
 אדװער״ צו ז״ן זאל ov צװעח וועטעס
ivv'O לענעד און אױסטועכצעז די■ 

 וױ אזױ אדכדניסטראציע. דער םון
 ניט גוט׳ זיך חען הארדיגג ירעזיחןנט

 ניט װעט סאליז דאס און אתחנרסײזען
 דער״ םערדינסטען, וײגע מנס*מןען

 פרעזידעננד דער ותן איצט, הױפם
 ראסעז ?ץ/ דערנעהנטעדט קעספײן

 סובלײ א ?זאשען צו סרייגט דינע איס
בײרא. סיטי

 נע^ריבען װערען .מומת די װען
 װע; אױפ׳ן הארדינג •רעוידענט איו

 צו איז עס וטרשינגטאז. איז אהײם,
̂א״ וועט מר וױיט וױ אױא זעהן  נאכם
םרײנס״ זײנע םון עצה׳ס די נען

םעקסעס• פון פרײ הײזער נײע
 האט צוריק װאכען •אר א םיט

 קאורט סופרים סטײט יארק נױ
 דער אז ענט״טידען, טירני ח׳פאדזמ

 בע״ װעילכער גמזעץ, עקזעספ^אן טעקס
 ׳צא־ םיז הײזפר נײמעבױטע די סרײט

 קאנסטיטזציאגעא. נים איז ׳שטײער ען5
 צוױשען סהוםה * נעװארעז איו עס
 נײע אײננעקױפם דך האכען װאס די

 יאר. לעצטע׳פאר די םאר — הײמר
 מיט הײזער די נעקויפט האבען די

̂ען זײ אז סעוײשטענדניס, דער  קײן ווע
 עס איז צאאעז דארםעז גיט טעקסעס

 אױסצוהאלםעז. ביאיג קאסטען די וועם
 עקזעםפמאך טעקס דער אכער אױב

 די *ז עס, הײסט בטל, איז נעועץ
 אפגע־ גאר די האט לעדזשיס^ײטישור

 אזא אנגענומעז האט עס ווען נארט
 נעװארעץ אפעלירט אי'ז תײס די נעזעץ.

 בע־ די דױױז׳שאן׳/ ״אפעלײט חןד אין
 אונטערפױײ סעםו̂ע ילאיערס װאוסםע

 אנגע־ האבען מארמאא לואיס און מר
 טיר״ דדטאדדט געבען קאמף דעם םיהרט

 דז׳מאדז׳טעס די און ענםטײדוננ, ני׳ס
 די האבען נעריכט העכעדען דעם סח

 עק^נרענדינ, אוםגעװארסעז, ענגדפײדונג
 און גערעכטער א איז גמזעץ דער א?
נוטעס. ם̂י געטאן האט ער *ז

װעא־ נעזעץ, עסזעםפמאן סעקס דער
 דער םון נעווארען אמענומען איז כמר

 ערלויבט r1921 אין אמד^יסאײםשור
n ניי״ במםרײען צו שסאנדבאאכםע 

 צעהן םאר םעקםפם םיז חײזער נמבױםע
אנגענוסען איז נעזעץ ךער יאר

 ערפצםיגעז צו צוועס ojn םיט נצווארען
 די אבער חײזעד. נײע גותן ןװ כ^דערס

 םער־ האבען וועלכע ריעל־עסםײםנייןעם,
 גע• ױינעז ד״ײזער, איסע סד » םאנט

 דעם נדם *תצוםריעזתן עםאיפ ווען
 צױ אז נעינממה׳ם, האמנן זײ נעזזלו.

 tirurn חײזער נית די וואם דעם יתב
א אױם קוםס נמקסעס, פון כעםרײט

 הײזעד״ אי־טע n אױף טעחט דעכערער
 האט קאספאד ריעין-עסטײט רײכע אײן

 געזעץ דעס געגען סy•ראצ א שערפיחדט
 איגדז׳צאגק׳עאן אן פעריאמט לאט און

̂ס די ;ע;ען  ניױ םון וןאמי׳ןגאנערט טע
 נע״ דט מעהר זאיען ד♦ אז יא-ל,

יי נ״ע די ש־ײען .oyopyb פון חײ̂ו
 -ריעא די צי צוױיפעי״האם̂ט איז עס

 אנןערירעז װעילען יאטפאדס טי>עסט
 וױיי #קאורט העכערען א צו ק״ס דיער

 יואורט אפ^ײט דער םון עגט׳עײרונ; רי
 געװארען אגגענומען איע״פטימיג איז
 איצט קען סען דז^אדז׳צעס. איע םון

 •ראגראם - נױאונג די אז ערװארטען,
 דויך װערען פערגרעסערט ^טארק װעט
 ילעדז״ציס״ דער אין עגט״עײדוגג. דער

 װאך די װעט אלכאני אין ^יט״עור
ענ־ צו כיי א װערען פארגעכראכט  םע̂י

 יאדזר״ א :אך פ#ר געזעץ דעם גערעז
 הײזער בױען װעיען װאס די אז ׳אזױ
 זאיען /1024 אפ־יר טעי1 דעם ניז
 סעחסעס צאלילען פון נעפרײט זײן

 געכױט האנען װאם ,ד וױ אזוי ױנחט
 ערװארטעט םען יאחר. פאר יעצטע די

 האבען זאל עגט*עײדו;ג די אז אױך,
 דעדױ צו ״,אײ, וױרקו:; נעד״טעגדע א

רענט. הױ:ע די צירען

 קאםוגיסםישען דעם אין דזיטורי די
פראצעס.

 אמ״לריקאנער האכען אהער ביז
 ראד;קא־ םאר׳םישפם״ן נעיזעגט קאורםס

 נאר לאנג וױ י1אוי קאםוגיסטען און יען
 הא־ רז״טוריס און געװא^ט. האכע; די
 געוועהגליר סעיע אזוינע אין כען

 ״יצויל* פון אורםי״ל דעם ארויסנעטראנען
 די אז ערװארטעט, האם כיען דיג׳/

 פרא- קאמוגיסטייטקן דעם אין דזיעוי־י
 װעי־ מי׳שיגעז, תהאזעוי, סט. אין צעס
 םארמערס פון צוזאםעעדעטעיט איז כע
 גראסמרײאײט ק^ידעטעשעאדיגע און

דינ״ א ארױסטראגעז געזױס װעאען  ׳פ̂ו
 אויסערגע־ עטװאס אכער אירםײיל.

 מטוג• 31 פאממקומעז. איז װעהגייכעס
 דדטורי די און פאדינעד דינען דען

 דיםקו־ אין געהאיטעז איץ נאך האם
 פאס- ?. וױליאם צי פראגע די טירען
 םריײ צי װערעז םאר׳םיעפם זאא טער

 זיך האט דז״פורי די װערען. גע״שפראכען
 דדשאדדזז דער און אײגינען ;עקענט :יט

 םאנאנדער- דזיטורי דער געטוזט האט
יאזען.
 צוזא־• דז^ורי, אניעריקאגעד אז אז

 קאגסערװאטיװע פון מענגע^טעלט
 גלײד ווערען צוטײיט זאלען #פארמערס

 בעפריײ םאר דזיעורארס 6 גילײה אױןי
 א איז 4׳פאר׳מ״פ«ט פאר 6 און או;נ

 װיכטי־ א איז פיאצעס, יואטוגיסםיעען
 לעבען. אמעריקאנער אין עד^ײגונג נע

 האט תישאסטיס אװ דעפאדטםענט דער
 בעװײזען, צו געזוכט זיך פאוײעטייט

 מיםנליעד א ער^טעגס איז םאסטער אז
 און פארםיי, האםוניסםייטער דעד פון

 פאר־ האטודסטישע די איז צדױיםענס,
 אסעריקאנער די םאר געפאהר א םײ

 ארנױ איבעריגע די און אינסטיטוציעם,
 בע־ נוט אזױ דינעז װעלכע םענטען
 קײן געםעהלט ניט האט עס יןאנט.
 זאלען װעלכע ^דאקומענסעז״ און עדות,
 יי אז בעשײנפער^יך׳ בעװיזען האבען

 א נעפלאנעוועט האבען קאמוניסמען
 איז דדפורי די אז רעװאלוציע. ביוטיגע

 רעגײ די םון געװארען איבערצייגט ניט
 אנ״ װיכמיגע א איו רונגס״״בעװײזע״

 םורא םיז װאאקעז דער אז צײגעניש,
 םער־ רי און איבערקערעני׳ט אן פאר

 צו אז הױבט ראדיקא^ען פון פאלגונג
סערמוױנדען.

אנגעפלאג• דעם װעט רעגירונג די צי
 איצט איז פראצעסירעז, אמאל נאך םמן

 דעם אן ?יד וועגדעם עס גיט״בעקאנט.
 רױ •ראצזנס. םיז גאנג װײסערדיגען

 קא־ דער םון סעתרעטאר דמר טענבעת,
 נע- איצט וועט פארםי/ סוניסטי״שער

 ײעט דדםורי די אויב װעחון. סישפט
״ן אין האנדלען  אין ןוי ,׳אזױ סײס ז

 רע״ די םסתםא װעט דאן םאסטער׳ס,
 אױב קאסוי. דעם אױםכעבעז נירונג
 ווערען ערסלערט װעט רוטעגבערג אבער

 וױ- קײם ס7םאסםער וועט דאז
וחורען. איעלירט דער
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the act off Annust 34, 1912.
AcctylaaM f#r mwiUmg an «»cU l rl t  W y i t i y  p r« t J  far k  •ectian 1103,

 לעצטע די אין מאי ער׳טטען דעם
̂ינע  װערען ראדיקאלען װען יאחר, עטי

 ‘a: גיע זיך דדעורי א האט פערפאײט,
 װאי פראצעס, דעס אין אײדגען לוװנ\

 ער אז ערקלערט, אסען ד׳אט פאסטער
 רע״ פון פארמ^ ט1סאױ/ די א? גלױכט
 די װערען צײט דער מיט װעט דרונ;

 יעטאטען, םעראײגיגטע די פון רעדרומ
 אז 4צײכע קלא-ער א געװיס איז דאפ

 עטיכ: איז נװאליע רעאקציאנערע די
פאריבעד. וױ

ער א אן די י  פראנצױזיש״ א װעגען ?
פארכאנד. ענגיישען

̂אלער, י־ואיס האט װאך יעצטע די
 פאלי־ םראגצוידיעער פ־ארינענטע* א

 אינדץס* טיגיסטעי, פא,־ײגער טי׳עען,
 פארנראכט װ״ א. א. סאגגאט טריעיער

 נע־ האט ער װאו ׳ענ;י*אנד אין װאך א
 םרעפױעד סיט קאנפע״ענצען אפטע האט

 א;״ און דזמארדו& לאיד יאו, כאנאר
 ד1בא? דער פערזעגליכקײטען. דערע

 סע;- א ארויסגערופען האט לאיזער םון
 און דײט׳פיאנד םראנחי״ה אין סאציע

 זײגעז, יואנפעיענצען די ענ^אנד.
 גע־ V* א;גע;א:;ען ׳דך פאױעטעוזט

 הױפט־ די זײ;ען פמדעסטױעגען ה״ם,
באװאוסט. כודות

ר אז נאחט, דער  איצט איז לא̂ר
 װעלכער און ©ירעדדוג;ס״טעג קײן ניט
 פואנחא- פרעמיער פון געגנער א איז

 עגגלי״טע סיט חאגםערירט האט ׳רע -
 אםיציעלע די ניט און דיםלאםאטע̂ז

עע  םאחעטעהער ־ רעגירונגס םראנצױ̂ו
 איז רעגירוגג םראגצױזייטע די אז וױיזט,

 אפילו, מ׳זאגט קריזיס. א צו ;אהענט
 סי־ סראנקיײה םון פרעזידענט דער אז

 געגען לאקער׳ן ;עימיקט האט לעיאן,
 די פואנקארע. !,־־עכדער פון װילען דעם

 פראנצוײ איצטינער דער םון םאליסיס
 ער־ םון וױיט גאר איז רענירונג זיישער
 רוהד־אקו• די צוזאגעני״שען. די םילען

 טיליא״ אפ םראגקרײך קאסט פאציע
 טיט ניט זיך רוקט דײט״שלאגד און ׳:עז
 אין ארבײטער די ;רעפארײיטאן קײן

 פוסט״אוךפא״ געגעגדען םארכאפםע די
 װערט םאי׳ח פדאנצױזייפע דאס סעױעז.

 טדז צײט זע^בער דער אין אוםרוהיג.
 דא דינען עס אז פארגעסען, ניט סען

 וועלכע פראנקרײר, איז פאליםי׳טענס
 לא־ פרעמיער. אלס דמזאב דעם וױלעז

 נוטען א האט ער אז דיינחט, ?ער
 אױס־ זיך ער האט דעם, אױף ט׳שענס

 װעט ער אױב און ילאן, א געארכײט
 םראנ- פון צוטרױען דעם געוױגעז קענעז

 געזאנם, בעסער אדער פאל^ צױזי*שען
 און פאח׳אמענס, אין מאיאריטעם א פיז
 געװינען אױך צײט זעלבער דער צו

 ענגלאנד, םון יטטיצע די זײט זיין אױ^
 םאר װאויל אגן גוט זײן װעט דאן

איהם.
 גאנצער דער אז ׳איז פלאץ דעד

 אפגע־ זאלעז געגענדען רהײן *ח רוהר
 נאך און דײנדשלאנד, פון װערעז ריסען

 ?אל מלוכה׳לע ״נײטראלע״ תלײנע א
א זײן זאל ותלכע ווערעה אױסגעמטעלם

L

W םארדנ^רומ םון װאגט סין 'M\ 
 מלונח׳- די דײ^אנד, און סראנקרײך

דער רyאונט ו^ן גאי דט זאל יע

 מ- װאלט ,Tf פאר״צטעהט ענגלאגא
̂םען W אױוי אױפואסען האי 'V 'm  h 
 צוקאפד נאױיט אין לאקער לע. ט^וכל

 חןר װעגען /(ננ<$נר מיט פראמיפירען
 פראגצױןיי* די דעפאראציאנס־םדאגע.

w ם2די חוס װעגן ליאיעסט פרעסע 
 יפ-1א תוור מען איז בערלין אין «לאן.

 פאר טירא האט דײטישלאגד גערענט.
 און םראגקרײו צוױעען פארנאגד א

 ן2טייו1דעײ צו אינגאגצען ענגלאגד
אינדוסטריען/ איחרע

 וױידז׳מ א פאדערען טתידס כילדינג
העכערוגג.

 נילדינד ,ד אין ארכײטער די
 כמחר גצלינאגז אפ*ער חאבען טרײרס

 טז>2 חנר אין ארבײטער אגדע־רע וױ
 ארכײטסלאדגתײט, און קרידס רעם םון
 ארנײט^ד טױוענדער דינען נאר ניט

 וױי״ די נאר ליידינ, ארומגעגאננען
 נעארבײט, האבען װאס די, םון דז״צעס
 fpv איצט, 4;עװאחנ רעדוצירט דינעז

 סען װען און גענױט װערען הײזער
 פראספ^ אז יערײען, ײןא »ןא ט^ר

 נילדיגנס־ די פאדערען געחוטען, איז טי
Oוױידו איז העכערוגג א ארב״טער fr,
 נילדיע״ דעם םון ר-טינג דעם אױוי

 אװעגט ׳פנת לעצטען יואונכיל טרײד
 םאדערען צו געװאחון בא״עלאסען איז

 א דאלאר 2 כי? 1 פין העכערונג א
 |2װעל ארכײטסמעב/גר די אױב טאנ.
 פאןדע״ די גאכצוגעבען אפזאגען זיך

 2אל אין ארכי^ער די װעלען רונ;,
 אלנע״ אץ אין ארויס בילדינג־טרי׳י׳ז־ס

סאי. טען1 דעם סטרײק םײנעס
אל־ דער איז כאקאנט, איז עס װי

 נילד*גג-ארניײ די פין קאונסיל טער
 סינד אין איצט ברינדעל, װעלכען ׳טער
 אתאנידרס, האט כאבאר, םאר סינג
 א אין נעװארען רעארגאניזידט איז•

 קאגםראקטארט, ,ד קאונסיל. גײעם
 ̂״g»r צו איצט זוכען ׳זיך פאר״עטעהם

 ׳ר2די רער אבער ױניא;ס. די טען
 :ער,1י9*י איז קאונסױ׳ל רעארגאניזירטער

 דס כאלעכאטים די זיך װעמ דאס אז
 וחד ארנײםער או און איינגעבעז,

 חור פיהרערמאםט. נײע די פאלגען לעז
 קאנטראק״ n אז דכער, איז קא^סיל

 איצט אפמםעלען ניט װעלען מאדט
 גאכנענען װמלען און כילדינג־כום דעם‘

ארכײסער. די םון פאדערוגג רי

אז איהר וױיסט
 (עסטר*־ועט האנעז קראהױ א*ז סטודענטען לי
 ®וז ארױסװארםמז ןײ וחןם סעז to אידעו די

W «יי סײדעו אוניװערויםעם iw א״נװיימען 
vt ד1ססוד װסס מרומרם טויטמ אידיקמ נענען 

t צום האכעו םוזעו הקו r v ™ r, די אז אוו 
 17ואל אידעו fg נעװארע? נעסעסעיט איו פראגע
 קריק־ װאס ׳מה? יעדי צו קמר§ער אײן נעכעז

 סעײ דער fg ׳איהר וױיסס ? געבעו װעיעו םעו
iyr«p םאכpg העים איןgר rg  oortgJ'O דער 

? ססוהעו מנם אירר װאס קgכgט רײנסמער

ד ע ם ס ע װ נ ן אי י  א

ד ע ס ײ נ ס ױ פ ײ ם  ס

י ר שו עז ר ס ם ג נ ױ ױ  סי

ם ס ײ ס פי פי ר ע פ
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m ואי m n  *m4:4\ אפ ,ני opi
טgfl*Yאג געיױנכ i© און tlfי  jy ra o y fig♦
 »ו- ר» tg /ifg ^דאן ^yi pc רײילעז

א; d זאי־ ד p i  p.l ?גאך פטי*״ W P u u 4* 
P,א /jyiyn •pyu:v: און i'D  f 
r ײטpארfp״y>גcאוי י.אנצע די t5׳ PP‘ 

 פוג׳ם פ״טדיד^ יד באא-ד ועידטײו
fgi^f ^gga ivmwMf ט*ט כאיאגט 

 אױף גטיי* װא• א״בײט ;,א אי־פגאנ^ די
 oyi pg 3-Dyb ן2װ2ג דאר Mf זייגעז ר:

 אין נאטײי^גט אחטיװ דף און סט־'*ק
:‘p:vv די m*z ,©האריטע f y©‘,y,i״’iyj 

סט-ײ^ ריט׳ן פא-נוגד^ געײעז
v*.P pc jjg נ״יט׳ן ry rg צו lPT*t,

 אג״ וױדעד נאאיד ivoipyffy ־yi ואט
pywp{] ^גע אוצוחאיט  ̂־-o;y3yn ̂ו

 nyi ט*ט פאמור^ דף און דצומ^ן נע
• געײעלג^כ^־  nyi פון איני״ט רוטי̂ג

 byv, איס אז דאפנומ mpi ריט און ױגיאן
 סיט inymig fjui^yi וױיט^ אויז אויך
 oyi igo g"2׳*g •yrfgi mpi אט

rאװז פון זואױי־דץ y -  און ט״טגלי̂ד
y נאפעסטיגען ^ n g r g  “yfrg און 
 האט jyornyj yצטyד ,ד פא-דכע^ן

 דין ןyט‘̂איyנאו באאיר ,,voipyfpy דע־
 oyi *װענט, יגסטאג1 דצונג עי־טטע

 DDyii IfJ אין /11121 טא־ט׳צ, טען20
 פון פא-דץ oyi או;ט^^ ׳הטייט טע21

•.yפא-ב נ־ידע־
̂ונען ר־ט־ננ ע״עטע; דעם ,  ה

 *ום נעייענדעט לאנ׳־טעס פי•־׳:•*דענע «ױ
^אײ סקיעײט׳װ ײ״ ד*ט נ ע  ס*ר* בי׳

 ח^ט יע^טער דעי װי נןונדעם י»;גע;.
 נ*• און אדפגעמןדט סאחליננען ז״ע־ע

נ/וחאנדעילם, די א׳נעי ע* ה<וט ט*א:ט,
̂וריטע א ױ סון ק מ  אויס• א*ז 20 י*

w פיור׳ן געט־אטען m im ון נ«ו*רד« 
 י** וױיסטמכעד דעי »ז םי־יאנגט,

 ‘1ל 1»י װערעז א־ײנגענודע; זאי ק«י
ף אונזער סין נחממ׳ס »יס 2׳- ש*י  י

 די גןװ<ורען נסיסי^סען r* עס ני«;.
 «וו יו^נזיט׳נ a iv אינערצונענעז םריוגע
 ארײנ• ז^י ה^ג״טע די און :טען8נ*ט*

 גזח־ oiv רענדי>'עס8רעס אירס נרעננעז
 נ<ו*רד, עסזעהוט׳װ סונ׳ם נ״ט־נג סטען

̂וס־טע דעי  נרידעד די *ריין געהען ש
 עווע׳ די *ון פ*רנעי יסנינס־ױץ, יוס*ז,
נסי־דנעמ. אזן װ«ולת«װױץ סטע•

 געגעראל־סןפ־ נ*ר<וו*, »נ■ נ־ודער
v דעי פון רעטע־־ט־עז«יו*ע* rw y n‘ 

 מיסגס״ *ױעדיםט • אין ה^ט עײנסי,
 »ר• רעי װענען י#ק*י ייינזע־ ט־׳יט

 אינטמיגע׳ט^נוד די װ*ס נ*ניו, נ׳־טע־
גר־נדען, «ו ינע־ועט‘*׳

 איינ׳ *;נענענען װערע; צויט־־פט *•ן
 װי כ*נק, דמ־ w נא*ונ אין *עיה־־טען

 וײד נעסיהרט און געגיינדעט װעט ז־ אזױ
פ*י אונזער פון װ«*ט עס און רען, *  י

 זײן לױם פארמייינןן צו דף סמ־יסגגט
 י«• *נדערע טיט פסמיייד r» חיק,

דאי־אר. טױזענט צעה; אױף פסיפ,
oy ארום ז־ך ה*ט o n גט• ם»יי*נג» 

 די ווןלכער 1»י דענ«טמ, » װיהעיט
 ווי *;געוױזען 1ון«נ« רעדנער סעהדםטע

 ם־נאנ^ימ־ ,*ען’עט*נל «ו א־ז עס נױטינ
 •ו־נײםער׳יונײ פאר נםטיטו«יעס’א <ע

 נע״ ארויסנענראכט אױך איז עס «נם.
 פיח־ ױני^נס םילע to פ»פס, דער ױיייעז

ען א; עיפסלנריױ חזז  פאד׳פי׳ 1אי נ«»
סנזעריפא, *•ז עטעדט ךע;ע

 אנטייל גמײארען נא־עלןוםןן איז עם
 רער פזן םארסירוגנ דער אין נעהטעז «ו

 סוי־ מחן פאר ססר׳שריינען דך ייון נ*נה
 לא״ אונזער פאר פײ«םא די יאלאר, וענט
י  lie נעיוארען כאשטיסם איז ײאם מ
 איז ומיבע סאמיטע, ספעציעלער דער

 פאנםערענץ נייס נעװאחןן אויסנעקריכען
 פון פאר׳שטעחער סעפדעטארען»ון די ון0

 1י0 לאפאלם אןן נאארדס דז־טוינס *לע
אינטערנע׳פאנאל. אונזער

 באארד דז׳טוינט פונ׳ם נאדיכט דעי
 *w איז וחנלכער מערץ, טעז14 דעם '«יז
 סטרײפ, נאכ׳ן םיטיננ ער׳שטער חנד ;ײע

 ‘Vt פארחאנדעלט און או־פגענוסקן איז.
וו<ורען.
 תאם סאסיטע אפיס און םינאנץ די

 םי״ םונ׳ם כאריבט א*חר אדייננענראכט
 טען16 תם נעחאט האם זי װאם טימ,

 עפועפוטימ דער וױ נאכדעם מרץ.
 סא־ די אזױ װי אויסנעהערם האם נאארד

 די *ו בא*ונ איז נעהאנרקלט האם סיםע
 נא״ דעם ער האט פאדלאננען, פאר׳שירענע

נוםנעח״סען. ויכט
אויםמערפ״ האם ׳מחנוזאיץ נײדער

 באארד, עפזעפוטיװ דעם נעסאכט »ם1
«י . 2 o nהאט.די ,1928 י»ט*ר, כמז

iv IW1P )• ר^ ^יי׳ 1(11י1«א(1מר^ אי
» m* יי ך a r r a m ’,־סחייס v n

r יי r ר׳ט אדנ״טסן ןי mffjis
in ?סי־ט׳( יי ׳״••■ ייי־׳ז יי׳ו
J.I ̂יט  י1 אײז^ר 1• ג^נטסןרט, ײ| ח

m זוןר די כיוי סיאת, תל אין ו׳אנדל׳ון 
M ם**ה«י rv rn t א־הר סאר װ«ר«ן 

r ד«י נ#אדך עחיעלוטיװ tv 'M W איי 
ראל■#1» פאי׳ן !עײסלען

 די iyj״f סטרײפ ד׳זס /יייינ און פטר״ה
ן irJm רני<ונ«ן1אונט׳ קאגםע־־ע̂נ yi, 

ov |>ײןנסן «טײגע איינ«י ׳*יין יײנ 
 ל•* און Din;yyi i־h פטר־יפ רyד ז־נט
a נ־ט vtrn נ־ז נ<וך ײסים 2M קאי m i• 

פע*ט".
‘<ון נאט״ארט א׳ז פ־אגע רי ױען
 •py פ־נ׳ס ד־טדידער די לאנען ײא־ץן,

 פראגס ד• אז געפ־הי־ט, נאאדד זעלוטיװ
 ג^לינטעט סוז 2<: א־׳ 22 יאחאי פין

y ו•1א ורעי־עז ir' ני׳ןנליו, ,װ tV'Wte 
 i"1 יועז סטרײק, -אלyנyנ נאנ׳ן טvא•

 איד אונזער iv hvh2 א*ן ;ysy‘•־*^
y׳t דוסטד^ r; ^אדױפנע׳עוואור yj* 
ײססיאז.
̂ו״ כא/״׳אס^ סוןי oiv א־ז עס נעײ

pŷ רyד אי רען, pyט'vאי;־ י8ז נאארד ו 
oא'ר1טרŷ •ר/ן yo*o0p, ה«ט ס0ױ jkp• 

 אױפ• yפראנ די ,23 יאפאי נ״ט פערירט
lyonvm רע׳<■ זיגדא!, נמדער נ״ט» 

tw דמי פון דענט v r v a y n,'' פאר• |1א 
 לדמע0נ סאגןן iv איחם סון לא«ען

 דרסס׳איד די tg א«וי, אראנדז׳סניענטס
 אונט׳ןר inyn גץ*»טעלט ל0י מסטריע

 נן- wj'ogp נזער1א נטרא*.0? איין
 *ר-0 ראטסננ׳נמ, ניירמר די nc ׳אגמחט
פאסלאן ׳*װעסטעד די און פארנ^• ניא׳ס,

Jרyלדנgג איז
* * *

«pipy s'ne J r r tפון נסארד פוטױו 
 1אי ,22 ?אל0י ig;׳v ודעסדאנער דער

 אווענט, דינסטאג iingnyi אסנעחאלט׳נן
27 o nאוגטער ,1923 ר*רט׳», ט«ן on 

 רא״ י. nnna סון פארזיץ ^יסװיילינען
נינסיױץ,

oyo’ogp שסוער פסלנענדע די סון 
ii’oipyipy oiv on: זיך חאבןן im v 
n סיידדןד :נאארד »  ,.0O0P ojrn• 

 .oyo’ogp אזוי און אמ•9 דרןס ר*ל
t ogn *nggs ivo ipv ipj nn״n v

ir«gngo די אינער און אדסמהמרט
,oPnJgnyi

i וױ אזױ n דזעױנט oyn *nggs 
man o נאלד rt'ig rg n  |yoigi און 

’m v פטל0י o n ארײנטימן דארפען 
n נײע ז״גע  1» in o m nד lyoiyp״

m אייר ן1א ׳!:אפט  tic roiao i n
a’vgioo’iw g  iyrov*o נזעז•1א אין 

 ווענען pure די אי« יו,1 ענדיגט יאהאל
.tngiiyi נ»טראנס װפחלןן
*ipytpy אײגינע םון ס־ינונג די הגם

i ט׳װ n ’>»’o nggo 1 איז» ,tna i 
”man oi זaחלg1ו lyj0g lylipT אויוי g 
8 jaogigo igoילינ ogii ,on 1סי gn*

 ttnvm g חרננעסאכט crgii ig; נען
P” ioo, איז tve^mts fptpiwepitw 

aonjgp g tg ,ingnai די פון in n a 
rugrog i ,laoigo די און iao o n r 

nanPgi ,ig>o*p סשײפין און oiv >gi 
laoopai םונ׳ם סיטיננ *nggo ivoipyipy

taiaii oa’vgiiaogpn אדייננחוננפז
ja^lgii.
i n דזשוינט ngga *יכם1ב on  lit 

nao iao2 l דיספר אױפנפנוספן, איז 
laignai iaD«na»i2• אמ ט1םי

 ארײנניד ogn ao’ogp-oigro די
 ogn סיםיננ, no בפרינט 1איח »כט1כ
nao tao22 on זי  oonai ogn. װי־* 

vv\ די gp n  ogii iai8io ” 3 a^o* 
 onaa ,oaooai )go יענעם ogn סיםק
”l אױך ig דדיי oinnn ראיאו־ iv די 

ai'ipap,,ioo ׳iap'ioc״n .iao״8
 1אי נפריכםעט ogn laoigfi נײדער

aoPaii ,ao’ogp i n  no taogi בוד 
po onaoo די |1א איהם •iaogi i n ’io 
nao, אמ םסרביא׳פ gninar.לז ia

tg ,taoaianas'o ogn די ogn ao*ogp 
o סיס inatai זיר in 'tn i כדי ױנםאן 

tapi’ii iv איהם, יף1א ogn >g» ia tg 
^naPai נחןננסן iv « אײגיממ1פס lie 
in .23 און 22 לאססלם די n o זינסאן 

ogn די laooiai נעחן Poiaiai on  iv 
ov'o ogn iaoPn ,n»go ivoipatpa 

iai:ivi v i" i נמ אין '.png
oi’i אזױ r n  i n  ‘n נאארד ogn 

8 oPnaina! סאו־׳ן נדסס0ק סזמליכס 
 נזיינש*פסלימ8ג די א*ז ,paiiv זעלבען

iio ao*ogp חד די  *gi po iaoigo נײ
׳<gpg> laram ־•;uaoaioigo טענבערנ,

vggj onirti in  h m n r t t rggs ■f̂a tMm  I *go lana
. ££... ,jnnrsw  sffl w 'W  w
Ir יימ״• *’1יי יי j f יי י״י1 יסן, י*1ס#רי*י ♦ױ no iw d w 1נא« די*»

m m

^s ^ i w f B M T T

״ >״•״» ״>.״•.׳)*;«״«
.... W

ia סו in 
ogn

-w -T ■־   jy iW U T1R - r W״

> ״״ ״ ׳
״״ .s r M, ,י ״׳ ׳ . י . « ׳

,m ׳אחנלײלץ, י׳

עגטדען ועגטאײדזשי ביזנעס• h ■דעו
iiyoflyi,! ־. ד• נט8ט*8ננ0 איןv* 

ii«״a 18 און im tn imנ״ט r t 
lafim נסײ .13 נ׳מעס׳איירו׳ס^ט igo 

mg ,8*3 װאוילי״ן 'i  ,1*0 ivsgfl••־ 
yo8;״y׳gp , 83 און iaooi <• 1®י ««*

**IIUI'IIVI• 11C P1110*1g, 181 |8 ל•0
pig3״o 1א| marieiv״o iv ,o־iyty• 

oivg ivi'g פיט oiyiyio ia*ieoiaii g, 
 ז״; אין rgcia פ*ל or,*g )an׳n אין
n״iyiao פא־ איג״ט ycy*yoi*8 ■i! 
iy30«pig*p. די 11•

3, )**•ifigTi, 8׳v״»b־MO*yv.; 
g. ,י8פ סט״ן o-yoK'i •i.

i
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קװאליטעט
את

קװאנטיטעט
ײי  העלמאך פון טאנופעקס׳זורערם ך

 כיס שט«לץ כאםת זײנען סיגארעםען י
 100% זײער פון קװאלימעפז דערגו#עד

טאכאק. טערקישען רײגעם
 ניבען סיגארעטען םערקישע חעלמאר

 םי• כלענד אטעריקאנער קוואליפעט. אײך
אײך,קװאנפיםעפ. גיבען גארעםען

 זאף הוי*ט די דאר איז אלעמען, נאד
קװאנטיטעט. ניט אץ הװאליטעט

 קארדאנע אץ גע«אקפ קוםפ העלמאר
 צוברא׳ פון זײ פערחיםען וועלכע כאקסעס,

ווערען, *ודריקפ און מז
iy 20 באקסעם i8  10 pc.

 באקס די נעדענקט
נאמען דעם און

M naA o^U ji

gggga מם •ון ימ*יױדןדפיגו®  . צגיפטיאאנ און ®עדקיען יסארס
װזנלשג דער יין סיגימםהנן

\V



נאטיצען עהױקײשאנאל
ע ס ױ ע ד כ לי ר ח ע ן י ו ש נ ע װ נ ו װ מ י פ ס ד ד ע הן א  װ

ו א ש י הי ו ױ א ע ר ו י װ ב א א ק ר ע ם *

c 14 זינטאנ, און •עבייז דעש nטען 
 איםעז19א»נ יועם איריל, טען15 א־ן

 יעדזר־ דדיסע, די יארק גױ אין װערען
 ״•װאירחערס דער פון סאגװעדשאן ייכע

 װאס יחא״,19אס אױ א1נײ עדױוןײשאן
 צדױיױישאך די פאר זיך סיט •שטצלט

 ארביי- יקאנער1אסע דער pc נאװאגו;;
 19האב וועם יןאגװקדשאן די טער׳מאםט.

 9023 ױעסט 466 אין זיצונגצן 9איהי
.PTP נױ כטריט,
 עפענען זיןי װעס זיציגג pomp די
 T■ שריה״ דער אין אזײגער 10 יצבת

w •קרז*;ען מינענםע  pc -מזײױןיײשא 
 באגרי־ האלטען ײעלען נאל־באװעדגנ
 װעט עקזעקוםײוע h און סוגגס־רעדעס

רעיארט. איהר ילײענזנן
n עשענעז זץי װעט זיצומ צוױיטע 
 ײעם זיצת; די גאכפיסאג. 2:30 ׳עבת

 אוועו־־ יראפעסא! pc וחןרען אדרעסירט
 T■ איז חאיעדדש, סיםי פין סטרים,
 יעײ קאלאמביא pc יןאדמאן, סעסאו■

 * םא!קוסעז װעם ;אכיעש װערסיםי.
דיסקוסיאן.

 גענזד וועט אוהד, 7 אװע;ד, ישבת
 דעילענא־ די לכבוד דינער א װעדען בעז
 איסט 210 קאסיגא׳ יארקיױל אין טען
 דינער פאך׳ן טיקעט א סטריט. טע86

<2.50 קאסס
i n פרע־ זײן וועט ס^וסססײסטער 
 די צוױישען םאורער. דדשײסס זידענם
 פע־ זיך געפינען דינעד ביים רעדנצר

i סון •חןדדמנם נ^םפצרס, סױעל n .א

 9אסיגענם1* אנדע־ע ;א־ און בינסאן
•ערזאנען.
 זיך װעם פריח יער אין 10 זונכזאכ

 םארישיײ םיס דצינג דריט^ די עפעגען
y :n שון באריכטען די םון דיסלזוס״עס 

 זונ־ זיזרנג צװ״טע א קאסיסעס. די
״ן ײעט מאנ  נאכסיטאנ. 2:30 אום ז
 װע־ ttfnmip װעלען זיצונג דער נ״
 װ^רקערס דער םזן באאםסע די רען

יאהר. קוםקגדעז פאר א1ב*ו *דײקײ״שאן
ווע• אוהו/ 7 און 5 צוױשזןז דנסאנ,

i צו דעיעגאטען די יען n ,קאנוחמ״שאן 
n ריט r v ,אונ־ דער אױןי זײן פרײנד 

 גע- םיעציעא ווערם װאס טערהאיסו:;,
n סטודענםעז יי פון גזבעז  pc אינ־ 

 ױניטי די אין סערכדטאנאא״קיאסעז
 אונױוער־ ארבײםזןר דעם א*ן ס^נטע־ס

 זײן װעס אוגטערהאיםונג רי זיטעט.
 איגטער״ אוגזער pc אײדיטארױם אין

אל ;^ ע סט. טע16 װעסס 3 ;;,,ביילד :
̂ס אונזערע פון פיםגאירעך יי  ילאקאי
 בײ זײן צו נעלאדעז שפעציעיל װעדען

 זײן יועט עס *ונםערהאיםוננ. ׳ דער
 און באלעקרענד אינסערעכאנט, העבסם

אטוזאנט.
 אױפפערקזאם אױך דא וױיצעז כיר
 זײ דאוס מיםני!ידער, אינזערע כאבען

?v:v\ דער םון ?יזדנמז די בײוואוינען 
fr :r* :w r.; ד^רט געוזיס װעילען זײ 

 דערבײ און צײם די פארבחןנגען גום
ת קופט אויך. יעדנעז ע§עס ב  און ז

 *jip רער pc זיצ׳נ^עז די צו זלנטאג
^וז, תנ סמ. כת23 װעסס 465 אין י  ■רעזידמנם זיגפאז, סאריס ל.; ̂וח ם.

רא־ דד. ;אעםערנע״שאגאל ווונאנר פון

ע ד ש י ס ר א ן פ ו ע א ל א צי א ע ס ס כ שי ע ן ג ו ױ פ

ע ס ג י נ ײ א ר א ען פ ס א א פ ש

ק&רםען. י. ה. דר. פון

 אין גצווארען געגעבען סיזאן דעם איז װאס קורס לעתמישור א פון אוט^ײן דער
אוגיװערזיטעט.) ארבײמער אינטעדנע״פאנאא אונזער

 שכמאםען פאראײניגטע די פון תאנםמיטוציע די — 3 ,יעםאן
פארםײען פאליטישע די פון ענטשטעהען דאס און

1789—1776
.I שםאםען *ארא״ניגםע איצםיגע די םון שא#ונג די 

ק^נפעדעראציע״. דער פון ״ארבויקלם די פון ?זװאכקײםען די .1
 דרייצעהן ױינען םלחםה רעדדאליזניןןנערער דןןר פוץ ציים דער אין א.

 האכען נאכדעם און שםאםען אוםאפהענניגע געװארען קאלאניעס
 געװאדען געםאן איז דאם רעפובליק. א אין צונױפגעבונדען זיך זײ

פון ״ארםיקלם די אלס כאדואוםם איז װאם קאנםראקט א דורך
קאנפעדעראציע״. דער

״ארםיקלס״ די םערrא נעארבײם. גום נים האם עס אבער כ.
 דער איצםער װי אזוי כאאםםער, עקזעקוםידד קיץ געוחןן ניט איז

נעווען נים איז עם ;שםאאםען פאראײגיגםע די p® פרעזידענט

t% j' **y , | j / w n w ’ in ̂י ^̂ *r — * ■ '9" יי• י־״יי״
 קיין געהאם ניט האם ער «כער געװארען, נעח־פען אח קאננרעם
 װאס םינאנצען, ײ זדכער און םיליםער דאם איכער קאנםראל

רעגירונג. יעדער pe זיילעז שםארקםםע צװײ די זיינען
 ק*םער- אץ *מאנציעלע אלערלײ ענםשםאנען דעריבער זײנען עס נ.

מךמדמט, עס ד.«ם צייםען נעװיסע צו אח שוועריגקײםען ציעלע
 ?יך איסשם&נד נעװען נים װןזלט פאלק אםעריקאנער דאם וױ

הער־ עננלישע די דאס גןךשײנם, האט עם רעגירען; צו אלײן
וזעדלן. עםאבלירם װידער װעט שאפט

.I I קאצװענשאן קאגסםיםזזױאגעלע די 
 אז אימגןףעהן, םאמענט יעגעם אין האט האםידםאן אלעקסאנדער .1

op פאו״ האם ער און רעגירונג שטארקערע א האכען צו נויטינ איז 
 א שאפען צד כדי קאנװענשאן, אלנעםײנע זק אײנצותםען געשלאגץן

קאגסטיטוציע. מיע
 יאהר אין פארזאםעלם זיך האם קאגודעגשאן קאנסנדםוציאנעלע די 2.

 א םים םענשען. פראקםישע געדוען זײנמ דעלעגאטען די .1787
א ווארום געדדאוםם גדט האבעץ װעלכע ערםאהתע, רליטישעפא

נויםיג. איז רעגיחננ שםארקזןדע
.m שאםונג די pit קאנםמיםוציע איצנױנער דער 

 הײסע א ענםשםאנען איז קאגםםינױדמן איצפױגע די שאפען בײם .ג
פונקםען: וױכםיגע צוױי איבער דעכאםע

 עם אזד׳י וױ פראנע, דער ארוט קאנצענםרירם זיך האם פונקם איק «
 זיך האם op באאםסע. פעדעראל די ווערען עחועחלם זאלןח

 גרופען באשנדםםע צדױי עקזיסכדרם האכען עם אז ארױסנעװיזען,
 נרױסע נעהאם האכען וואס םעגשען קלאס א געםליך, אפעריק̂ז אין

 זוםרױען קײן געהאם גים האכען םענשען דיזע את פארסעגענ̂נ
וױיײג, גאגץ פארםאגם האכען װאם *אל̂י *ת םאסען נרויסע די צו

גןהאם. נים אײנעגםום קײן גאר האכען אדער
 עקזיםםירט האם op או ארױסגעװיזען. ױך האם op :!זזײםענס ב.

opop שםאטען לע7אגריקולםוו די צוויש?ן אייפן^תוכם סץ א po 
 פונקם נארט, npi po שםאנהת pלpיTרpקאם די pw סאום דעד
 אגריקול- די ןעצדױש קאגקורעגץ א אן געד.ם איצםעד וױ נום יחוי

■g y r װעסם דער אץ טאסעןש pn קאםערציעלע די pM בזמקיר־ 
p שםאםץן i איםם. דער

וואך.) נעקםנת (^ו־םזעזוננ

 פ*רעג־ צו »; דך פ»נ;ט סעז*ן ױער
 םעז ארביים ׳פעיער םילע אק ד־נען.

 שוין םאגנט #נרערע אין און אפילו, נ^ך
 נעװעהנ־ אח סלאו. װערען צו *ז אכער

 םארשי־ זיך םיט סלעק די ברײננם י־ך
v;tn א ױך פארניוסם דוןו נםס.”יז*מ«י 
t״ א־ינעם און נליק טרייען *ז נ^ס n־ 

 םראכ־ דך *רכייט, חןר םון טשארזשעז״
 אװעלד ראס ווזם םילייכם אז טענדינ,

 ר^בען איינער װ־ל און גוט, םאר נעהן
i ,םיױוארים״ » n אר־ די שוין ווערט 

 אנרערע די און ןמטיילם ניט נלײך בייט
 נאך און ״קיקען״. ׳פא■ אין ארביימער

םים בר״ננם צייט סיעק די װעלכע םייעס,
. זיר• םעממרס: אונזעיע דעריבער זןונן מ־ר
 ev ניט זיך שרעקט !זיך נז^רןוקקז נ־ס
 אויב אײנרעדען. נים נאר זיר לאזם און
 עולה, אן אייך אנטקעגען נאגעהם םען

 דער־ איז יוכיאז רער פון אםיס אין הוםט
 ראר־ אויפין א*יר דריקם עס ײאס מהים

 פארט׳ידינען אײך װעם ײניאז די צען.
 װאס אום;ערעכם*;ס״טעז איע אנטקקנזן

P• * ♦באנאננען. אײך אנםקענעז ותרען
 םעכד אונזערע ערקילעהדען װיילען מיר

 אוגזער pc בא^וס חןם ילוים אז בערס
 צזוײ האבעז גיכען איז וױניעז.כדר יאחאי

 און רעגעילעז א אײנעם — טובים, ײם
̂ור־גאר א צוױיטען דעם  ױם־ גרױסעז ג
טוב.

סבהג, אזא ישױץ האט לאקאין אונזער
 ערישסען דעם פאי אלע פײערען מיר אז

 יעדען כפעם נעםאן וועו־ט דאס סא/
 אויס־ קײן אויך איז יאר דיזער און יאי.

 צו באישיאסקן האבען מיר מיט. נאפע
 גרוײ א םים סאי fvosnv דעם םײערעז •

 װעם דאס אזן דעגס איז יןאנצערט סעז
 דער — האל, טאסאני אין שטאאטסינדען

 נעקענם האבען םיר װאס האיל בעסםער
in םאר חריגמז n .אג־ װעם עם צװעק 

 נאפארעילאס קאגצערט אין [vdv: טײל
 טא־ א אויך און ארקעסםער מ^ראי^ץ

 אונזערע םזן אײנעם םח זוהן יאנטפוילער
 רא־ סעםוע^ נאםען דעם מיט מעםבערס

^ין. ישייילען װעם וועלכער בינאװיטץ, ױי  ו
 אז ערקלעהרעז, סריטיתער םוזיק גרויסע

 גרויסע גאר גאר, די םח אײנמר װאקסם ער
m vov.\ וױי־ אויפגעטראטעז איז ער 

 געםאכם האם און יארק נױ pא מאי ניגע
 זיך יןאײבם ער ערפאלג. נרױסעץ א זעדלד

 דעם בעפאד אוז בער^יז אין םאהרעז צו
 ואיל ער אז פאכזשר, זײז וױנשם םאהרען

 םיםארבײ״ דינע םאר טאילאנט זייז צײגען
 אויםעד־ ציעס מחפפרעכם ער אח #טער

 ר. בררדער אונז האם דאן געװעהגיימזס.
 אקסיא- דער פח פענעדזישער דער גוסקץ,

 װעט ער אז פארמפראמן, יתיא^ רען
 םון קרעםטעז מססע n צו׳שסעיען אתז

 לײדער װניאץ. אקטיארעז אידילשע די
 נים איצט נעמעז זייערע נאך םיר קענען

t אבער פאחןפענטילימן. o כער װעלען  ̂ז
 װעקען כדר ססארס. בעסםע די האבזןן

 נאכ־ און רעד:ער גוםע פאר א האבען אויך
דעגס. דער דעם

 אראנזשײ צו זעהט קאסיטע אונזער
 גום זיך זיכער וועם מעז אח גרױס רען

ײ זײן װעם םיקעםס אסוזירען. ר  #פ
 נמרז^תען דך םוז אײמר יעדער אבער
 קיינלם וועם מיק^םס ̂והז םײזעטס. מים
 אל- ארײנצוסומען. ווערען ער׳לויבם גים
 אױןי א*אינטםענטס וןײן נים םאכמ זא,

 אוהר 6.30 מאי. ערשסען רעם רינםטאנ,
טיקלסס. נאד יןוםם p» אוחמט, איז

• * ♦
 יװדםוג צזוײםער דער הוסט איצם
 ״1ע5״אעםערנ*ציאנ אן פון אבװאהל

 יק<ײמר א זעהר ער איז שטאנדפתקם
̂עז *מזעד םיז אבער  לאקא

ממ»ג גרויסער א זזןזזר זצזזד, ער איז י

ט יאהר צעחן װערט עס נעםייך,  סין ד;
ל פאגד, רע<ץי דעם געגריגדעם תאכען  מן

 קר*ד יון לואנס^סיטיװ אױס חציםט כער
o װזמען מעםבערס. סע n פון אדם<א 

 צװי»• א שרײבען םיר װעיען פ^גד דיזען
 TO געהעז צװעק דיזען פאר סא<. טען

 פיר, װאס בוך. ספעציעיעז א ארויסגעבען
 געחזן נדו אז איז, זאגען דא אבער װיילען

 און ױבי^צפום צעהךיעהריגען א םײערזצן
o אן דורך םײעויען עס װעילען מיר p v• 

p ״האדסאן ישמהנעם אױם׳ן ן א ש ר י ו 
ריװער.'״
 אראג״ צװעח דיזען םאר האבען כדר
n אײנע ז״טירט  pc מיטין גרעססצ
r* מאן ותילכע ״תלערמאנט״ גאמען n• 
 וחד סיר pH pftijr■ םויזענד דרײ נעםעז

 נמונםיעס׳/ ״כער n צו םאהרען יען
p וחךלעז דארסזנן ro r  t o 4 3 םיז V2 

יז טםונדעז  גחיסצן • דארםיז האבעז י
 אז פאדזימרט, האסיםע די חאנזתרס.

 pא מססנ די פון אײנע זײן װעם דאס
 PM ותס דאם עקסקוירטאנ^ גרעסטל

o 3 י ג א ט נ ו ז n  p m,1923 טען.
 גתיסארםינצ » — פאר זיך שםעיט

 םצםמנרס אתזזנחז פאר סיעציעי ״שיף
 ות־י םאג גאנצצן א פאסיייען ז-עדע םים
 זױג• גרױססרםמער סאר װאס _ ׳טאנ

o גאנצע די !טערהאלס w n •  nviiro 
 פארברײג• צוזאמען װעאעז 35 יאקא< פון

ד ! בריותר אטת׳ע װי פיהלעז זיך נעז,  ת
 בוף, ס^ןציז^עז א אדויס כױר ניבעז צו

 היס- גא;צזן די דערצעהיען רועס ײעיכער
 יעדער. אוין םאגד רעייף דעם pc םאריע

םרײ. בוך אזא קרינעץ ורעם םעמכער
in סיר n f c טצכד אוגזערע אױף 
ד וח^מןר איינצר, w דאס בעדס,  ד
 די״ אין ארײנצ^רײבלז גויםיג פאר שינם

 א אדער ארםיקזךלע, סױ־צען א בוך זען
 אדחד םאן. גלײך דאס זאיל באגריסוננ,

 אמזצר pc אדרעס אויפ׳ן דאס סירט
 םזמעדז^ןר pc נאפמז אױם׳ן אפיס,

 אויד אראנזײסרס קאגױםק די ברזןסיאװ.
 שלהנעם’ א קרמעז זאי כיעכבלר תדער אז

סראחתניר.
i n rפרײעז * תרינען יועט םעםבער ־־ 

o צו מיימם n .ר ^ןסהױר״שאז  םעם־ ת
 ׳םרוי זײז כדםנעכמן וחוילן װזןם װאס בער
 בילױו פאר מײזעם ipoopp אן קריגען האז
 סאר• זײז ײעלעז טיקעםס די סענם. 50
 קענצן ?יי װעם איהד װאך. דיזע טיג

 קוםם אפיס. ילאיתוויל אין אונז בײ קריגען
 איהר אױב װײיל מנעילעך, װאס זײ נ^ד
m? קומען וועם b s |וחום עם או v ifo ניט 
 אוגז*ר זײן ניס עס ותס טיקעםס קײן זײן

 ,,ווער ;ענגיימםאן דער זאגט װי שו<ד.
 סריהער״. קריגם דער £ױהעו, קוםם עס

 סיט ^ע<ער װ»ס זיד באזארגט אילז^
n vvK טי״ םיט אױך »יז םיהעםס םרײע 

 tin קוסט ם^סי^יע. אײער םאר קעטס
o םײערט n ױביילעאום צעהז^עהרינען 

 יאקאל. אונזער pc םאנד רעליף דעם פון
* ♦ *

 אנגענצחם נים אםילו אונז איז עס
 םרױצר־ א איז איצט ארײנברעמ•) אײך

ײד צו האמז כױר װי נאכדעם צױשסאנד * 
 אבער 4זאכזנ פרעהצינע פוז געשריבען

 אויס־ דא סוזען סיר טאן. עם םוזזט מיר
 װ#ם באחיערונג גתיסע ןוונזער דריקעז
 גר־ א תעםםער, גוםצ אונןערע פיז אײנער

 אונז טים •לוצ^ונג ד*ט םים־־בתדער, טער
 םיר געל»םארנעז. p* אסגצזעגעגמ, ?יך

in r'nH  •ון טויט פוײהצײטמען דעם 3
 אײ- םאלשקאװים^, הערי ברח^ר, אונזער

rw נער irm  pc און מעםמרס ע׳לםסטע 
 אי^שזמםס ביזגצס אתזערע pc אײנער

pc ג*בױתנ* כױס ײני^ן. אינזצר W 
n o n בײ אױס םיר jn m c p t ^קכד 
!אנ^קען זײן זנהרע

tsri. ,ברעסלאו
.35 לאסו< םענעדדןמר

ט נ ע כ ע ו רו ע כ י א ל רק א ד נ ע ל

ץ י א םי ד י נ ס ױ ר ע פ נ ע ם
*סונדשירם דזאס אונזער ®ץ דעפארכזםענט עזײדקײ״טאגאל דער

 •ראבי^מן אוץ צ^לצן ״נעדזיבםע. n איבער ^עקמשור־קורס ססעציע^ען א
n פיז n װארמרס סורסענם ^ײדיס *ינמערנעדסונאל p rjp״ n לעקנמוהם 

פאללם: װי לעוױן, םעקם פון אידיש »ין װערעז געהאאטען װע^ן
 •^װ^יס סצגטער, ױניטי מאםור װײסם איז — אפרי^ כמן16 אודענם. ם^נםאג

.305 רדם סם., סע20 איסם 320 ,40 סה^
 וב•$b סעגמצר, ױגיםי בחננהס זייז jonw$ אוהר 8 אפוײל, םען17 דעם דינסמ^ג,

JS01 רום סס^ שאדלאם p* *יסט מזדק מיאס»נא ,61 סקיא יס5
dd איז — אפריל מען18 דעם םימדואך, 'k םקזל יאבאיק סענםער, ױניטי סײד 
ײ;״ עוועגױ לעבעז ססריט, טע4 ,63 .404 חם א
 אוחמ 6 ואס מיסײ»ד• יעדעז ,40 ססול יאב^ית —• סעגםער. װניםי ם^כער ווײסם

*מסםר*הם*ד. ריםער, םאn^ כױס םרײניננ,
rto ײז קלאם א — אסריל םען19 דעס דאנעמטםאג, a r נ»ר n מר מ^י  םי

o ודז ,9 לאהאל םיז n 2« ,40 גמרל ו^ובל^ מנםאי, מניסי םאכער וײיסם 
לזוהדזןר. רדבצל, א. . ,402י403 רום סס, טע20 ודסם

t בײם לעממוד םיעציע^ א — >»ר< םען19 אודענם, דאנערזשפמג n r t 
תן ותס לימסי ב• דד. סט. מע14 איםט 231 איז ^ יאתאא po ב^םיש  ױי

n״ :*יב*ר n געוונס״. זיק »ון ארבײםער

g w r w « w i » i

m T o »  i w

׳אעחן נ, «ץ
,11 * tw  * w w m

 נא׳ דיר וואנ«ן צורײו צ״ס א ר*ט
*ױפג׳ןאר• ה«ט 1 או רינטצם,

t רייזמ א נייט rw n v n m n צים 
o i'n vn ,א»פ ו^ס נאאוד ײ ד אגנ  *ו

מ טרייר. ?ער »ן די ײ פ י  דושאיגט נ״
איי• אין (׳דיאר׳ון פארחאןחןימ נאארר

|f רציזזמנדאציצש נינצ « א אויף ״
r •ייםן ס^ייפיצימתן rm m\ »יא•1ו 

w «יר .ר״ן w i ,נאױפאוז 
 iM״f רצין^ר׳ננדאצי׳ןס אינזעחנ ה»ם

נןװען.
ervm די פון א״נע jw fp n אין 

 ל91 יו^נמדאי שסתמ׳ו א אז גע־יען,
o *יייו״ וחני«| איימעפירם r חשאנצי

 T סאיאנטװןורטליו האלטצן א־הס און
 ארנײט ארױט שיקט «ו יחןר כיאי רען
M ג-ט״ױגיאז א־ן tiv סונלט דיז׳ןר 
ir טנגצנומן א-ז f l lf i אס׳ננד• (8 מ*ט 

n » »ז םענט, r » 6j»p מרופ«) זאי 
שאמיס די סיט װעתן  אטאסיאיי• מ

 סיגתטון גןיױסצ אויםציכצסצרצ, שטז
 דןר אי ה«וס«ן, ריר און אנײטצנט אץ

 דזמאנ*« on סון מ׳ןנעחט׳וי גײער
ir דאס ײ«ט רע«ארטמע;ט ir o r n 1אי 

לצנען.
 אז חמאכי׳מרײש, אויך האכען ר־ר

i נע׳*<חט זאל נױקלין אין m א 
^ן צי ט*נא;ײז«רס םעט די א מ  י׳ונע ט

ר וועז צ״ט, רצר *ו אנןר נעגצנד,  מ
o איז צו׳פריםט 'r ^ n ^ c מיואחנן 

מז אױן איו נ^איד דזשטינט כיים  מי
 ייחמ• י*י נאארד פון בא׳ציופ אוא

מן יעצט און טטיס ״  10 פאראן שײן ו
מ נדױןיי!, אין אננע׳עטציםצ  iro וו׳ני

 פארנ׳דמ״ «ז לאנ« די רענלימס אלעס
 ארט איגו או דן, פארשטצהט עפ רען.
n w ײיינע po ס תר ױאנ׳נן שיו  איי מ

 דורכ־ יתרס op װי לאננ אזױ נעסומען
נעפיהים,

א« יצהטםצנדימ^ אױך האנ^ נ׳יר
 א״מ׳ד וא< ניורא ליינאר צצנםראמ א

 «ו«יד סי״ד, א־נתר אין ײערזמ פיהרט
 וױסזן צו סיסטעס רעןארד א מיט םען
 די• ארנײסין. מצסנצרס pױגזער װאו
opt איז ^ipopjprpa י ױ ג׳דואתז 

 jpooncn• צו po’oip סועציעלע
 י״נאר י אז ,ipnpB«n«t סיר נון,

ir אײ»?פיחרט גיס jpp נױרא r t דײד 
 אנני׳ װאם וױי< נלויז, כטשלוס א

 ג׳ר אז?ימר 1שוי ייו גטשטס א <*נגם
 באארו חשאינט ניים unirnpt סווסט

o איו דאו צוײק. יאחר אייגינע סיט n 
 ל«נ«ן. אין iP־wiMpi תרכמפיהרס גים

 pirte ptn נױפינ po«a איו רערפאר
 )אכ?ר ןpern נדר וזרמושסודיחמ. נוס
 ipoirwn אימימן opn סאסיסנ די אז
איינגיפיחרס opn נײרא לײכאר א או;

trpn. >*איז 1 צאס o r  ipo^rojp
ע סאל מ ח מ ב ר  דאט אייז. די ת

o״t סיר «ז סיינט, r)n j;p  |pj׳u אײד 
tm» ניירא לייבאר א צופיהרען  Tpor 

 או איז, אנזיכם אונז?ר אוסשם?נד?ן.
o אונם?ר דין ?א< ביורא דיזע r סאנ־ 

 דאס ווייצ באארד, דזשאינם פון טראצ
מנ רpאייגוױנ רער איז  jpp זי וויו ו

irp סאנטראצירס ריכםינ n. מעחר. ;אך 
 כיד יײנאר pצאטאר די m גצױממ, מיר

 *ptt אייא?פיהרם ואא?ז זײ jptt ראס,
ײ װעל«) רען, o דערוױיס?ײש ן r חױפס 

 נײרא לייבאר א וואס צוליב נעדאנה
 ,T?opt א־ז Dip איי:נ?פ'הרם. װערט

 אונזער פון סאנםראצ פאאשטענדיג? די
ע דאד טרייד. ײג ip סיר ו w p p א צי 
 לואר״ <יט כיעהר קענען סיר װאו מםוםע

 און צז«'צעים ווערט מרייד יער טען.
 *opo אינתחן «י כים אאיין װ״םען סיר

 יי״ א אי| ארבייםעז ױניאן״ציים, בערס,
rp אדער 6שא ני*ז rp די אץ OPPO 

•?m,* זײערע סיס האנסוריר?ן וואם 
 אױכ צײם. ױגיאן די כי־ירעד, א״נענע

op זץי ותלען ip rcp יאקאלס נענונ 
 יײ| IP^ptt * וואס כאארד, :־זשאינט אין

אי ?ליאלנ?סיינ אן נענעל * נ ײי ך ב  ײ
׳ א חרכפיהוזז מוזע) דיד צ?ן י מ י ' 

p רי יעחמפאלם, ב־ו־א. jk io ותרט 
 םיס״ די *װישע דיססיטירט יצטא־ס יעצט

נלידע־.
op די נעװטחס אננענוכקן אויך איז 

 באטרד דזשאינם מױ אז רעקאמנראצי?,
 ניי- פאר »ר״ז?ן סעםלען זאל אפ־ס

K־״p;jratry;c שע־ רי אין ארבײסזד 
»p.מי אכ?ר װעס אוגסט ד־זער ־ ד דו

’o pii W i1 ?ן• ג־ט ז*י ואר י**יו ן״» 
dp , ; r n  rp »pe די דאדיפ איז 

npospB d*״ )Pip׳ «י| סציגא pi, אי pד 
ir יאסא-ט יאל » ra רי אין im  opb««p 
n r די אױסטצ׳ןן װי< נ*ס posp^r 

,epm״ii pr^׳ TPt טאר np»«r« !Pt'n? י*י| צ״ט
o פון v* «מ?ט אײן rp rn נ^ארי 

irp איננאנצצן t'P t ipt*vpjp**tp א־ן 
r׳i r ’ii p’pntpopppn npn npj טיר 

p o p  pppo,טיון o• די ט׳ט נאר ניט י n 
onpa אמ^ר #ין W■* ס׳ט ייייד נ«י 

rp די »p *s |א־ P » * > rr| אנ־ די סון 
pnpn .די לאהאיס vPKnjpopppn איו 
IPMPJ, ו אוס אי» *#ipnptrpn די 

 «?• ױאס ,np»pr נ־ט״ײניאן םון צ*<
 די• אז סאררייח^, ip אויו װי דסטײ^

r  pt•אirp t opp ג־ט דך ipnnprpo 
irp אמאנידיט יאי n סון קאר־טצ א 

onp«r rv»P« pi^’iv p• אל׳ן סץ 
u נאיאננ^ װאפ )יא?איס i 'r r n  oiy
 *מא״ א; ראס ;pen איידנ^ נ«ארד.

n ניזײטאן r ■PO'Opp יאסינןד port( 
 ?אד׳טע״, ,וױד«׳»*י?נס א )ptipj ײאיט

;“;iv*>«pf |y ?דענפאי׳ס,’ r  ptn נעתן 
v «ו קאדיסעס אלס tr ’rnpt n •סהצנ 

oppppr אזן pê pn; •ד o n rn כאא־ד 
 די• א־נ״ס. יי אאציסטאיען אפ׳סןיס

p’ppntryppn pt א־י ipn*ttp> op'jrpt 
n«j מי croyt nn,i«3 מ׳צא־נט «ױם

 ppnpt on גראי itottpt א ניו חאכעו
 א סיט יאקאי אץ tאמ נ״ •ראקט*«״יט

 וא יאג?ז סייי J>pcnp טײצוױימן
 יאסאי א איט מ״ר .pfenp ®ייציױימן

pt'OfP האמן to ניט po'nt otpppt; 
 dnpor װאס ,po*on א װ• ײײם אוױ
 דדיאינש pa סאגסיאי porrn »ין

̂־הדאם נ*«רד. נ׳ד סיר האמו אינ
op*r די n m r  r v n t r v t P n וױיצ 

00 pePpsw uf סיט poops n r ’t( •ווי
i r ניס זיך מנען iP3p»r אתיד סיס

i r * r j די •np«pr ponponnjprt. זײ
iporn ז יאו» •jt jp b .*ו pnpir עאמ־ 

 ימיאן די ir^rntwip אױך ויי פציינסס
np*pr, נאן nr.po, צאל די גמיס װי 

 ipjpp 1די נים ואיזמ pof’perpttf פיו
IPO ip וױרסוגג די |PO*n גיפ זיי i 

 np־u» sppo א iponpppojng דאחי
arr igrngngp ײאו ארנײט ײד סון 

דיגש מצי״סיארית poonnpo די «AAA «A lAiM Ai A AAaaווןנלם עס וױ סיימע, ר כדט עותפים 
)n r fPitjt סאי npsgongPp 26 (Pit 

np נאך נדסינ 3»וי אי| o, כ*ײײמן 
ד חד •ײ״ גא;ץ »■r ביים ד טאר״ א

aa^Aaaa  ̂ AAMAAaM §aa «a aâ aaA.זאהל די גאכט ro  rnprjiM pc׳־?* 
ip jp p  n r ניט tie  iw  p n jr  Mpm p 
ipj’np |pp וױסיצ op איו *n r  ronj 

n ; r צאי די ®no po)porpjj* n •אי
t npo״opjpnjw i האמח די און to 

irjp ארכייס נונ o •  tir מ די  אר״ תסי
n סון ײס3 r .»  ס׳סאר׳טסזחם ױני

 אײנפאחיםאנ^ ניס יייננן סיר to ױך,
 חנרסיט, מאןרד דד*$ינם דעם טיט
̂ס  צוײשמ״ 1»י רמאמט־אצת yin װ

in # r• ! u rrr פיר *ון tK tn, אין »ו
IP>pn oojtpur npojpngj n r דןי pPr 

 otr« איז יזאס־םז ptn tg אתסמחן,
r נים שוין נויסוחןגרינסייט א r»נדי 

o פון r ,ססי ipj’typjtp ePgn on ogrt 
h א p  ponnj ו סיסנלידש״* npoprn 

ogn ogn ,|g<jv n r  no oponvopg 
P’»gn אן ojgo אציין jg rg סיל ■ngor 
npp.

ענדע. «ו כאלד שוץ ס^אן דער

PTPtjtg |Ptt tin ם־הדם  ngj t r r 
o איז t« ייאל׳מ ממבערם r *פאראינ

t r ’orpo, צײם וױיצ opnt o n וזי 
ipanrpj v *  np אין topgnojgp o r 

jgpnpog n «יז r ,וױ אםסאסיא־״פאן 
opoto־up*rj*K די ם׳ס אייר  ojp 
w םעםלזס ױניאז די •tprn נ*ר i n 

n ימז r ר» ביי  אײנמ׳ס ניס דך ipp אר
o סיס r ,אריח n r  ogn נימ כ?צ־הבית 

ר־ די אזינ m זין, פארשטעתם איה^  י
מן כייכער מ t «ו סאם»ױינ«ן גיס ו r•

ipo זאיעז סיר װען pj ל?צםע די •ng 
ojgtpo סאתלײןי א סאר n r  vn םזד

jgt, מיר װעלכען a t r  IPogo .מיו ngj 
 נא• ipoti. א שיעכטזנר. קייז ליס
 אנבאצאננט ogit tg םיר, הצבען 1וױי

 ,gpg> 1* אין <P’PP»o ארבייםסאאז?,
n א 1אי r  Ig t .דא םארנאננאנחיים 

 np30P0 א fg #אסירט, jpongn און
 *POP3 א ipjnp iy שא« וײן פארלאזט

j r און דזשאכ t n r״r ער פאר׳צירם 
o r איו מ׳שאב אלםען j o r  v im״op 

 אי• ipj״t op tg אדי ניס, np כלייבט
gn npo * צאי הציינע n r ’>JO'o, 

ipo ip  ogn יאהאי אין iP3tt ,ארביים 
ogn np3g ״ אנ:א"»ננט )npnpjjn װי 

op די נינורען אח ojgtpo ng■ porpn 
 np*pr pTo .go't מעהר יעצם dp אי«

tP3gn מזזאם r;g j g נוםלז gtpe.) אנ־
aa aa aM aambAMA aaaAMA aa^aaJTt״t33 i  jr7W #TjF3 3 יל 5

nng tp3gn גיסאאך. «ז נצארנ״ם Ign 
tg ^*ng t צייגט i א <g* rjp j’jpi 

 Din 1אי jnjporpn ױינעז ססבעחפ
ptn |tg וו״יזמ ממבערס rpoo’tg to* 

t'g igtpo n r tg .m m  ogt שױן 
m באצי v  tt און ng op סאי r r n

tPDTPOJ’g, ײ1 אז ongtgt iPgi כא־ 
מן ײנ^ץ, דער צו \yi7\w זײעחן מ

yt'W* ^ גיס יידאן ,ד
y |wװאיס ס

)yry| ר פאר •*סניצג־״יף  יאמאי •יג̂ז
15 uױyt̂א-4! גד  אץ א

y^ ‘,DO’,rH| רr/ ŷ -— ל•1( ,ד א״סצר) 
3 רי פין ג^ראגען דאנ^

ymw ־ ו״אצעגט, m  |yn טyכינyרo
 י1;א דײס. "\P געצאייט דט ivd ייי4

ױ איז  Tyty; * ױדאן א ̂ד
אין כײ ריליי גענyג םין ochk׳

B*r ד אײפצר כ° אץyב Ju v רער״ 
 פאר״ ל*טגידד יyדyי yrno איו איע

ײו פיינטעט  ע"ל• ז״יגע ןy‘נצ*צאיMא גי
iyi טיר וױיען ד/ןרצו ױניאן. חני צו 
'*nc T*̂׳iy iM אוגאנגענער^כחײט יי 
y^ זאגען ,v 1פ* r> םאר• דאט װאס

ŷ« נאניעסיגט M ,טוז ער או ׳צוידןן 
yvדyני א ן,yי iy:cyo. אניאל נאד 

 *ון ע;דע צי נא״ד איויאױן סעזאן דער
 אײע״ע באצאי״ען דט ײעט איהר אױנ

ס־ ויכער א»הר ררעפו ovy1 ״עוריעז ױ ר  א
 פין צ'יט אין ױדאן דעי ;,פ םײי״ען
 צאי*ט און נרידער ועמט ׳א1*ל סי*עיז*

און יאחאי יוין ׳מדידען רעyײK אכ
איריומעגעמליכמיטען. אײס כײדט

קאכיטע. יעמג«ליעדױ? די
 7H וױ מאא עריעטען דעפ ניט עױןי
 עדױקיײ אנגעפיהרט ראט ,י*אהא' זע״

 די איז יאהר יעצטען ארבײט. ׳עאגאי
 געטײנ״צאפטייך גע״וארען געטאז א-נייט

די אבער איז ?יעראל .9 סיט
 נייט געװארען דורכגעםיהרט דט ארכײט

 דאס און יאהל דעש וױ ערפאי״ג פיל אזױ
 פון כאמיחינגען די פא-דאגהען צו איז

קאטיטע. עדױיזײ׳עאגאל אוגזער
 טיײ איע אין דט אז #טת, איז עס

 נעץען ערסאלג רער איו ׳עטאדט םין ילזנז
 כײ צים הארלעס »ץ יכער.yt דעי

 כאזד םיל אזוי געװען דט זײנען
 אין געװירניטען. װאיטען מ״ד וױ כער

 גע יעשט׳עורס איעיגע ז״נעז נראגווױי
 םיי סעקשאן די נאר גמװארען חאיטצן
 urp װידער כראנהס די אין טיגגען.

 נע״ געקרױנט ארבײט די vn זא;צן מצ,
 האבען דארטזנן עיפאלג פיט ײאחגן

 װאר, א מאל 3 יצהנמוורס גמתיס סיר
מ ױן ד ײ  באילע־ און איגטערעסאגםמ י

 גע דורכגעפיחרט זײנען קלאסען חננדנ
 צו געווען ויעצן כאזוכעז די 3װאח*

 אױך רא וױילען םיר פױדענ׳צטעיענד.
 םאר• צו םיל חאכעץ to *ז דערמאנצ̂ן

i הוגקען r w i*  □jnדעיארם- ונאל 
 םיר יינטערנײשאגאי. אונזער םון מענט
 האא«צ־ פואע געתראגצן װירקליך חאבען
̂מ  קרעען אין סײ סעואן גיתצזנן ojn ראצ

 קריגען צו וױ גום אוױ יעתםמויס ,ד
 גע־ גויםיג נאר איז עס ״ײזנז ראטת א

urnניט גאר *בעד איז סעזאז חנר ״ 
 האבצן םוב ם1י fcjn צוייכ סאדאימר.

to געהאס גיט װאבען ■אר לעצטע די 
 *בצר מױן האמן םיר לעקציעס. ק״גע

 געק• די פאר סארבאר״סונגען נעסאכם
מז עםל״בע ססצ  צזנקןױעס האכצז צו זזן

 איז טעסאס אעסע^סאגםע ז*הד אימד
 •jm ס^סנלידער n אז דכער, ז״נען נדר
 פאר סאמט צו זײ ארױסיזעלפען אונז לצן
 צדײקײמא• די האט דערצו j>ftny אן

 סארבארײ• געמאכט מוץ קאמימע גאי
 זאלען סעסנערס אונזערע אז סוגגען,
 זוי גראדע מאי עי׳שטען דעם •יתרן

1 לאהאל סאד יאסם עס
 דעם געטמען vw סיר האגצז אט

t װאו םעיםזנד לעקסיעמאז o זועיען 
 רזד און סאנצערם •אסעצן א תאמז

 סיר סאי. ערשםען דעם סאנססראציע
 קאלסראקט א נדטיאסצן אדו חאמו

 זײער סיט כאר •עטערסאנער דעם םים
 אונז מאר זאלען זײ ייאװ, יצא •יחחנר

 ס׳מארשםנחט מאי. ערשסצן דעם זימעז
 שעה״ א אויסשטעלען וועאען וײ אז ױ\י,
 ריװאלוציא״ ■אסינע סיט ■דאגראם נעס

 נע־ האבען װאס אלע״ יירן לידער נעחנ
o ®ון הערט n װײ־ ״כאר •עםערסןונער 
 הא־ צו דכער זײז קענעז םיר או סען,
 האל־ סיר קאנצערם. שעחנעם א בעז
 אדאגדזשמענטס סאכען אין אױןי םען
 אנדערע און דדש״קאבסאז סאשא סיט

jmcnp סעסט״רעד״ ■אסינע אױך וױ 
 אז איבעו־צײגט, זײנצז סיד און נעה

 אז באױײזעה גאכאסאא רחןט 1 יאקאל
i איז ער n םרן טא• דע־ אױןי צדעכמר 

אינסעתי״שאנאל. אונזצד

 סיטיגג, ריזען נײ ס«עציעל נעמער. א
 קײן געוזאנרעי״ט דט דף ס׳האט ױאו

y^ ic לינקע. און רעכטע די צװי׳צען 
 װאס ׳פיא;ע א נעװע, איז עס םארקערט,

 עויח אן באנאנגען איז ליגקער א א״נער
iy^- ׳;יט נאך סײגט סאינ״עכען. א
 ro ליגקער א איז ער װאס רערפאר אז
 װי גאי װעדען. רײגגעװא־צען ׳שױן ער
oy דכער האט טוסעי קײן זײן, דט זאי 

פיל, אזױ נאך פארקיכען געדארפט ט נ
 װערען• אכגעביאכען זאר מיטינג דער אז

ארגאגיזא־ װאס ׳איז סארדריסייכער נאר
* oy סאר• דירעיזטען קײן האנען װאס 

 זיך סיעען ױגיאן, אונזער סיט נינרוגג
 אגגעיעגענהײ״ אינערייכע רי אין ארײן
 זײנען יאס צי אויס ;יט מאכט טען,

 ניט. ארער אמאגיזאציעס ארבײטער
 געױיסע א אז •אסירט, iy^: האט דא

 צו כריף א ארױסגע׳שיקט האט ®ארטײ
 אוגזער םרן סעסבערפ סיטגיידער, איהרע
 אץ ראנדיען און סוסען זאי״ען די יוגיאן,

 גע־ אימער דינעז מיר װעג. געוױסען א
o כעגען װען n, זא״ סעטא^ אזעיכע אז 
 ױ־ אונזער אין װערען אננעװענדעט יען

 לאגער װעי״כען pc אויס גיט סאכט ניאן
 זאל דאס װען קוטען. גיט זארען די

 מיר װאלטען רעכטע די סיט ®אסירען
 גערו־ סילײכט און •דאטעםטירט דכער

 םא• ״עױן האט עס װי סאס־סיטינגען פען
 פאסירט אבער האט עס װען סירט.

 אוסגערעכט זיכער דאס איז לינקע די סיט
יעדענסאלס, יױשר׳דיג. ניט אפילו אין
 אויפ״ נאכאסאל זיכער וועט סראגע די

 הא״ םיר און יאקאל אוגזער פאר קיסען
 מױן ׳וועלען סעטאדען אזעלכע אז סען,

ווערען. אנגעוחננדעט ניט הײנסאי

ס מ ײ װ נ מ מ י נ ו ה י פ ל ע  ה
ר ע ס נ ע ס

םתאן. מיווער״ ״היי דער
 131 סענטער, העאםה ױניאן אין

 איצם מוין ייעדען סטרים׳ טע17 איסם
 די םריםען סאר איאינססענםס גצמאכט

 די סאר סױחנר״. הײ״ פון <ײרזן וואס
o סון לײחח װאס n די יעצס איז 

 װי טראכטען נעהםעז צו צײט כעססצ
pc אונ•״ וועחנן. צו •טור חלאת רער 

 מלםה״סענ״ ױניאז pc דאמסוירים זאחנ
 .וואס די סאר טאן צו נרײם ?ײנצן סער

 איו װאס אלץ קרעגס דער םון
ר.  זיד נויםינען װאס די זאלען מגיי

 אן םאכעז נלײך סריםמענם דעם אין
 ײניאן פון אפיס אין .איאינםמנס

סענכתר. העלםח
®םיכאלאניע״ «רדען ״די

 טעםא דער איבער לעמםשור״פורס א
 ױניאן דער אין װערען געגעכען װעט

 סט., מע17 איסט 131 סהוה< הצלטה
pc .קדרס דער גאלדסםאן. יאגא דר 

o אדחגגד, דינססאג אן זיף פאננט n 
 וחנלען ורסrלעתט די *•ריצ. סען17

 ריס״ אינטעחנסאנטע ארויסרזפען געוױס
קוסיעס.־

 םידקעל א פת געשיכטע ״די
עקזאמיניישאן.״

 דר. חגדען וועט טעמא רער איבער
ly• פוז אםשעלי, דאנא n 'D '^ n האס־ 

o 20 אװענד״ םדײטאנ ייטא< nםען 
 דאס זאנען, צו איבעריג איז עס *•ר<

 םאר־ טעסא אזא איבער לעהםמור די
 און אינטערעסאנט זעהר זײן צו שירעכט

כאלעהרענד.

טדױער

מעמבער־ דזשענעראל לעצטער דער
כױטינג.

האבע; סעיץ, םעןon 26 םאנםא^
 סעכד דזשענעראל א אבגעהאאםען םיר
 דידער האא. וועבסטער אץ סיטיגג כער

 נעווא־ סאדרוסען ס«עציעל איז סיםינג
i n װאס איגצידענם, אן באדיכםען צו 

 סעס־ עמעהוםױו אז ס*ס •אסירס האס
ד  ײעלעז כױר לאיןאל. אזנזער pc מ
ר מאדבדײטצחח נים דא ויך מ  די אי

ט^ד דוײל פראגע, גאנצע מצנ מן אי א  ה
r ip  t o צזפיל סואמוכמן סײ וױ סײ 

ה״ t וועלען דאך •יו o אונ״ אויסדד^הצן 
o סאײרוס וער n  pc אזױ וױ i n םײ 

 גלויי• אוגזא! גצעגדיגנ^ זיד האם םינג
p a אז,*זאס נעדוצז, אלעמאצ איז op זאל 
 זאל עס צד וואיכזד און םארמזכמן גים
סי1®א ויק גיס ס » נ  מי״ אח דאןי ם1אי
r o אםיצו אויסצדהצחמ אנץ19סאל די

1 ipouni1עדאתםא!
בא־ די םון םיםינג סיעשצצ א בײ

 קצאוקסאכע! די pc אפ^עלס אװ אח־
פאצנעג־ נעזואמן אעענוסען איז ױניאן

n עזאצחױאן!:
i פוז כרטליר*ר די ,1סי״ n ד1באא 

 םדויערי־ on ען1באדדת אםישעלס אװ
i װאס םאקם, גצן n !םױט נמיזאםע 

 אונ״ יסעז1אװעקנע םיםע 1אתזע סון האס
 מאסקא״ י. ברותר פאצעגע ליבען זמר

i צו ודיץ. n !1םי יסען1ד צײם זעלבע 
 םיםנע־ װארימסטצן אונזע! אוים אויר
 זיך שציםען און פאמיליע זײן צו פיהל

 םאר״ 1זײע נאר צער טיסען 19וײ אז אז
ײנד.1פ איבעמעמגנסםען בענעם1שםא

גאלוב. כר. מאן1טשע
:פאםיטע !עזאצוציאנס

כ»ביץ״. pא בײלענסאן ס.

 לעקטשורען װעט ליבעך דר.
 םה ברענטש לײדים די פאר

דאנערשטאג. דעם 9 לאקאל
i ליעבעו־, ז. ג ח־. n סאויסאסעי 

i אין פינד -דאס מר פון n ,וחנם הײם״ 
i 19איב יעתםשוו־עז n w און 1בײטע1א 

i בז־ענטש לײדיס כײ געװנ^, דין n  pc 
i .9 לאפאל ױניאן ס1סינישק <ןלאױן n 

i וועם לעסטשוחגו־ n n יש.1אי אץ
o אװצנט, דאנערשםאג on אלזא, n 

19»p סט. סע14 איסט 231 אין י<1אא
 9 לאתאל םון םיםגלי^• ז9סרוי 9אל
o צו |9קום צד |9הל901טא גים «אלאן n 

סיצדנג



דפם אין פױיה קלאוק אין איבלען
סיזאן הײנטיגעז

ע. אבעל זײנען ציחונגען  דער הע^ינ
דאס אױעײוייײנען אײןי לאזט קרעדער

הײגאן ל. זיפ
אי ר־;:־;ײ•;•־;־ א־ ' 111.

w m M W i i i im rW
 me ױדאן די m רופען וײ אז סעץ,

ממימ # P# דט די טארען ארבייטעל,

 כייט און געעגדינט, איז כיז*ן דעל
 אז זיך הייבען כיעק pc *;יזוכיען ד־;פ

 סיזאז פין צ״ט איז טלאמדס״ אי;ז׳;-ע
 באיעבאטים די דעררײדען. צו גאך איז

 עס וױ יזא; כיען טלאמד, לן״ן ניט זזכען
 סיזאז נאב׳ן דודכי.וטען. זײ נײט איז

טגי״• דיסטיעאלדז״צעס, אן זיך פאגגען או
ט, pc •צוט״מגג כע ״ נ  ריא-נאניזײ- אי

צלווז. אנדעלע און א;סי:י
 דאס סיזאן, נוטער א געװען ס׳איז

 איז סך, א גאל געװען איז קראויזס הייסט,
 גרױסע געסאכט האבעז באי*עכאטים די

 אונזערע אנבאי־אגנט װאס •־אפיסעז.
 די איז זיצעז װערכע די איז טעמבערס,

 איטע זייגען און ״יע^ער גלעסערע
 i c ;ע-אכע, עפעס נאך ראבען ״וזענט״

עי הענט גײע די ;״ביזי״ דעל  האבען א:
 איז געקלאגעז, :יט סקייל דעם װי דעהר

 יא:גע אזערמן טיט יקלות, אזא אין
 ;יט טען יזאז סיזאנס, קולצע און סיעקס
 פאי׳ז אדבייטענדיג י*עבעז קײן טאכעז
 זיײ טעכיבערס אונזערע םון סך א סיױיל.

 דעם כטעט ארבײט אלן ארוטנענאנגען נען
 ׳פסח פא־ װאכען אייניגע סיזאז. נאנצען
געיןדא־ זײ האבען ברען, ריכטינען איג׳ם

 זיײ כיזאן, נאכ׳ן יעצט, און דז׳עאבס. גען
 באסעס די דז׳טאכס. אהן וױדער זײ נעז

:״טריק״ ;ייעם א אױסגעפונען האכען
 ארבײטער :ייעם קיין גיט ר׳איטעז זײ

 באלעכטינט זיץ זאי ער אז געבוב יאגנ
אץ. צום ט א דזאבעז זײ וױ אזױ פ̂י ע:  י

 װענײ ארבײטעז װעלכע די אװעקצױטיקען
 איביײ אדײן זיי נעכיען װאך, א װי געל

 װאך א װי װעניגער א■ זײ האלטען טעל,
אװעק, זײ יפיקט טען אייז ײאר א אדער

אגדערע. טען נעטט פי־אץ זײעי ״,אוי, און
 װאס דיאבען זארען זײ כדי עס טועז זײ

̂עק, פיז צייט איז ארבײטער װעניגער סי
 ארכײט ביסעי די טײיען דאיף טעז װעז

ך ״  .8*1״ םיז ארבײטער איע צװי׳טעז ל
פאר־ זיך האבען בא^עבאטים אנדעדע

 טען איבײטער, נײע די טיט זיכערט %
 אז דז״טאכ, א פאר נאד ארבײטער זאאען

 װען אײעק״שיקען טעגע; זאל באס דעד
בא־ בארעבאטים די װעאען. װעט ער

 איבײטסלאזע די טיט אױך זיך נוצעז
הינדער־ סקײיל. דעם ארונטערצודרוקען

 געקוטען אונז צו זײנען פיניעערס םער
 צו ערילויבען זײ זאיל טעז אז בעטען,

 טײנען מיר סתײא. אונטער׳ן איב״טפז
 :יט זיינען װעלכע *שװאכע, אין אלטע ניט

טענ־ ױננע פיע^ע ; סקייא דעם װערטה
 און 50 צ* געקראגען האבעז װעלכע ׳טעזי

גע־ נאסעס די האבען װאך, א דאלאר 55
 25 פאר פאײא:;ען צו חוצ*ה די האט

נאכ־ זאלע; זײ כדי דאיאר. 30 אדער
 -דער פלז טדאבעיל קײז האבעז ניט הער

 באצאאען דארםעז :יס זא^עז זײ ײניאן,
 פי־ די ישיקעז זײ פ^עגען ׳פעי״ ״בעק

לעטערס, נאר ױניאז דער אין נײפערם
 אונטער אדבײטען צו זײ ערלויבט טעץ אז

< דעם הי  אר־ יעדער װיל נאטירליך, ס
 דער פאר געצאהלט טעהר ירואס בײטער,
 ארום נעהט אײנעי װען אבער ארבײט,

ארבײט, אדיז טאנאטעז מעהר אדער 9
 אץ ברויט יטטיקעא היין ניטא ס׳איז װען
 טעץ קאן דאז יןינדער, די םאד הױז
 זאא ארבײמער אן אז ערװארטען׳ ניט
װע־ פאי ארבײטען צו אײנוױאינען ניט

 טוזען פיר ״סקײא״. דעם װי ניגער
דא־ 20 פאר אפיאו זײן זאא ארבײטעז,

 קינדער אלז םרױעז אונזערע װאך, א אאר
אױםםיהרעז, איהר קאנט הומערען.

 פאר׳ן ארבײטען באײבען זאלען מ*ר אז
 מוזט ניט אז גוט, נעוױס איז סקייא
 פאר ארבײםעז צו עראויבען אונז איהר

 פאענען אזוי סקײא, דעם װי ײענינער
 אר־ די ארנומענטירען, אונז םיט זײ

 האבען יעצם ביז םינישערס. בײטסאאזע
 אר־ אז טרײעז צו באס א עראױבט מיר

 דעם אױב און צײט, װאך א בײטער
 מענ ארבײטער, דער ניט נעפעאט באס

 איז געוועהנאיך אויעק^יהעז. איהם ער
 אויבער• איז אאגיש, גאנץ רוא דיזער

גערעכט. אויד זײז צו עס שײנט פאעכאיך
 אז איידער • װאך, א אוועס געוזם עם

 נײעם א אין צו זיןי טרײט ארנייטער
 אנ־ װערט װאם — מאכעז צו «אאץ

— א׳פון ^דידערשעז אױם׳ז נערופעז
 פרײ קאץ באס דער ארבײט״. טאנ ,א

 בעא־מאאכה א וױםיא .׳דויסעז ניט הער
 בככא ער טױנ צי אדער װזןרט, איז

 רוא דיזער ײעז אבער יאאץ. פאר׳ן
 באאעבאםים די פון אױסגענזצם װערט
 עס איז דאז אוםץ, מעדאיכעז א אוין״

 אונזעיע •ראםעקטעז צו םאיכט אונזער
מעסבערס.

 3 ארבײסער אן האאט באס א ויעז
דײן איהם: זאנט אח םענ 4 אדער

 נע־ נים ביזם דו :אר נוט, איז ארבײם .
 אר־ װיאסט דו אויב איז געגונ, מוױנד
 דער װי מײנמער דאאאר 10 סיט בײםעז

 זײד איך דארןי אניט נום, אי?
ז סוז דאז גיט. אס אזא מ צוױננען י

 צאל-אען און האי״טעז צי איבײטער רעם
 אפייו זאא ב״ען װען ״סלןײא׳/ ־י אילם

עי אז אנגעכןען,  ניט איז ארבײטער ־
r;  ׳לאך טיר וױיסען טא געיעיױגדער׳ ״

 ^עכיאכט דאך איז ״סקײא״ דעל אז
 װאלים ' ״סאאוע׳ז״. רעם פא־ געי-ארען

 אלנ״טעז זאאען גע״ציױנדע רי א״ב
 ״סאאוער״ דער דאןל װעט ״סיױיא׳/ פאי׳ז

 אג* קענען ניט דז״עןב קײן ין״נכיאא
טען. ר-א̂י
 דעל מיט אנרימענט דעם אין

 פא־ זאגאר איז אסאסיאיײעאן אטעריקאן
 טענ י־ניאן לי אז פ־ניזט, א רא;ען

 ארבײטעי. נייע פאר &רײז ־עם סעטאען
 נענאיבעז :אר ov איז ״לצט ביז

 עס וױ ״עויז האט כיען יר.8פא אײפ׳ז
טזי1יצ*; איז  נע־ צוס :ארעבאטים די א״:

 דאכט אלבײטער אז ײעז אז דא;ק,
 טעלר אדב״ט און פרייז א באס טיט׳ן

 איהם טען קאז ׳פל״ס אין װאך א װי
אורזאןי, אז אלז דיסטיעארדדפעז :יט

אז טעז7הא צו איהם ינגעז צװי אבער
גע־ אי:;א;צען ר׳אט ער װעאב איבײטער,
דאס װעניגע־ א-ער טע; 3 אדבײט
ואס ״י ;ערט! אונערד ל^ד איז דאס

אר־ בעז£,,,ײסקי א :יט חאז ןי אין רױיסט
? ;עפעלען דיר ^עז ז ױ^כע ו כייטעל,

 ןפײגע טיט אנגעהז איך חאן אזוי װי
 אױס־ ניט כיר עראויבט כיען אז ניזנעס,

 זאאעז װעאכע ארבײטעל, די צוקאײבען
״ט?,יארב אײז מײן פאר ניט ׳זײן

 מיל העלען טענות אזעיכע און:אך די
 א׳יינענע אינזערע באאעבאטים. די פין

 מען װען לרום, אױף קוקען אדבײטער
 ריאיגסטײטען צו סטריײזען זײ הײסט

 2 ארנײט דאז א ארבײטעד. ני^עם א
 זאגט באס דעד •אײס, איז טעג 3 אדער

 ארבײט דין ניט איד-ם ;עפעהלט עס
 איז ער געגוג׳ :יט טאכט עד אדער

 זאגט אין י־יניאז די תוטט ״סאאו׳/
 זאנסט, דו יואס ׳:אס טאינד״ ״;עװעד

ײ ײאן דער אז ׳זאגען טיר  אר־ דיר נ
 60 צאהאען איהם כיוזט דו אין נײטען
 רופען מיר װעאען א:יט װאך, א דאאאר

 זײן װעסט דו ניז סטדײח, א דיר בײ
 הײםען. מיר װאס טאן צו געצװאיננען

 דאס ביזנעס. אפ״ ״האאד דאך איז דאס
 אזוי גארגעל. פאר׳ז נעדען דאןי סײנט
 הא־ װעאכע מעניעען, דענקען נא־ חאנעז

 דעם װעגען :יט באנריף ברעקעא קײן בען
ע:ין. נאגצעז

 וועאט ביזגעס דער pc בײשפיא א
 אילם זאד די זעדזן צו העאפעז אונז װעט

 אם־ באסעס די און ;איכט ריכטינעז
 אז זאגעז, :יט דאף קאנעז װעניגסטען

 ביזנעס־םרי:ציפעז. אין ניט גאױבע; זײ
 א איז :עהט איהר ררע־ן בײיטפיא, צום

 רעכט א איהר האט ׳םוט א קױפען סטאר
 איהר :עפעלט. אײך װאס אויסצוקאײבעז

 דער־ איהר ווען און ׳סטאק דעש באקוקט
 טעסט נעפעאט׳ אײך װאס ׳דאס זעהט
 איהר רעדט פיט, עס אויב אן. איהר

 צו איז סוט דער אויב דײז.8 .װעגעז
 דער יואז בילינער. איהר זונט םײער,

 םאר־ תוםעז, צױרעכם אײןי םיט קרעמער
בא־ די :יט. איז אניט אײןי, ער יוױפט

ט ־ ww u ׳ ײ ט ט ת
v אײף באהאנדעייט ׳אײןי ^ r n. װעז 

 פיהרט אילר װען ;ע-עדט, דאס איז
;אבער איז וױ א וױ אױף זיך
 ״סטיוח״ גאנצע; לילם צעײארפט איהר אז
rz דעלזעהט איהר cy#v 1,1א ״אס 

 גאכ• א-ן ׳אן אילר ניעסט לאן ;עפ/דט,
 אײך ם*ט עס אז ׳לל’א דעלזעחט הער
 אנדעי אן געבען זיןי הײסט און ׳גיט

 א*ן 3טא נאגצען א קלײבט אין סוט,
 איז /’כיאינע לירען אױזר׳ט אז ׳זאנט

 װײב רyד כי*ט וױדער איהר קורט מאיגען
 צל־ איס יןיגדעל די מיט נאך נעהטט און

 יייז זוכעז צו אז וױלעל פאנגט און גאב,
 קלעכיעד דל־ װאיט װאס קאײנען. צו

װאאט על אײגסאך׳: נאגץ >' נעטאן
 האי*ט ער אז ׳םאן דעם עלקאעלט

 זיף באדעלען צי סײאסא״ט הײז גיט
 צעראיע; ניט יאז ער אז אין איחם, מיט
 און סטאי. נאגצע די צעװארפען איז

 קרעטער דעל אז זאגען, ניט װעט קײנעל
געלא;דעי*ט. ריכטיג ;יט האט

 א אי;ז. ניי איז ;,זעייב דאס
 אױס־ רעכט א סאקע האט באס

 כייי־ אכעל אלבײטעל, אז צוקאײכען
 זאא לעכט דיזעס אז יאזעז, ;יט טאיען

 א־וט־ זיך shi מעז pH ױעדען סיסנרױכט
 טיט וױ אלב״טער אזנזעדע טיט װארפען
 פון א״פפיהרונג די ע*עא. טע6םארפויי
 ;סקאנדאאיעז איז :אאעבאטים אונזערע
 ייפען ארבײטעל, עטאיכע זיי דאיפעז

 ^אחאא אפ רופען אאקאא, אינזער אפ זײ
 ײ.עזpH ••1 סײן א אלױס הענגען ,48

 pc עײענײ. טע5 אין פאלכיאן דעם
 דעי pc ־.,ארבײטע קוסע; אוכיעטים

 אויס נאס דע• קאיינט אלרײ נאנצער
 זיך נעכיען ארכײטער אר8 די .3 אדער 2

 *ױיען זײ חיעק, םיט ארבײט דער צו
 ■רייז. א קרינעז אין ארב״־יטעז באײבען

אעדיג, אאננ אזוי נענאגגעז איז מען
ה מען יאגט  כיעז דך, ראטערט כיעז זי

 אבער ארבי־יט. םיט װעאט א מאכט
 וועניג. א^ץ :אך עס איז נאס פאר׳ז

pc דעם אױס ער קאײכט 3 די :mv 
 א:דערע רי ;בעסטען דעם *עװיגדסטען,

 טאג, צדױיטען אױפ׳ז אוועק ער שי?ט 2
 װאך, א א& ער האאט לריטעז דעם און

 ■רייז׳ טיניטום דעם איהם באצאהאט
 טאג אזוי אװעח. אויך איהם יטיקט און

נײע אז סען נעמם אױס טאג אײז
 עטאיכע אפ זײ רואאט מען ארבײטער,

טיר אװעק. זײ שי?ט כיען און טענ
 צע״ א אויסרעכענעז געקאנט װאאטען

 יעדען האבען זועאכע באסעס, pc טעא
 אנגענומעז סעזאז pc פאראױו״ איז טאנ

 קײנער איז פיגיישעלס, 10 צו און 5 צו
צו איז דער :פארבאינען ניט איז

 דעם מיט גוט, ניט איז דער ,סאאו׳/
 ׳דדטאב א פאר אפגערעדט די האבען

 באסעס הונדעלטער װײטעד. אזוי און
 פײ פאר אפיס אונזער אפרופען םאעגעז

 נעיטילט׳ האבעז מיר ײעז איז ;ייטערס,
צונעהטעז. :יט זיי כיעז פאעגט

 איז אונז צו קופמן לײטע דיזע
 אוטזיסט זײ האט טען :טענות האבען

 ׳קא,/וער געספענם דזאבען זײ געיעיקט,
 כיעז און וועטעי, *טאעכטעז אין :עלאפען

ניט! נאר דארף
 פירז באאעבאטים אזעאכע טיט אט

 כיוז םען האנדלען. אנדעריט מניאן די
 אונזערע כאהאנלאעז צו צוױנגען זיי

װײ סוזעז ױי אנ׳שטענדינ. םעםבערס

 ספריט, pc נעיײטאאכות נערען ארום
 אינזערע *טיקען צ• ניאכען אינו און

 ג^ור- פאר יןארפער ספענדע^ און בעיס
ט אויך טאר טען גײעט  ד

 אאת ^לעכטער דער כ״ט זיף נאדצען
פרײן, א ראכען בײ ארבײטעל די פון

 אר• אז אױעיז ׳טיחט באס א װען
 ,על זא;ט ׳טי>ארב זײן װײל נ״טער,

 לעס װעיט ניט איז ער אדער ניט, טױג
 אױןי עפעס דאןי נייר דינען ״סק״א״,

 חאנען פיר אין קאאוקםאנער, ׳צטיקאאןי
 ארבײט^נר דער צו אײסגעםונען, א״כט

 אי? ער *ויפיא אין ארבײט די חען
 כאס א װען ׳כ״ר טיען װאס װערט.

 פאר ארבייטער אאטען או דיסט״טאלדדע
 נ*א- פאר אדער גענו; פראדוצירען ניט
r גי^ײנען איבייט^׳ די ׳טאעכט כען o 

 הויבט עס װאלט? אױפ׳ן באס דעם
 ביזנעס- א שיקען ריר !אן גאלדיטט דןי

 אלנײט, די עקזאסעדרען צו אײדז״צעגט
 אר- H אז אױם, געפינען כייר אױב אין

ט  ארבײטער דער אז און גוט איז :יי
 אױם׳ן ״געסאאדדעעלט״ גיט האט

 ארבײטער לעם נאס דער מיז דז״טאכ,
 זײן י1דאל זעאבע דאס צירײז. געמען

 םוזען עליעטעגס׳ אלבײטער. נײע מיט
 על ױען באס, דער אז פאדערען, םיר

 װעא- די, ער ?אל ארבײטעי, פארלאננט
 װען און טרײעז, יטיחט, ױניאן די :ע

 ניט, טייגען די אז ׳זאנט נאס דער
 איז עס צי אונטעלזויען כייר זאלען
 ״באר״ זוכט באסט דער אדער אטת,

 בעאי־• ־דאאארדיגע80 וױא נײנס״,
 װאם דעל, ״סי,ײר. פאר׳ן טלאכות

 ׳ניט רעכט יױין האנען טיר אז זאגט,
ט דאיפע; םיר אדער  פאר סטיײקעז ד
 דך דאיפען טיר אין ארבײטער, גײע

 און טי,פארגא;;ענה דער אין װי פיהרען
 די ארבײטער אן אױעקצי׳טילען עראױבען

 יעלעכט .יױ ניט, װ״סען װאןי, עריטטע
 אייסגענוצט באסעס די פין װערט עס

 דעלכעס רע:ט, כאומר׳עט׳ליגעס זײער
אגלידען. ניט טארען מיר

ױעא״ כייט ,‘מיטעי א נאך פאיאנען
 ארינטעל• זיף באגוצען באסעס די כען

 נידעליגער אפילו ,,פרײזע די צודריקען
םא״ ס׳איז וױ אזוי ״סיױיל׳/ דעם וױ

פינ״טער א פאר . ״סקי^ס״ 2 ראנען
 דא־ 32 העלפער א םאד און דאלאר 41

 אלבײט, סעק׳עאן אײן מען פיהרט לאר,
 *,ס א געבעז צו אנ׳צטאט כיײנט, דאס

 סען גיט גארכ״ענט, גאגצען דעם ני^ער
 א םעללע;, צוױיטען א בײםטען, אײנעם
 נײען םעלטען א סלױוס, כיאכעץ דריטען

 וױ און װײטעי; אזױ pH באטענס,
 גאנצען רעם ניט כיאכט אייגעל אז באלד

 פי• גאנצעי חײן :יט ער איז נארסענט,
 איעגעפייזלט האט מען װען נייטער.

 געאדב״ט ניט טען האט אדבייט, װאף
 אזא װען יעצט, סיסטעם. אזא אוגצןער
 םא• געױארען, אײגגעפיהרט איז סיטעם

 אינזעדע אז דערלאזעז, גיט מיר לעז
 רי װעדעץ. לעדוצילט זאל וױידז״צעס

 אינגאנצען ;עװען װאלט זאך כעסטע
 און סקײל״ ״הע^פעל׳ס דעם אפצױטאפען

 דעל• ״ ״סחײל״. כיינימום אײן טאגען
 לער״ ניט. אטװעניגסטען מען ביוז וױילע
 T צי ״העלפער״ אײן װי מעהר לאזעז

אין װאס אלעס, פינײטערס. צוױי דע  ס׳
 צום אז ט*ן, טיר װעאען םענריך, נאר

 וױחנד• :יט זיך זאלען סעזאן נעקסטען
 אוגזערע װעלכע פון איבלעץ, די האלען

סעזאן״ דעם געליטען האבען מעמבערס

t״ פארז קוױטירזנגען וױיטערע oשעפער ד.קלאזק פוז ״
אדרעס £ירכע ס?עדפאז.

37.11-----------------סם. סצםע װקסט up,. 211 כקוירט מרײעננעל
l---------------------סס. *ז7דיװיז fo, 41»דזע און קאסיער e o o

1.00--------------------סם. טע11 איסס 04 קא., קלאוק סיידײעל
13.00----------------סם• סע20 װעסס 142 פיגעמ און דענענבערנ

2500 ---------------------בראדװײ איסט סס שאםעס, אוז דו:עטז
104«---------------------------סם• סע2» װעסם 1G2 שװארץ, ל. ם.

10.00------------—------------סס. נריז 98 האוז, גארסענם רײם
21.00---------------------נראדװיי איסס מ הא., אוז עאאירא ס.

ע װעסס 34 סילװערסאז, אוז דייםאנד ׳באנבערנ, ם 19.00 סם. מ
14•5*י-------------------------------סם• םע27 װעסם 28 העיער, ב. :ײנמאז,

850 --------------------------סם. Fo23 װעסם 137 לײסנער, װם• .אבער, ;
12.00---------------------סס• מע17 װעסם 11 כראס., וואיאן יזענמםאדם,
12.00--------------------סס. םע17 ותסם 12 ברןום., גיע#אנד יזענעםאדם,

17.85---------------— סם. םע22 װסעם iso יעװיז, אוז ראזענכלום וורזי,
7-50-----------------------------סם. סע24 װעסס 142 •יאצסאז, ס. אום,

20.00 ---------סם• םע25 ותסם 159 ליביז, אוז בראס. קלארית עלענהא\•,
204«----------------------------------------סם. row איסם 123 א«עי, העז,

27.92 — — — — סם. םע28 ותסס 22 ®ינסער, לואיס װעםדױיםער,
0------------------סם. סמ23 וועסס 04 קא., דרקם \b אוז ם. רוכיז, 9®•

111«---------- — סס. םע17 װעסם 11 הא«לא?, און זארעןוקי יזענ^סאדט,
38.00 ------------------------------סס• F026 וועסס 38 קלאוױנס, ה. װייז, ם

א, דרעס .rtT העלפםאז, 19-50----------------------סם• םע22 וועסס 88 ל
1050-------------------סם. F015 װסעס ש8 קא., סום ר׳ ם. ל. סאזאראוי,

10.00 -----------סס. םע19 װעסס 18 הא., דרזןם אלסרעם וילסאז,
1755----------------------סס• םמ22 יועסם 6 הײםייעד, לעאן װײנביאם,

ro, סס־ל----------------------------סם םע12 איכם 8 הא., די־עס סױטעועל
F02--------27M2 00. װעסם 156 -,0ברא םסרעסלער ס• ז^וקפװס?*, וריס

1441---------------------------םס. עלערי 244 בר«ס., רפזענסעלד קפהעז,

Favc .mî F'-ru אד־עס
----------------בט. שא־עט *jo סרידסאז, אוז נאלד׳ג־ם-יז

-----------------------כראדווײ 101 נאיד׳כטײז, ם.
------כט■ לױויננכםאז 236 ק*העז, אוז מימיעניאס

̂אר ---------------- בראדוױי 803 ?ראט, tm קאפ
----------------------פט• לאריסער 1745נפלדבערנ

—---------------------סס. םור 102 טריטמער, ענײדער, ס•
-----------------------------בראדוױי 893 פילבאראה, סייער,

----------------עװענױ סאריהינס 11 לאסנסאנם׳ שאדקיז, דז^
------------------- — י*--------סם■ םינעל 44 •אלא̂י כערנקר,

----------עװענױ םאנטיאז 97 סאז, אוו דזעאזעםבערנ שרידמאז,
------------כט. קלייסער 173 סאכאל*;•, אוז פאסבער

--------1----------------װאודלײז 17ו. נראס, דזמ•
— עיוענױ סארנאו 42 ריננער, אוז בוקרינפקי

-----------------זארנער, לאנדליז, ח.
----------------------------- — סם. עאאלס 99 קאםיז, י. האסאהבקי,

-----------------------------------------עמענױ םינססע 402 ליםהאװכקי,
ו ^י ד ל א ---------------------כרפדוױי 1089 נאלד, אוז נ

------1'---------עװענױ קאלב דמ 998 בערנהארד, ר.
--------עװענױ קאיב דע 1102 סא., נארסענם ב. אוו ס

 סם. טמ27 װעסס 132 ה»לנדמוױםמ, אוו עװידאז לױױי, סײםאז
 — סם. םע2« װעסס 1«׳• דחפרעצקי, אח ראסהבאום קו«ער, סאסס

ם רי — סם. ט?17 װעסס 40 גרידערם, יץ5ליפ* נלאדססאז, מ
מי, ---------סם. טע29 װעסס 116 דאתפעסם, און האראוױץ פלו

-----------------כט. םע18 װ?סם 10 ב?רגפ?לד, ד. ר. אײזסאז, ד.
ק, הײםאז o װ?סם 182 תא., וק8<ןל ב. ואו ס. ס. ^אלני a? .סס — 

לי, סאהס ביי פ ~ סם. ?019 װעסס 18 *סײנבערנ, אוו װאלא ײ
ro. כס. ?024 װעכם סה ה•., אח נאלד״סײו י. רוביה--------

װיטירונג?ו•- ױײיםער? װ*ו> ג?קסס? ק

1ייסס -
- (» 8

- 2000 
- 14 *V

— 25 28
a סס — 800t ״ 1500 —

850 —
5000 -  

1800 — 
2500 - -  
7.02 — 

17.87 — 
2854 — 
15-90— 
7.40 —

15.00 — 
800 —

•2.00 — 
23.05 -  
23.50 — 
• 5.00 — 
7.90 -  

1505 -
10.00 —  

87 90 -

%
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 פדאנ־ סאן פון קלאור,מאכעד
 א כיז קעמ?ען װעלען ןדסל,א

ענד דגױיכען
ט פון (׳ציוס )1 די

 אין ̂ובער קאסוי-ילאץ, אויפ׳ן ליכ״ען
̂וםעגט דעם  זאגען, צו עװער נאך איז ר

 צו קוסען צו ג^ינגען איהם ײעם עס צי
 אײנגע־ יענע םים פאר^וםענמ^ א

םאנוםעקסשורעלס. שיארטע
 •רעזידענט צו טעלעגראםע א אץ
 דער ראס װיסען׳ כאראף ל$ווט דגםאן

 מןורא׳ילע די האנע; דארף ר*רט ססרײק
 אינטער־ חןר םון הייצןי םעאגציעיע און

 װע״ האט זיגמאן •רעזידענט נע^אגאיצ.
 נױ רי םים בארטיגנ א געהאט דעם גען

רקמל  דעם.דז^ענעראיל םון םיטגילידער ̂י
 אפנע- איז עס און כאארר עיזעקוטיײ

ש געװ#חנן סעק״ צו טעימגראפ̂י
ענט־ םאלגענדער דער באר#וי רעטער
: iv t

 פראנע די אױםגענוםען האכ ״איך
 אונ- םון מעםבערם יאר?ער נױ די טיט
 און ב*ארד, עקזעקוטיװ גענעראיצ ?ער
 צו לאזען מיר om איז׳ בא׳שאוס דעד

 בעסטע דאס טאן זאלם איחר אז א״ה
 אנגעצעגענ״ דער אין קענט איד«ר װ^ס

אלריים. אלץ איז יארק נױ אין היים.
/ א ם ג י ז ן

 סעהיעטער אז *אזא, מײנט, דאס
 זײענדיג סויצמאכט, n האט כאראוי
 רעם נעבעז צו האםוי־יאאץ, אויפ׳ן

 װעט ער יראט אונטערשטיצוננ די סטרײס
 דארםען, זײענרינ נויטינ. םאר נעםינען

 װעיכעי װיסען בעסטען אם חיר ער יועט
ר«אבען. דארף סטרײק דער וזילוי

שטאד. און ;ליװערט
זייגער, אוים׳ן קוק א טום ׳שאםםאן

 שעה צװײ נאך צװערף. ערשמ איו עס
 געליבט זײן חנה, איד״ם צו ?וםען װעט

 אין איצם האט ער װעלכעד פאר
 צערטייכקײט. פים ים א הארצען זיץ
 כיז שעה, צוױי די אושגערו<דיג. איז ער

 יאג־ א איהם סאר זײגען קומעז חגה׳ס
 זײן אין וי זעהט ער צײט. גע״יאננע

 רײ איהר אין זי זעהט ער פארעטעלונג.
 װײך נעהםט װאס סיײר, זופערדיגען געם

 ער ער.8קער עען7סײדע איהר ארום
 סא״ דעם פיהלט עד שםײכעיל, איהר זעהט

 איבע^ האנט איד.ר םון נלעט מעטענעם
עך געזיככג זײן איבער יהאר זײנע

איהר• אקענען קינד קלײן א װי *יך םיהלם
 צו נידערינ אראפ זינקט קא• זײן

 צו. זיך יסען7אויגען_ע רי ברזסט. רער
 א זיך םאר ?עהט און אײן דריב/יט ער

 אין װאנט שטײנערגע גרויע א כעדגעיצ,
 םינסטער- טונקע^ איז עס הויך. דער
*ו,  שמי^ל ראס ׳פםורם. א פאר װי י

 םיט באדעקט איז זעהט, ער װאס היםעל,
 זיך ניסם און כמארע געדיכטמרויער א

 דאם װאנט. גרויער דעד סיט צוזאמען
 און פארמונקעלט אויך איז אונטען נראז

 םאסענטענװײז נאר נישט. זיו כאװעגט
 בויגט װינטעל, א דורך איהם איבער צוקט
 װי־ װערט כאילד און נרעזעיל יעדעס א״ן
 װײ־ פיז אוםבאװעגליך. און שט'ל דער

 חנה. שטילע, א איהם צו אן קוסט םענס
 שװיײ א איהם צו זיך רערנעהענםערט וי

 פיק שכ\ זײן װי אזוי לש\\ אהן גענדיגע,
 זיך קוהט יער האגט. אינעשניטענער דער
 איהר םון װי זעחט ער און איהר אין אײן

 לערינער א אראפ העננט אקסעל רעכטען
עםט ײערט הארץ זײן ארבזזכ  םון פארק̂י

 ער צער. נישט*סענשליכען גרוייצינען
 קילאננ, א װארם, א ארויסםורמלען װייצ
 עס און באצװאוננען איז ?(ל דין נאר

 םון ארויט אנשטרענגוגג גרויס נאך הוםם
 א פון װי כארכלערײ, שוואכע א דארט

 צא* א זיך טוט ער חיה. נוםס׳דיגער
 אױח, איד,ם זיך רײסען אוינען די אעל,

 עײאכ־ און װעהםאנ םון קרקכץ א טום ער
 וױ םינקלען, שטערען זײן אויוי קייט.

שוױיס. טראסענס נרוסע יטױ
 אפנעשנײ רער מים ײננערםאן דער
 נעבען נעזעסען אילץ נאך איז האנם מענער
 פארג^וערם אצץ נאר סוסענדינ איד«ם

ווײם• דער איז ׳פםאר און
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W ועדאקטארס ra p
 אץ װיידז׳ט״הענעתנג פר״וויליגע די

 און דועכער די פאר צײט לעצטער דער
 װא־נק א אוין־ ארנײטער. אנדערע

םאנופעקטשורערס. אונזערע צז
pa װעב״פאבריקען מעהרסטע די pc 

 :״a און איי^אגד רהא-ד כאסאטיעוזעםס,
ynyp ׳עטעדט n  pa גײ־ענגאאנד 

 טאגופעקט״שורערס די האבען סטייטס
 •ױידדפ־ א ארבײטער זײעדע נאדױאיגס
 ®יאצענט. האאב א pa 12 pc העכערוגג

 אז אננאטראכט, pa נעהכיט טען מען
 אן ריהרט װײדדט־העכערונג דאדגע די

 טאכט ארבייטער, טױזעגדע צעהנדאיגע
 ב״מום קען װאס געאד, סומע א ova דאס
 קאײ־ א אילס װערען באטראכט ;יט איפן

 nra' דעם pc נדשך דעם אין גיגקייט.
 עט^יכע היביטע א אנטרעפעז עס קען

 וױידז״מ* עחניליכע אן דאילאר. מיאיאן
 געװארען געטאכט אויך ra העכערונג

 וױ, ארבײטער, סארטען אנדערע םאל
 דעהר, נאך ^אנדטארםען. n םאר ,4אם׳ש

ny) rn a trn, דער pc r:yp ישטאא־ 
 un כייט ארױסגעקוסעז אח מראסם,
 פאר ױויךהעכערונג א וועגען נתלרונג

 די אט וױ אזױ און ׳שקאאםען. זײגע
 פאמעקױ ra װײדדמ־העכערונג גאנצע

 םייז דראננ באמײג«עראאכען א אדזן כען
 ארנײטער, די pc זײט nyp פון דחיסען,

 אז ״שאוס, צום |yoip םאגכער נאןי אען
 קעמסע ?ײערע אאע םיט מניאגס *אע

y אן נאגצעז pa דיגען rn y ra .זאןי 
 יןאסמךםיא־םא־ די האבען אט דהראיה,

OHjnitropycu ארביײ זײערע געגעבען 
 װיײ זײעדע אין העכערונג היבסע א סער

o ym צײט די ■שום םרײוױאיג. נאנץ 
ra ,געיפמאק׳ סארדיגען אאײן זײ גוט 

 אויף לאזען צו םארגינען זיך ?ײ קענען
 סון עטװאס נעניסען ארנײטער זײערע

 די זײנען װידער, וראסיעריטי. דער
 רעדוצירען זײ מוזען ^עכטע, צײמעז

 קימע• נארניט ארבייםער־וױידזשעס, די
 דא, איז עס צי דעם, וועגען זיך רענדיג

ױניאז״ קײן ניטא צי
V•

 א אמת׳עז דער pK אבער איז דאס
 איז ער^טענס, געדאנק. נרוגד־סא^ער

 דער pא ״טרײוױאיגשײס״ דאזינע די
 ריכ־ גאנצען אין ניט וױידזמ־חעכערוננ ׳

 ;יט סאנופעקטיטורערס די וואאטען טיג.
̂ם  צוױיטעז אז געװאוסט, ניט און געפיה

 הערשט עס אז זיך, בורעט ארבײטער די
 און ;אונצוםרידענהײט אלנעםײנע אן

 ער־ םוז םאנוםעקט^זורערם די װאאטעז
 האבען זײ אז נעװאוסט, ניט סאהרוננ

 קענען װעאכע ארבײטער, םיט טאן צו
ן זיך ע ד י י ר נ ע מ א ז ו  און צ

 קײ־ װאאט סטרײה, א איז ארויס קענען
 גע• דער גאר נעקומען ניט זיי םיך נעם

 מא־ די װייח?דהעכערונג. א פון דאנק
 געהאנדע<ט נאר האבען נוםעקם׳טורערס

 אבער כיטרע, יןיצונ, גאנץ 5םאי דעם אין
 אנ׳טטאם םרײוױאינ. ניט אופן ב׳פום

 םון אונצופרידענהײט די ביז װארטען צו
 די םון ארויסגעהן װעט ארבײטער די

 איצטיגער דער אין \v? װאס ברעגען,
 דער אין חורבן נרויסען א אנמאכעז צײט

 זײ װען און זײערער, •ראסיעריטי נאגצער
 ארבײטער די נאכנעבזןן געמוזט װאאטעז

 װײדז^־העכעת:: באדײטענדע א נאר
pK פאדערומעז, וױכטיגע אנ־דערע אויף 

 די זאנט, מען װי םארכאפט, זײ האבען
 קאי״ נעװעז זײנעז נעץ, דער םאר םיש
 בא• איצײן האבען און פריםער, װי גער

 װײדזיטעס. די איז העכערונג א וױאמט
 רעכט, פוצעז מיט זאנען דארום קען מען
 װײדזש־העכערונג דאזיגע די אױך אז

 גוטס־ דער ניט ארבײםער די פארדאנהען
 זייערע טאקע נאר באסעם, די po קײט

 בארײט־ זײעז^אײנענער טאקע ױניאנס,
 האבעץ זײ װאס קאםןי, צום װיאיגקײט

דעסאנסטרירט. אפט אזוי
A

 נרױסע א נאף עם איז צוױיטענס
 וױידדט־העבע־ דאזינע -די אױב פראנע,

 העכע־ אבסאאוטע אן וױרקאיך איז רונג
 דאס זיינען׳ איז האבעז דארף טען דוגג.
 ציײ ׳טאעכטע די אין צוריה, צײם א םים
 אדאפ:עיײ בעלײבתים די האבעז טען,
 די םיז פראצענט גוױיסען א גאר סעז

 הא־ ארבײטער די ארבײטער״װיידזשעם.
 און װאכעך נעסטרײקם דעם צואיב נען

 צוריקגע־ האבען זײ און םאנאםעךאאנג,
ניט אבער םי< י״װיסעז א קראגען

p איצט, איז אילעס. r| זא־ דער מיט 
 האבמן העכערונג, פרײוױ^נער גענאנטער

 װאס ׳דאס געקראגען גאר ארבײטער די
p האכען די ir אױסגעקעםפט געהאט 

 נאטיע רארום, צוריק. יאהר עטייכע מיט
 אר- די אז אױס, עס זעהט אױסעמיך

 היניצע א געקראגעז יא ־זאבען בײטער
 אטת׳ען דער אין אכער עס איז טתנה,
 ױאס דעם, פון טײיל קילײנער א ברריז

 די־ אױף און רעכט. מיט ױי לןוטט עס
 געלוא־ באוױיליגט ניט זײ איז טײיל זער
 לױט נאר װילען, אמת״גוטען אן מיט רען

טלרא פון געםיהיל נאטיריליכען גאנ*ן דעם
אז נעילי־בתים• 'p pc זײט Hyp סיז

, דטען מיט  jycy; יט; iysyv זײ ינ1א
בײזצן. מיט lycy) מוזצן ־י r׳n ז־ װעי

A
r)ia ocacnac לאס a pip א־ן

 טיר האכען הרואי פארגעדנען. אטת׳ען
 קאונ, אזױ בתים, בעיי אזעילכצ פייע גאר
ך אזא םיט און וױיט״זעהענדינ, אזוי  ג
 n פאר מורא בארעכטמטער פון פיהיל

 קאפי־ נארי׳שען דעם םאר ארבײטער.
 קאםןי א אנצוםיחרען נויטיג אי? טאליסט

 צו אום ׳צװעריגקייטעז, זײגע אלע מיט
 קילו- דעס םאר אר״ז. דרף איהם ילערנעז

 װאונק. » כאױז אםנר,נױטע איז נען
 א האט מאגוסעקט״שורער נארי׳»ער דער

 ווע־ מהר ילערענט ער pa #זכרין קורצען
ע  אאע ערפאחרתנאן. געסאכטע די סון ;
 מאא דאס אז ׳אײן זיך ער רעדט 5מאי

 וײן pa גי?יק פעוזר האכען ער װצא
 קיונער דער ארבײטער. די םיס יןאסף
 צוױי און אײנכמןא האט װצאכער אבער,

 סטרײק, a pc ט*ם דעם םארזוכם סאא
 א סאכט צר pa אעסאן, דעם נעדענקט

f בײוען צום מינע גוטע i'W נא• און 
 וױיס׳ ער װ*ס דאס, פרײוױאיג װיילינט

 גאכנצנען געםוזט זא־װײזא װאאט ער
ױניאן״ חןר pc םאותרונג דער אויןי

A
 בעאי• אוגזערע אנבאםרעסט וואס

 װעלכע איכער טרײדם, די איז בתים
 איחר חאט אינטערג^אנאל אונזער
nicnאז באחיאגען, ניט זיר מיר קע^ז ״ 

 pc 1" סעהרסטע די גאריש. זייבען זײ
 חנד דאנק א געלערענט סיל סיל, האבען
 זייגען ?ײ pa קעםפע, איהרע pa ױניאן

 םענ^ען, וױיטזיכטיגערע קליגערע, םיל
 קלוג אכער געווען. אמאל זיעען זײ וױ
 עס איז דאך זײנען, זײ װי געיאיים, איז
 זײ אז װיכטיגקײט, העכסטער דער פיז

 סארגצ־ ניט קײנמאל און װיסען זאלען
 סעכ- א ױניאן, א דא איז ov אז ׳סען

 זײ זאל װאס מניאן, שטארקע א טינע׳
 *סרײוױליד. זאכצן טאן צו פאכען
 גע׳מײט זעהר נעײעז ניט דארום װאילט

 מאנוםעקטיפױ אונזערע pc זײט דער םון
 לאזען ?יך זאלען זיי אױך אז רערס,
 — סרײוױאיג נאגץ נאטיראיד — הערען
 סאד וױידז^עס ®יז העכערונג א װענען

 אונזערע אמת, בעלי־מלאכות? אונזערע
 זיך, געלאזט ניט האבען בעלײמאאכות

 װײדדטעס די םיז אראפרײסעז כלל, בדדך
 א נעװעז איז עס װען צײט, דער פאר

 העי״עט עס װי אזוי אבער, ; סאעק ביסעא
 אין ■ראספעריטי גרױס יוירקאיך איצט
 ■ראס- דאזיגע די וױ אזױ איז לאנד,

 אונזערע pa דא אויך איז פעריטי
 pc יױשר א נעװען :יט װאלט טרײדס,

 טאנופעקט־שורערס אונזעדע פון זײט דער
 פריײ א מיט יוניאן דער צו קוטעז צל

 כא־ האבען זײ אז פאר״שאאג, וױליגעז
 װײדז^־העכערוננ נעוױסע א יטטיטט

 ניבען סיר בעלי־מלאכות? די פאר
 װאונק אונזער טאנופעקטישורערס אונזעדע

 פארדבערען טיר pa ערנסט, נאנץ
 נא;ץ א געװען װאלט דאס אז זיי,

 זײער pc יעדיט גע״שײטעד א־ן קלונער
 װאילט אלײן דאס אײב וױיס, װער זײט.

 טא־ צו געהאיפען באדײטענד ניס זײ
 זײ װי גע״שעפטען, בעסערע נאך כעז

 איײ די אויב וױיס׳ װער איצט? טאכעז
 װעלען קאטאךטילס די פון נענטיטער

 וױירזיש־ דער pc דיקא םראפיטירען ניט
 כאדױלינט האבעז זײ װאס העכערוננ,

 ױעט ווער װארים, ? ארבײטער זײערע
 פארלזײפען צו זײ pc סארלאנגען עס

 פריחערינע; יעם אײןי סחורה זײער
 דאס וױיס, װעלט גאנצע די אז פדײז,

 טעהד פיל אזוי קרינען ארבײטער די
ארבײט?... זײער פאר

 חאגדיען דט |jr^f oy וױ נ^ר,
 דו pa קלאױן-טאנופ^ט״עלוערס אונזערע

 יןלאיח״טאגופעחט״צװערס די אבע• *ארין,
pc ערנסט גאנץ ט*זען ױעי״ען חי״ײולאנד 

 וױידו״א״ א פין פרא;ע די אױפנעלטען
 א פאר פא-ללטען דאי^ ױאס העכער•;;,

 און טעג, דיזע רעפעדיס די פין הירינג
ערד א; אלס ײדאן די

 די אז ,ra פאלט דער םאדעױננ. סטע
 טאנופעקט״סלרערס - אול4? קאיױלאנדער

 צוריח צ״ט א מיט נעלינגען יא איז
 אר־ די pc ייאצענט 10 אראוצורײסען

 זיף חאט י־ידאן די ב״טעײיױידז״צעס.
 -רעפע די פדן וסק דעם »עזראונטעדױא

on, דזאט ױ וױיי pa עײ סאראױס 
 אג־ •סק־דין דיער װעט ױ אז תלעהרט,
 אבער דין, דט ואי ער װעלגער געהכען׳

 אױססאלגעגדיג pa איחם אננעהטעגדינ
 *עטארין, געבליבען ױגיאן די איז אידזס,

 פאר ו/ירוץ דער אונצלפריד^. ׳צטארין
 גע־ איז וױידדעעס pc רעדוצירוגג יענער
 ‘צײ גוטע זעהר גיט די עױעטענס, װען,
 האט אלנעמײן pa אטערײןא ױאס טען,

 דאן װאס דאס, אױןי pa דירכנעטאכט,
 יע- אױף ילןװת דער יױילע א פאר האט

 דער ;אכגעלאזט. עטיואס בענס־טיטלען
p:«n וױיטער װאס אז געױען, איז ראן 

 װערעז, קלענער אלץ ילרלת ךער װעט
a,! צורייר וױדער זיך לועט אטעײלא 

 האט דעיפאר ״נא-טאיסי׳/ צי לעהרען
n רעדוצירוננ • וױידזיע דאטאלס־־ינע 

 בארעכטיגט. ניסעל א זײן צי אײסגעזעהן
 די אדויסגעוױזען אבעד לאט צײט רי

 ניט חיעבלן. דעם pc פאי׳עקײט :אנצע
 געװארען, יןיזענער גיט ײןרות דער איז גאד
 פארישטאריזט. נאך זיך יאט ער נאר
 אמעריקא, pa צ״סען n ?ײגען אויך

 װי׳ פעסטעז דעם פאדדאגהעז צו טאקע
 די נעגעז ארבי־יטער די pc דעױטטא;ד
 יעבענס־סםאגדארד. זײער פלן רעתצירונג

 װירק־ איז עס און נ*טע, וױריזליןי איצט
 װא־ גרוגד, מיגדעסטער דער :יטא ליך
 כעלײםלאכות קלױולענדער אינזערע רום
 סאדערונג די װערען באיױלינט גיט זאיל
 זײ װעלכער צו וױידדט־העכערינג, א פון

 איצט *טטאנדױגחטקן אלע pc דיגען
נאדעכטיגם. פאל׳טטעגדע

A
 רעפע־ די אז האפען, דארום אאסיד

pa on װעיעז ׳ פראגע דא<יגער דעד 
 איצטעע n אגבאטראכט pa תהמען

 װײדזאדחעכע״ pc טענדענץ אלנעםימע
 די po נערעכטינקײם n אױך וױ #חגנ

 דאס װעיעז און ױניאז, דער pc טעגות
 קלױולצנדער די צו צו׳אסק׳ענעז סאל

 װאס וױידזט״חעכצרומ, n וןצאותמאכער
 חאנעז, םוזען ןײ װאס און ?וסט, ?ײ

 אנמטצנדיג אזוי אעבעז קענען צו אום
pa לעבען דארוי עס וױ באלןװצם, אזוי 

a ,אסעריקא־ ענטוױהעלטער דצנקעגדער 
ארבײטער. נער

ב#נקירעז• »לס טרײד-דניאגס
 טעג די געהט אמאאגאסײטעד די
y in v\ םים יארק. נױ אין כאנח איהר 

 כאנק א נעעםענט ױ האט צורײן צײט א
pa ,האט הייסט, עס װי װעאכע
v r ערםאאנ. אאס ארויפגעװיזעז pa 

 װאאט װארים ?ײן. טאקע oy tio אזױ
 מיהאגא אין מנק״אונטעדנעהמונג די

 דורכםאל, א אאס ׳עזfרויסנעוױa דף
 גיט זיכער אמאאגאמײטעד די װאאם

 זעלבען דעם וױדערהאלעז צו ירוכירט
 נאנ־ סון איז יארס. נױ i»a דורכסאל

 אמאא־ די אז םיר, וױנשען חארצעז צען
 אזוי — ערפאאנרײך, זײן זאא נאטײםעד

 א אנגעהמעז זאא עס אז ערפאאגרייף,
 נאכצוטאן ̂אנאאrינטעדגעa אונזער \זש<ז
 Poa דער װי ,onati בײש§יל. נוטען איר

a,,? ניט םיר זעהען ycania pn p'a, 
 קײז זײן ניט זאא ױגיאז־באנה א װארום

 יאד !,a pi נעװיסען א pa ערפאא;.
n יע־ באני}. ארבײטער׳ס דעם ױדאן 

 ארבײטער דער pna טראגט װאך דער
 װאס דעם, pc טײא א ױניאן דער אין
 פארדינסטעז׳ זײנע פון אפ יטפארט ער

 צײט, דער פאר ד׳אבען עס זאא ער אוכ
 מעהרסטען אם דעח pa דך־ ױעט ער ןוען

 א פון צײט דער pa אט?ןא, ~ נײטינען
 אײננע־ איז דאס װי אדער, סטרייק,

 דער אין אויך ױניאגס, אין סיהרט
 אין אדער ארבײטסאאדנקײט pc צײט
 אוגטער״שײד דער קדאנלהײט. pc פאא
 זײז ארײדעגענרינ זואס דער, ;אר איז

 עס העז ;עישעפטס־באנק, a איז ;עאד
 יעדעד צו אד״יסנעהמעז ארבײטעד דעד

 ;עאד זײן אבער אליינאעגענדיג ;צײט
 דין זײן צו אויף עס הערט ױניאן, ד-<ר אין

 ײניאך װערט עס ;עלד, *ערזענאיכעס
 זײן פאךערען ניס קען ער pa ;עאד,

 ײנ־ די פא־לאזט ער װען צוריק, !6,גע
 אינטער* א״גצינער דער איז דאס יא/

 די איז ;עניטען תוך אין אבער שײר.
 ער ױאי באנל, ;-׳?.,א־בײט דעם •וניאן
 א*ן דעפאזיט, װעבענטליכעז זײן טאכט

pc צוריקצוקריגען עדרואדט עד רועלכען 
 ;אנץ :אר קעדן, חש וױ טעהר׳ פיא

 לױידדטעס, :עסערע :פדאצעגטען ׳!,־זײ:
 באהאנד־ נעסעיע א *שט־נדעז, ידדצע־יע

pc ca איבכ r pa באס, פיז זײט דער 
קלענערעז אדער נרעסעדען a פאדטא/

m tia u m s m
M אין ארנײט די אינער האגטראל W
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 p<f pc ט״ל געיױסען a iac אלזא,
די n איז נעלד אונעיצוארט  פאף 1ױ

y^a צװעיזען •ראקטי׳אע n נאנק pc 
^ ארבײט^ר דעד ארב״טער, דעם נ  א

p;ai a צו געה^רט ער װאס דצם a 
 פאו- צו אױסגעפיחרט חאט און ױניאן
 pc לענצן צו וױ טעהר עטװאס דינען
 #גענו< פארדינט ,pna טױ< pa חאנד

a? אינערינ^ן אן ,דציארען וןען ער 
 pa סץנט jam אט ער געהסט סענס׳/
 גע׳צעפט־באגק, a אין pna עס טראגט
a !,a ,װאל באנק n דעה־זאגער חױ»ט 
 יױט דינען, וחנלנא מצדצען, זײנען

 רײ געמער. דינע איגטערעסען, זײערע
 pH טיט אפט זיך נוצעןaנ סענ׳צען זע

 ff-a א*ן א>הפ באקעטפען צו אום נעלד,
 *צטר^ מעטצליכע און העכסטע זײנע

 נעלד, דעם pc הייאוי דער מיט כוגגען.
 װער^ן נאגק, אין pna דט ער װאס
 דײ דינען וועיכע געזעצע, געסאכט אפט

jyD זײנע צו פײנדליך רעקט rvcpa ; 
 אױסעױועליט װערען געלד זײן מיט

n טעגיעען  pa לזעריער״ געזעצגענענדע 
n דעם מיט ישאפטעז a i אױסגעײ״יןראמד 

 דער אז •עריאזען, צי ניט צװעק ;עם
 און •אליטײעע- א װערען זאל ארבײטער
 ;ע״ דער אין טאכט׳פאקטאר סאציאלער
 ?a ,ova דארום יױטט עס זעליעאפט.

 רײ זײנע ;אר העלפט איבײטער דער
 איהם ׳עונאים אינדירעקטע און רעקטע

 טראגם ער לואס דעם, :ייט באקעטפען צו
 אי״ זיעע ;עישעפט־באנל דער pa ארײן

 אױס, קוטט עס סעגט. ■אר געיספארע
 :אנק״ a איז װעלכער ארבײטער, דער אז

 געד דירעקטע דינע העלפט דעפאדטאר,
 ;ײסטיגצ און עחאנאט״עע זײנע pc נער

 מעכטיגער, *לץ װערען צו אינטערעסען
 זץי עי טcaשי̂וnaפ אפט דאס א?ױ,
 ױס דאס איז געלד. א״גען זײן דורך

prjia ;a? דעגחענרעד דער דארן״ na 
i ivsi:an אזוי בײטער

A
a pc r:m|: דער איז דערפאר און v 

aרכײטעnנa»ניט איםז ב׳שלם נר a?a 
 פרודאן, מױן טיינען. yziao װי גײער,

 פילא• פראנצױד״שער כאריהסטער דער
 געטראכט האט עלןאגאטיסט, און זאןי

r איז אױך ב*:?. סארט ara װעגעז :a״ 
 •ועל• nypjjn סיאע נעװען זײנען ריקא

 אוג• סארט ata געילאנעװעט חאבען כע
 יאוד לצצםע n ביז אבער טערנעהםונג.

r דער איז רען ia iy i ױז געכליבען  a ני
 לעצטצ n אין ער׳שט חלום. ישעהנער
 אגגעהױכצן ארבײטער די חאבען יאוזרען

 געדאגק, דאזיגעז דעם ivo^fnvnac צו
 n ערםאלנ. היכטען a נאר מיט און

 n געװעז זײנען םעלד דעם אויןי עחסטע
 לאיואםאטײױארבײ• די סון בראדערחודם

 ד׳אט גד8ק<װוי אין נאנק זײער טער.
 ערפאלנ. נרױסער o^a ארױסגעװיזעז, זיך

i^ac האבעז a^גlנאכטד ױניאגס רע 
 האם איצט בײיט»< גוםען זײער פאלנט

 זײ צו !יך גענוסען אסאלג^יטעד די
 װירקליןן זעהען און׳סיר בעניזיננ־ביזנעס,

 קור• a גאר pa •װארום נרונד, קײן ניט
 כאיי ױט אטעריקא נאנץ זאל צײם צער

 ױגיאד םון נעץ a מיט װערען דעקט
ארבײטעי♦ סאר pa pc געסיהרט כענק׳

A
 באנק-אונטער״ דאזיגע די האט אמאל

 ישטערונ• גרויסע צוױי געהאט נעהסונג
 פארוױרקליכונג צו װעג איהר אויף נען
 זי^ ארבײטער דער האט זײט אײן סון

 דעם און יןלײז אזיי סאר נעהאלטען
 חכטח, גרויסע אזא םאר באנח־נצמעםמ

 טי־ויטען צו נעװאגט גארניט האט ער אז
 ״ער קוטט וױ בא;קיר. אלס זיף, װענען
 טיט צוױי צוזאטענחוכענען ניט קען װאס

 p'f קוטט וױ באנחיי? a זײז צו צוױי,
 די ? דערצו ארבײטער־קא■ גראבער
 באנק־גזך אזא דזאט יטטערוננ צװײטע

 pc ^טaטtrגע דער אין נאגעגענט ישעפט
 װאכער, ,pia: אידעאיליסטען. אונזערע
 ׳שוױנדעל! יאר איז דאס — ױדטורי

 *ipD״cna די פאר עס זיך פאסט װי
la טיט זיף פאמעהמען צו t a, דועלמנ 

 צו זײן לועט y2a:c,ia ערשטע זײער
 װעלען ךײ װי ישנעא, אזוי פאדניכטען

 זײ ׳דעם אחוץ א*ן כט.aט די קריגען
 קאפי• מיט טףaק א סיהרעז ארבײטער

 װערען אלײן אטאיל טיט זײ זאאען טאל,
 האט זין א פאר ױאס !האפיטאאיסטעז

? קאאסעךקאטןי פון רײדען צו ״אז עכ
A

 אר• די fa אױס, אבער זעהט עס
 ארויסגזד ענדאיד איז בײטער־באװעגוגנ

 ״טטיהים. װיאדע דיזע אט פון װאקסען
 דער ניט מעהר זיך האלט זײט אײז פ-־ז

 קאיץ און :ידערינ אזױ פאר ארבײטער
 דאם טעהר נ*ט האלט און א־נפעהיינ, א*ן

 הכטח. נװאאדיגע אזא פאר נאנח־נזךטעפט
 צו :עװאנט האט ער דאס פאקט׳ דער

א באנקען עפענען  ד^ם און דארט, און י
 ־עד איז ביזנעס, נ״טע גאנץ טאכעז זײ

 רלאם פרם דעם אין אז באוױיז, בעסטעד
 עננד ײיז דאנח א ארבײטער, דער זיך

 4געענדערנ יטטאמן שטארק, וױקאוננ,
 אידעאל״ס• אונזערע אנבאםרעסט װאס
ד ara נעגעז ^יזנות זײסרײ אוז העז או
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 פון מיטינג פערםעל־יעחרדבער דער
נױ אץ נאארד עקזעקוטיװ דזשענעראל

i f i r  m m v* ״1 ייײד y i נ*״ 
trim m i i » r n, דג^ן וויצט M  r t 

;a i”1 w  P u trm v  a fa 
pa i j f^ r n a  V1 apn p m  r j  pa 

i m r j r « a > W H  w m m n״
W H N rm  w ײ » m  waa-ia#Jif 

ia pH ia d a  i m w  pH aan
o n׳ -oav

r n  w w  p^at la i i in ia r w a a  n 
pN נרױס p w m  W M ױײ ומאמ 
m געז v m i  n /•*״יו n frim 

r ia rw n ia  ia pc fvuoin-ac צױ 
 ײעסעס ,n ^a Ifrpa fwnmi טײאט

 va mirfjia ,waa n מוונ^ געאדצר
WNHarv ח*נ*ן ra Atwim"* ina 

uytinai can pja^oy;ff3 n naij 
̂צסערט  ia- דעי !,a *דנייטער חנם ג

n oany»a*a ph pc unrv• 
pa pa h |yn ,iyca iyr PJarian ̂

iyin ,ijynnfu^ana y^noyi yon 
a״»-jy^p  oyi pa ycaî  ypiaur o 

לאי^.
A

yזaד י־ער rר a !,a pjy גרײ- מיא 
w w *  pa ir.yo, וױ oy דך י*אזט 

yMm vo דא  ,fy rn o n a| צו דך 
-y’vyco a pa lyinyppniy pjy דעס
זא- נאר טיד וױא^ «r ארטיי,^, יען
 inacyi iMa אד נלױו va־׳Dy א? געז,
ra ,f̂ דאס אין דדאדבאנח, a פאר a 

n ױניאנס y^ r̂| א י ס ו צ דט ny 
pc jyonav ,װע- דט ^ל^ אלן איהר 

 רyצט>ע־ רער pa jyv ענטטוטיגט, ־ען
 pH ניט ןyטaזואטyר n ןyאy,ױ צײט

y^yra גאyגצy.דא איז אױןי נדע a 
iy i  ia lyryor yo^v ,n  ra nnaeyi 

pc y v w דער ianv, דט ז*אען •yv 
 iy״f pc |yv:ai אין פאריצאוננצן דען

c pa jm דיצד m iv w nארנaכאoy׳<- 
ך yD^iyovao נױטיגע n גען  ױד*

 ,aH ?,a ױניאן n סארװאס איב״ט,
 ניס oyv om ra nyo* |ycan טיר
pv סאא; דצר nyooyo yovij n  ra 
 זאא oy ra ,?yoaicva נוט oyv ״:יו
, pa ;יט w  lyoip טיט y rra i n 

r’a ,oi’O’nao lynnacyi yy*v דטא 
 ijni'O*' װטרוס נדוגד, מינדעסטצר רyד

̂א n ײן1 ז  ra ,oyi |yiyj א1 ױגי^ן* 
w a  lyo^ncro’iaטצטינחײם ־ ana 

 צױ lyo^riyo דעם pc געניט a נ^ף
pr oyi î זאטשגאצנצן. a pa נאנרײ 

yo| טיר yr o nחר nycopy lyi^oovi״ 
s זיי ̂דyײטoaמaoא חנר pc נשנט po

o נ^ר w w  n m a  y^c, װyאכyn y״ 
*»oviyi |y ^נ^כפ^אנ nn^a

 אונזערע אין שטער-גײסמער די
ױױאנס.

n;״ רyד pa oca |yoan םיר y iy 
lyn טינקײט׳״ iy iia אױף yoiaiyiar n 

 אױוי ן̂״yיy;a,אוצaװy״י n ״iva אינקצ,
lyo ia e n  n, גים אאס o jyrin i pn״ 

y yoiyiiאyoyנyoז pa דער ;la’JH 
a••ױןyאyסyנםy^ װyאכiy ’H m  y -כרױ 
 ova• בטרײט fyrn חיצמקײט רyדJyז

rנaװ yyyשסו oaH צודסצן yוaסyצױ ר 
yoar| װ ;קינד סיט׳ןyאכoca lyaiino y 

i’a pna דyר ly^aic ja w, ו^אמנ 
y:ypנאי ן lyoaoia מחאוחות n  pa■ור 

ian r, צוa■rאטyז yi’ovj n -יניג^ 
 םcרaדaכ Iyאטaװ y^yv |ia יןייט,
pnyfT iin כחות yאa טיט ’oyiova.

A
y nאyמyנטyז iyoa |yrn די ניט 

lyiyotr oaii ,y3,Y r ,a נאטיראײ תר 
y iv iנטוױpאונג iy i  pc .|¥ױני f’a oy 

a i נaאן ןי yאyמyגט a’| 1מגי* דזןר, 
 nyi pc היױך חנר ■ונקט vn וחןאכצר

vn ̂זyגטaרמyד  |fa ונקס• nra 
ia’j רyד פאר r, ז אױבaגaניט ר fnyo,־ 

 ־yאy רyoגaרסyחשט•דy רyד וױ ױ;קט,
iyoװיא ט aאyס a ,in in jyאyס nyo^a 

ca ,ivoaoוחןן יאו yo| זaא a |ynoאyס 
 ״yאy צוױיטער חןר f'a vra ̂זyרyט6rצו

fvoafnyoiar o מעגט iaisryij^a.
iy”2 יעי^־ rn c  ^y וױנטyא׳ oav טוט 

a באaז a|' דyר r'a ,ianv פאר on'a 
 oiyoi^y, רyrraד חנר הסות. סם

 זיין צו גאײן oan oanyi oan ער רױיא
pc i*' פיאײכט y y װאס ראיטוגים, די 

ysan| ן זיף* yoa>tryi;a la 'iv  i n,| 
̂טען  יחסנים, y;n>affyi פאר ױ\י האי

 זיר העז |yo .yהאטyדװyױסa די פאר
 דצם פאר זײ פון i^naYDva ;אדניט
yyrtn; .ױג־ :ײעס יעדען אויןי צופאא 

 טאן קעז pa וױא oav טענישעז, נע;
״ ןypip ײניאן, njn פאד עטױאס  טיט ז

ױף חוהען פארדאכט,  a אױוי וױ איהם *
 די צונעהטען זײ בײ וױא oav *״גא,

 די דאס ,איז דזןװאטאט רyד טנלעאה.
 אונ־ pc ♦שרעקאיך אײדט אײדט, ײגיאן

 ״טוײ דאזיגער דעד סון אאסט ijn טעד
 r'a טאן צו אאיין oycy האנד/ טעד

 כח בענוב האט ױ אבער בכח. :יט יז
y שטערען צו i:a. .  די דאס אזו/ ^

yi:yrvia װאס גײסטזגר, ױנגע lyD^i 
:r טאן, צו oycy זץי  גאנץ ניט אפט iy״

 זא;אר pyva |ynyj זײ װעז א״טכעיעכם,
צקסטרים. אyב•ס א

v
yj'H |yp:aiy2 y רי r w| אומ -yi

*w ואד o f iפױר וחנן ״ tyoan גצהאט

2.
•lyi^ryiרצוארט ויגסאן׳ס ט can

71 iyonor yô no nai paי»אדויט 
n צוyorצדpc y יעט*מ**א(אא דןר 
•jn n ,oyyoao fyptPf'a om pa 

 אaרyגyrfד ף,aדaנ ,oa pc •איט^
ô hi n |ic pa ,ir-Hrty-ionaoyiryo- 

a fya^n lyo iy in n•נyרױ ר*d o 
ooaia ̂נ r שיא ,aצyאnיטy,1«‘ ן y^yv 

yf iyrt |yîר -ao pa ojaor^yoi’a ,tr̂ oonyoyai
oa pc. חנוארט כאראןי׳ס yryrן

yiyi^nac n ,װאס סטרײקס -pa n 
oyi !,a n אaגaryמyט n ’cyua 

n מ׳צןי  pc אyצטpa ,ffoaiao 3 y 
iy  yo?yv iyiyv מיט זאגט fyMi רyכט/ 

r קײגטאא כאך אז  ]1aר pc y o rn o 
w רצר a ry n y o ra* 1אי vra דט פיל 

y i î a ]m w m  laoyicvaם i r o׳ pc
yoan y^ o y,| מאא, דאס וױ ^yr va 

 ly^yor ynjya^ac jy^y :^־ צי לױכטינ
n ןycy;y^; דא  ra ,pnyv 

n־lav״iyi,a נא;ץ  — lyun^oac yoyo 
pc la^ H l’tyi ר•ryד•y,אױןי וױ נט n 

yr^yi^a ’עאyכטy אaנy — אינז האט 
pc ג אנפאגגyמaאוגרודדג ׳עטא-ק כט 

rymyj |ra. אכyהאט דאס ר yvnyi•■ט 
 טיר ןypn נאאד וױיא^ yyiip a רaג
;jyoiny צו iyooyc oyi ,עגט״צאוס ra 

lyonyj r r  jyrvo r o ארנ״ט דצר צו; 
y |yno r o  oaiרcײ<yן yovii nynia 

ycaicva, וױ oy fyoyii sva pyiyo 
y אינט o v r  a סאראגסװ^-טאינק״ם; 

in iyrfo y j^ jn ya  n:yn oyoyv î a 
tyoan M ארנײ^ר, 'r\o pa iv m
ya^ i לשײןזאא, iy^r פארטרױט r ' i,| 

or• DWiVi iy i סיר yno| ״ao ou- 
oyj^a pny^ fy״ נען* jjm y in rf oa 

a |icונyrר Hiao unnpyrry >aiyjyrn, 
pa ,̂ד וױ נסאד n ס w a n if  fjfJiH 
yoן o)ao pcרayמיר חאנצן א oanyj 
a ,))װ סױוי סיסיyאכyחןר ן ;nywa 

a^»rao r̂- יאאן a i^coyp nyrim pc 
pa pa ,m any) jyo יצחור |1ומאנ 

aיy rר oon |yo )jnH nro^ ii n  pc 
ana iyoi)y( ן י a pc H ז rw cova n 
lyoo^orao טײא: ii״o )jnH jnro

m any) DO’orao r’a n yo r’c צו 
r-̂) וױיסט- דצר pa ןyאסyח o m  pa

n c  o<o n n cry ) | y n v  a jyo y in- 
ao)H o)jnn| ^דצ̂נ װצנ on^a eaii 

r̂ a ג^לונגעז ,laooao pa taoifova 
ian  yoay> ifiiy) v a iv  ia r״ pa 

r o זאנען oa די S״ צו r f oװי נדױס ׳ oy 
yjyo| זײן pc fyoor-nac n y^ a סס$ול 

oaii pa וױתן סיר iac קײן acא oh 
r v *  ono ,im enyora אמר lyoan 

ra ,|y)H pa סיט nac H y jw ’a iy^a 
o’^wnyj^or, סיס a״iy גאינ^ד 

nw py װ צו ניטyאyז oy ra ,piyr •וײ 
)n r u a  ifoipy; |y ,צײםצן aגדyדy 

iin)yoiroia, וחגאכע a c ד y ר y ן 
wסיא סיא^ a  ooao ,|y);nri)y y■ צו 

a ,o?5i on ia(אy,ס oan in ’a oaii 
T^a if סיר napy( גוסצס *מ$ול  |yon 

ly rn a ) fyooi• oyi |yciaiiaifpyiia 
aotr,^ הר װאס^ a oanמaא ,faoyj 

r:$ ,אײנזזוהן ia^» a no ra זaי py״ 
oh h |yp ,in (יססיחנן  lyJpHioly pa 

 רaנ ŷיינaסa oai םים רyימa זyכyי
Hםa nאaoyאHר ao״ )oiyp . | y 
*inyio'o i r חגר סים o^f, סיט n 

"f נײע i  inyoenac ,|y ))ioy^r סימ״ 
ir r r o a■ םים jyoya pn זײ yi’OH) n 

pjnyojioiy חyאסyז r'a pn װ^יא Iia 
oy r̂ גוט. a ,oh  iyoa oy n.H'a oiyp 

aײyםאיכם ר a ia lyoy^ ifca ,דים 
yra> pa| די ^y )jr  n  ,yinyo כוחות 

y טאן i^ 'H  n .אדכײם

 ק^נװענ״ יעהרליכער דריטער דער צו
 עדױקײשאן ״דוארקערס דער פץ עאן

כױרא״.
ra ארבײטער פאר כיאדונג r â װיכ״

ro־o:y3y3 ,y\ טינ o v i, צו־ װזגרט דאס 
pc |y3y;y( . ^ן א r א a  lacny i pa 

a yv;a) nרבײטעnבaװy,אין גומ aאy 
yo- יצטארק לןאטידונגעז, איהרע ra ia c 

ט ר ^  (*,a יצחן אוץ פראנע, דער pa ר
 כוחות, איה^זן אױט ױניאן, אa^אנyדגyט

lyo’n םאר בעסטצס איהר טוט )  o n 
 צױ |yca no דאס סונדעסטװענ^ ציא.

א r'a ,pnyn נצנעבען ױי ^  ־yר דער ד
oaosir ניט נאנצער דער םון

yTaאכyאא1 מען ײאס כדט ̂ר jy:yp r r 
 דאך 1אי דאס pa pyonnao *שטארק

(r .ojyocny : נדאיךyטcnaפ אױך  |y״
 איבײטער־באװ^וננ די װאס טיטאען, די

pc pynv o פאר האט n •ארבײםער־ביא 
o דוננ, fy:y i:ao  piaotr. ,צוױיטזןנס 

r'a די דאך)y f )a ביאדוננס-ארביים nac 
oyoo^^yn,) .דריטאגס, מננ r'a עס

, • p c iw r  <f  »1•

fyoanv a^yi**«c 14* ynoon ר*ט 
tmwPW ,nyarn oyinyii-o^n 
atnara oyi 1 h via  fyony) aw 

a p*ifap-o)a4f׳f נאססאו lyoatif 
aoyjao ajyvfysrrn i,; -וױיס 

^t#a jiy (טyדHy•ר ff l נא״צטיטט )•y 
ifw װאתן i if דn |ic p̂ noo oy 

ma  ̂ ih  pa syr^sa • n  pn^ro, 
ryŝ n aoH ojyiHynrrni pa ra

c if IH  V ia irony(י^רyן nac n 
-oo’vi pa -oy^ o n  pa iyjji*uafl 

ioaP״ H1 pa ,fnaf v) paזoר•--Hy 
ra  rom arcy4 o))n נא׳צטיטט )-y 

pc i"ioyp oin jyin^c if pnan דער 
lan r onym^ai1 o iiro ,#nn,״ 

e if p«§oyp aiaי^רyהאט ן nyaa 
cy{אדyרa o אר) .ry y  yoio ytron 

pc yoap iy i  pa ra  ojn pc pa 
-yn nnyr |yny) 4a ia ry ry o )^  •yi 

ia (*(.| אט hi דלגע גליטיגע דאס rfa 
pyiary) iycary(

lyo'pyjpn'f |y)Mf r׳4״( o  hi , r 
ih  pc ^יאר ycny))yoanf r a  can| 

a pc )ro ’o a)וyrרac yרrטyחyפון ר 
iy ra *  1H n 3 ס,4אאי,אan Iia פאד 

c ,h)ארyאyט) ;-yiiov; y i;y ))n i n 
r»n״o י^ך) .Daenoap a iyear if 
r אלן a דאס חאנ if iy)Hyrac -כא 

pyoon דאס iv o n n in ro ” ii v iv iya 
jnyma pc ijn r c  n  pa אאלאאס 

lycnyica IH  |yoan מיס׳ן lyfia i 
ojn ana pnnan ,יא•• r*a oy pa 

 lie yoio « pnaiiy) lycary( (אי^ו
i)yrvo  GO ^ י  -y) r)ia חאס oan ד

inyjifja ,a o^p o w o  n  fyoy( סיט 
^a ,o^P)’oyo Hyo^jrryny) Hyrna 

y iy r ’cnac n  p rvo jfrc  if r ia 
 lyooacy^ona jyy'i oan ססרײסס,

n  pa in a iiy i אfyסyoan inyf y/ן׳ 
pc op)ia a w נאראף׳ס o-iacn 

*י ס 1ר  אין וױיא pjnyn ojyo^fiac י
nac r̂ a omaױypאa o נאמ yo y^H- 

o^p)fo ר סון pa Jn י? m tm iyo yn 
a pc Hyon vn yo*yn נרױסצן (א(ץ 

oriyo)^a סאר ̂pc lyooyo |yiy חןר 
na oaH to w n m vo y* יyאאן י» 

m w n vo r a  ia pc)* .כאנק lyiyn

vra oh צו אײכם pair.y on  lyn’f i f- 
if  |yr)yo oyjyo ,ר סון ב'לײ:ג ע ^  װ
a |oyr oh |yp iy )צצן1כאאדי(ען; &n y 

o)yo, ניאדומ וױיא na  y:yopamy iae 
oyoo rfa Hyo^o וױ y " i  r:a) a ,זאך 

nay)OHa oh ia ) |y)1H״inany) o 
y)’OH) n ניאדוגגס״מסpyia ײאדים

^yp ir r y| דאך yo n  ra pnyn^aט-a 
r r r ^  |ia in/־^ y)’H oan| אס^זר 

ooacy)if oh סאד ynv oai ,גד^ -yp 
)I’H oh  fy סאר מט oy)yopamy oyi 
 םאר ביאדוע pc םעאד ר*ס yי py«Hyס
aרכײםyנ איז רaד inyr ,װי כמעט נײ 

 אזױ ra אדבייט די און אוסכאריחרס,
נױטינ. 'ira |ia גרזיס

v
r דצם צו^יכ ypao אט r  oan pyiif 

)o r n 'r y םיס pnif Hna’ Ha• a די 
a״Piny oiypian״ m  iaof,װצאכע ״ 

ar r̂ a״Hy4aio )yf iv i  |y)arHf ונקט»
Hin iac גטנמר ((-in^Hynyo^oia 

proyo״Hna’ pny' .ap'Hyoa pa o 
lynyoriac n  |yoarif r r  |yoip םון 

y)rrenac n כיאדונצס-אינ־ ארכײ^ר 
oy'fio^o צו iar)yiuap a סים oin 

tyo^oifova r r  pyiif ײ1 םיםyרy גע־ 
*,a |y))nnacHy yooaoy) pa |yp:ai 

nyc דצם )nynyo^DHa pc H:ao^)y)y
 ײנעןo:a^)yinap y)naH 1 די ציהװנ.

1 lyo'iH) |ic ononםאר ױכטינ?ײט Hin 
0((in’f iy״o^0Ha. ךײ o n  |yon *ריכט 

 דעם פאר ביאתננס־ארבײט דצר pc שטר
irryoip ,יאהר pa אליף icia ara ײצרט 

 y)yopamy iac כיאתנגס־ארבײט די
 אנטװי״ מעהר pa מעהר אאץ ארבײטעד

yp^ ים;מקאעדט1א ia| און מזנהר nyo■ 
arprii.□ קאנװענשאנס די אויף pnyii 

yo4anyi| ,לועדם עס װצאכע אין רעדעז 
iyo hi ,oyi iyn’a Diy*,yi דארף ny4 

:iy מיט ytnyo y:yopamy,| װאס |yo 
jy זײ מיט דארף : iy  א^־י־ נײצ yאכyװ 4

yno iyon| זיי פאר )pnyii lyoacry, 
n .r pa11 ״ .r pa. ־oy ד 1איyרפaר 

 DHyii oyi lyfytrifHyo'a גאיך1̂כ ניט
 ־4a Hjn pc pa ?אמױ^נ״טאנס vm פון

ly y ^ y: אדבײט nyi pc ״DHypSaii 
lacr^piny .טיר כױרא״ y4a lycrrii 

vrtvii ,latnyinaP if |yoa;y4yH 
o n  ;y::aDJa r r  oyii ,לגבת oyi 

yin:y r| 11 ,4אפרי טען14 r  paנטאג 
o:yna׳ yo23 ooyii 469 pa ,סטדים 

i ,4fiyn a װיאקאמזח pa גרױסצן ny 
ארבײט. גרויסצד ןיתר אין ;4םא

oyH ,ױט4 איו o'HRoy-nyo -רע
yo4a •איס, w iaן ^a iman -חאנפע 

yn Hyo)ia nynפיהר^אסט ־ pc 
o#ca * w w n מיט nyi י-ט(סעד^1א 

oyi pc ))if כאארד דדעאיגט ic; דyר 
ny:ao-pia4P ״דאן n  pc pa פאר״ 

ih  r a  l*c nynyoiy יאיזאיס, יארלצר 
tyiiy) r ײ-ײ• ia  ra  IHynyc;fP Hyi 
ra סאריס גענ.  oy pa ,ohip4,a -בא 

up a im( *״יײסען nnara  *f ,ra^ y- 
yivoany•• מיט ארנײטצ-נאגק a חא״ 

i*c paoonaa•* דר,, r y n o  OHynin 
paoo n ראאאד׳  pa״tysar oHyi4an 
a pnאy אױט ס,4יאקא אלגזערע yy- r 

o y4y^f)a)*e״.iy4o
o - ״איצט/ r ^ r y אין כאראף 

pv ,ר^ארט — oy o);yn •םון א n 
 אaשא:יyמyטrא nyn-a lie ס4אלא4

 נא- צו ,h פאר איצט i-a oy ױדאן״
tyo*or, ד• צי yivoa-.yiaap a |y4v 

ria״p)aonyo, אױב ניט. צי -yv •h 
 ar- דיטיגעז oyp כייט jyoipo’na י*ען

ao*c^ װעט rony)Hyo)ia yovi; n) 
: pyoa״iyv פאר״ױרחאיכט ,ia .|y זײ 

y4yn; טינ,4,נאײכג כיײבען ny oyii 
 יער pc ״טיאד n זײן ניט נאטיראיך׳

n  |yv ,ocawiyHO^c זאך oyn אײ;- 
iyca4r/׳

ii״o ;yrtr> ro לאט גינפא pa דין 
ro‘ זײז |y)yr. o4r!yf.־yH רעפארט w 

oy אין ק״ט n  nyi* װ״סט״סטרײח אלן 
m pa ,יארק pyoa סצהר pc לאם איץ 
V I Hy אױף איגצ״שטצאט oyi, ױאס oy 

ooip י די סארyצטy 4 צייט paאלאל 
48, 1 lieרyכעז^ Hy 1אי ziyrnyiyo 

oy hi װ״זט r r ,אין האבצן ארױס pyH 
 pa jynyno lyonnywa צײט אצצטצר

lyrny^ao^a on אײניגצ אאקאא ;n a 
y ypypinאyoyנטyסאר ̂ן pn jyoyii 
ra  Pyo’o צו ניט dir ,ooyPsr •צו״ צ 
n  lyojno .ײדאן n םאקטיק y r i  pc 

ra  iyo;yoy4y אמנסצרצױ אאם^ די 
H״if |ia |yo ^סארשװארצ oyH גרטצן

esvm yra  pa ,nypp̂ c n  pc |yof( 
 ra עס׳ נינפא. זױיס״טחהידצנט סון

pity אױי דצמאננצן ra ,omh די nac 
y :y r ’tr כאכלאים c |yrnארגyבראכם 
y ifiiy(; פאר׳ן opnoon אםױרני; 
yoipy) ra אכצר,  oy ra| צו |y;;yia 

iy i" ?  f'a ,yrniao די םרן ?inאיצא 
הײם. חןר אין |yny; ;יט חברה״אײם

iv ניט, רyאב מײנט דאס i  ra חברח 
oyii שױן n inyr.acםיט ןי inyjifia 
iy מיט " i יאמפײן pc רכיילת pa 

yזyדB־Dוױי א־ן אים,1ב4נ rנינפא נט 
yo’n דעם ova דריקם  iy i  ra ,m an- 

ironyrpy נ אא1 באארדyהמyז a 
iy 1צ ׳סטעאל(( i ־;.y;aPD nyrra

 ישט^ט פײנב^מ !ױיס״יחסיחןנס
r r ■א r pa|״ nyo OHasyH׳״Dj4roD 

 קאאלק־אינדיס־ Hyp pa y^ דער יף1א
yno אין ih .אױם יארק pn מײנוגנ# 

 אינדוס• yi'rai די דורף איצט מאכט
n a yno־ovnp |yoH. דועאבציס די 

r)״iv " i  na ) a |y און )pyovH פאיר 
n מיט טאר,  jyoPyii קאאייק־אעדלסטדיע 

r r  no צוליב און רעכענעז, ישטארק 
 צטאג- האט באארד תישאינט דער װאס
 ער .o;yooiaByp דדסאבינג uyi אירט

pc r̂ a מײטננ, דצי ra דדטא- די כדי 
iy:yp ly^ar opyc האנםראאירט באמת 

yii^ דארף v' ra ,lypp'cova iyoרyר 
i y iw n זאא y:yp2\ 1 ןV1\" ארבײם 

 pyofy)yi;an ,pyoo’orac a if באליז
 יך1א זױיזט רv קאנטראקטארס. צאהא

 נאךמניאך די פון צאהא די nyo ra אן,
nyiyr אין nyp ק*1קאאaסםרי1ינדr'a y 

 o:ao ,yp)yo’nao)ia גאנץ a װירקאיד
 ,ivoyi פיא yנaא די ניט רy2̂ דאס
py3aopia4P n צאהא די וױיל  pc 1אי 
 אינז־ץסטריע די לױפיא nyojn( פיא סייל׳

 4פא דער oy r'a cny-uarao רט.1פאמ
 זײ־ i"oy)4a אין פינישעדס. די סיט

)n  |y ק״אינדיס•1א4ק רצר אין סיזאנס 
 צימ־ |yi״y; צײט רyצטy4 pyp פאר טרי
 צװישען yo')D4yp.pac די און ,you איד

y״oia |ia ב^־םאאכה rv  pyoyroD| 
 מיט, יך1א טײאס py שארף. ,ira ניט

pyp ra שטארק טראכט נאארד דדטאינט 
lie );r.noaoy pyi |ic אךבײטס־ אז 

«no oif .H)aD-o;)ny:HPacHyra4 
 דזשאינם Hyp דאס ׳םיט רy טײלט

(a א| oc'ipy; האט באארד 4n״  y)y־ 
h,,;) ווyלכy 1אי a:  nnyש n פון y״

H yoo״Hypia' ih  a oan ,|yo ארבײ־ 
y'farna)Hanyo .פארטאנט n -ביא 

130 ra  ::n קאינעד סט., טע25 איסט 
pyp oyii p4R3 .ivyiiy jao^'opy4 

 חנ״נת״ oyp ]v-<v"z ppaac ל^אינט
 פאסירל:;, a i״r װצט oap װאס הבית,

yo’ip; a ,ניט •אסימננ n  די פאר 43
 אר• גאנצער pyp פאל ;אד קאאוקטאכ^

יארק. ih אין בייטצר־בא־ו^ננ
D’Hi־roviancy> 0)ypHyHi יא״
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I

 אין ארכײט דין װענען צועי׳סט דיכטעט
 װע- דאן ,t(2 לפיןאל פון העםיײן דעם
 אױםגעפיהרט ח*ט ער װ*פ רעם, ןען

 ׳ער1יםענעד«* דין אלס ,3 ל*קאל פאר
 האט dv װ*ס דעם, ווענען צולעצט און

 פון רעאמאגיזאציע דער צו נעפיחרט
 סאר־ צי איבערע רא איז עס .3 יפקאל

 יע* די וױיל רעם, װעגען ויף נר״טען
 ראיפען ״גערעכטיגקײט״ דער םון ןער
 איינצעל* איע די םיט באיזאנט גוט ?ײן

ly דער םין זזײטען r iip .אסירונג• 
 װײס״פרעד־ אין פונקט אײן נאר אכער
 םון איז רעפארט לעפלאװעךצ׳עס רענט

 און וױכטיגקייט, נאזאנדערער גאגץ א
 א״פ• רי איהם אױןי ציהען םוזען סיר

יעזער. אונוערע pc טעריןזאטקײט
 םאר געארבײט דט אוױ ד׳אט יןיעער““

 לא• ביידע די סון סאראייגיגומ דער
 צױ יאהר סאר א טיט ,80 און 3 ?אלס,

 לעםיןאוױטיט. וױיס־סרעזידענט וױ וי?,
 םון טאטע דער געװען ער איז סאהט̂י

 אמע־ אױך ריאט ער םאראײגיגונג. דער
 םון סענעדדפער םון אםט דעם מטען
 צװעק, אײנצינען דעם םיט לאקאל, דעם

 מעהר װאס זיין זאל פארא״גיגונג n אז
 נעארבײט רעם םאר Dtp ער מראטען.

 רערםאר, און כחות. דעע אילע סיט
 אײג־ אזא װעמען ניי רא איז עס אויב
pm, דעם םון רעאמאניזאציע די אז 

 וױיס־פרע- םון אויםטו דער איז ל**יןל
 גאנ״ אין עם איז לעסקאוױט׳ט, !ידעגט

jjnt םיהלט ער םארקעהרט, פאל׳שןןר. א 
 אר־ דין דאס מנקרעגקט, ׳&םוןרלן ויןי

 אין געװען איז םאראיינמונג םאר בײט
 לאנע די װי אכער אוםזיסט. גאנצען

*P ,ענרליף געםוזט ער האט געוחגן 
 גרוי־ א געמאכט האט ער אז איעזצחן,

 רי אין איז עס דאס און טעות, סען
 טײלארס לײדים די םון םײ איגטצרעסען

 זיי אז םעםפעל־מאכער, רי םון סיי און
צוטיילען. וױדער ?ייך ואלען

 הויבט ברעסלאו <ױיס-«רעזידענט
 םון פראגע רי רעפארט דין אין >וויף
 אן וױיזט ער ;טאפ״תגצענאטען״ליג דעו
 ארגא־ םין אזא פון געפאהר תר אויף

 שטעלט װעאכע ױניאז, דער םאר ניזאצת
 שטאאט א זא־צױזאנע?, #םאר זיך סיט
 םײ- דער םון איו ער מטאאט. א »ין

 אלע םאר מאל אײן םוז עס דאס נונג,
 אלע צו סווי א וחןרען נעםאכט סאל

 ווע״ װעאען מיר ארנאניזאציעם. אזעאכע
 םראגע דיזע װאס דים?וסיאן, דער מז

 כא־ דעם װעגען און ארויסגערוםען, חאט
 נע?סטען אונזעד אין באריכטען עאוס

 איבערגעבען וועאען םיר װאו ארטי?עא,
 מײ רעם פון ב>רשאיסע םאחשײדעגע די

 אז װערע;, געזאגט נאר זאא דא םענ.
 אונזערע םון אײנער געװען ניט איז עס

 געװען ניט איז װאס ווײס־ירעזידענםעך
 ראס, מיט אײנפארשטאנען נאמ און םוא

 האט ברעסאאו װײס־פרע;ירענט וואס
״רעםארמער׳/ דאזיגע די װעגען נעזאגט
 װאס פונהט, װיכטינער צוױימער א

 גע־ איז אויפגעהױבען, האט גרעסאאו
 דריײפרא־ דעם םון כאשלוס דער ווען

 ארכײטסאאזע. די פאר טעסס צענטיגען
 א אויסגעזעהן עס האמ אויכערםאעכאיר

 םון זײט דער פון אויפטו שעהנער גאגץ
 באאיד. עקזעהוטיװ דזשענעראא דעם

 בא־ רער האט אםת׳ען דער אין אבער
 דעםאראאיזי״ שטארקע א נעהאט עאוס

 נע־ זײנען גאנצען אין וױרסוגג. רענרע
ארבײטסלא־ הונדעים מטאיכע דאז ווען

t 0(ח ױעגען אנער םען האט זע. 1iH״ 
 VHKI די או יאדצו/6גע אזא געהױכען

̂נן איו קלאוסמאכער־װעיט  סנװ^* נאפאא
 ארבײטס^וינתייט. פון יאט? א םון רע?

טאט רער חנר ד^ס געוחנן, איו רעז̂ו  ̂י
פיהאט רך האט ^א• אץ ארבײטער  ̂ג

 ,סנטיט-^טאד־ א — נירעמע׳עראגען,
 •V( וױ WW) vn װאם ארנײטער, םון

 טאכט אײ באס... דעם םאר װאידעען
 צו״ חןר אין דאס אױםמערסזאם, דארום
 ײו? פארדכטיגער זײן מען דארח קונפט

 יעדצר פון םארפיהתן זיף יאזען ניט
 כאצװצחט װעלכע צײטונג־םענסאציע,

 אין כאאס אין טומעל א;צוטאכען נאר
רײהען. אונזערע

 וחנמן מיט אױף ט״לט ברעסלאי
̂אן רעם  אינ- ארנײטסלאמז אן פון ם

 װצלכצר ,86 אא?אל אין ^ורעגס־פאנד
 פארוױרפליכט גיט דערוױיא אבער איז

 ^וטיטומ אלגצםײגע די וױיל נעווארען,
W איז מעפכערשיפ דער םון D] מן  מ

 גאנץ א םאר ער ׳מלאגט אױף דעם.
 ?אנסטיטױ ותר םון רעוױויע גרינרליכע

 װ*אכע אינטעמע׳פאנאל, דער םון ׳עאן
 ץידעי־״ פאריצײדענצ מיט םול איצט איו

׳פפריכע.
 קאהן ד. םאניא וױיס-פרעדרענט

 ערױחיײ דעם װענען באריכט איהר אין
 דאט טיט, טײלט דעםארטמענט שאנאל

̂ט ארנײט די  פראגרצפי־ אײן אין ראי
 הא־ צײט לעצטער דער אין דאס ;רען
 סאגסנילען אוגזערע םון םילע אויף נען
 ?לא־ םאחצײמוגצ די אין געוױוען ויף

 כא״ מנסטצר דער איז דאס װאס סען,
 װערט ביאדונגס־ארבײט אונזער אז וױיז,
 !,א פאפואער. מעהר און מעהר אלץ

 נױטװצגדיד דער םון ?י רעדט אלנעמײן
 אא״ םארמײדענע די סיט ?וםען צו ?ײט

 סנהד סצחר און מעהד אלץ אן אין ?אלס
 מ^ם־ די אז אזױ, כאריהרונג, טערער
 אנהױנ^ן זאלצן לא?אלס די םון בערם
w פיהלצן, מעהר און םעהר אאץ r די 

 א״ן זײנען זײי״ אין אינטערנעמאגאל
כאוט. אײן און םאײש

 -piyo דוניגסק/ וױיס-פיעוידענט
 בא• ,10 ?אטער״לאקאא רעם פון רןשער

 סיײגםyp לע/וםץ רי רורך אז ריכטעט,
מו J•ראטימג^ גאנץ םילע זײנעז נ י  ׳

 פיאע אץ און מניאן^עפ^ר, נעװארען
 ^מא״ ?אטעדט רי וײגען ׳עאפס אפען

 גט1געפ פאלגאיו ארן געװארען, ניזירט
 צױ בעסטעז דעם אין 10 אא?אא ןיף

 *Vג ווען איו ער וועלכעז אין מטאנד,
מן אויף כאריכטעט ער װען.  דער ױ*

 איימצ־ װערט װאס גרופ״אינמורענס,
 קאסט װאס אא?אל, רעם אין םיהרט

 װאס און כיליג, גאגץ םארהעלטגיססצסע
 מעסנצר דעם שטאר?ער נאך צו בינרט

ױניאן♦ דער צו
 דערצעחאט האלפערן וױיס־פרעזירענט

 ט^״יאדחגן דעם אין ארבײט זײן װעגען
 םון םאר׳צלאג זײן װעגען ;דרעס־סטרײ?

 אסצס״ צעהךפראצצנטיגען א ארויםלעגען
 שײ\ זיף האבען װעאכע די, אויף םעגט

 גונ״ צו ארנײט, דער צו צוריקגע?עהרט
 דערצעהאט ער סטרײהער. די םון סטען

 האט ער וואס אפאדציע, רער װעגען
 אד דאױגער דער אין בײצו?ומען געהאט

 אי?, רעזולםאט דער און געאענענהײט,
 טויזעגד 6 איצט האט ױניאן די ראס

 די דאס טרעז׳פורי, איהר אין דאלאר
 איצט איז יוניאז דער פון םעמבער^יפ

פינאטיליך צאהאען װעאכע טויזענר, דרײ

 »יז ער װאס כענ׳יען, גוםל םעג ®אס»ער
 קאאיפאליסםיעען א פאר געווארען פראצעסירם

 ״רעײאלוציאנערעז א פאר ני■ »ון ג<דיכמ
 «יינונגס־פוןר׳•ידענהייd » וואו •ריבונאל״,

 וױיל אומםעגליכ?ײם, אן »ין דז׳יורי » «ון
 ארויס״ זיך דאר םוז רדפורי דלר פון •*דער
 װיו ״רעװאלוגיאנער׳/ םעחר וואס ווײזען

 װ^לפ דז«אדזע א סון *וננארם״אי^קיים ך«
m דעס וויחם, * * n, פאײ אלם געפזפזעםפעלם 

 ״רעװאלוגיא־ א פון חענם די פון רעםער.
 פןןסםזןר אװין ויך װאלפ כריבונאל״ נערען

 גע״ עס װאלם דארםען אױיםגעדרעח®. נים
 ״רע־ רעם אן קלאג געח און ״פלי׳/ חײסען

 *ל רבונו פאר׳ן מריבוגאל״ ח^לוגי^נערען
 חאבעו׳ װילען אפיקורסים דז װי אד״ר עולם,

װעלם־גזדפיכםע. דעי פאר

 •ייאפא• סאכען צו כרמת גרויסצ ?ײגען טען
קאפיפאליוס. פאר׳ן גאנדע

̂ײעל, םאסםער דער חא« מיר *אר באמ̂ו ®
 קען — גײעם םיגדערסמע די געבראכם <ים
 רוםעצ״ און פאסםערס די גומ גאנץ דאך איך

 אבעי הײםען. אלע דארם ךײ װי און בערגס
 ז״ו פאסםער־םרייעל דער ר»רף סאסקװע פאר
 חא־ לאםיר מאסקװע, פע:ער.rאויגען »ן

 גאנצע דאס אז אײנגעועחן, איצמ האם פען,
ולערי, ביםעל  נאך גןףפיקם חאם זי װאס ד̂ו

 «רא• דער פון צמיבלירוע יי «*י פסעריהײ
̂ער  גצגוםען •׳פום חייסמ דיקאאםור, לזןמאײ

 גלןאאנ. אין נצײארפצן און דזעואןרי *ייערע
חא® םי^יגען, ס® אין ®רײעל ךעד

קאםוגיפ־ אםעריקאנער די »ז געפײג̂נ קלאי־

 סען חאמ װאס װירקליו וײס1 איר
ײן פאר חײלעג׳ען, צו  *ו וויוגא גופען ז

 נױ ״גײיפער כחור ־יאריגצן25 דעס מאכען
ײן זאל װאס ױבילעאוס, א יארק׳/  איע• אין ז
 לס I אויפםואונגעו גרויסצ זײגע םים קלאנג

 ypffwp'0\ גרויסע א װירקליך דאך איז
 ײצ״ פאר׳פװיגען גיפ ®אר און ניט קען װאס
 אביסעל קאסמען דארף אםחח די אם̂ו רען.
 סיליאן חאלכקן $ פון לן קיםא א ׳געלם

 דען םיר ?יעצן װאם? איז םו גו, דאלאר,
טר״ךגענוג? p* ײעפ םען ®ז און ני i גיפ 

 גצל® דאס דען װצ® ױבילעאום, דעם םאבען
 אװארץ״יאח• אנדערע אוי^ אװעקגעהן נימ

 עס איו װיפיל ?יך, דערםאנט חײגש, רען?
 אמוערפײזסצג^ דער יארק נױ פאר װערט
 גאנץ ייכער קריגעו דעם דורן• װעם ער װאס

י ײזנלען נאר װען װארמ^ אםעריתא?  פא״ ו
n ן7לײ*-ארמי?ל די און לימי*צנס if  ifjfp 

ױ בוםען  נעלצגצנחײפ? r« נײ װי יארק נ
 ױגי• ׳9 אלגעםײן אין כיזנעס װיפיל און

ו דערפאר 1 בר״נגען קען לעאום י  פלצ ן1« י
ן גצחןכ®, חײלצן פאזאגמונקםען  ?ימצ ױ

 ני• oh** פארגינזנן װאס געגנער, •אלימי׳פע
ײן אוי^ װאס כבוד, רעם  אויסגע־ איו נורל ו

 פסמ/ מר פזן ועיח בלל דער ?יץ צו פאלען
ײן •ון אייסוייינג ojn אין איחס ״מערצן  ו

11» ל״ג 1גי וײפ םײן •ון אין, פארלאנג.

^ ד יr• 1 |1י ׳ | W W 
pn #פ^אדיןן מ v[*ir(n/n א

rf#  fill 
r i ינס 
פין

fIflihM/ 1 פו| *ױ(י וױ  nמ  ‘ח* מל
פפי^^ »>לעטעב# יף1 כצן
f לכ׳צא, וױ, i r i,
M 1* און w  t 'i  M Dט  *^פ ̂ני ייי
D זײן i)«s, א;ר- ןפ אז

 p* W 11 א^א^פ h װארוס ׳זאכצ
#w תן11 פאיאײד<פ ניט * *p איץ

,,לאיץאי
ש’  איז אינייס די ט6»ננ»טר^ װן

•H •if* ןי ,«ו*ט נ^טיןי^ד,
I'H n קען  W חיי im i r *׳tn w■ 
 ין6 מיט ׳(י יל«’« W{'• 1יץחיינ׳6 נ*ר

̂ןדחייסס נרידזי*#<יר«,  י*0 ײני פיו איב
* ny׳r׳u •ד

yrn ין6 ל*רם«ט־«»מי ii&רױס׳ןי י׳! 
 JW ׳•׳»(׳» I*•• «ן<*רי,0ין*רם«ט-

t*• <מיריו׳#ס ׳#•וןײ) ווסת׳ןר »ר•* 
jr r 'W,( |זיין ») ד•(,1־נ«6)וױםנ׳ ‘W 

f׳־ >ער *  »«t ײו 01 »»ן ד
v ה»ט פאקט ד«פ f , איו י1מ׳011 ײ

o irv jrv  lyyjm. ר״ײןן י־ך י*יט
ייגיסו׳ תי #ון די ל'ט
•yn #וײיעז ד> |jm דער א»ן און
W נ׳**צוריכעז״ ר*ן l j im w  10 IW W 

jjirippm 6 דץר װעגען v|44 ד<י ו' 
ײיר ׳*טונדיגער א׳  M פ*| או) *רנ״י

 /W7JM1 *ח«כ׳(יו«,1•וײח׳! נאדייט^דןר
 ני• דנ«י uvu ד׳ונהס, ח»«אפערן לױט

װעי«(. ױ^יגס
firm »י ויערט ה#רס*ט־*ינ>י,! 

w{ ניידז׳טפארט rn  m »sinsy »ס  ני
M »ון ?^ווןפ o m, און H״i r r D•• 

 ענטיי׳הי׳וז 1« תנקט ה»לפ«רן דענט
 *(• ד• טין און ברידז׳**«רס אין נ^אד
» ?*סמטיהוט אין ׳עט«דטל»ר דער«
טמטדזי^גטיט^ט•(' <*מד»מ גאנץ
קײט.
 ׳טוין נאטע װאנדעי, נטyז•דr»■oוױי

lie iy־y;r9 ד׳ןר רעחר דט « r יאהאי 
 ר״דננ, זי*ן אײ& ןר דריקט ר^ף ,23
ײ «ו ייך נאר״ט »*ז 23 ל*האל אז  טי

 די דטס און ,22 לאהאי סיט אײניגמן
 יייו גסי >23 לןוקאי אין דט איז «״ןח
.22 *;סאל
 דאר ivijm נאריכטמט דידדאן ר.

 עי סטנטחואי- און סאר^נטא א־ן y<̂א
o* ירער>1 איז r ייט שירמי א נאר א־ן* 

jy>y» שטמדט ניידמ אין ױניפנס די 
 yn* און ראכט, «יי«ו «ו irsip װידןר

 ^װיינ ײינטינמר א ז״ן ,nynne וױ לען,
אמט*ת*׳*טנאי. אומער פ־ן

 דער«׳ןהלט סאנמטאן ױײס׳יהמידאוט
tyiyii פא^ייחזנע רי פח װאוטס סנפ 

 פיר־ «װ איו װאס נאסטאן, אין ױניאנס
Din iiw m יע»m ארנאניואוױאנס־ 

 jm| ססרײפס. vmifi די און ן”סעמו
 איי׳ סיט 49 לאפאל אין ארײן איז ער

 לאפאל דער איז ,pm* כיאנאטען נינ*
 און סמסנמיס, 400 נלויז פין נא׳פטאנען

 לאתאל און 7 לאמאי חאנאן רעס *ולינ
 נן• און אםיס, א*ין אין ז״ן געמווט 41

nryn ovnyiyo דאם וואס א־הם׳ פון 
 ׳פװערער גאמ » |ynyj איהס פאר איז

 סעס־ םון *אהל די איז אי*ם דז׳פאנ.
 דױם די .1400 49 יאפאל םון בערס

 נע־ נעהעכערם 1אי ס*פנ*רס די םון
 אױף 26 סין סםרײפ פאר׳ן נאר וואחןן

חןר ,7 יאקאל וואן. די סענס 36

 ד• •pm ז*י און ױנילןאו^ $ «*י לענעז
ײ ,רײ«*י דעג,ן װיפען וזעל• ז י*רק ו י  י

איחר in *יתי, דעי ••« דאס ױ*ס סעתי, נ?ו
ח״ל*(. iwnrn סעיאר״ ״גרײ•

rex• «אוי«געקל*ר• װקן״עס־וויז עס װע 
imyn, ר־ ני■ איו קען דערמײל אמי־*• 

 tpjyp אורפייל «וי• רןי װארופ א«עחו,
iyo<«*רב א>) זןיליאק אדירמיא*■ דןס

MrvMrD’U{ אויו גיײ*ר*ן W f 11א 
 דעם חע̂כ ר*ליגי*זןן קל׳דעמן חןם אויף

 זיכער איז יוןלמי רוייק*וויי•, מיקאר.
 ראור״1י1• דער איז מיעימײ«ולריג*ר, ד*ר
 אמנ .1מיי«י* י*ז«יר■1» •א rpn «ייל

 ■pn רןגירוע נאליןמיאי** רוסי׳י* די
װ  ■ויוראור• ד*ס 1« אויאירזע די ײ
ו «ייל י י  דןסאנס■־ געײ*ל• גיטיקןוו•*• י

 •אר ארץ דדץ *גיג11 נ*י ה*■ וי 1» ײרןז,
 V( זי אא• םײנוטג איהי און ײ*ל» י*י
 •pn חױזאנם״ייתו נ*ס*ר ••ל נלקאנ■ יאו
 י»יפי«זלדיג*ן, op סזן חינריגאוע די

op ײ ״ י מ י י תי ו ס לי ••<סי*ר ױ, מי

 ססביס ססתםי oyii ,•ל״דעגמר״ רער
״ן  נאלסעמיס־ די װעלנען ימם׳, op ס•* ו
y r•• 1 סירס רןגימנג*j*j  tv מל>• די. 
••ooyo yty.י חד ״ * י י ר » •i p 

i n, ,גזך מאלס *ר מי ״•סיק *ב*ר 
 •סמיסס*ס, ooyo ju«׳p ו• i«yi "•ל«

 ■••*r op tyomx• װי גי« אגדער׳• קעו
* •1י גער,  גיס, ייון נ*<>רס, rqni ievp 1י

 ,IV) ,ijpoovn v׳V איז ■pvp ip ל”ײ
 now oyii •pvp po v•* i* •'»111* ײ״ל

 •*מיכ• גיס id (יס oo«* *לי(י*זע1 די
ip« נ*ו in•• o*n id סען, * )i * ״  לע־ (

Jim iyip

w•׳ w i i ׳י1 ײי׳* «יי w  1# r r
fd»־  r פאריו v tw if i . 

r»fK *s״fin ,rffjnp tm  in  » fw n 
........................... i p p  1 w  J r n ,in t אי*ט, iv n׳H n w  w ״ .
H׳# puffin פי] א־•;* n w )|8ײ<י 

HJ*W W P ײאט H11 W iw nna 1H'
אננאטר*פט אפ
־H9 f׳n י

S

'

i״f '|*י1א l1״n׳*Hfflf Wf'ff fin B*v
״ oipufl אױפ *ראמן )ery«yf» y
«יזו•1אג« (,(ײט איו i*veion *ין

i ר«ן f  jm  ,!•••fyrwrifnfMnjnff in
 *יפאל(* ״|f |*p 1* דאס ;iy«׳* 1א>

תנ(*ן |1א רײן, f ד• ג w f i  yvjpj 
(ט׳(ר1» יסטר•*1*ם-אי(1ד און ללא^•

wm nnun sin(יאן'?|(טראל,1׳ ד*ס
 *pif^p ד• די«׳*פ׳נן ל1׳«טא rvdvp א)א

 נאס• ם־ן 1*פ־טאנ«1ד ד• אין 1טאג*
טאן■

מי11 ת,1״1 «נט1’״פ־פ *yiyo נ*
 פ*י>ומיפיא, פון 16 לאאי |1פ ח׳**ר

 *yo*• 1פא א א-ן ר*ןאתו «ײן אן (•ט
n  ypyii ,jyi׳p| פאר V I ,אלײן 

iy jo y» iyo  |yB*y< די איו m m ױד 
, im ססמ |io נא׳^טאג^ יאן iy i‘i )0’o 
ly 1* אים i^O ’fpy, ראט t• נענ׳ויט 

lysipin ו* iyriu ;ypyn  i p חילוי in 
i p אינטo w y j iyא• חאט א־*ט . .‘׳> 
ly 2600 16 ?אל r^ w o, י«1 1א־ 
y דינע א־•׳ i* ׳»טעהט 1(א jyvo ,פיס 
s אין דט «ױ נויטיגט און 'o y r’p ,*ײילז 

 אי׳ איינ*|1אג* נא׳^יאס^ חאט iy גאר
*lying חיכ דין •* w vn to y *  iy i•
ty״ii * . יי■1 irD׳Diyi ,)סחוי׳ניא fiypp i 

ny)*D i אי*ט אי« p׳**ngpp pc iy t 
 **wp (אג׳י א אינעי ניט ט«*נט,1*סא1

i p נאײנט jy jp ט*טיג?״ט, ז״ן fin 
gyn iy פאמינ*רט,  ig נ*סט «ײן טאן 

B)y*5gigip*ngpp b דאנ*ן 1« p 
igo א״מ io| נ•*־ און ױינטיגסט* די 

i פין נסט*טי*י*סיא לינסט* p ט*ר*יא)
Hwgryi-נט1*זי1» װייס* iylyn, אײנעי אלס 

i פון p *1םון קאנזיט mvvnאל py*
nogrivD-pyt םאי g jig p  i p*•!•) 

 נאי*נט «••(אין ה*ט ,3 לא?אל pe מגנ
g in p p*, •• האט ד״דננ זײן יױט 

 ig( לאחאי ד*ם no פאראי׳נידנג די
V'w שטאםנעסונדעי. ניט פ״גמאל m t 
ogi t*g ױג• ״11 פון לאקאל א נ*װ*ן 

ip* •1 איינע |ypgn ysljm יאגט, jg 
11 MV)|*11*J r i  DV .0C0VP11

 רי״נונג א אתיסזאמן <gt ל***ל ײוא
ig| אס נאמלוט, מוױס*ן א ם*ט*ן i p 
h*״I gpg) i *d נ***הלט, •*ױן האט 

״ן אלס  g *)?)*) פאט*ן i« פליכט, ז
i און ,01נאעל (*ז**ט*ן * i ״נאלאנם 

ng *ן1(*• א>« *ר״1ס* i p *יא״ 1דריס 
 ס׳דורסט* די א־ן האמ ױ*לנער ?אל,
v ס*ט (*•מוסט (יט אליין פ*לע o n? 

 -01א אז*למ 1(ט*1א האלםען. זאל *ר
 D3VPV( (יט *D'«gp י1 האט ען1עט*נ

en*i)g ;כא׳פליס*ן, װי לען,1הא tg ם* 
 איי־ אזא «ו סוןי א ױעחןן נעטאכט סוז

(י(קייט.

po ד״נ* ז״נען (<אױוס*נדלין1א m« ׳
p-e*ii*D ,ni011(׳ ji• ) ) i i1ל*נד

 ״M» «p p• ׳ס*ן op oyn •1 חד»״ל
(ל*»*(מ o*n*) j׳ir ליא*ז(לח

1א' *ngioogi יג*01גל y :חן«ולס*«*ן
jo'oipm *•העל ii oogp*) ogn ללמדס . 

yoipjin p• סענ׳ילו O iiip ז״ װײל 'P 
ip *אכס6נ viooigop v*•* ד« (ןנען r»*n 

 איד״י* גלמ ילי«*זop pa *1 סנסמג
i*agi)ga אין ov ,*•pan ייי׳ גלסס* tng 

ago ip  po «gnig» g* »*נל*P  i*ooi9
 ,1ל*(011 אין p '1 Bp'91*1 ,1*0 0*0ל1(

 «( ז״נ*ז *סל*װנע,11«ר» p• ?אסויליס*
i׳i|* יום־םוכ .P 'p n p 'O  l*ii*) 'vnevi 

*t ״t •ii ׳,itv סענסעז םיס I״( f )  o* i 
ריפ• (*נץ איסד tin ,1(*װ* ניפ מיינס*ל

יפ*1״• (*«*״ ip 1*(*(*סי זיך agn ל«(י
BJIpBgll Bge.״

)iy די ffn ,lyjnring-p 
 «י iy5*yn פין ,7 איופל4׳
)Dgn ,iy p iy י* r n ו

t'O «'11"1 ,1*0B')'0*BB"31g IJM Ig 
 ftp Bp 4)iippi* t• b׳o יס־ויסגעקוסזז

*i• סיס »^ב*ל i)i יעזירעגס• rtgfi))׳ a)*• 
ogn iy op ד• (יס fi*i) if״p׳  B דײ*ױ• 

f* (*ו*נ» איז i* וין. ס״ו*ן rmg op 
 J>*o*ii) po סיז 1וי t*oi• op ויו, ס״ו*ן

n׳o9) up, po au״p׳ T g  i*t)io pa o* 
ipig* p# t«**»׳t.״ •in  i w t i » <ipg 

ii׳m i*o*)ig» agn o״(fa ou tg ,igt i 
n׳03׳ip  •it J ״זם*נס01*111א « « ,po 

m ip3*׳ P  if  • g o *  *eg• ipgn i *p 
•IP 'iP

11*1 pgn I'D  IM «* 0)gt| ׳»T<ip o 
10* " PM |*« •»W*irtB)D*'0 po P P* 

p ’m ipgn ag to p 'i» ggn ,d■ ׳( m p 
i״ip ן*«• tt> oruyn*J r »  nxfm

Mקירכע ױ און פאידםיק
M

e־i .עיד א 40ז

iy*)m׳m ״  i p  f t  fj‘»y*f •״*׳
iyg-f״ •j'D 'fl i p  |y)Pf g*yi•

e p-j׳ign* oyi i*׳i y r ״*< •yntni 
rm•«׳y< ifn״ H׳i pgo cn ״•ט/  gfy

mi w׳ ן*ט״טי«  f•'* n •fn iy*yi 
im* ««/ יי ip p i ippni4 fyn fH ip i 

lypfff m ,**« (**״־ט i 
n •y)g)־iyg די lyuygy'g'n ypgrn 

ii i f  no» *f ״ *י ׳ ל, י « 
y» oy >«,״n o•1* ״ f״m i  i 

n״n ,ig״ ♦1 ׳y) cn ifM W 'if1*׳* i*i 
nr• y# י״נ p r f t׳fyjg on •y .iyn
י דט ו י י ״ ׳ fn ׳חל#י ״  lyooyogn י
״״ ip פין *iygvff*i״ p yv *1«״נ

yo| יי יינ׳ דט ־ואט yo•) no n 4iy 
,r f jf ip il)  i p  gnyfini u r i

yj pm fy׳yj די P 'f  I'M yos*y׳iyi
:די

p* איא׳ג״סא• ^**,חאט״ל *gy•
 mm e׳u*nyr»g3 *np*ii *,M'yjyj י״אר,
sum א gMii pyun  pfDflyv*׳״yp 

)‘i׳f o)״o•* (P ftiW  n*ynry> |y 
fMPi'io'gyngo i  *mo oyvgi* א״ף 

r it ig p  no m *? *yi׳ipp)gMfiffni 
y i .o'TJ'oyu* י׳ססט Mpppge pm 

m iv•׳im ppogf i דyי ig׳fM)is 
n* n  b O'/o'imo dm*״ yoosyn 

yr'oo'D סי׳ן ysrp lypfMOMP iy i 
ig w o 'ig  i* hm ' s ' i  pm׳ •i  nn 

M)־y)׳*,oMpyoyj m r  Iny* if y
«iv))M#y»g r׳i יאו  (ysg •ד •*g i 
yuoyo,׳ jy n  (ysgfl gi*ooyogio״) 

P•־‘׳ i iy;gp*iy*)g •i ,))iipyi ya״•) 
P')11 י• ((,11  y p fP i))׳ doom■ i p 

ײ א•; yono nn v ננ v i y'n ,״ט? 
oyngo i י*־ p  i i  ,|yny) pm •no 
sgP i פ־ן p  iyig  ,|yigo*ogp)׳oy 

on ip  pe*״rv)y i iy»׳ igo ogn• 
 ig oyi no■ סױס״אורס״ל oyi |yo׳3
 ,poiyo'o((׳jyoy( י אױו• •gr׳3/■

o p  njpnyn ט״ל11טויט״א o p  no 
M3 ovi'pIP n* נלנלרא־* p  ogn impmi 

 pg ohm )VO ys'foy אין ,o)*oyua׳
faiy)y) o׳M ט־יס״אורסייל ד p  iy3 

•i׳oy»iri im p׳o;m nn ,|Pgny) oin 
 ״**װיליוירטן״ y»)g) •i oopiou׳ ־אן

pirigaig3 i( ײעיט p  |y)g״no o 
nypg3 i p׳oo׳׳mvo iye,״ )

1 tmױל yony))g o•) gi T t| די 
vp " f  .oyp*nyPg3 •i no p ip ir ״ 

 אי״ן lyoiyo׳* iy״f ,om נתך נען,
op  no nri•* i p  •inyoirM: -אדס

lit• )*)•03PM3 1* o•) oyp*p pm  >*n 
1''1* 1* Ig) ,Ipogllgc 1* 0•) OVP 

m i p  .(pny'n׳*)0׳(p יים־נט) V i 
ii ,))im נאדמ ppyi g pg>״ gi 

ofp)M i יס זיו) no |ysp op  |y)im 
ז״ן fgt — ,;gn*o 1א״ן״א״(*׳נק אן

*ו g 1«י אפיײ ס ;« ד — ,ign*o «ון

 ngnnn• lyj-os-i• m '׳יי־י ׳יץי׳וו
yi oyi — ivsy* t fii*VJ n׳)-yty|

®t '®wrP
v* ״ו *י נא• ̂•ט א״פ׳ן *י
̂ו<ט  y-נ דןי ^יט1י ov ilfn w ט

̂ו א ovtv iv^< חא<ד^פ •ר
 א װעגצן ײפ-ײ *ר*ר

W i t t y, ר  •y\ דט •טװס1 ̂ד
im ן אט ודו»ס> אוױ  גע- vo ח^̂נ
nyf| רע^לו״ ד» וױ אפגג דפ

חג; צ>א(עחן  חאט (רינצני״אגד יןד
 פון ופקס ̂ודעי פיגיי א *פ0ח»((*ר»כ

v* איחת j i w v און 'צטאאטסלײט 
iv און ג^״א^ן v 'P ̂ופ  גע׳צטד דט ח

א נמװען #נ*ר איו תרש׳
-iff דוסטלינצ אין דיפטייונער, א

w אפילו נאך אויס, עס וױ
ט  יןאטע- נאווגדצרער נאמ א פ*| א̂י

 גע- ova עד נאןי וימען Mf ^ײעי
 װא• פון יזיואל ^נעיוגער דצי ניונען

 און אדױפ, קורעז פ^דא״יטי״^ן איע נון
^ דצדפאר א ךן וזאכען אױ®, ט

 ארערייוא אין ענ^אנד •ראטצסטאגט״עצ
 יןא- דער ר*ט ד״כצ״טיג •יאטעסטייט

•ײיעז, ט״ןיי״צער
 גוט זעהר ױערען עײזי*עהרט חען דאס

̂ייע דער :ײט  נע- דזאט חירנע h װאס ר
צײטען, אי״ע אין ״עויי״ט
 n ^•יי*ט צײט תיעט״גער דער אין
 וױ> ר^ליע, דאסידרעגדע חײן דט לןיכע

 ׳אלטער-מוטעא אץ גץע«יאט דאט זי
̂י איחר לס״צי•  א זעהר אנער איז 4̂ר

 h װאו לעגדער, די אץ אפילו וױנטיגמ,
 פון ®•געטײלט #פו*ױעל איו קןיכע

 די סיט מאל אלע נצהט ױ ׳מטאאט,
 געטרײ דינט און סעכטיגע און ^טאריןע

 םאר- אפיציעא, אמטערעסען. ןןיערע
 tto טאן צו גיט ױ חאט דד, ״צטעחט

 ?יץ צו איז אײפנאכע איחד •®ייט״ק,
 נרױ- דער פון פיהרער דיפטינער דער
 ד» מאסע• זיר רופט װאס סטאדע, סעד

 זױ נאװיזצן אנער חאט סאחסח יעצטע
 אױס• געלאזט דך דיאט קןיכע די אזױ

 שיילצײג •אלוטוןעצר דער אלס דצען
 ■פאיטימצנס, זױכערע דט אלערלײ פון

 איצט וױיסצן •אאיטיקער ■ראקטיןעע איע
 געװאוסט דאס האכען די וױ גיט, אזױ

 n איגנארירען ניט קעגעז זײ או אספי•
 ניט זאל ױ נאמען א פאר ױאס קןיכע,

טיאגעז״
 «א• •ראתט^ע די אױך װ״סען דאס
 קאנטיא• װאס מאסקװע, אין ליטיקצר

 זײ סאר סאװעטעךרעדרוננ. די אורען
 אײגפ קירכע דער וועגען םראגע די איז
 "1 פראנאעסען. וױכטוגסטע די םון

 וועאען וײ אױכ או באגריפען, האכען
 זיןי זאל זי קירכע די כאזיגען קעגען ניט

 קירכע n װעט דינסט, זײער צו ?טעלען
נאדגען״ וײ סון• כא סו(י

 קאםו״ h פארװאס ערקלעחדט דאס
 וזעם״ אזא פיחרען רוסלאגד אין ניסטעז
 די פירכע. דער געגעז •!!!oyr טיגעז

 נאדישע. זעחר זײנעז זײערע מענעודעז
 מיט םאראורםיןלעז געגעז יזעספעז ,זי

פאר• אאםע די א^טאט פאראודטײאען.

 אניסעל 1?אי צי ♦?•,1ו •לר זײגפ-סע?רע
11JTJ fjrv w i מ תיי״ איייודצן• י

ײן אין נ?ז  ״•דייע- •אד ♦דןן •יאאאאנר י
tw און -עתלס״ n ױיןי ojn י;עז1בל» 

י חא• •,1י**^א«י t$ M* ז npnm י  קעז ז
ו גי•; גב  7•ול דאם מאבצן tjn••♦*♦ די י
 it אסזןד^אגצד, »ל• %,fj^w*♦♦ אל• ענ■,‘

 די און גצפאחי די לאגד פאר׳ן
 אד״ גצװיפזן ן1« וידיאמײאפי׳פ^דאגראס

 ■יל. א גאן• *♦♦ך גאפ א» און ,אגיזאדיע•
 ױן י7??י?*ס »לפ ואיאװואי•♦, >י*!י-•

or סנצר י»צן1אי»אליצ•®■ «ii ,לײבאר 
*jnvujfJ V■ ■נד^ יי סי it דד״ 
 ״יז ירצוידענ• נאסימי׳ סאדד״ ילןאיןי

 אגפרואע• אן ♦»0 ^ניװצמי•♦ ןאלוסניא
 •ראיצסאר נצמיפצו » סי• if• מז זד וןס
 *»פיס®, » »יו עלנער11 זיגןגגיארי, ־עא

* fn ײ״ ״ W  f• •חאלו״ 11« סצמד חאל 
ײן lyv^wtvo p• מ♦ מ״דזןדיו, ״זו  •fn וו

ךו, ^ילצי •מיידצג• ״®|י א א  די t» גז
»1®ל roiiM♦ «י i♦•♦ פ חד •»ד ח#ל»̂י  ̂ו

jtef»oii ד♦? *p« n n ro itm רײ ־די• 
jr«fi אןלי»י«מ »ון o״i jw ij יחרע •ון« 

 ׳»סוו »י»יג?011גד ♦■j דאפ »♦? זןמי«ד|
מז ייד r ײד מי *  jroiiifi if״i r w, 
 ח#מו װעלנצ ,itfjw♦■• ,ir» >jr»fr וי

ojn nrffV«» •tiojr •ױגיומר״ ^לוסני 
 1t«ir»o• •ןליסואע jn7?♦♦ •וליב וי•♦
 נגען1סײנ jnjfi!♦ »יחד, פאדאסעמ• ונזני

ijfiifJ 1V̂ f :17נג15סײ דסדימלז•
 •סדװלחה מ«ללי •un’tvt• IV? mi מי

»?o»rf» « 1"? it וימעס

ן ו  וצתר זעחד, ijnMi »♦? ?גגלימד »יז י
J*nitot» «ײייײציי i f t ,סיונען «t ססחסי 

 i^pjn• ^ניאליססי׳יצי חןד •ון ojr ?זס»
r ftײצלגצ ׳. ofn Ijro ■לאנג ןי p n it חך 

p« rro ft ײן,1 ■»רל»סזןגוג f ’tfojjro״

 ofn ׳••ורס ?♦ין גקײעז, י♦? ofi ווי נעל,
 פאראודזסכ®. ניס ענגלימד »ין נערf עס

Ofn צחד זעחמ װירקלױ עגגל»נד םאנס? 
 נר-1»רגײס 1יי Ofii ,Oft 1»י אוסרוחיג

 אײזענ- »*§רק.״ד♦ גאגץ ויד נורזו• װצלס
 װידצר 1סוי ויר סו׳יסירען מחן״ידנײסצר

it « ;ויוענ■ חמדער• »דום ססרײק■ 
 ifor י inf »דום נל»ס ג«חען ארגײסעד

 פאדנאנר, די «ון ססר״ת דצד חײוס »רני♦•.
 p« if3 »ח •»סצדס-»רנײסזדי, ד♦ 11•
*mtipt /if 1 עגגל»;דjrt«ni« tou ofn 

it o»J וואויל. זעחר ויו פימלזח f» רעסס• 
 נאלד ooip סנסוה אללן v* op m יס1» ויך

 •f ך».10סכ דריסער » •מ״סןד, א חיחנר
 וילענ•. »?רי ויך ■יחלזח צגגל»וד סאנס דןס

n ^Hfii♦ ;לאג jrpfo קען jf ♦1?« op- 
ף חאלסזןן

 .tioft נא(נסליכע די »♦? סערקחירדיג
 •ײנזןס וײן ין1א ojr \pp חי ?יד, דאכס

 גיס •זנסדיגדאד, 1»י לעבזח דאס װי עדנעי,
 ojn •אר ift לח,4חל ,iri«o»ofp ד♦ •אר

 »? דעססמצנען, 11• »רבײסער. 1«»ײנ*»כ
 pjror ijn i« ^oi«nnjn ייר •fn צי

♦■̂ijm ?♦« •«אר •oijro*t w io  jrt♦♦? p 
«on♦• v i די ojm ijrofo ,®*in סדקוסזןן• 
 ערד, דעד *p» י1«יסז1י ijf«*nt ק^ליז׳יזןן »

ItonjM 0711 ojf p» י •it V חדיך־ וײן 
ftfo ijn t*« jrnfo ,f.♦ לעבז̂ן דיגעז

p» נסד ojw, די jnw«t אגסי״רצלעיצזע 
c«ii םמיססיסע די®? ♦*jjn 

̂תרם Bfn ynpoyo y* רוע  יינץר »נגע«
 ״fier• די געפיחרס ofn לימד01י «»גץ

 nyo*»v t» *לוס, oit ״פדײד^קער״ גי»דעד
ojni ין» njn e*o lyoMortjremit לרד 

n«? יין jrnpofo, חייל oifi סען חאס 
 lit*♦ די ר«ײלס1§אד» p» •ייססעסירס

..גלחי•! יליאע1■

 ןײ ע;4»*ט/ןי״ yzmtל לצ* fit עןז>אוי*פ״
 דע• c • 1 פא״^־׳ט^יען 'י ס,י»ר

f* לאנוידסט״צע*  ry - א-•״ איז אכ- 
 אד צע- •״אי-טי דער אץ געי^־ען טירט

 יביגו ל£*} *f̂* ראכען װצניונג,
 ;»,-ײפ אדי •ינלט איז ס,fv* pi אדעי

געט^נע• ov׳oifvM יי״ז IW״m צי וױ
 גיפים, ני״על׳ס אץ אדער ̂ס״צטארונגי

 רע״ נ»לעכיפען 1צ 3VM אײנ/וימי דער
אפט- »״ז ואראירטײ^ען לידעזע  וױסע̂ג

 א:עױ »יז װעג דער א׳יו^לר״גו, ליפע
 או; לאגגער, א |1ײ לאנגזארצי א מהר

 רוסא»נד אין נאדצט װערען דערפאר
 ‘’4רעי גענעז v6MטיvיאfC ראדיחאי״ע

ע,1דע
V י״ W 'V 'ty אנעד וײט pe דעם 
 א״ס- גוט א איז רעי*ידע גענען לאטזי

•ראיוט״עצ. א P* נערענצנטע
 לאטױלײצע די געגען תאפוי יעי

 יױ טעלר דט געײען נארת איז גלחיס
 די אס1י יואטוי דעם fit »ינציחןנט אן

 ;ע• אױפנעדטעז ד׳אט ס^ועט-רעדיװנ
ננאל, ?ןינע דער גען

 צו פײנדלץי געני״יכען v* יןידכע די
 נײער דער אין סאױעטעךרעדרינ; דער

 חירכע •יאי^סלאװגע רי — ארדדג;
 דל וױ נוט »זױ גרינ״צײזסט״לן״עע) (די

 קירכע די »ידי^ע. די »ון קאטױלי״עע
 דורכ־ לעבט ױ רעאלציאגער, נעצם »יז

 אטאל פין פאדאורטײלען די »ױף אױס
 כיוז זי אז כמילא ױיס סט1א עס און

 ײאס אל״ז פאדחײאיגמן 1ייו פארהצרליכעו
אראל. געװען 1אי

ע די  סא- דער סון םיהרער •דאחט̂י
 קענעץ זײ אז פאר׳פטעוזען, װעט״רעדרוננ

 דע־ זיכען די נרעכען״ ניט קירכע די
 םארװאנד״ צו אונטעריאכען, iv זי מכער

 •אליטייעע די שון גצצייג א איז זי לען
 אנדערע די אין דאס 1»י ױ וױ חעחסעד,

 זײ איז דאס לענדעד. *"!*•עאי׳•?
 אנ- װאס כיאס געוױסער א איז געלונגען

 הערועענדער געװעזעגער דער נאלאמט
 •דאװאסיאװנע. די — קירכע רוסי׳טער

 דער־ געלונגען ניט אכעד די איז דאס
 קאטױלישער דער אגכאלאלנט װאס װײל

 װאס דערפאר, אפ״מר איז דאס פירכע•
 װעלט- א איז קורכע פאטױלי״פע די

 צע:־ נוט״אמאנוןירטען א סיט סאכט,
 קיר״ •ראװאסלאװנע די װעהרעגד טצה

לאקאל־רוסישע. א טעהרסטענס 1אי כע
 רע־ סאװעט די װאס צײט דער אי|
 קירכעך דאס סאנפיסהירט האט דרונג

 די האבען הונגעריגע, די םאר אײגצנםום
 א ארױסנעצײנט גײסטליכע האטױאיושע
 רוסי- די וױ וױדעדפטאנה מטארקערעז

 קאטויאײטע די אידישע. זײ און שץ
 ארויסגע- זיך האט עס וױ דיסטלוכע,

 זײ pM _ •ראצעס, דעם אױןי צימט
 — צוגעגעמןן, םרײוױלינ דאס חאבעז
 מיט םארביגדונג »ין נע׳פםאגען זײגען
 רוים. סיט זיך׳ פאר׳שטעהט און, •ױאצן

 נעשטיצט זיןי אױס, וױיזט חאכעז, זײ
 מײנונל׳ ״עםענטליכער דער אױף טעהר

im  po ,וױיזט דעם, אץ און װעלט 
הױפט־שילד. ז״ער נעלעגען ?,א אױס,

 באטקעװיטיפ װיהאר נענצראא חןר
אפעלירט האט ער אז צמענצבעז, חאט

I )» ' ׳ *« It*IP , p U II/) > *
 איבערגע״ןזריבןן ריז גע״ײם אין ״אט עי

/ ט*ט  po ׳:•טאנד^נלט ״עם פין ד
 לדייענ־ ■*אקוראר, נאר״עעןױפײפען דעם
 יואנטר״ עיגכטער אז זע^ר דאס איז ׳־*א

 עס לוען ^׳,אפ ׳אלט *עױא^יציאנערצד
 לאט באטלעיויטיט אז ארל, ן,יז *,זא

ט פאריטיל טיט זיןי  יע• א«;עגעבען. ד
 דעם pc איז דןי איז אז ע,גי>,

 לאנטר- *״,•*טאניפינלט :אי״״״עיױסטײצען
 רעלידע א איבעדהױפט -עדא״וציאגעל,

 א כײט פאלניגדיננ איז *עטעהט ײאס
 צענטראאיזירטעד איז נוט״ארגאניזירטער

 וזויפמ- די פון אײנע איז װאס לירכע,
עי פין ז״אען  איר״ סטי*טער,4,יטא6לא י

י*ענדער. לאטױל״טע די אין ניג;
 אי• קירבע׳ ייאטױאײצע די נעזי,ב צי

 פאר־ איהיע איבעדצודײסען כעדהױסט
ט בינרוגנען  װי געװארעז, איז רױם, פי

 טיק,4אי8׳עטאאטס' א אױס, זעיט עס
 חען דאס סאװעטעךרענירונג. דעד פון

 סאױעטען״רעי• די םארװאס ערקלעהדען
 יפטארק אזוי זיך חלדעלט װאס גיריננ,

עי צו  טאכט אין ײעלט א״סערעי י
 אבי לאפיטאליזם דעם iv דגחית ,,4אײע־־י

 פארבינ־ נעלנטערע איז ךיז ״טטעלען ‘צ
 לענדער, סטי^עי>,קאפיטא די טיט דונגען

 דעם אין םא־׳עקיטנ׳ט אז״ געױען איז
ײ דעם פין 4פאי באטחעיױטיט. ̂ג

 באל״עע־ דער אז פאר, איץי *עטע^ט
 האט אויסלאנדס״מיניסטער וױסטײעער

 געהץ אפי^ו פאל דעם צוליב נעעא^ט
 דאס װאס ■ויאען, מיט טעז4לאי מי׳חםה
 דער מיט אין& פראנלזרײף־ טיט הײסט

 האט ער װעלט, קאטױאיעער גאנצעי
 קרינ. צו •וילען איױסנערוםען םאקטי״ט

 צו ריזיקירט אפילו האט ט^יטיטערין
 עננ״ מיט דאך8דיאנדעלס־א דעם כרעכען

 אומ־ זעהר און ^ארפעז דעם כייט ייאנד
 נעגע־ האט ער װאס ענטפער, העפליכען

•ראטעסט. ענגלי׳עען דעם אויף בעז
 צו- םין ארױסגעהומעז ניט איז דאס

 האט ער זײט. זײז פון היציגקײט םיל
 און אויסגערעכענט זעהר געהאנדעלט

 סאריעטא־ גוט האט ער דיסלאמאטײט.
 אין נאנגעבעז װעט ער אױב אז נעז,
 ער װעט כאטקעװיטש, םון פאל דעם

 קאטײלי״שע די אז אנערלענען, דערמיט
 אײנםלוס דעם אױסער שטעהט קירכע

 איז זי אז רעגירוננ, רוסי׳טער ׳דער פרן
 רוים. םיט .צענטער, מיט׳ן פארבונדעז

 דערלאזען. נעקענט ניט ער האט דאס
 אין *יכות”כ צוױי ״דיץ ניט קענעז עס

לאנד. אײן
 דאס און פאלןסען, די זײנען דאס

 ערקלעהרוננ. אאגי״סע די זיך, דאכט איז,
 װענען נעהאנדעלט ױט זיר האט דא

 בלוט־פארגי- ווענען אדער טױט־שטרא^
 אנדעדיט. עפעס װעגעז נאר בכלל, סוננ

 א איצט געהערשט רוסלאיד אין װאלט
 קאפיטאליסטישע א אפילו אדער צאר,

 נע־ ניט זאך אזא צו װאאם רעפובאיק,
 צאר, א װאלט ער׳צטענס לופען. קענט
 נע״ מורא •אליטיהער, בורז^ואזע אדער
 רױמי- דער פיט אײנצורײסען דך האט
 — יא אפילו אויב און קירכע. שער

 אויכ^אנדס־ די א'ז פאפפט דער ׳װאלט
 אײג־ זיך געהאט מורא מיניסטערױפס

רעגירוננ. רוסײעער דער מיט צורײסעז
 רוסישע איצטינע די אבער װי אזױ
 איז פארהאסט, וױ סײ איז רעגירוננ

 נוט זעהר אי״עפעז, חוץ אינצידענט, דער
 נעגען ארויםצורוםעז נעהוטעז צו־נוץ
 דערן אין ״עטירוננ פײנדאיכע א איהר

װעלט. ״צײױאיזירמער״

פריהםארנען
בירעטײץ. םשרז פון

8

 אטהעם, דער פריש און לייב דאם וױיך
 — נאכמ דער סון נאך איינגעהילם

 :שםײכעד׳ט אץ טעלד שםאלצע דאש לעם
אויסגעװאבמ... שסראצען ס׳האבעץ
 פוינעל שװארצער א שװעבם און שװעבם

 — װעלם וױיטער פון אן ערשט קוםם —
 שנאבעל דעם גראבם און ייקט און «יקט

םעלד... וױיבען פרישען דעם אין
 איברים װייכע די זיך שםרעקען

 — אויםנעװעקט שטראהלען די פון
 דיםענט־טראפענם קלארע כױם און

באדעקמ... םעלד נאנצע דאם װערם
 ליארם, א מ*ט קינדער קוםען
 א*ם, פרעהליך שסרימעז ױנגען,
 פיםלאך םדמקע די םיט יאגען
ארום. פעלד וױיכען דעם אױף

 שםאלצע, דאם פעלד, דאם זיך בייזערם
 :פארדראם פאר אזש לייב דאם קנײםשם

 קינדער-פ״םלאך פלינקע די וו«ם
נראז... ױננע דאם איץ טרעטען

f t

f t

52555C655C555C
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 טעכדגלר ױניאן
פין באארד

דע*ארמכעגט. דרעס א,ין סקױרט דער
 איגטע־ אײניגע באקוכיען ר^בען כױר

 דיםטריקט רי םון גאיינט׳<ן רעסאנטע
 דער pc באארר רזשױגם םון סע^עדזשערם
iyj*opi0;p ,רערצעהקען װע?כע ױניאן 

 איםער רער םון ציפערען און פאק^ען פיט
ד אין ױגיאן־טעסיגקײט *עעהע^־ער ײ  ז

רעפארטמעגטם. רע
 טען געהכיט רעפארט װעילכען צו אבער

׳> םריהער זיך
 מענע־ דער למשל, פריזאמט, ברודער

 דעפארס־ ררעס און סקױרט פון דזשער
 צוגע־ און געפױילט :יט זיך האט סעגט,
 יל,0אפ מיט רעפארטען דריי גא-צע שיקט

דאטירט איז רעפארט אײן :פארגט װי
 צװייטער דער יאגואר, טען24 רעם אזש
 םון רריטער א און טען13 דעם מערץ —

 א:־ האט ער װאס צו טען.21 רעם מערץ
 און רעפארטען םיר אזױ זיך ביי געקריבען

 װײס *מאל, כױט אי״ע צונעשיקט אונז זײ
 בא* רעפארט יעדער װארים, גאט... איין

 כיאטערי־ גענוג זיך אין ענטהאלט זונדער
 צו און שרייבען צו האבען זאיען סיר אי

 אזעײ באקומען כדר װען הײנט !שרייבען
̂י־, כייט ררײ רעפארטײאך כע  וױי־ אבל

 ‘פרי זיןי װעלכען צו ׳ניט פשוט סיר סען
כאפען. צו הער

 גע־ גוטע א טאקע אונז עס ניט דאן
 אױןי איבערקלײבעריש. זײן צו לענענהייט

 לכישי, יאגואר, טען24 םון רעפארט דעם
ארט״ ״צו :אויבען םון אן סיר שרייבען

 זײט, א אן אפ גלייך איהם לייגען םיר און
 מיט פאק גאנצען א פארםאגט ער כאטש

 סאטעריאל. אינטערעסאנםען וױכטיגען
 די דאגה׳ז, ניט ריז רארפט איהר אבער

 זײן אױך װעלען רעפאיטען צװײ אגדערע
 וױכטײ גענרג זיך אין האבען זיי נענוג.

 װאס איבעי־צונעבען, מאטעריאל נען
 פאר א םארנעהמען צו נענוג זײן װא<ט
צייטונג. רער םון זײםען םויצע

 רע• פריזאפט׳ס אשטייגער נעהמט
 דעם אין םערץ. טען13 דעם פון פארט

 דער װאס רערצעהלט, ווערט רעפארט
 פון רעפאיטםענט״ דרעס און ״סקױרט
 יױ קלאוקסאכער פון׳רער באארד דד&וינם

 וױיסט <עצטען רעם אין געטאן האט ניאן
̂׳יק דרעסמאכער און  — יאיה גױ אין סטר

 דעם פון געװארען נעדוםען איז זועילכער
 דרעס און װײסט רעד םון באארד דזשױנט

 ססרײק יענער זיך דאכט אינרוסטריע.
 אגדער אן םון גאר געװארען גערוםען איז

 פריזאםט׳ס בױדער ביזי װי אבער ױניאן,
! םטרײק מיט׳ן געװארען עס איז אםיס

 אםיס רער אז ׳ניט אבער םײנט דאס
 קלאוסמא״ דער פון באארד דזמוינט םון

 אוםגעבעטענערהײד זיך האט ױניאן כער
 דרעס־ און װײסט דער אין סישען גענומען
 אפיס דער אז סיינט, דאם ;ױניאז סאכער

 דרעס די מיט בלויז םאז צו געהאם האם
 קאנטרא̂י אוגטער׳ן שטעהען װאס #שעפער

 קילאוסמאכער דער םון באארד דזשוינט םח
 וועט ״מיר גילויבעז דעם, װענעז אןן ױניאן.

 װארט דאס נעבען צו בעסטע דאס זײן
̂ײן, פריזאםט׳ען כרודער  הייסט, דאס אי

 ער װאס װארט, אין װארט איבערנעבען
 רע־ דערמאנטען רעם אין דעם װעגען זאגט

: אנדערעס צײישען זאגט ער פארט.
 װען םעברואר, טען7 דעם ״םיטײאה

 און װײסט די פון באארר דזשוינט דער
 גע־ א רערקילערט האט ױניאן דרעסמאכער

 אפנעשטעלט אויך האבען סטרײס, נעראל
 צאיל, אין 199 שעפער, דרעס ע ל א זיך

 אםים. דעם םרן האנטראלירט װערען װאס
 זיך האבען שעפער די פון ארבײטער די

 טע2 טעמפעיל, ילײבאר אין פארזאמעלט
 גע־ זײנען און סטריט טע14 און עװענױ

אםיס. דעם pc אויפזיכט רי אונטער װען
 ס&רײק דער װי נאכדעם טעג ״צװײ

 שוין מיר האבען געווארען, נערוםען איז
 בײ איז סעסעילםענטס מאכען אנגעפאנגען

 סטרײס םון װאך ערשטע די פון ענרע די
 שע- 117 געסעטעלט געײעז שויז זײנען

 זײגען סעטעלמענטס דיזע אלע pn ׳פער
 פון באזים אוים׳ן געװארען געמאכט

א א ו ו  רי םיז 37 אין ט. י י ב ר ך־
 אײ־ װאך pc געארבײט מען האס שעפער

 ביז האבען אנרערע די סטרייס, דעם רער
 שםײן׳/ םון געארבײט סעטעלםענט דעם

* * *
 עס װאס אבער גוט. אזוי וױיט, אזוי

 רע־ דעם אין דערצעהלט װײטער װערט
 רי װאס איז, עס שלעכמ װי צײגט פארם,
 אוג־ זײנען יארס נױ םון שעפער ררעס
 דזש. באזונדערע צװײ פון קאגטראיל טער׳ן

 ברודער װאם הערט אדרבא, באארדס.
וױיצזער: דערצעהלט פריזאמט
 דזש. דער האט פעברואר טען21 ״דעם

 יױ ררעסכמכער און װײסט די פון באארר
i םיט אגרימענם אן געשלאסען ניאן n 

 *40 א םאר אםם׳ן םאנוםעהטשורערס
 שטיס־ א אויוי ארבייטס־ײאר שטונדיגמ

 םע־ װײטערדינע די און סיםטעם. ארבײט
 געםוזמ אויר שוין מעז האט טעלמענטם

באוים״. זעילבען דעם אויח מאכען
 ״נערעכטיג־ דער םון לעזער די םאר

 רי דערסלעהרען צו איבערינ איז גןײט״*
עםייכמ לעצםע די םיז באדײםומ םויע

דזשאיגט פון אפיסעם די אץ £
װניאן קלאוקמאכער דער

רעפארטעה כט;;ז » פץ

 הא־ טיר װאס רעפארט, דעפ פון װערטער
ציטירט. בען

 אי־ רעפאיט דעם אין װערט װײטער
 דעם םון אײנצעידױיטען רי בערגעגעבען

: םאלגט װי סטרײק
 שע״ 199 ארונטער זײנען סטר״ק אין

פער.
 ארוג־ נאכדעם האט שעפער 19 נאך

 ׳H?S* סטרײמ*סאמיטע. די טעדגעגומען
שעפעי. 218 צוזאםען

 נע־ אפיס דער האט סעטעיםענטס
 מאנױ איגדעפענדענט 151 מיט מאכט

 צוזא־ שעפער, אסס׳ן 40 און םעקטשורער
שעפער. lJfl איזא, ׳כען

 באשעפטיגט װערען שעפער דיזע אין
 װי הילאסיפיצירט ארב״טער, 2,955
פי־ <)50 אפערײטארס, 1,240 : םאלגט

 ביילדונג, די איז װײזע *וטגאיקליכער
 ניט באזיצע;, ארבײטער־םאסען די װאס

 די כאטיאכט אין געהרענדיג גענוג,
 צו פאר שטעהט זײ װאס פראבאעטען,

 אין דיגען םראםעסיאנאלען די לייזען.
 בא־ זײ אפ. בעסער שױן הינדכמ דער

 ראס און ביידונג, בעסערע א ?ומען
 רי לײזען צו כעגאיך זײ פאר כיאכט

 אױף פאר, שטעהט זיי װאס פראבאעכען
שטײגעי. איגםעאיגענטען כיעהר א

אײדעי, פעהאט, ארבײטער״סאסעז די
 פאאען םיאע אין און וױסען, גױטיגע דאס

 שװערען א פיהרען צו אויס זײ קוםט
 אעבען, םאר׳ן פלחםה דער אין קאםף,

 שטרײט א אין םארעיהעלט דיגעז זײ װאו
 זײנען זײ װעאכע פיט פראבאעמען, פיט
 װעני; אזױ פוגקט באקאגט. גענוג ניט

 די םון וױרהונג די אױך זײ פארשמלהען
 פאייטישע און סאציאלע עיזא^אגױש̂ע

 וחגא״ מיט געזעילשאפם, דער אין געזעצען
■נים. אל פנים אםט דך באגענענען זײ כע

ביא־ די איז ביידוננ פריװאטע דאס
 די *ין איצט באקוםט מען װאס דונג

 די םאר גיט ברײט סקוהאס, פאבאיה
 זיײ םיאע די פארשטעהן צו ארבײטער

 שטע־ עס װאס פראכאעמען, די םון טען
 עס אעכען. אין ארבײטער די פאר הען
 אר־ די אױכ דאס מעגאיך, שטארה איז

 בי<דו:ג אזא װעאען אסאא װעאען כײטער
 ער״ מעהר םים קאגעז צו כדי באזיצעז,

 װאס פראבאעמען, שװערע די אײזען םאאנ
 ?עהן דארםען זײ װעאעז םאר, זײ שטעהעז

 אוי״ ביאדונג םארט אנדער אן באקומען צו
 װען װארים, סקואס. פאבאיק רי סער

 וועיען זאיען סקואס פאבאיק די אפיאו
 װאס ערציהונג, מין אזא סינרער די נעכען

 באגרײ• צו םאכען סעגליך זײ םאר זאא
 און עקאנאםישע אינדוסטריעאע, די םען

 די װאאטען — םראבאעמען, םאאיטישע
 גאר דאס גןיגדער ױננע די םוז מוחות

 נאך װאאט עס ;באגרײפען געסאנט ניט
 אנדער אן האבען צו געװען נויטינ א<לץ

 םאר פאסען זיך 5זאי װאס ביאדוננ, סארט
דערװאקסענע. די םון םוחות רי

איז, הײנט צושטאנד אםת׳ער דער
 װײדזש־ארבײטער, צאהא גרויסע די דאם
 אינדוסטריע דער אין ארײן הומען װאס
 די פון םיטגאידעד די דאן װערען אח

 פון װעניג נאנץ באזיצען טרײדײוניאנס,
Dm נויטיג איז װאס װיסען, פראקטישען 
 פעהאט oy ;פראדוצירער אלס זײ םאר

 אויסצונו־ ־וױ וױסעז פראטטישע דאס זײ
 ארגאניזאציע, דער דורך. םאכט זײער צען
 זײער פארבעסערען צו געהעריג װי אום

נעזעאשאפט. דער איז לאנע
 אין װיסען, םראקטישע דאס אחוץ און
 אויס־ זיך נויטיגען ארכײטער די װעלכען

 פילע זיך נויטיגען לאגע, זײער צובעסערען
 בעסערער^ארשטענד״ א אין אויך זײ םון
 אכת דער אלגעמײן. אין קולטור פון נים
 ארבײ־ רי זיך נויטיגעז דעם אין דאס איז,
 אנדערע די םון מענשען די װי מעהר טער

ײי קלאסען. געזעלשאפטליכע  נױמיגעז ז
 דער pn אײנםלום גוםעז דעם אין זיך

 װײ־ אזוי און םוזיה קונסט, צימעראטור,
 קלא־ אנדערמ די װי םעהר אםשר מער,
 אײנסונפטען, זײערע דורך װעלכע, ״סעז

באקוםען. לײנט אלץ דאס סאנעז
 זיך האבעז צײט לעצטער דער אין
 גע־ האבעז װאס די, םון םאנכמ נעםונען

 האבען װעלכע בילדונג, העכערע א נאסען
 דאס ארבײטער, די העלםען נענוםען זיך

 םעהר אביסעל באסומען זאלען זײ אױך
 װײ הולמורע״צען און פראקטישעז דעם םון

 האבעז םענשען דיזע אגער סען.
לי באשםינממ, צו ראל די נענוםעז זיך מ

 רם,1ררײ* 400 יןאט^רם, 200 נישערס,
m און #רעסערס 350 t ) 'H |1י 115

קליגערס׳/
 מיט אױ© ױך צײכעגט רע*ארט דער

 אינטערעסאגטע סך א
I דר סיר <ןןנמן אלע אױף ניט  Ip״• 

 •01K א נעומן אבער װאלט dv שטעתן.
 וױ סטאטיסטיל, די פארנ^צומחן רעכט
H ר' pfi ארנײטער די אזױ tW ftw m 

צו די לױט אײמעטײיט, װעיען
 צן״ דזר אט באאאמען. "1 װעיכע

:טעי
 ־ םון ; 75 ,1 יאיןאל פון כיטגלירער

 ;21 — 9 לאקאל פון ; 50 — 3 לאקאל
 11 יאלווי pc ;200 — 10 יאקאא פון
 PC ;10 — 17 לאסאל סון ;36 —

 ;1 — 21 יאלאל פון ;3 — 20 יאקאי
 23 לאקאל פון ; 480 — 22 ראהאי םון

 פון ;7 — 25 לאקאר פון ;1410
 — 48 לא<ן#ל םון ; 272 — 35 לאקאי

לא״ סין ;10 — 00 יאקאי םון ;210

 קריגען דארםען *רבײטער רי בילדונג כע
 גילדומ די אופן װעלכען אויף אויך און
 דך האכען וײ ײעיען. געגעבען די זאל

 כרידעד/ ״עיטערע די אלס אױסגעשיייט
 װעל* אמ סאלגען תמיד דארף מעז װעלכע

 דעם פאר לויכען און דאניןען דארןי רען כע
 אין געגוסען האבען די װאס איגטערעס,

נעבאך! ארכ״טער, אריכיע די
 כיל• דא^גע די אט p& װײניגע גא;ץ

 ארביײ די צװישען דוגג״םארשפרײטער
 וואר״ גרױסע n אגערקענט האנען טער

 T* װעלמן ארבײטער די אױב דאס הייט,
 ניט יזיעער די װעט אלײן, העלםען ניט

 אדנ גוט, אזױ «ונקט דאס און העלפען,
 געהםען ניט דך װעלמן ארבײטעד די

 װאס בילדוננ, דער מיט פארזאמען אלײן
 טאן דט קיעעד דאם װעט רארםען, זײ

 וױסען, דעם pc סך א *נב, זײ. פאר
 דך נױםיגען ארכײטער די װעלכען אין

 דורך נאר באקומען די קאנען שטארק,
ערםאהרוננ. •ערוענליכער

 אין שטריכען שעהנסטע די םון אײגער
 נעוױס איז כאוועגומ טרײד־ױניאן דער

 עדיױןײשאנאי רער pc ענטוױקלונג די
 באװאוסט־ צום קוםמן דאס ;טעטיגקײט

 האכען זײ דארפען נאר גיט דאס זײן,
 כאותגוננ, עדױקײשאגאל אײגענע זײער

 <ןאפ«ע- אױך ?ײנען זײ דאס זאנדערן
 וײ דאס אכצוםיהייעז, אלײן דאס טענט
 צו דירעסטירעה צו םעהיג ?ײגען אלײן

 װאס לערער, פראסעסיאנעלע די אנװײזען
 בילדוגג סארט װעלכען אן, שטעלעז זײ
 קא• לערער דיוע דארםען. ארב^יטער רי

 ילאגצז די זיר אויו״ געטע? מעהר ניט נען
 זאנען, צו אזױ דין, און אויט^דימעט

לערנען. בײם דיקטאטארס די
 װעלכמ ײניאנס, אינטזןרנעשאנאל די
 םאנאנחנרצױ •יאנערען די געותן זײנען

 ארבײטער״בילדומ םון םלאם דעם בלאוען
 די אונטערגוםען חאכען אםעריסע, אין

 ויײ ארכײט. לויבענסװערטע נויטינסםע,
 אויוי װערען אנעריןעגם דארוי ארבייס עו

 םון רעזולטאט דער ארט. העכסטען דעם
 און ערסארונג, און אנשטרענגונגען זײערע

 אמערי־ די םון םיטוױרקוננ אקטיװע רי
 אר״ m איז, לײבאר, אװ םעדערײשאן הען

 אויםנע״ לאנד, אין דא בײטער־ביצדוננ
 םרײד״יוגײ די pc רעגולירט און האלטען

װירסליכקײט. א געװארען איז• אנס,
 תאנצעגט״ זיר האט באװענוננ דיזע

 כיױ עדמקײשאן די^װאירקערס אין רירט
 ױני־ די װעלכער דורך אמעריקא״ אװ רא

 מיכד און הילף די באהוםען קענען אנס
 זײ וועלמ אין לערעד, די פון װירקונג
זיך. נויטיגען

 טרימ ערשטער דער איז אמאגיזאציע
 איז דאס װײדזש־ארבײטער. די פון

 פאראיײ װײל אנפאגנ. דער בלויז אבער
 דעפ אין ארבײטער־בילדוננ, אהן ניגונג
 נאך איז ײארט, פון זין אמת׳ען פולעז,
 פולשטעגדינע א אהן גענוג. ניט װײט

 די גים לאנעז טעםיגקײם עדױהײשאנאל
 צוםערטיגען ויך נעהעריג װי ארבײטער

 אוי&גאבע, שװערער נרויסער, דער םאר
 אוסגע״ אינדוסםריעלע די אפצושאסען
 און נעזעלשאםם דער אין רעכטיגוןײמ

 סדדגה העכערער א י1אוי אויםצוהויבען
 ארבײ־ די םון לעבעגס־סםאגדארד דעם

 ביל* און ?רםאהרומ םים טער*מאסען.
 ׳ארנאניזאצת שמארמער א דורך דוגג,

 דורכ־ ויכערקײם סים ארבײטמר די וועלען
 אויםגזד אויטנעברױזמ^ די ברארזשעז
 •אליםישע און אינדוסםוײעמ שמורמטע
 n דעתרײמן וועלען זײ ביז מואליעס,

jo\ נערעכגסר םעהר א סון ברענען w

j fi — w  w jp  h i )1 0 4 - s o^
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a ר«ר n  f ii v t i v m ,̂ים־ס
t ייײד i t  m m  i n  n w*, 
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in  vm nw m  p m יי *rv w n

t | » « n w ,פר«*׳ײ, םניימון )«>n 
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w ז#גט — jiy««יי פיוימ׳ור, a n  i n 
— tnונ׳נן ptam פיץ d«i i זיי v  m in• 

am ו• די פון ׳נן86נ« *ון װ»ױל *ום« 
trvh ויר האנען נ׳יט״ר, im l װ» 

ן סטיײפ ג^נ׳ן *רנ״ט דער י  •iv יי י
ו«ו,

« « •
p רײםט ׳אוין, ריר וײמן v פ»רט>ן 

 1ח<»נ«נדי — ר׳נוןורט וװױיט׳גן סיט׳ן
8 «\ovnv o nנ׳ולייגט» g ig »ך זײ  דיי

 IV8 טוט װ*ם אנער <ו:ס»נג... נייס
1 דריו׳ןן מ־ט׳ן

in רןו^רט, דריטער Dgii ר«• איז 
an טירט  rm ,י דט איז מט׳ןן *n 
trig* פון g ,ייז דאם סטרייק k pir 

Digan םון PM ig’;v m 
o'cg on פון «״ט אין ig ,inna,| וױ 

i n ׳)וטייג׳ד *gjmg^iMig iy  »*« , v 
 j׳jn’׳*iga די no חנר םך דעס סיט

̂מ* e'ag an ויינ«ן egn ײנטם,5ק  na 
 H:׳gii «טלירן i*c ingnw *ט׳ננדןט

f m און «״ט, vi'lrvw״ iga i1gi* 
 װאו חײגט .rg>g חינעען g נעחמ׳נז
 ,igo |«g 1טא rgi• 1םי אזױ ס«ן נעחסט

}'*וײטינג 1נור« *יין *ין
e ר«ם אויך ,giig ניײנט, עס ig in 

g |yj” l«»g| « .ז״ט gt> דין עם g 
 1װ״טע •ריזיםט 1נתדע ־me װאמוננ

»g |ygig«»i ז״נע ׳*ײוען *ו אוס  *r״
 ogi יזאמט1» נרווןו אונז <gt װײז.
Iga ז״ן. רוחי
trn jib דאלן״טאלן דער  ong. .כמארד

in איחר, ז«חט n a ימי• סעמועי>• 
i ,1םוט« tvrw m  in סיו on •;דאו 
 ױניאו, lyaoapigip in פון o'eg טאין
 — נעסעמ Pay on אנט0¥נ ׳עוין האט

iy אונז חאט op'iryry טאyp א״ן בלויז 
tnyoraa igp iy ...iyag ,oigtn פאר 

*m i •דרײ uanyjigB *ig»yi in 
”iB 17 הנ< םף o״iy*” r y*yBאון ׳ 
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1*§ iyo3 in,יל ogi ,ניס דייסס p״i 
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trnr mgii און oy דסרימר איז l” p 
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Ig'jv in  pc ipaaia.
ogi ,איז gilg, נ*נז ngi ■inyip 
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yoל B,a ,i  pc־oo:,»yi״.oyo” P yoyo 
oy זיך ױילס ivo'ii, 3 י1 011װאig”־ 

iyagn ivo ניט *y«g P'liv oagpya 
aia iy i iv inim olyop)״og pm j

ig» g יז1לno lyagma ,i 3 זיינעז
םי>

a poTD iy i ,,a״n* Dpa טיימל 
 iy .lyp’ro « ingnya oagiyug איז

ogn ניט oagpya וחד חגאינםםיינמם 
m, װײל ogn oy זין־ ,lyi'nyao'na 

in  ogi איו םיגיעער pmya אבותז^ד 
gp on pc• םא־ .tyogago to
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 די פון קאונסיל דיםטױקט א
 לאקאלס אינטערנעשאנאל

באסטאן אין
)1 זײט פון (שלוס

 דיסםריקט אין ב*ארד. דזש^ינט א םון
 ס0וי יל*קאלס די אר״ן נעהען ?אונסיל

 דער םון כאארד תשאינט איז ז״גען
 און וױיסט דער 4ױגיןי וקמאכער0קל

 ר״נ- דער און 49 לאקאל דרעס׳מאכער
 דיססריקט דער .7 לאקא< קאוט־מאכער

 סע־ דער אונטער זײן װמט קאוגסיל
 *7300 װ״ס־^רעזידעגס פון נעדזשמעגס

 מיי ישרא^ פון מיםהילף דער סיט סאז
 און ,49 ק*ל0ל pc מענעתשער װיז,

 דזשאינט פון מעגעדזשער צדיקעה א.
 40ױני קלאוק־םאכער דער פון ארד0ב

 בדאכט1סא האם זינסאן •רעדדעגט
 ל-0יד,0 םע;, גיזי ר0• א 10סם0כ אין

 »רד0כ דזשאינט סיט׳ן סיטינגען טענדיכ
 די םון באארדס מקזעקוטױו די מיט און

קאלס.0ל
 אדרע- ער האט אװענד דאנערשטאנ

 די פון מאם״םיטינג גרויסעז א סירט
 -0ל אינטערנעשאנאל די פון מיםגלידער

 אויםגענוסען איז ער װעלכען אויף האלס
ענטודאזם. גױיס מיט געװארען
 םאמעקוםען איז 'םיטיגג דעם אױף

 סצעגע. א״נדרוקסםולע מערקװירדיג א
 אעעגאננעז, שוין איז סיםיגג דער װען
 אלס ifoyjfo װ״ס־ידעדדענט סים

 ל0ד. איז אר״גטארשירם ט0ה םשערמאז,
 דעם סון םיטגלידערשאפט אנצע3 די

 דיג37ב73ר7איב ,12 קאל0ל פיעסער
 בוקעט ם73שעד. א מאן3זי ידעזידענט

 אין ארױסגערוסעז ט0ה דאס באומעז.
 שטורס־ א און 3ײסטערונ3נא רויס3 ל0ה
 אין איז 3מיטינ דער וז.0אפל ען3די
 םו?יאס-3ע העכסם א געווען עםײן3איל

 איין באקוםען ם0ה מאז3זי און טישער
צוױיםער. דער ך0נ #וואציע

 לעזער די װעלען דעם װעגען מעוזר
 א אין ילאץ, צוױיטען א אויןי ן7עפינ3

 40סט0ב םון נדענץ01רס0ק סיעציעלער
 ״נע- נוםער דעם אין געדרוקט איז וואס

רעכםיגקײם״״.

 אין בעאמטע ®אר וואהלען די
 ױניאן, םאמפעל־מאכער דער

אל ק א 3 ל

)I *ייס no (שמס
 דעם פון באאםטע אלע די פאר װאהלען ד•

יאקאל.
 באזוכט ים3 געװען 1אי נ3םיטי דער

 די אויך ווי ילעםקאװימש, ברודער אוז
 זייינען קאל0ל דעם םון באאםטע אנדערע

ענטוזיאזם. םיט רעז0עװ3 ערוועהלט
רי<1א םען10 דע׳ם ט,3אווע 30סם3די

 סון [0אינסטאלײש די קומעז7רנ0ם איז
 לאקאל. דעם םון כאאמםע ערוועהלםע די

 ׳73B0 איז אינסםאליישאךמיטינג דער
 ל0־ד»3םיטינ דעם איז רעז0^וי3 האלםעץ

 וק-0קל דער פון הײם אײגענער דער םון
 לעקסינג־ <&רנער אױם׳ז [,0י3ױ םאכער

ססרים. מע25 איז עווענױ [00
 אײננע־ ז״נען ן0אינםסאל״ש דער צו
 און זיגמאן ט3■רעזידע רען0װ73 יאדען

 רנע־1אינם* דער סון ף0באר סעקרעטער
 ער3לאנ װסקי,0ק3פי ,3בער3םיי נא<0ש

 הויפט־באאמםע די — וױםש,0ל1קא און
 וקםא־0קל דער םון גאארד ם3ד?שױ םון

 םע־ דיסםריקט אלע די און [,0י3ױ כער
ארד.0ב דזשוינט םון דזשערס73

 סיט נעהמען איצט זיך וועט 3 סא<0ל
 דעם באפעסםיגע[ צו ענערגיע ״םער3בא א
קאי.0י
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ה ע ס ע ר פ
ד th איי,- בעטעל כד־ י  זאי״ט א
 ׳אוי;ען סשענע כ*יט דעטער דיזען צייענעז
 אײער פא־־רויטען צ• קוטען כייר װארים
געזוגט.

 וױיער״ די דאה וױסען, זאי־ט איהד
 בי• און װעי־װעט •״עסען צו ברעםיסר

 גע־ יעצט ביז ה*בען to װאס ייװײע
 :עטאכט זײגען יעעפער, יי םאי מאכט

 כיאשינען די װען דאס ׳אזוי געװא״ען
 כייט טען באניסט וױיער די אריין זעצעז

 כייט צו קיעפט כיען און צעטענט סך א
 ארױס״ :*ט s*t וױיע־ יד אים רייװעגט, א

צוריל,. קריכען
 א םין געניאכט איז צעסענט דיזעי
 א זעהר באזיצט ײאס •טטאוי ברענענדע

 פארעט איהר װען און געריד, עװע-ען
 איי־ הייסען כייט אין װאסער כייט ראס
 איץ גערוך דער ארײן אײר געדזט זען,

ך קע; װאס הארצעז, ״טעד־ זיין א״
•T>

 אוגזעד פיז א־בײטע־ פייזע ז*נא־־
 האר״ן־ א אױף באקיאגט זיך האבען ש*פ

 דאיד א pc אונטעדזוכוננ אן שװאבלוייט.
 שטארקײט די ד$ס געצײגט, האט ם*ר

 און הארץ דאס יטאדט צעטענט דעם םון
 רוםען ארבײטער אונזערע אדיגעז. די

״קאנסאספיזי״אדברעטיאר/ א; ד*ש
 גענוכיען צייט ילעצטע די האבען כױר

 אויף וױיער־ברעטראך די צוקצאפען
 האלץ יערע נא־ הארץ. שטיקער פראסטע

 און פעך, צאחי געוױסע א זץ־ אין ראט
 םון צעםענט די צעװאריכיט איהר װען
 איז הארו, די און וױיער־ברעטעצ דער
 גע־ אײער פאר שעדריך זעדזר נערוך דער
 שװערע געאפערט האבען טיר !זונט
 געםינען זאיען זײ סעכאניקער צו געלט

 וױיער־ברעטעיל א טאכען צו טיטעיל א
 עס אבער האיץ, אקן און צעכיענט אלן
אײסצוארבײטען. שװער זע־ר געװען איז

אנזאגע; אײך מיר קענען יעצט אנער
 יעצ;/ האבען מ*ר דאס שסחה, גרויסע א

 װײ־ א אױוי פעטענט נײעם א כאקוכיען
 קײן און צעסענט קײן װאס ער־ברעטעצ,

 — דערצו געברױכט ניט װערט האאץ
 ילײ- סאדס אזא ערפונדען האבעז מיר

 און קופער, םון געכיאכט איז װאס ווענט,
 װאס מאיטינעז, אײנגעפיקסט האבען מיד

 קױ רי צו ברעטעיל װײער די טיטעפעךצו
 זעהד ארויס קומט עס און פעײ^יױוענט

 האר־ אין געזוגט א — ציכטינ אוץ גוט
!צען

 און װייך זײנען װײער־ברעטלאך די
 די און ׳װי< פיען ־װי בויגען זײ סען םען

 אנ־ םונט 2 נאר װענט סײז נךעסטע
 16 װענען האלץ שטיסער די װאס שטאם
 צו־ די באװאונדערען װעט איהר םונט.

 פעטענט, נײעם אינזער פון פדידענהײט
 צײנ^ דער םון װאונדער א איז וועלכער

 דאס שטארה, אזוי דאס איז דערצו און
 pu ברעטילאך 10 איבערילעבעז העז עס

 אן אײך געבען סיר סטײל. אילםען דעם
 אר* אײער פון אראפ װארפט — עצה

 ברע־ הילצערנע שװערע די בײטס־טיש
 שמוציגע, די אראפ אויך װארםט טער.

 עקעלט עס װעילכע לײװענט, םארפעכטע
 אײן אין שרײט נעטען. צו האנד אין
 טיט גידער !ו&יהאי די מיט ״נידער : סרל
״,לײװענט! נעפעכטע ךי

 א שאפ אין אײך בײ דאף מען אויב
 װעילײעט, פרעסען צו ־וױיער־ברעטעל

 נײ- אונזער רופט ביליװײע, אדער פילאש
 די מיט ילײװענט קופערנע די פעטע:ט עם

שטיצעס.
 דע־ און פרעסער א<יג א'ין י^אדעז טיר
 זײ באסעס, אײערע אױך װי זײנערס,

 װאונ־ נײעם אונזער זעהען קומען זאלען
 װע<־ װײער־ברעטעא, פעטענט דעדבאדען

 דעם הארצען אין נעזונט א זײן װעט כער
 אײער פאסעט אין געזונט איז פרעסער

 םון מײערער ניט קאסט עס װײיל באס,
שמאםעס. אלטע רי

 די אין נעװארען אנערקענט איז עס
 די פאר יארק נױ פון שעפער נרעסטע
געװען. װען איז װאס ברעטילאך, בעסםע
 םלאש אמעריהען די בײ מותומען צו

 123 סאםפאני, םיעסבארד װעיװעט און
 טעיעםאן יארק. גױ עװענױ, פינפטע
.2220 אשלאנד

 לעטער דיזען גיט פרײנײיך, ביטע
באס. אײער צו

אדװ.

ן ײן ן ל ו ר א ע ײ ־ פ נ  אי

ס נ ע ר שו
פינקעלשטײן סאדא טיס

 Dip גןצאוסמאכער די צו אפעיצירם
 דארםען זײ אייב

 אינשורענס ודעלכע אירגעגד
 דעם אױױ ווענדען זיך זײ זאאען

:אדרעם םאלנעגדעז
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שא#*טשערמאן פרעזענטירען
 •y>H ד׳ןי פון רעד«וסט#ו װערטער
 דיוע דרוהען «ו ניטע !רענטיניױיט״
 «וייטו« וױרדינע אונזער אין אנאנםטענט

״נערעכט־גמייט׳/
 און ה«ופר*ן םון זורנייטער רי ר־ר,
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ŷ 9 7 ורr̂סyי 9B9 ytM♦• «נט9נע yj•••׳

tyi ווו •̂ •r r•,»,‘צyי f'VHMto.i•‘ 
9 'uy&ia9 יז «y:y0 ,iyi’9 yo9יויוו6 אוז י 

lf)Mf וײיסט 7 ןןװפרןו |•1(19ו1י9• שיי*י 
r*9 \n'i w י9#ח^ 19 א^ר i r D ײ•9יזײ 

7>ס>נט9יײ V’9 ips'i yיyנדuynnyn 9 מי

9ױר2 ^אבליסיטי אידישע
iv ראוע (1• װןוי••• ttitr

119 ין-י«י?ירט ענ}י^א^1? ון9י
צוזי• סױרקויאדס יו9 נריוי יס1

»ng n איו l t i r i r  ŷ g<
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ס סײצאדס נאתמגס .101 מר  יונ• ^יר

ניל• ״30 גילייססר 3 1090 — |0י
#סד ר,90*י

 24 — יתיאו מייקערס ריעפאום .109
J9P י/09נ»י0ס ס»״ (ולנסול■

 דחנססייסערס אח וױיסס לײדיס .108
 ײ«על0 640 *זל/09* לײמר — |0(י1♦
^9 09ל ײ.״9 ל.90 3נדז׳יז

 164 — יוניאן םײצארס צײדיעס .104
קי״ 30ס •״ *.״0 ו9װא׳יינג* װ״ יי
יילל. ,01

 ״’ביי® .9 925 — ן0ױני קאםערס .110
vfo ,.מד. ר,0ב*לסים סס

 ױנ״ סײסערס רײגקאוס קצױויאנד .111
 נילדיגג, ר9סוסירי 805 — י»ן

.9 קלױולינד,
 יוד וףוירקעויס גארםענם צײדיעס .112

©״ ס*. *רסװ־ •ריגס 37 — יאן
J9P ל97*י10ס י
1J3• יונ־ װןירקערס נארםענם לייריעם 

םיינט סם״ »ע212 723 — יא|
•. j ױערנא!,

 דנ״ ריייןערס רײנהאוט ענד ראנער .114
2030 — r r יײסיז, ם̂■ »ירי 

מיסמנסין.
J ig ,ווחיינ^ אוז דד׳זםםײקערם װ״סם 

 נר**י 843*45 — ם״קערם נודם
ח״• j נו»רמ, ,48 י• ס».,

 ױנ* װאירקערס נארםענם ל״ריעם 018
1117 — f r קלינ**(, עװ, קעיז

4»״»יא
ױניאז, םיילןרם ליידיזס סאסםאם .120

j .י
123. ^ovn מנ״ װאירקערס גארםענס 

 ז9םערס9י ס*., םעיז J 74 — יאן
j דד.■

 אד ענר םיסערפ נארמענם לײריס .124
 -no ססס — ײארחערס םערײשאז

^ |90 רד,9ב*י*וי װיל*ו מ ס צי :* .Sop זי
132 ־- יױ-יאז סײלארס לײדיעס .126

סז ל״ םי מ װיםדי, סס^ ז OOP גרמ
 ססיל־ 48 — ײניסז הצסויומײקערס 127

רל. ווסםער I9P ,in לו o fc fo o.
ס .129 או ק מ י ס ר ר ע ײז אן פי 84 — ײני

jy ,9ריי-ם9* .״00 בעוועדלי p 
 סײיעס* גארכמנס ײאס%יי ריסײל .131

ם־סדמיי, *יס■ 175 — ײניאז צײם

נאנק נעשאנאל ריװער איסס
ױי, 680 מ * ר ו ג טי. רק9י ד סי

אינטערעסט ספעשעי א,-ף ט$גאט יעדען געטטחיט װערט ײיגטעדעפט
א־אונטפ. סיװױנג און

אנכענוםען. פארגעדנען טים fjny,״‘ דעפאדטפ קיימץ
איצט אקאונט אײער עפענט

ץי ט סי ד * # ע ש ד חמכאר״ און $5X(0 נאקכ
װעיט. דער פון טײיען איע אין נע׳טיקם ױערט געים

 אר־ דער אי« כיזנעס״ ״טיטע אונזערע ניגען םיר װ*ס נאחאנייונג די
כיזנעס.״ אוגזער,נײע סון װאקפןןן ®םענדיגען פאר׳ן גוםעגט

ר ע י י ט ס ם י ט נ ע ד
—  *  m m m a m m a a A aj

א״ער כײ ר,אםט, װעלכען אירנענד אהן צ״חן, א״ערע עליאגזידיט
א־ן דענטיםט א־־נענעם

ן א י נ ס ױ ל ע ר ה ע ט נ ע ס

ע־ דיי ד
י. נ. םטױט, וטע7 איסט 131

 אין האם סענטער העלטה ױניאן דעם פון דעפארמםענט ענטאל
/lf יאהד j םון נדטגלידער חײםט, דאס ארבײטער, 10,000 געדינט 
דעפארטמענם דענטאל דער פאםיליעם. זייערע און י. וו. ג. ל. א. דער

דינען צו אױםנע׳שטאםעם איז
פאםיליעס זײערע און ץניאן דער «ן פדטנליד יעדען

ר ע י י א איז סענטער העלט ױניאן פון דעפארטמענט דענטאל דער
 לויט גערעכענם װערען ארכײם דער פאר פרײזען די ט. ס י ם נ ע ד

פראפיט. װעלכןןן איתענד אהן קאסם, דעס
 א םײנם הײנם, צאהן א אין לעכעלע ?לײן א זינען, אין האם
אױפצוםארגענם. צאהן ׳בלעכטער
אװענט. אוחר 8 ב־ז פריה דער אין 10 םון טענל־ך :דט׳נדען אפיס

n z v: נאננדטאנ. 5 ניז פריה דער א-ן 10 פין

םון דעדינעדס

מו ױ ר ר פ ע ד ײ ל ן ה ע ד ע ז ו $ ו ם ס נ מ ל ו א פ

!״חיען אוו מענער ״אר םךאסע״אן נוטע א
 םיסעם פרױען, פאי דעזײניננ אין
 קורם, א קלײדער קינדערשע און
 באל• א םײנם סקול םיםשעל אין

 גרויםע א אין פאזישאן דינע
געחאלט.

 נאדמענט אװ סקוהל םיםשעל די
 נר״״ טייקיננ, ועםערן מזײניננ׳

 קל״• סרויען פאר םיםיננ און דיננ
 יאהר 50 איבער עאבלירט דער.
Vו. ערפ»לנ. נרעסטען דעם סים i

 אידעען נײע
 סיסטעמען נײע

 מעטאדען בעםטע
רעזולטאטען בעסטע

 און טאג אמטעדריכט. פריװאט
 באדינגונגעז. גוםע קצאסען. אװענם

 קוכיט אדער מעצעםאנירם שרײבט,
 םולער מים בוקצעם םרײען א םאר
ן.8רםאצי0אים

 אין דעםאגסםריישאן סרײע
םקול. אונזער

םרײטאג און מיטוואך מאנטאנ, :קלאםען אװענט

Mitchell designing school
NEW YORK15 WEST 37th STREET,

Phooa: Fid Roy 1674
Boston Branch: 10 Hayward Place

ס נ ד ר ה ה ״ ױ אי ס ײ ס נ סי כ ע ר ע נ ע ״ ד ע ו י מ ז
 כעקאנםע אייערע קריגען

? װאך יעדע צײםונג די
? ניט װאחם ׳נים אױי

 לאקאל אייער pe אױםנעםײען דאם וחבירם
̂טער. דעם צו דירעקם שרײבט אדער סעקרי
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1»פאר סשארםער s כאהוטען טײלאדס לײױם לאקאל אײגענעס
I U I U I I H

1 ז־יט ®דן (שײס
 עקזעקוטױו דערוױיליגעד א געװארען
 סעקרעטער, דעױוױיריגען א מיט באאױד,

 אײנשטע״ רער נייט אנגעקן װעיען װאס
 רא״ פ. ברודער .‘יאקאי דעם םון יוגג

 סאר געװארען אױסגעקליבעז איז זענפארב
סעקרעטעד. דערװײליגען דעם

 א;־ איז מיטיג; דערמאנטען דעם אױןי
םייג* ם. וױיס־פרעזידעגט געװען װעזענד

 לעקטשורען װעט לעוױן מאקס
 עקזאטינערם קלאוק די פאר

אװענט. מאנטאג דעם
 איבער יעקטשורען װעט ילעוױן סאקס

 םון פראביעםען און ציילען געשיכטע, *די
 דעם טאנטאג, דעם V װ. ג. ל. א. רער
 אין אװענט, אין אוהר 9 אפרייל, טען18

 סטריט. טע4 איסט 64 האל, אסטאוזיא
 זעי*בען דעם איבער לעקטשור צוױיטע רי

 מא:־ געגעבען װערען װעט געגענשטאנד
מאי. טען7 דעם אװענט, טאג

 מיטגלידער פאר פריי איז אײנטריט
אינטערנעשאנאל. דער םון

בייטאג, אזײגער איינס שבת, דעם
 לעוױן מאקס װעט אפריל, טען14 דעם

 עקא־ דעם איבער 9 לאק. אין לעקטשורען
 געזעל־ יעצטיגער דער םון נעבוי נאםישען

 זײגען מעפבערס 9 לאקאל &לע שאםט.
קוםען. צו אײננעלאדען

 דזש. פון געגע־אר־טעגעדזשע* דער בעמ,
 די דאס ערלןלערט, האט ער און באארד,

 חאי־ מ?ר1א זיך װעט ױגיאן קלאוקטאכער
 טײלארס יײריס דעפ צו פריינדלץ־ טען

 יע־ צו ױעט י*אקאי דעױ ראס און לאקאל,
 ביידער* בעסטע די באקוטען צײט דער

מיטוױריןונג. ליכע
 ‘פא א איצט ז-כט לאלאיל נייער דער
 געפינט אבער דערוױיל אפיס. סענדען

.3 יאיזאי פון אפיס אין 4לאקאי דער זיך
יעפלאוױטש, וױיס־פרעדדעגט װי

 ער־ ,3 ילאקאיל םון סעק.־ניעגעדזשער דער
 שנאח קיין דט םארביײבט אונז, קיעיט

 און 3 ילאקאל םון םיטנלידער די צוױשען
 .38 יאהאי נײעס רעם םון פיטגלדיער די

 װעיען — עי, זאגט — לאקאלס ביידע
 וױ בעסעי נאך הארניאניש, ארבײטען

״ ראקא אײן אין םריהער
 טיײ לײדיס די ארדס גים געהען אױך

 מיט ׳זאגען צו אזױ ,3 לאקאר םון יארס
 א כאקוסען װעי־ען די הענט׳/ ״?יידיגע

 •‘ירא טיעז״עור/ 3 יאקאי דער םון טײל
 כיטגרידעױ^אפט. דיער ^ויט פאיציאנעא

 ארבײט אױדיטאר אינטערגעיצאגאר דער
 און 3 ילאקאיל םיז כיכער די אויף איצט
 ילײדיס די אמיסקופען װעט עס וױפיי

 נײוור דער באהוטען עס װעט טײיארס
 א כאםדעפען דכער װעט דאס יאקאיל.

דאראר. טויזענט פאױ
 נ״ען רעם םון באאכיטע דערװײליגע די

 און פיטינג א געהאט *טוין האבען לאיזאל
 יאהאל דער געװאיען באש<אסעז איז עס
 :נאפען פאמענדען ד/גם טראגען זאי

לאסטױם טעאט־יקעיל טײלארס ״לײריס

יאוהא? ױד*ן װ<»ר?׳ורס *י«ו*וײ׳**ן «נד
M“ט,.ג ן״ן ן<|י p,.j

< * *
 די וון פ*#י« ׳טון«־«׳»ערם»ן «

מ״לארס יײדים
n, 14 דעס iv'װעט ׳»ו«רי< טע l/iiif• 

׳««•• די ון6 מימי« א ו״דאן היויטען

m r n w i m  n - m n w
ן ihn טון ט׳*«ר<״ט רי ײ  ‘W טי>לטר# י

i ד<ר י»רמ. דו גדײט׳ןר »ין ן«ר r m ײ*ט hג«חא'ט«ן J9UB0 tirjm‘
 t:7׳l ,(X;יוזיויוי pe ^•ב »ין ט«וד«״ט,

 j״f ומט ט־טי» דן־ עװ*. יעשסימט^ן
 •ין ט׳א׳ןרל-יט אי׳ו *ון וױכטי(<ו » זעוור

ן די רי ״  ‘א״# ו#ר«ו1 ׳*«ו׳נר ט׳ילטרט (
*״«. אי| קוט׳ןן «ו געפןודע־ט

iimimiHiii

שאפ אץ שבן אײער ערעגט
 ניט, אויב װאך. יעדע די.,געדענטיגררט״ ערחאלט ער צי

הױגען. יא דאס זאי ער אום טאן דארוז ער וואס א*ם, זאגט

זיד צוליב דאם
 ״גערעג• די דט ל*יענט *יינער װען וױיל

 װאס ניט נאטירליך ער וױיס טיגקײט״
 אלע ײיז א־ן ױניאן דין ;,א זיך טיט עס

 אײנעם אזא סיט אץ ױניאנס, אנדערע
 פאר־ צו דך עױערער פ»ל אזױ אריף איז

 א־נםעגליר םאי מאנבעס אץ שטעחן
אױסצוקוטען.

Publication Dep’t, 1. L. G. W. U.
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 קריגט א״נער אויכ
 ״גערענטיג• די ניט

װאס אלעס א»ז קײט׳/
װע• געפיזי דארן׳ עס
 צו װענדען דך איז רען
 ®ול סעקרעטער דעם

 ערײבט אדער יאיאל,
*,• דירעקט

געגריםטו זײט
י*רק• ניו ״c ״וניאנס ־ טר״ד נ־רעי די פץ נד־דער אץ שוועםטער אונזע־ע «

אמעריקא אװ װאירקערס קלאדינג אמאלגאמײטעד די
אין אקאונט אן עפענען צו אײן א״ך לאדעט א־ן גרוס ברידערליכען א שיקט

ו ױ ע ט י י ם א מ מ ק א נ א ן ב ן ז פ י נ
ביזנעס פאר אפען דין װעט באנר, די םאמיריע. נאדעל־טרײד ךי פאך און פון באנק אדבײטער אן

אפריל טען14 דעם *שבת,

 די צו באלאנגט װאס באנק א
ארבײטער םאר ארבײטער

 יארק נױ פון כאנק אםאלגאםײטעד די
 אםאל־ די פון טעםבערם די צו באלאננט

 אװ װארקערם קלאדינג גאםײםעד
אםעריקא.

 קא־ א אויף ארגאניזירט איז באנק די ,
— באזים אפעראטיװען

 די מיט געטײלמ װערען פראפיטען די
— דעפאזיטארם

 זיינען םטאקהאלדערם צו דיװידענדם
— פראצענט 10 אויף כאשרענקט

 עטאבלירט איז באנק אמאלנאטײטעד די
די ן ע נ י ד צו םםעציעל נעװארען

ארבײטער.

טע4 איםט 103 א־־ן סטריט ו ו
םקװער דניאן און עװ. טע4 קארנער

 די דאם באזונדערס זיך פאםט עם
 נױ אין באנק ארכײטער ערשטע

 נידעל־םרײדס א זיין זאל יארק
 די וױיל אינםטיטוציע. ארבײטער

 צונױןז שטעלען טרײד־יוניאנס נידעל
 ארגאניזירטע םון גרופע גרעםטע די

יארק. נױ גרייטער אין ארכײטער

אמאלגאמײטעד
באנק

ן ו ױ פ ק נ ר א י
סיטי יארמ נױ סטריט, טע14 איסט 103

ע אונזערע נ ע ד ײ ש ר א  פ
דעפארטמענטש

 עקםטש״נדזש פארעין
םקארטען ש̂י

ױניאנס פאר טשעק'אקאונטם
 א״נצעלנע םאר אקאדנטם טשעק

םערזאנען
 אינ• פראצענט 4 — צײט־דעפאזיטש

געצאהלט טערעסם
קרעדיט אװ לעטערס

אינװעםטםענטם
םוירװיז בײנקינג אלגעםײנע

 אין ראט אײער פאר אפען איז באנק די
אנגעלענענחײטען. קאםערציעלע אלע

$300,000.00 - פראפיםען פארסטײלסע ניט און סורפלוס קאפיטאל,
פרעזידענט

רעחזעמער ל• ר.
וױים־פרעזידענט

פאםאװסקי ס. דזשײקאב
קאסידער

מעםערסאן לעראי
כבאדועגונג ארבײטער גאגצער דער םאר םאנט גרעשערע א מײינט דאס — באגקען ארבײטער די אויןש האלט
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באנק םיױױננפ ענד טראםט אמאלנאמײטעד

איאינאי. שיקאנא, בולװארד, דז־צעקםאן וועםט 371
יארק נױ אװ כאנק אמאלגאמייטעד
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גיכעץ אין עפענט אינטערנעשאנאל אונזער
באנק אײגענע אן

III II ן- ■■ ■ ו ו jmam
 לאקאלם אינטערנעשאנאל — באדס. קאאפע־אטױוען א אוי(* געגױנדעט דין װעט כאנל, ױ

 דגמאן פדעדדענט — דאלאר. טױזענט פופציג און הונדערט צוױי אריינלײגען װעלען
ארבײט. דעד מיט אנצונעהן קאמיטע ספעציעלע א באשטימט

פראנציסטא סאן פון גרוס נאראןז׳ס סעקדעםעד

 איײ tv עפענען פון פר^ע?ט דע-
am בײ נײער קײן ניט שײ\ איז נז»גק 

 הןוט סען א^נמעמע״עאנא^ אוגועי
» םיט כאף יעם װעגען געטראכט

 ה*ט מדאן ױגוער אנער צור^ *ןחו
 » דורכצוסאכען געײאט צ^ט דעד דורף

 אװעק״ חאט װאס לארסען, ג-ױסע סך
 אונ• אאע פון עגעמיע גאנצע n ןןנוטען

 פר*- דער און דעג״עען טעטמע תדע
 דער״ איז כאנפ אײגעגעד »ן פין מקט

 וױ פכער גע^ארען״ פוןרמעען
 די נעכיטען ביסעמ א זיר י׳אמ עס נ*ר

 רי ג^ר וױ ײגיאן, אוסעי אין <ןגע
 ס«ר• זיו חאבען װאס קױגס״וא^ס,

 ארגא• אוכתר פון דדטעי אימד׳ן צומען
 און געװארעז צוקאיפט ױץ& ׳דואצ*ע

 איו נעטאז׳ ש"\ א װידעי האט זון די
 םון סראגע די אױסגעה״טען וױדעד נא^ד

 װערט יעצט אין נאניז, א״תנער 1י
 כאנק די ד#ס געאיבײט, pgorv; נפנץ

im אל1 tv  V I •טעניליך. וױ דך »ד
 דעם דאנערשטאנ, םייאכטאגען

 #פ;ע- דעם ײעגען איו )א«ױ( טען12
 קאנפע־ ספעציעיע א נעװאיעז וזאיטעז

 יא״ אונוערע פין םארט-עטער פדן רענ״ז
 איז זאד די ״,יאו יאיי^ דו איז ראי*כ
ורען. נאטיאבט געדי גאמ  אױף גע̂ע
 גע״ אנװעזענד א״ןי איו י׳אנפע־עגץ חד
 יי״ דעד היי״היױט, ראייכ גענאסע דען
 אינטעיגעשא• אינזעל פין אדוױיזער נעל
ױגיאן, נאיל

 כאשטיטט האט זיגטאן פמזידענט
 זיך זאל *ואס קאטיטע. ספעציעיע א

 לא״ די איבײט. דע־ סים אפגעכעז
 פעײ פאאגענדע די פ״ן כאשטעהט סיטע
 כרעסי׳או, דזש. וױיס״פרעזידענט :זאנעז

פון טעגעדזשער כ. טיעע־נ״אז;
 הע״ יזש. וױיס-פרעדדענט ; 1 ינאיאר

וױיס״ ; 17 יאקאי םון נ-ענעדזשעד לעי,

 pc מענעלדצעי דיכינסחי׳ ד. פ־עדדענט
 סעלדעטער שעהגהאיץ, י. ;10 ̂אלא̂י

pc 22 ילאקאיל.
גע;י־ פ^ייסיג זיך האט קאמיטע די

 ער״ קען מען און ארכײט דער צו סען
עס וױ רעזוילטאט. גוטען א װאיטען

̂ען ׳׳;״׳;ט  די און יאקאיס אוגזעיע װעי
ייף כאא־דס דזשאינט  אין ארײנלענען ̂ג

 פום־ און הוגדערט צװײ ארום כאנק דער
 זײנען װאו היינט דאיצאי. טױזעגל ציג
רועילען װאס םיט^ידער, טױזענדעי די

) ia ?ײט אויוי (שלוס

 פאדערען קליװלאנד פון קלאזקמאכער
וױידזשעס אץ העכערונג א -
קאמף דעם פיחרען װעלען •ערעישמיץ דוײס-*רע?. אץ זיגטאן •רעזידענט

רעפעריס, אװ כאארד כײם ױדמן דער פמר
 קאױױ אין װײ־דט־היריג; קילאוק די
 און שכוז דעם םארהוטען װעם ילא;ד

 טען22 און טען21 דעם זוגטאנ׳
 ה נ א ל ו ו O ק סט^״עד, האטעיל אין
 אין העכעיתג א םאררא:;ט ױניאן די

 אילע פדן ארב״טעױ די םאר וױידזשעס
 העכע״ די קיאוײטלײד. אין ברענטשעס

 ■ראצענט, 25 ביז 15 סון זײן יאיל ררנג
 פעהר. נאך ארכײטעי מאנכע םאי און
 כאארד פאי׳ן םארקוטע; װעם היריגג די

 דעם םון םארזיץ אונטער׳ן רעפעריס, אױ
 אינ• כאױאוסטער דער טשערמאן, נײעם

 #קוק ל. מאריס יעוןטשורער, און דטעניר
 אױפ׳ן געױארען אויסגעהאיכען איז װאס
 ׳מעק װ. דזשו<יעז דזשאדזש סיז פ״א״ז

 צױ צײט קורצער א טיט האט װעיכער
באארד. דעם םון רעזיגגירט ריק

 װעט •ערמזטײן װײס׳פרעדדענט
 םארלעזען חיריננ חגר םון אנסאגג כײם

 װאס םאקטען, טיט צעטע̂י גאנצען א
 םון קאאוקמאכער די דאס װײזען, ױערען

פאאשטע:דע איצטער זײנע; קיצױוילאנד

 וזעט באארד חשרנט דרעס אוז וױיסט
נױרא ליכאר א עפענען , יו—■ - —■1■

דאנערשטאכ. נעקסםען מיטינג טשערמאן שאפ וױכםמער א
 דזשאינט םון א־דגוגג טאגעס אױם׳ן

 אינ- דרעס און וױיסט דער אין ^ארד
 םון םראגע די איצט שטעחט דוסטדיע

װײזט עס וױ כױרא. <ײנאר א מםעסען
 געװציעז בױרא ^ײבאר א אי? ׳ארױס

 דער אין וױ נאכדעם גױםיג באזונדעיס
 געװארען אײנגעםיהרט איז איגדוסט־יע

 דאס זואך. ארבייטס ״״צטו;דיגע40 »
 אין זאיען ארבײטער סעחר אז ׳טאכט

 עס און װערען כאשעםטיגט שעפער די
 ארבײטער די אז גויםיג, דעכסט ױעדט
 די אזן קאאיען אלײן געחן ניט זאיען
 זאנ״ ארבײט, פאר שעפער די pc טירען
 דער צו װערען נעשיקט זאילען ז•״ דעדן

 האנטרא״ בױרא, לײב*ר א םון ארבײט
ױניאן. דער פון לירס

 דעם אווענט, דאנערשטאנ נעקסטען
 װערען אפנעהא<םען וועם אפרייצ, טעז26
 פון סיסינג שאפ-ט״שערמאן וױכטינער א
 פון טשעיאײדיט און סשזרלײס איע די
 פיז אײנע שעפער. דרעס און װײסס די
n ,נמזעחלײט די װעילכע וחננען םחינען 

 ואגען דארםען וועילעז סיטימ on םון
 עטאבלירוננ די זײן וחנם ווארט, וייעי

 אינתסםריע, דער אין במדא יײבאר א יייו
 דער סיז וחוחנז קאנסראאידט זאי ײאס

ײגיאז.
 א• וועט סיסיננ שאפ״טשערמאן דעי

 סמוי רע;ד אין וועחנז טזןן4נעח«
סםריט. טע15 א-סט 7

n דאס נו״סי^ תאכסס אח עס

 שע• אלע פון טשערילײדיס און טשעריצײט
̂ען אינדוסטריע דער אין «ער  קומען זאי

 ױעט םראנע ךעלבע די סיטינג. דעם צו
 םעמ- די כײ ווערעז אױםגענוטען נאכדעם

. אילע םון כער״טיטינגעז ס ע ש ט נ ע ר נ

 װיידדש־העכערונג דער צו כארעכטיגט
̂אנגט ױניאן n װאס  אײ זײ, םאר טאר

 אין געהםט םען pm נאן, נערהױיט
 טרײד. אין •ראסיעריםי די באטראכט

אין סאא ערשטען צום איו 1918 אין .)1• ױים אױ«י (שלום

 װאןי די איז באראף פעקרעטערפין
 פראנציס״ סאן שון בריף א אננעקוטען

 פרע• צו געשריבען איז בריף דער קא,
 דארפ ווערט עס און זיגכיאז, זידענט

 םאד״ רעם םון יצאנע די איבערגעגעכען
ססרײק. קילאוקמאכער ביטערטען

 א נעמאבט האט באראה סעקרעטער
 צדדים בײדע צונויפצוברענגען פארזוף

 פראבע א ראכען צו קאנםערענץ, א צו
 א װערעז געראכט ניט קען עס אויב

 װען צייט דער אין אכער םעטעילטענט.
 ער האט בריף דעם נעשריבען האט ער

 צי באשטימט, זאגען געטענט ניט נאף
 הויפט״ די געציגגען. איהם ײעט דאס
 דער װאס איז — עי שרייבט — צרד«

 קא״ אװ ״טשײמכער רעאקציאנערער
פרא״ ןײן םיט מערס/

 קאאוק־םאנײ די הינטער שטעדזט גדאם,
 זײ אוגטער, זײ העצט און פעקטשורערם

 דער סיט טאז צו חאכען ניט גאר זאיען
 מאםערם״ אװ ״טשײםבער דער ױניאן.
 מאכט און מאנופעקטשורערם די שםיצט

 זוי פארמסען מעהר נאף נאף אזוי זיי
געװעהניניר. עס זײנען זײ

אויד, שרײבט באראף סעקרעטער
 איז סטרײהער די םון שטימונג די דאס
 ניטא זײנעז סקעבס קײן גוטע. א ?עהר

.)6 ןוים אויף (שלוס

k לאקאל געגען אינרזשאנקשאן אן
 אנ־ סיילה ״טיי^אר די םון שא• דעד ״

 טע22 א. 13 פון קאם•." דערגארמענטס
 דער סטרײס. אין איץ נ»ד איז סטריט

 סטרייק אין נעװארען ערקלערט איז שא•
 אין שעפער אגמןרע אלע מיט ייך5ג

 צוריט, ײאכען אייניגע םיט םאה דעם
 גענעראיל־ א גערופען חאט ױניאן די ותז

 ״אינדעפענדענט״־ אן איו דאס סטרייין.
 דער סיט סעטלען ניט וױל ױ און פירםע
 דער םון װערט סטרײק דער ױניאן.

 אנגעפיהרט ױניאן װארסערס גודם װײט
 רעגעילםע־ איז שאפ דער ענערגיש, גאנץ
 האט דאם און נעװארען, נעפײזעט סינ
 רי אין אײנגעגעסען גוט םירםע דער ויך

 ניט מעהר שויז קאן זי הינים בײנער.
 מא־ צו אנשטאט אבער אריבערטראגען.

 ױניאן, דער מיט סעטלען און שלום כען
 קאורט אין אװעק בעסער פירמע די איז
 דזשאדזש און אינדזשאנקשאן אן נאך

 און נעװען סרחם זיך האט נױכוימער
 אינ־ צײטװײיליגען א געגעבען איהר

דזשאנקשאן.
 פאר־ טאורט אין זועט װאך נעקסטע

 אינדזשאנק• דער אויב ״הירינג״ א קוםען
 ״פערמאנעט׳/ װערען געםאכט זאל שאן

 אומנעװארםען גאנצען אין זאיל ער אדער
וועט חייצטוױט סאריס גענאסע װערען.

 ױניאן, דעד פאי האורט איז אויםטרעטעז
 אינ־ דער איז ״םײטען״ װעט ער אין

 באװי־ ניט םירכיע דער זאיל דזשאקשאן
װערען. אינט

 איג• ניט אינדזשאנ^אן, יע אבער,
 װײטער װעט סטרײק דער דזשאנקשאן,
 װעט פיררע די און װערען אננעפיהרט

 איהר זועט דאס אז אײנזעהן, מוזען
 םוזען װעט זי און העלפען װאס װײניג

ױניאן. דער מיט סעטלען
איזר 62 לאקאיל איז אילגעמײן אין

.)10 זײכז אויף (שלוס

ל א ה א 2 ל ס 3 י ם 8 נ מ הנ ע ם ש ע ניז א ד כ ו כ כ ל
ר ע ד נ א ן װ ו ד א נ י ל

 דרעס״מאכער און סקױרט דער אין
 געביטען דך האט ,23 אקאא5 ױגיאן,

 ח. װײס־פרעדדענט כרענעדזשער. דער
 נמד דעד געווען איז וועאכער װאנדער,
 אימגר םאר ילאקאיל דעם םון נעדזשער

̂יט, יאחר זעקס  אן אננענוםען האט צ
 חנר פון כאארד דזשאינט אין אמט

 געווארען איז ער ױניאן. קאאויןטאכער
 רזשא״ נייעם דעם פון םזןנעדזשעד דער

 ̂וצטענס איז וואס בימ־דעפארםסענט,
 דערי־ האם ער אין נעװארען, געעםענם

 מענעדזשער״ דעם םון רעזיננירט בער
 אדט דין אױף .23 ילאקאל אין אמט
 בדו״ גע״ואיעז ערװעהלט ילעצטענס איז
 םרן ביזנעס־אײדזשענט א לינד, דעד
 עק׳ דעד און ױניאן, לאאוססאכער דער

 האם 23 אאפאא םון באארד זעקוטײו
לככוד כאנהעט א נעמןן צו כאשאאסעז

̂ידעז םאד אפ׳וײרס־באנקעט יז - כ

 אר• גוטער זײן םאר װאנדעד, כרודער
 םון משך א סאר אאקאא דעם אין ביים
 זעלבער דער אין און יאהרען׳ םיא אזױ
 באנסעט א געװעז אייף־ דאס איז ציים

 אין ארײנםרעםעז דאס כאגריסען צו
 ברודער׳ מענעדזשער, נײעם סון אמט
 זײן אין טוט צוצוגעבען איחם אום אינד

אמט. נײעם
לעצ־ פארגעסוםזו איז באנקעם דעו׳

 לײ־ מאנהעטען אין אווענד, שית טען
 סיטנצירער טעםינע די אחח אופ.םע
 געםט נעװען אויןי ז־ינען 23 צא?אצ יןם

 םון אםים, אינטערנעשאנאצ אונזער פון
אנדערע די פון און באארד דזשאינט

אאסאאם. האאוסםאכער
ברו״ געװען איז טאוסטטייסםער דער

 עה״ םיז טשערמאז דעי גרינכערנ, דעד
)16 וײמ qij* (שליס

אינהאלפ־פאו־וייינניםמ
□a------.16 נוםער ״נערעכטינקייט״

 ש. נ. — װאזי די .2 זײט
 ענר באנאז רער אין צושםאנד דער ג ?ײט

מאקס — ec ?אקאי ױניאז כראידערערס
םארשײדעגעס. עסענםעלד.

 נעשיכטע סאציאלע אוז •*ליםישע די .4 זײט
 עדױקײש*־ קארמאן. דר.—אםערילע םוז

נאםיצעז.
 רעד םוו באאיד רזשאיען םוז םיםיננ .5 זײמ

לאנגער. כ—מני>ז קלאוקםאכער
 ר«זהאל יוגיאן ריםערמאכער רער איז .6 זייט

 און פדאגעז רענטאל העלער. דזש. — 17
פרײם. מאקס ענםםערם-דר.

 סים־ רחה שײנע—חבר׳םעם צװײ רי .7 זייט
גראס. נםתלי - לירער קאף.

נאםיץ־בימר. רעדןוקםאר׳ם םון .8 זײט
 םין םיםיננ םערםעל׳יעחוײיכער רער .8 זייט

יא• ש. — באארד עקזעקוטיװ נעראר1דזשי
נאװסקי.

 ?עלדיו. א.—רעאהציע םוז םעםסונג די .io זײט
.1 ב. י.—אוז קורץ

 אינםערנײשאנאל אונזער םון ענמים .11 !יימ
םיניןעלשטײן. ל. — •רעסע רער אין

 — טיאנעריע אײראיעאישע נײ« די .12 זייט
בומרערײטש. נלח חאזאנאװיטש. לעאז

לעבעדיגער. דער—(מעריעםאן) נעבאזי!
 עםועסעז. קורמ .13 !ײמ
 •דװערםייזםענםס. — 15 אוז 14 ?ייט
̂ס. .1 זײט םוז שלוסעז .16 ^זײט םאױשײרע


