
און קעפטײקערס ױ פוז קאנװענשאן הי
ארנ״טער מילנער

 דערםריח, אץ אזײגע- 10 דיגסטןו;
 די געעםענט דך דאט כ״א־,

פיור״ לאפען-טאכער
טא/ שטעז o ע- n
דע סין שאן יע;

;ד.83
;:,;ycy-y די

קאנױעגש^ די כע.
װארקעיה הער;ער

חערלי״ א געװען א־ז
̂ן די ̂וגױעג״ט  אין געהאלטען װע־ט ק
נעטהא־ ל״סעאוס, װארקעיה *;עו

 טױזעגדער געיזוטען דינען עפ דואל. װמן
 ארבײטער טיי-נעדי יייז ?*•״טיײןעױס

 װען און ערעפעגוננ. די ג״ציאױאױנען
 די םון פי־עדדענט דער זאריצה/ ס»לפ

jrp• אינטערנײ־ נ״ילעערי און כץײןערס 
 ערעםענט, קאנװענשאן די האט שיאגאי•

מ פא-ג/גילג״ען זײנען ײי ע כצעגעס. פ״
לא־ שעפער הך א פון ארבײטער די

קו;־ גרױסען א און נילטען געכיאכט כען
 יג־אױכעפיאנטעגעטצ

י:ע עיעקטו^שע יט
י יא דינכטא;

 בלוכלען פון ר,*;פ
 באצירט. עטפ-־׳־או
קאנ• די איז דערפדיח

•M •
-״׳<  בא;־יפט א*ז דצי;; צוױיטע די

 ע־ יאגדא:. כיאי־ גענאסע פלן װארען
 אײפגאיז* װאינדע־ליכע א ;עקראגען חאט
 :*:־ פא־געיונ••;; איז זיציגג דיזע כלע.

 עיע״ ,י* ללענען געיעדט האט ע־ נ״יטא;.
 נאלועגונג, ארבייטע- דע־ אין טענטען

זיך טיט עכ װאס נאך, נאר קויען װאס
אז ערקלעדןרט, האט ער און רוסראגד אין

גע־;,אונז
ןיא

 גענאכע פון געװאלע; באגי־יסט װענשאן
 ״פזן<ד* פון רעדאיזטאר דער יאלאן, אב.

 געלוא* אייפגעגוסען א־ז ע־ און זועיטפ׳/
in; אװאציע. גדױסע־ א טיט

 װענען ;ערעדט האט חאהא; געגאסע
 אין !ארטיי רײנאר דער פיז ערפאמ דעם

 *,סאציאי* די אז דעם, װעגען ;ענגיאגד
 װערט װערט רע״ םון כאװעגוגג סטישע
 רעאק־ גאנצער דעד ;אך נעזרגד, וױדער

 לענ־ םא־־שידענע א־ן א-ל- געגען ציע
דע־.

 או;טערגע־ י\אל עטי־יכע איז לאהאן
 אפײאריסטעגטעז, פ־ז געױא־ע־ בי־איען

 איז און רעדען געענויינט האט ער װען און
 כא;ענע;ט װידער על א־ז ׳האל םון ארױס

 א םיט עולם ריױגען דעם פון נעװארען
דעכלאנסטראציע.

 זײן דארף אײפמעריזזאמלײט
 ;י:;5בא*לז א־ייב״טער רע• צי װעגדעט

אטעריהא.
 אויך האט זיצינג עי׳פטער דע־ בײ
 ״קאר״ די פון אגיעי, דדעײטס גערעדט

 א געװארען בעאעזען אױך איז ׳;ס אי;
 דז״טאדזיע פין באג־יפו:; ״צריפטריכע

 דע״ צו צלגע״ציקט <ס לאט ;־*י פ<:ח*;.
 איײ ׳סא; דעם אין י,י;יא: כײירערס יעש
ױראי. נאך אפנעפאײען איז ײ־ דע•

 אנדערע פ*ן נא;ריפוג;פ־טעלע;ר»םען
ארגאגיזאציעפ

 דער פון ערעפע;ו;ג דער צו יעעהנקײט
 דאס צלגענעבען אױך האט קאגװענ״צאן

 דעם צוקערראן, םאקס סון פאררעזען
 טעלעגדא־ מאסען סעקרעטער, דדטענעראל

 און שעפער פון □,4יאקאי אײגענע פון נלען
 טעלעגראםען ארגאניזאציעס. אנדערע פון

 אי:- םאריערס די פון אנגעקוטען זײגען
 אטאלכאםײטעד, דע־ םון ׳טיא:אריטערנײ

 פון ארבײטער, גודס רעדעד פענסי די פון
 גארכלענט לײדיס אינטערנײיעיאנאר דער

 די םון ׳סקוי רע;ד םון ױניאן, װארקערס
 םון מײקע״ס קעפ די פין און צױן פועלי

רוסילאגד. םעטראנראד,

איו ףױפט״רעדע די אבע- yiyistt גאן
 מאמ־ רערי טיס פון געװארען מחאיטען

 סא״ ד*;י אין טוערין באיאנטע א דאנא^ר,
 א א־ז װעיכע באװעגו;;, צ״א^יסט״צער

 יאט רעדע א-ה- י־אקאל. דעם פון ט־טגי־יד
 ד א־ן ענטודאזם גרױס ארויסגעױפען

 אױאציע ׳עטורמי׳צע א באיזיטעז -אט
 עכי־ די האט געיע^נהײט דער צל

 *:ע־־'1 א ארויסגעגענען ױגיאן בראירע-יס
 םא״טײי־ט א*? װאס כאװעניר־בוך ;עם

אנװעזענדע. איע צו געװארען

 ױ־ קראוקמאכער קריװראנד
 לן״ס וױכטיגע א געוױגט ניאן

קאורט. סופרים אץ
׳1 זײצ ®דן (אלוס

עדשטען דעפ פייערען לאסאלם אינטערנעשאנאי
ג«מ און פראכס סימ םאי

D,imtri 1 זײצ ;מר(.
 קא:־ און טעאטעלס >דן *צסאט, ןיפ דעז

:פאמט וױ צעלם־זארען,
 יאיואי ױגיאן, סיאוק־פיני״עעלס די

 טאס* און קאנצעלט א געהאט האט ,9
 טעא־ לעקסינגטאן לטעהגעם אין נױטינג

עװענױ. י־עקסיגנסאן און סט. טע51 ׳טער
 ױניאן קיאולניאכער די ,11 ילאקאל

 בײטאג דינכטאג ראס בלאנזוױל, סרן
 אין טאס־ט־טינג און קאנצערט א נעהאט

 קאנ־ אין יײסעאום. לײבאל בראנזוױל
 ״שובערט די באטײליגס זיך האט צמרט

 בא״ װאס כאר, א סאסײעט•׳/ סינגיננ
יאקאל. דעם פון סױטכלידער פון שטעהט
 ,17 ילאקאל ירניאן, ריפער־כיאכעד די
 נײ־ אין באנקעס שעהנעם א נעהאט האט

 טע2 און סט. הויסטאז טעאטעי, שיאנאי
 בא־ זיך הא-ען קאנצעלט אין זוײענױ.
 אי־ פלז אקטיאיען די.בעסטע פיז טיי^גט

 רעדאק־ יאנאװסק/ ש. טעאטער. רישע[
 געװען איז ״געיעכסיגקײט׳/ די פון טאר
דעדגער. פעסט דער

 דרעס די פון באאלי דזשאינט דעד
 געהאט האט ױ;יאן װײסט־מאכער און

 דינסטאג טאסכייטי;; און קאנצערט א
 הויז, אפעיא סענטראי די איז כײטאנ

עװענױ. טע3 און םט. טע67
 לאקאל ױניאן, װאדקערס װײטגודס די

 דענס און טאסמיטינג א געזזאט האט ,62
 רעד־ די .4האי לאסיגא סםײװעסענט אין
 טובים אב. יאע, ה. געװען זיינעז נער
סנײדער. א. און

 לײדיס־טיײ נײער דעי ,38 אאיו̂א
 סאס־מיטינג א געהאט האט <אקא^ <אדם

 טע106 סענטער, סאשעייסט הארילקם אין
הארילעם. סט.

 רײע א אלץ. ניט :אך איז דאס אבער
 זײנען כלאס־מיטינגען און קאנצערטען

אװענד. דינכטאג םארגעקומען אויך
 און קאנזמןרט עססםרא־שעהנעם אז

 אפ״ קיאוק די געהאט האט םאס־מיטינג,
 לעקסינג־ איז ,1 לאק^ ױניאז׳ רײטארס

̂יז  און עײענױ יעלןסינגטאן םעאטער, מ
 בא־ זיד האט סאנצערט אין סט. טע61

 גע־ אידישער פעטעלסאן דער םײיליגם
 פיהרערשאםט דער וונטערf סאראײן זאננס

 איאװ, ל. מוזיהער באוואוסטען דעם םת
 סאשא סידעל־שפיצער באוואוםטער ׳ דער

 א יאראםלאװסקי, און^ידוד דזשײהאבסאן
 איז װאס זינגער, אפערא אן באריטאן,

 רוס^אנד. סון געקומעז צוריק לאננ ניט
 נע־ א זעהר געװען איז קאנצערם דער

 1 לאסאל םון מיטגלידער די און ראטעגעד
 עגםױ םייל מיט אױפגענוסען עס האבען
זיאזם.

 אויך איז געראטעז אזוי •ונקט און
 ברודער רעדנעל־טײ^ דער נעווען

 גע״ חאט ,1 לאפא? פון טשערמאז דער װײ,
 רע־ •אסענדע א b'o אװענט דעם עפענמ

jn ̂מעז זײנעז םעסם־רעדען  נע״ געחא
 םון ■ראזידענט זיגטאז, םאריס םת ווארעז
 שעחן, ב און אמםערנײשיאנאי אונזער

 ביײ ^אקא^ דעם םיז סענעדזשער חנר
 געװא״ אױםנענוםעז זײנען רעדעס רענס

באגײםטערונג. םים חנן
םארנעקוםעז איז צײם זעיבער ותר אין

 טאס־ א־ן קאגצעלט שעהנער צוױיטעד א
 ױנ• פרעסעדס קיאור, פי^יעד טיטי;ג,

 פארגעקונלען איז דאס .35יאקא^ יאן,
 דער אױף ׳האר טעםעגי גרױסען דעם א*ז
 וױיס־ און זיגפאן פדעזידעגט סט. טעל14

 דדטענעראיל דער םײנבערג, י. פלעדדעגט
 ױ:־ קלאוקמאכער דער פון מענעדזשעד

 און םעסט־רעדנער די געװען זײנען ׳יא;
 ענ־ טיט נעװארען אױםגעטמען זײגען זײ

 ברעס־ דזש. װײס־פרעזידענט טוזיאזם.
 יאקאל, דעם םון מענעדזשער רער יאג
אװענט. פון טשערמאן דער נעװען איז

כיאי־ױם־ דער זיך האט פארענדינט
 דער פון באנקעט פראכטפולען א טיט טוב

 ,66 לאקאי ױניאן, עטבראידערי באנאז
 און סט. טע110 פאלאס, װױ פאיק אין

עװענױ. טע5
 דא־ א נעװען עס איז לאקאל דעם בײ

 האט יאקאל דער — טוב, ױם פעלטער
 עקזיסטענץ יאהריגען 10 זײן געפײערס

 שמחה די פא/ ערשטעז דעם אױך ארן
 פאדנאכט דינסטאג אנגעפאנגען זיך האט
 און מאס־מיטינג אלן קאנצערט א טיט
 מיט בייגאכט שפעט פארענדיגט זיך לאט
 װעלכען אויף באנקעט, שעהנעם א זעהר

 םיר ארום געװען אנװעזעגד זיינען עס
טעגשען. הונדערט

זײ״ ױבילעאום־רעדעז אינטערעסאנטע
 באנסעט- אוים׳ז געװארען געהאלטען בען
 פון סרעזידענט דער םרידמאן, ברודער םרן

 ײײפ־ דער ריעזעל, ברודער ילאסאל, דעם
 סעס־ דער אויערבאך, ברורער פרעזידענט,

 מע״ געװעזענער װאילינססי, אסי• רעטער,
 יאנאװסמי, .ש לאקאיל, דעם םון נעדזשער

און ״געדעכםיגסײט״ די םון רעדאקטאר

 זי האט ױניאדיןאגדישאנס, הארטען
 קאגטראלןטאל א צו איבײט אדױסגעגעבען

 ניט שטעטעי* קר״נע א פעיגסװיל, אין
 יןײו גיט האט װאס קײװלאגד, פון וױיט

 ױנ• קי״אוקםאכער די װען שאפ. ױגיאן
 אויסגעפ•* דאס האט קלױויאנד פון יאן
 פיא־ שטאלקען א געמאכט ױ האט נען

 אססין טאנופעלוטשורעלס די און טעסט
 באשטראפען צי געצװאוגכען ;עװען איז
 יאנדערסטאן־זזוירשדױירעל פידמע די

 “אי האט, םירטע די האנדלונג. דער פאר
 צום ארבײט שיקען אױםהערען געמוזט זא

פעינסוױי. אין קאנטראקטאר
 פון פירניע לאנטיאקטינג די האט

 רעל פון רױיוי דעי טיט טאקע םעינסװיל,
 אנגע־ לאנדעסכיאךהױרשהײטער, םירכיע
 ױג־ קלאויוםאכעל דער קאורט אין קי־אנס

 ײא״ ביזנעס, די זײ שטערט זי אז יאן,
 פאר״ דאך ו?אבען קאגטראקטארס די רום

 לאנדעסמאך װאס אדבײט די לארען
 לןליוױ םון געשיקט זײ האט הוירשהײמער

 שטע־ יענער םון געריכם אין און לאנד.
 קייס• די םארלארען ױניאן די האט טעל
 אײנגע־ האם םעיגסװיי םון ריכטער דער

 די אז קאנטראקטאדס, דיי מיט שטיכיט
 די ד>װיבאי מישען, ניט זיך דארף ױניאן

 װיל פירטע יאנדעסםאז־הוירשהײכיער
 דער און םעינסוױל, אין ארבײט שיקען

 די אז גע׳פסקנ׳ט האט ריכטער קלוגער
 קאנטראקטארס די באצאהלען זאי ױניאן
״דעסעדזשעס׳/ דאל. 2,500
 ;יט זיך, סארשטעהט ׳איז ױניאן די
 און אורטײל דעם טיט צוםרידען נעװען
 דז.אט קײם די און לױיס. די אפעלירט האט
 די צוריק. װאך א םיט ביז געצויגען זיך

 קאורט סופלים אין פארגעקומען איז ל,ײס
 האם געריכט דער און סטײט אהײא פון

 יענעם םון אורטײל דעם אומגעװארםען
 פעינס• פון ריכטער קליינשטעטעלדיגען

 דאס גע׳יפקלט, האט ?ןאורט דער וױל..
 םיט אגרימענט אן האט פירמע א װיבאלד

 אױפםאסען, יוניאן די טעג ױניאז, דער
 אונטער ארבײט טאכען זאל םירכלע די

 האט האורט דער און קאנדישאנס, ױניאן
 $2,500 םון שטראןי די געמאכט טבטל
 באצאהלען נעזאלט ד,אט ױניאן די װאס

 אין קאנטראקטארס די צו ״דעמעדזשעס״
פעעסוױל•

 קלאוס־ די םאר זיג א נאך איז דאס
 װערט אגב ?לױולאנד. אין ױניאן טאכער

 די םון אײנער םאר באטראכט קײס די
 אהײא אין קײםעס ?ײבאר װיכטיגםטע

 סופרים םון *נטשײדונג די און סטײט.
 באטראכט ווערט קײם רער אין קאורט

 אר־ גאנצער דער םון זיג נרויםען » םאר
 יענעם אין ארבײטערשאפט גאניזירטער

שטאאט.
םירמעז, אלע םאו קלא■ א איז דאס

 און שעיער ױניאן אויןי האלטען װאס
 •לעצער.. סקעב אין ארבײט ארוים שיהען

 םאר* מעחר אתיוי ײגט2 ענטשיידונג די
 םאנוםעמ* א^ע אויןי אנטװארטאיכתײט

 םיט אגריםענטם האבען וואס טשורער
______ ױניאנם.
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ט נ ע ר ר פ ע ײ ן א ב ץ ש פ א א ש

 ניט, אױב װאך, יעדע ״גערעכטיגקײט״ די ערהאלט ער צי
קױגען. יא דאס זאל ער אום טאן דארוש ער װאס אים, זאגט

ט הר ס ט א ב ד לי ר ד צ י ז

 ״גערעכ־ די ניט לײענם אײנער װען װײל
 װאם ניט נאטירליך ער װײם טיגקײם״

 אלע אין אץ ױניאן זײן אין זיך םוט עם
 אײנעם אזא םיט און ױניאנם, אנדערע

 םאר־ צו זיך שווערער פיל אזוי אױןז איז
 אונטעגליך םאל םאנכעם אץ שטעהן

אויסצוקוםען.

 קריגם אײנער אויב
 ״נערעכטיג־ די ניט

 װאם אלעס איז קײט״
 ויע• געטאז דארף עם
 צו װענדען זיך איז רען
 םדן םעקרעטער דעם

 שרײבט אדער לאקאל,
צו דירעקט

P u b l i c a t i o n  D e p ’ t ,  I .  L .  G .  W .  U .
3 WEST 16th STREET, NEW YORK, N. Y.

 דעו ®ון נאארד דזשױננר
 אץ שױן יוניאו קלאוקמאכעד

חײם, א״גענער דין
̂וס .)1 ®ון וש

 פאר זיך האכען װאס באאלד, דזשאינט
 מםװען יאחרען עטי־יכי; י־עצטע די

 ארינעלגעטופט סט, טע23 א-בט *j גלט
ד דעי אין ײ  דעיאלפ״ ו»רע און כילדינג נ

 שױן זיו געפיגען ױניאן דער םון ניעגטפ
 פאר״ א וױרקייך איו עס און דארטען.
m אין אלײנצװעהן געניגען r\ כא״ אפיס 
 טא״ אזױ איז אלן װי זעהן אלן זינדער

אײגגעפיהסט. גלאגליעז אזױ סיװ,
גרױפ צו גרױסע, א איז די
 דעפארט״ און אפיסעס די פאל באויז

 ואד א און כאארד דזשאינט פיז טענטס
 נײל״ ,ד םארדיגגעז, צום דא זיינען פיארפ

 װערע איז און דאיל, צ11ססס, לאסט די;ג
מעדוי. סך א

 כאאלד דזשאינט פון אפיסעס אי״ע די
:םאילגט װי אײנגעטײילט דאיט זיײען

 זיך געפינט דױס*דעפארטסענט דער
 סי׳אר טען4 אוים׳ן פיאד. טע;3 אױפ׳ן
 װעיכען םון דעפארטמעגט רער זיך ;עפינט
 סעגעדזשעד. דער איז צקיז>,ס ה. ברודער

 ״אינדעפענ״ איע קאנטראיירט אפ;ס דער
 רייער־שע״ און אסס׳ן אטעיילען דענט׳/

 טער25 דער סון זץ־ געפינען װאס פער
הארלעם. כיז ארױף סט״'

 — טער4 — םילאר זעיכען דעם אױןי
 דרעס און ״סקוירט דער אױך זיך געפינט

 פרי״ כרודער װעילכען פון דעפארטמענט״
כיענעדזשאי. דעל איז זאכלט

 זיך געפינט םילאר טען5 דעם אױןי
 ״אינדע־ די האנטראאירט װאס אפיס דער

 שעפער, אסס׳ן אמעריהען און פעגדענט״
 כיו ט.5 טע14 די פון זיך געפיגען װאס
 אונטער איז אפיס דער סט. טער25 דער

 שוס־ ה. ברודער םון 6כיעגעדזשכלעג די
טער.

 זיף געפינט פלאר זזןגבען דעם אױוי
 ־4װעי פון דױױזשאן פי־אטעקטױו דעי אױך
כלענעדזשעל. דער איז רובין בלודעל כען

̂אל זעחסטען אײפ׳ן  זיף געפינט ם
 מעצ־ סון דעוארטסענט״ ״דזשאבינג דעל
 מע־ דער איז װאגדער ה. ברודער כען

 דע• גײסטער דער איז דאס נעדזשעל.
באארד, דזשאינט פזן פארטטענט
 דא אויך זײגען פילאר זעלכען אױפ׳ן

 כאאם• הויפט די פון אםיסעס די
 דא איז רארט באארד. דזשאינט םון טע

 י. כלענעדזשער, דזשענעראיל פון אסיס דער
 ■ינקאװסקי, ל. פרעזידעגט םון םײנבערג,

 טרע־ םון און ילאנגער ל. סעיןרעטער םרן
קאפ(אװיטש. פ. זשורער

 דין אויך וועט פילאר זעאבען אױם׳ן
כרענטש. רוסיש־פוײלישען םלן אפיס דער

 ®אב״ קארסעםען גרעסטע די
 סעטעלט *מעױקא אץ ױק
אינטערנעשאנאל. אונזער מיט

.)1 זײפ •ון (ימיוס

 פון םאבריק גרויסער חד אויןי אנגע?ײגט
 קאײ גרעסטע די בראדערס״, ״װערגער

 בא־ איצט און אטעריסע אין סעט־םאכריק
 עס דאס נייעס, גופמ די מיר קוםען

̂ונגעז איהם איז  סעטיל־ א מאכען צו גע
 סעטלםענט, א םמ־מע, דער מיט מענט
 ױניאן די םאר זיג גרױסער א איז װאס
!ארבײטער די פ*ד און

געזוא• געםאכט איו סעטימענט דער
 וואס חאנםערענץ, א אויןי ײאד <עצטע רעז
 םארשםעחע־ר צװישען םארנעקוםעז איז
 דעם םירמע. דער מיט ױניאן דער םון

 וױים״ירעזײ פארטראטען וזאט ױניאךצד
̂סי מיס הא^יערין, דענט  אר• אן גילוס, ע

 און תארסמ^רבײטער די םון גאנײזערין
 םארמרעטער ער,6ארבײ רי פון סאמיטע א

 אקאל5 ױניאן, קארסעט־טאכער דער םון
 גע״ װידער שוין איז כע5װעי ,34 און 33

̂ט םיס. די אױוי נעװארען )מטע
 ויג גרויםער א איז סעטאטענט דער און

 םעטלי דעם אויט ארבײטער, די םאר
 העכערוננ א ארבײטעד די כאסומען מענט

 ;פראצענט 15 ביז 10 םון װײדזשעס אין
 ניט װעט עס ;אנערסענט װערט ױניאז די

 ‘דיסקרימיי קײנע װערען געמאכט טארען
 זײנען װאס ארבײטער, געגען נײשאנס

 םירםע די און ױניאן דער איז אסטױו
̂יכטעט  סלטס-ץײם אין אז זיך, פארםי

 ג<ײר װערען םארטי^ט ארבײט די זאיל
 םאב־ רער אין ארבײטער אלע צײישען

ריק.״
בראדערם, װארנער םירמע דער בײ

 געמאכט איז םעטאמענט רער װעילכע מיט
 טוײ * ארום באשעפטיגט זײגען נעװארען

 םראנע סײן איז עס און ארבײטער, זענט
 װירקומ גומע 8 האבען מוז דאס ?8 ניט,
 סאר״ סאענערע די םון רבײטער8 די אויף

 נעח־ זאאען זײ אויך דאס בריר,עז,8סעט־ם
 איז זיך. ניזיחוז8ארג םון כטען8טר מעז
 אױך וועם ױניאן די זיך, רשטעהט8ם עס

 ני?ירעז.8ארג זיך העאםען רבײםער8 יענע
 גי״ ין8 דאס ערײארטען, אזא,8 האז, טען
 הא• םון רבײטער8שארסעט״ די װעיען כען

 ױנ־ יסע8שט 8 האבען סטײט נעטיהומ
 נ־8ג דעם סאנטראיירעז װעט װאס יאן,
 ארבײמער די שנעאער װאס ן-.8ם צען

 וחנט בעסער ילץ8 ני?ירען,8ארג זיך װעלעז
זײ. םאר זײן עס

ג׳י׳ י זו ,גי ־־
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ןךיס־פ־עדדענט
ץ ן א ע ג נ א פ ע ג נ א - ־ א ג א ק י ש

i y M i «  k •  • ו1יי  d I I - «1»
ײן8ק ציאנס81;י8ארג רער  שייײ אין מי

 טױזעגדונר די ני?ירען8אלג צו נא,8ק
 שעפ•8ב דארט זיינען װאס כער,8דחנסם

 יז8 דרעס־אינדוסטרי^ דעי ין8 ©יגם
 וױיס־־יחד ;ג.8ג םויען אין איצטער שױן

 ישא״1יגטעמ8 דעל •ערעילשםײן, דענם1!
 די םור מענעדזשער דיסטריקט נאיל

 מעד נאר איז װאס אץ8 טאן װעט וחנסט,
 האט ער צװעק. דעם דערגרײכען צו %יך
 נאר ניט שטיצע םולע די רבײט8 רער אין
nk ילא- םלן כייטגרידער טעטיגע י*ע8 רי 

 זאג- ױגיאן, :על8דרעסכר די ,100 ל8א
 לס8יאק כער8קי*אלקט די םון אױך רערען

 םיטארכײ״ אינעלגעבעגע 8ל8 כדט און
 געװיס לבײט8 די אט וועט םערשאםט,

ע־פאינ. מיט ויערען געקרוינט
 איו ®עיערשטײן וױיס־פלעזירעגט

 ר־עס* רער םון איצושאפעז ענטשלאסען
 נערױ זוי8 דעם שײןאגא אין אינחםטייע

 איו עס װאס ־םײט׳/8״גאליי פענונם
 ץ8■י דעם אױף אלן נגען,8אנגע; דארט

 צװישען צ*לונגען8ב געװיסע אײנשסעיען
 װי ביאנופעלטשורערס, די און ױניאן דער
 יג״8 דאויגער דע• אין םאל דער איז דאס

 אין dovphho אנרע־־ע רי פון דוסטריע
o:פערלשםײן בר. נר.8י z ' r, וױל• 8 דאס 

 װעלכער אילגע;ד *ין *םײט״8*,גאריא דער
 בײדען, ר8ם רואיגע 8 איז אינדוסטליע,

 נוםעק•8מ די ל8ם װי רכײםער,8 די ר80
 םען8ש צו דאלטען ורכט ער און טשורער

 כײדע צוױשען ציהוגגען8ב ,קאלעקטיװע
 ענטשטעחען װאם סכסוכיט די ז8 צררים,

 אויסגע- קאנען ואי*ען צײט צל צײט און
 שײ8״מ געװיסער א דורך װעיעז גליכעו
 אםט״ שיטעגדיגע, דורך :יט און נערי׳/

י'־סטרײקס.81י, אוםנוציגע נץ8ג סאי
יערעל• כרודער האט װאך ילעצטע

 ױדאן, נצע•8ג דצר פון נאטען אץ
 דלעס• די צו צירסולאד 8 קט,יױסגעש8
 װעײ אין נא,8שי? םון גופע?טשורערס8מ

 ױדאן דעל םון שטאגדפונהט דער כען
 דער געטאכט. יולאר םולשטענדיג װעיט

 :םאמט וױ דך לעוט ר8ר?וי,צ
 — :״דדצענטעי״טעז

 אליפטעל?• עי,י8 ציוזען וױיען ״טיר
:םאמענדען דעם צו מק״ט81

 ^י- םון ודאן1 דרעסמײהעל ״אוגזער
 אױסט,- אין לגוכלען8פ איצט איו גא8ס

טע נטשטינלטער 8 י8פ פלענער כײטען

 זאל ײאס ציא;,8-לאא«ע םין טאדע
א״נײטס״ די צװישען דע־ען לט44,נ8עט

איג־ m.yvi אין ״ני*טע-I8 ׳m•3 גענע-
 יױ די װאס )לשי*עגע8פ די דוסט־־יע,

 צל״ װעי־ען :עז,8ט צי לאכען װעט דאן
 זאײט *ל-8 »ױ,8 צל װעלען געשטעי־ט

, :טע;8ט־8כ די
 די לואנען טי,צ שיעכטע• דע• ין8״

 ::עי*טעז.8 שטא־ל זעיזר דיז “בײטע“8
 גר- לײז ראכע; -נײטסגעכע-8 די ױף8

o^g י;ד״סט-יע8 די כט.8נעט ניט הען
a ז״ט אױןי ׳שלו•

נדלאוס .לירס m דעם אז וזאהלען
שכת דעם .לאקאל

 טען12 דעס נןונפ׳ט^וג, ׳*נת דעם
 פאך װאחיעז די טןוריןוטען ײעלען ד*־.

 דיעט דעם פאר נאאטטע, בא׳עטענריגע
 טעוןטער טײלזיס, ױיידיס די סון
 שנײדע״ױ• איטערײשטן און טטסטױמס

 ם*ר* ױאהיעןװעיעז רי .38 יטחאל ניייז
 ,XV טע6—725 הטי, נרײענט אין קוםען
 1די װעיען ד*ס םטריט. טער42 נענען

 און לןיקיוי רעם אין װטחלןן ערשטע די
 נ** «יע ויערען ע״ועייט דארפען עס

 » כיז סעקדניענערזשער » םון טםטע
 םיט״ *רע און ״סארדז׳ןוענט״עם־טרטט״,

 ?וסען דארסען יטקאר דעם םון נלידער
װטחלען. די ייין נטטײליגען זיר

װאכען, vmv 6( רי פאר איצט, ניז
 פון געװארען םארײאיטעט לאסאל דער איו

אױם־ דינען וחניבע באאסםע, סארלױםיגע

w רעה אױמ טאג היסטאױשער א מײקערטקאנווענשאן
םפערם״ סעסיץעל  ױגײמעד די צוױשען שלום פון אנקוםען דאס באגריסם ̂ג

 די באגריסט ױגםאן פרעױדעגט — קעפםײקערס. די און העטערס
אינטערנעשאנאי. אוגזער פון נאסעך אץ קאנװענשאן

 חןל כיז ׳4דע״וױיי ױןי8 כלױו סוקליכען
 יז8 ין8 װע־ען ײנגעשטעיט8 ואי *ללאמ

 עממנדדט דא־םען ײמהרשן איצטיגע 1ד
 נ-8ג פי־׳ן רטע,88ב שטענדי;ע8כ װערען

# יאהל. mom דעכ ױאל־׳ע; יןיכשנרע די כיז טערכדן, צען
)Ad »M| יי9ר 1• (׳•יוס ג8יאי פון אפיס דעל יז8 *צם8 ביו

מ * ס י ױ ו ר * ז ש ם ס ע  ל

ר ן נ י , א ס ס נ ו ת ס נ ש מאי ipsii דעם
 סטודענטס ד׳נר װאס יעמט־צור, ״'

 טע;tm 5 אדאי׳/־ירט האט ראו;ה•*
 טעט׳־א• ד׳ןפ אין לונסט, א־נעי נ•*־

 גע- א-ז )ארט אװ טוזעאים יאיי־טאן
 ד«פ אױ,« און ^רפאי׳ג גרױכע- » װען

 עויכ וחןז׳ןנד«ן1א דעם פין פא-יא«
 א »וו*רען א-א;ז־»־י« גי״ך א־ז

 חנפ ׳אבת, פאר אזא, יעקט־צור צ־ױיטע
»aif׳i; ,•לאץ. זאלנאז אין טאקע רא• 

 איגאר יץפמ׳יוראן װעט יאר ר-טיעע?
 ײ׳ןחן/ זייארא און דאיער ״:א־ירטע

 יעז־ דעי װ«ט א־־די־טינג ד• נאר
 ריט׳ן מרננןדן אסאי וױדע־ ט־עידע•

 װ«ט ער און גאלעײם זונסט יי עירס
 נאר־ניטע פאר׳צ״דןנא די ע־היערןן

i נ׳ײעל f i i ניאן דף. נ«פי;אן יארט 
 אויו׳ טריומן, פדענעז יואנען א״ד ••עט

 ענטפערן, װעט לעקט׳עײ־ער ‘v~ ■•ע*כע
W א נזזע; איז עס 'ivn n t צו 

 ר־טנלי* «*הי ;רו׳פע די כאט־אכסען
 ז׳״נען װאס פמיאן, ן1א טענער דעד,

 און יעתט־/י־ר, ע״עט^ר דער «ו ;עיז־גיעז
 די דאפ ע-װאממן, דער־נן־ ?א; 1טע

 דא/ טן;1ז' דעס יעיט•;■־״, די״יטע
נא״ נ־ט אזוי ••;לט ז•־; אױ,* ױ-;ט :ט>ז*

 ל*י:״ ״:•:״;־ר צ-ש 'א־יספאר אן
םא/ צוען20 דעש ז־נטאג

 םעןn® 20 פייה, הג־ א>; זעטא;
)8 ז״• «זי« (*לוש

 העלפט נאארה חשאינט ררןס אה זדיסט
קאל יארק נױ ר פאר כאזאר דעם ..

___ ,׳
שבת, ילעצטען םאלטיטאנ־דצו;; די

 איז קאנווענשאן קעפםײקערס דער םון
 דארט איז עס היסטארישע. 8 נעװען

 דעמאנסבך גראגדיעזע 8 עארגעקומען
 וױ־ טרעט װאס ום5ש 5דע םאד ציע8ר

 העטערם ױנײטעד די צװישען אײן רער
קעאםײסעדס. די און

אעצ״ די יז8 װאס כרוחןך־קדי: דער
 צװישען אננעגאנגען יאחר עטציכע טע

 דעם צויליעב ארנאניזאציעס, צוױי דיזע
 ם״ט״ ״תשוריסדיהשאז םארפלוכטען

 װאכ ארבײטער, טיצ^נע־י די איכע־
 קאפענ־ דעד אז דעם צו געםיהרט האט

 םו״ זײן מוזעז זאצ פאלבאנד מאכעל
 ארנאני־ אכיעריקאנעד דער פון וױיטענס
 נימ האט באװעגונג, <רבײטער וירטעי
 טועד יעדען פארשאפט שכיעלצען װײניג

 ארביײ אניעריקאנער אידישער יע־ אין
 פון אנקומען דאס און :אי^גונ; טער
 הע־ די צװישען -שצום נעוױנשטען דעכ

 דעליבעד האט קעפכײײןערס און טערכ
 אונ־ יאין םרײד סך 8 ארוישנערדםען

באװענוננ. אדבײסעד נאנצער זע־
 נע־ דעם אט פון אכהוטען דאס איץ

 ענטױ גרויס כייט איז שצום וױגשהען
 שבת צעצטען געוראלען באנריסט זיאזפ
 קאנװענשאן, קעוכױיקערס דע־ אויױ
 אמעריהא־ דער פון װעטעראן לעם םון
 •רעדדענט באיוענונג, א־בײטער נעי

זיך, פאלשטײט עס גאכיפערם. סעב״י;-

 8 כאסומען עלכײ1 חאט עד דאס
 בא• די און אװאציע. הארציגע

 כאזונדערס געװען יו8 גײסטערוגג
 םון ויצונג ועצכער דער כײ װאס נרױס,

 אנװןנזענד אױך וײנען קאנװענשאן דעי
 ״יױ די פון כעאמטע חוייט די געװען

 װאס יערזאנען, די העטערס״, נײטעי
 אנ̂י צוריה ^אנג נימ גאר נאך חאכען

 די נענען קאטזי ביטעחנן m געםירמ
קעפטײסערס.

 זיף האט טאג היסטארישער דעד
 מיט׳ן םארסיטאג, שבת אנגעםאנגען
םון האצ קאנווענשאן יז8 ארײנקוםען

.)16 זײם י1אוי (עלוס

טצג״ עגגצישע סאציאציסטישע, די
 װעט קאצ׳/ יא־ק ״נױ די צײטומ, ציכע
 -יאדןלינען15. איחל םײעיען גיכצן אין

 האנצעלט, און כאואר 8 דודך ױביצעאום
 און טעג, אײניגע אנהאיטען וועט װאס
 און װײסט די םון כאאר משאינט חןר

 דך כאשצאסען האט ױניאן ררעסםאכער
 ױס״טוכ, דעם אין נאסייציגען צו אקטױו

 םון מיטגצידער די אויפצוסאדעחנו 1או
 דאסועילבמע. טאן זאיען וײ מדאן, חנר
 טען25 דעם עםענען זיר וחנט כאז»ר דער

 הויז, אפערא סענמראצ דער אין םיי,
 װעט און עװענױ, טע3 און סםרימ טע67

מא/ טען29 דעם כיו אנחאיטען
 ״ד8בא דזשאיגט וױיסטסאכער חנד

 דעם אויזי האבען צו כאשיאסען חאמ
 אפע־ ער און כוטה, אײגענעם fg כאזאר

 צא״ די םון מיםנצידער צע8 צו צירט
 צונױםגע• איז ער װעצכע םון קאצס,

 דעם אנפיצען העצםען זאצען וײ שטעצט,
 צום ארטיקצען גויםינע די מיט ״בוטה״

 דעד םון כענעפיט םאר׳ן םאמןױפען,
ױביצעאום. טען15 איהר צו ״קאצ״

כמוקאװ, ברודער האט צוועק דעם סאר
 בא״ דזשאינט דעם םון סעקחנטאר דער

ה8  שא•״ צע8 צו ברױי 8 ארױסגמשיקם י
 ל8ם זאך די מאכען העצםען צו טשערצײט

וחנרט אנדעלעס צװישעז ערפאצנ. אן

דעס פוײסאנ, דך עפענס ױנ־םי־איםמנימ די
דזשון סען15

 פראכפר שעהנע, די עפענען זיך וועט חשץ, טען15 דעם פרייטאג,
 פארעסם אין דרעםמאכער, און וױיםט אונזערע פון זוםער־חײם פולע

פענסילװײניא. סץ צױבער־בעת בלויע די פארק,
 םע21 וועסט 16 באארד, דזשאינט םאכער װייםט פץ אפיס אין

 ארױספאהרען װילט איחר װען פארשרייבען, זיך שױן םען קאן םםרים,
 פאר כעסער אץ איץ־ פאר כעםער זיץ עם װעם נלייר עס םדט אהץ.
איטעניע. ױניטי דער פון םאתואלםוגג דער

 s געזאנט ט־עערלייט די צו י1ניי דעם א־ן
ץ װענדט טיצעיריים, אײך, ״םון  ז

 ע־פארו דער ויין זאי עס ;מיס װי עס,
 כא■ אױפ׳ן נוטה װײססמאנעױ דעם פון
o חאםען, סיר זא־ fi ברײני װעט איחר 
 פארט־נןן ױניאן דעד פון אפיס אין געז

 אױף םאסעריאל on אדןר גא־ניענטס,
 א־מענד אדער ;ארימנט^ די ראנעז *ו

 א*ױ פון סײ פיא״מיתן, אנדעחן וועיכע
 גאנ■ • «יס «■r אישד םון אדער איײו
 בוטח אונזער אין םארקױפען «ו — צען,

כאזאר״. אױפ׳ן

a
□

אינהאלט־»ארודיכניס

.1« נרמער .נעדעכפײק״ט״

ס ־

D
 דעניש. ד. כיאקס - ױ*י די .2 זײט

פידשײרעגקש ש/ךזגאלץ. י. — צצ ליקיל כ*ו«יד עלזעלוטיײ סוז סישימעז ווװיי *3 ײט1
1? "i וויו ••י-ם־-מ ײ .f-riW נן־דינסז m עדױ?יי קארטאן. י דר. — וןםעריהיי, םיו rr? .סיםימ נ**ייעז ®n לאנגעױ ל. — ײגייז ?לאומממר כ*י«רד זרז^יינג

סג. ימייו, ריפעדסימד יויזדעך די

v®ojnfSI2? דער »יו ««סירו;נעז טינע װיכ ®ר*נעו. *רנ«נײ*¥י*נס *וז סרײד .6 זײט כרעסלאו. רזש. - 35 ?•?•ר ױני•?,
פוו־עײדעגעס. רײזעז. אברהכ — צע)’<סל ?ייװענט יווי«׳ז .7 זײט

 ניסיץ׳נימל רעדילס*ר׳ס םוו
זעידי; n — געסי׳־ סלחס״ נײע די מי. !. — (נעדיכס) רמנמי * ױיג ג ב ג - ״וווי »יז nw ;,פיגקעלשט• כ — נ**רד דזשיעס «ח •®יסןי די ייז םמםמלײט אוו מגעו .10 זייט ו

נ׳ דזשאדזש• דר. - ctt®o;f ןוזײנ^
״ יעגעדע »יז ד«רגײס1צי«;8!ז38>י? ו־• די ו.־יסעז סוז «לץ ן.80?ײד סויל.
*דײע״ס״זדענט® .1 זײט ®וז שלוסמז .10 ט ז *דװעלטײזטענטכ. — 14 ײון 14 זייס עסועסען. הורמ .13 ?ייט ווה״לעי• ז. — *עלמאיס (י מג׳*•®®
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דער pe ס*#ען איכ־יטער גןגער די
סויטח.

 אײ yyiam״ ד• סין yya־rcy ד•
 נ<יד ••סיוטען“ ז־די׳ינץ די pe נייט׳וי

̂וס ׳גטאטען, yri'pev די  זיר האט װ
*pa |y»aeyu ״'4**■ די ™in a 1ייי 

 ײ«וט יודיען וער יוען »ו?«כטיןוט יאס
 וױדער BM’ ־pt ד*ס ,Brijyyr ז-ן־

̂יא  נדױסעז ata אױוי ^ננעהױנען *יכז
y; ד*ס ia טיוסיעטאנ, «a ועדט יא;ד 

oyi ivjyn.
iv די i pa evvnuju‘•• taoap 
 די און יוו׳יען״נ׳״נס די |ia סאוטח

«*faB״i3ao״pa a^aca'a pa iyr ידן 
in ט«ננ«פי, 'f ia c זייערע |”ניס*אלװ 

iyc*yian׳vuca'pe .ןגעד״אינ׳׳טער;
iyro׳ די  yyiaita טיו׳ס pa •ד yv״»

 אויוי אכטע;דינ ניט טױזענטןד, יויגער
 עדזואױ״ «״ *! וו״סען, זיי ד^ס דעם
pa itoaicra y״;e נאנץ a ט׳נט r f i 

pa im*•• yiy’c י»ו; ;איטזז דעי 
 nyofyp די pa oao’fp דער דאס

pc tnjyjyj זיי פאי איז אדעי׳חא 
ittyt .א״נענט־ניע.־ די אורפאסענד pc 

 נעיי־נתים די pa ov־vaajaf« די
 אומ״ נאטיײיר ו״;ען קויא׳ון־גדינער די

 טאסעךעט־נ־אצ־ע lytyn צויינ תהינ
pa ז״ער ysy il דעם װע;עז זץ■ יאזט 

yiyn; «דאם סיהי׳זןן ז־• חייניג. גא 
 yvyvaiiiae- ״תוזעע׳/ איעי׳כע נאו
 װי אדנ״טעד טפנעיאטאנענע או; טע
 קדי״ יע;עז נ-ט זיי fyfyn iyryj ד•

 נאט־ױי׳-ך ז־י ט-ט nan די און גען
װעה.

ארכי׳טע.־ iy;y; טאסען נ״ע די
 די םון צענט־עז אינדוססריעיע די אין

 זײ ווע^ען נארנדז ד• pa סיסקי־ווןסט
m כןר a r ערנסטע אן *voy‘ c r i סאר 
 םאנו־ די נאזוענומ. טינ״םעד חנר

oiniiPDPye נע- טרי־ען נעוױם וועאעז 
fyyij די fn a iir אױן׳ ra fi oyi 

pc סאטען די uvfo’ra׳vir ארכ״טער 
 איז אנמריקא irfafiae ־*נען ויטס

 יזענען װאס און יטהרען nonfB די
 *וייעכ אריי;?וסען ניט *וריק יעווט

 ײטס .yvytyi א־כדגיייעטו ׳*םחנננע די
 אר־ נעגער דיעזזז מורעײנק״טען a ם*ר

 טתאני״ ,ד ive«r,־ac וועיען נײגמר
מ מ  פאז״ נייע יייערע איז ארנ״טער ד

ו  op וז*נען.7םאראױס טיתר »יו מ
 ווארום אורזאכע ק־׳ז נ־טא אנער איז
 באװענונ: ארבײםער אמעריקאנער די

 םירען די כרי־ט אויפעפקנען ניס יטי
pa נדט ׳ןוװאר*ע די טרײגלטזען a 

 ד» ;עכױס. ברידעראיבען םרייגד^יבןן
 אזא זיכער װעאען אדנייטעד נענער

 ־airiv«a וױסען pcajcna סר״;דייכע
 אזו• pa — אנערקענעז, *ו pa צען

 טאסעז דיעזע נ*כמז אין נ*ר װןלען
 אנ׳סטאט ײעיען, אדנייםער מװטדווע

a יטו a pa הינדערנ־ט — a וױכ־ 
 אר״ יממסענדעד חןר iv זוונאב טינער

יטנד. pc נױי׳הוננ ב״םער

 אפגעײשאפם נעיע־ן •ראהיבײטאן דער
יארק. נױ אין

 אזנצםער דער סון nraejpD די
« איז װטך  דעם pc ««׳*טפתנ די 1»וו

 נעזע־ז «נפ«רסמגס״ ״•ר*היבײ»טו
pa דד»יםצייג»ור. יטיפ נױ דפד»>

 דאכ נטס־רייר, ['<* םיינם ר*ס
 דער <ודער joumrutp* םעד18 דער

 נ׳ד ocaerJM זיינען rvm ײטצסםעד
 nac «בער ״םתק׳מע׳ די וזטחון.

umjror ז«ל גיריארש אזיכ ד*ס lie״ 
 תרכצד סטייטמעז׳מ a אײז 1ב<ײנע
 נאנמר דער ra ״־*חיני׳ןו*;, סיהדןן

נים נידיארי) pa n מ«<סמ#ד
pnwo vrsv  a Dim. ווזלזן יײ

מן זיכעד ד»רו& סנז  nriai ז״ער *י
BMDP י םנדםה נאתעתטד אויא» fat 

^ן נים ״ רוו פו  ,*•׳®טםונג׳/ ptjm *ו
מר1 זיינע אמר .נ*ס«״ די  דער ta ׳י
pa אתטעדטרײכןן וו#ס תרג*ר1ג*
ta חוודני׳»*ן• VJ pa ומט 

מז rm הײנם pc בייי  a ta הינקענ־
דינעי

 סײ י«ס ניט *ווײטפי פיח ra עם
 נןננער די סיי pa •רטחיכײזיןתיסםס די

tatrc'nai• pc נע־ בייחו וועחנז

 נרויען, נרױס־י,אפ'טא< pc ׳עט־גט
oan דעם אין :אר^נטערעסיױט ז״;ען 

cv’ îv איינענע )־•ע־עWVYM. סונ־
 פון אסיעאפוגג די װעט דעסט־וענע;,

̂ט װאש ,rvtva דעם  אזוי ivcacac ה
fy«B גיעסט אין מארײ^א; נייע pa 

 װער׳ון נאטדאכט יענעז, ארע־־יואנער
pc אן אים אדנייטער ארגאדדדס•! ד׳ 

 אננענע־סע וױרק?יך און ערפיעדעניע
 אדנייטער ארנאנידרטע די

p ja1■ pc נענען זײנען ט־ר, נאויטען 
 ער אז נ־ט, וױיען pa סארון דעם
far אייפ־ די אנער ;קוכדע; «וריק 

 אזײ *ונהט ז״נען ארנײטער ;עיןי׳ערטע
 פאר־ יעדער גענען עגטייסםעט ׳טטא־ק
צענזו־ און נעדאנת״טטיק׳ןנ״ע םון

 ;אנצע; דעם אדו״;ענא*ט ד.אט װאס
 ײאס pc און אדער־יא אין דא יעכען

 :אר ra כיזנעס #־א־־כ״פאן גאנצע ד•
a !■*זיך ײאייט עס װעלכע סון ‘,סעד 

װעדען. צו פמור ;עי׳ױכט זער*

"ילעךםינען ד• א•; ד,רי:ט-שאטענס
יי 1

 געקוטען איז װארקעדס סײן דv;ײט
 האט ער װאו ׳9יירא םון װאך י״עןלטע
 אינטע־גא־ דעט דע^עגאט ס4א כעזוכט

 #קא:;דעס א״בײט־;־ ־ מײן ציאנאלען
 עפ אױב ;עפױענט אידם ביי טען האט

 איז cv *ועי־כע ךא וױדחאיך זײנען
 וױדער זאי ״‘קאט■ א ראכ אױסזינטען
 עג״ פעידעד רויילען די אין אױסבדעכען

 נע־ יואיס יאט דארױף זוםעד. דע
 גע־ די דאס האפט ער אז עגספערט,

 נאר ;װערען אויסנעטידען װעט פאהר
 וױןילעז מינעךאײגענסהימער די אוינ

 אידנטע-צו׳פנײדען םערזוך א כיאכען
 יניט עס ױניאן די •װעט דױידז״פעס,
אזען. דער̂י

 נאטיראיך איז אנטװאדט ראיס׳עס4’
 םײן־ די אין װערטער־״שפיעל. קײן ;יט

 וױיכע װאו הױיםתכיליך דיסטריקטעז,
 ארום געהן ^י;ע;ראב װערען תױיען

 מא־ עטליכע איז אז י^אמען, *טטארקע
 אנפאנ- װידער זיך װעט ארום :אטען

 מיײ די צוױישעץ קאםף נרױסעד א גען
 סײ׳ — בעלי־בתים דיערע און נע־ס

 פאר מאל אײן װעלען לעצטע די דען
 ארונ־ »לאן דעם אױפגעבען כזאל ןלע

מײנערם־וױידז״עעס. די טעדצויט;ײדע:
 מינעךאײנענ־ די האכען םאחויאהדען

 זיײ און פערזוך אזא געמאכט טהימער
 םון סטרײק א נאך דורכגעסיוילען נען

 פערלױף אין אבער טאנאטען. זעיזס
 הא־ טאנאטעז וױגטעד ביםערע די םזן
ען די זיר נען  גענוג כיאגנאטעז קו̂י

 פדאפי־ אוננעהויעדע טיט אנגעזויגעז
 יעצט איז פאלה׳ םון ח׳מבון אױפ׳ן טען
 װידער זײ האבען אױס וױיזט עס וױ

 מיט זיד ׳טיאנען צו חישיז בעקוכיעז
 נים מאריטײנליר יןענען זײ ױניאן. דער

 די דאס געדאנק דעם אריבעדטראנעז
 ךי אננעבדאכעז גוט זײ האט ױניאן

יאהר. לעצטען כײנעד
 זײנעי װארקערס סײן ױנייםעד די
 בלײבען צו צופרידען ניט אויך אבער

 סער־ ױניאז די •אסיװ. נאנצען איז
 אינדוס־ װײכע-קוילען די דאס לאנגט
 װע־ ױניאניזירם גאגצעז אין זאל טריע

 ״איען אוננליקליכער דער אז און רען
rאין און ״שיניא1וועםם־וױרד םרן *•״ 

 אין זאל ילעצער אנדערע עםליכע
 _מיינערם די ווערעץ. א«ג;ףמאםם נאנצען
 דורבצופ״הרען ענםעצאסען .איז ײניאן

 איז אוכדןזםעגדעז. אאע אדנטער עם
 האט ױניאן די וואס סמייםםמנט *

 יױ דער צו אוועהנעשיהט וואד לע«םמ
 םאכט קאםישאז קאא^ סםײטס נײטעד

 ק^אר: גאנץ מטאנדיונקט דיעזעז זי
 אר־ פיז »עריאדע א אין לעבען ״מיר

 דער ym צײט א אין — :אניזאציאן
 סאציא־ ארן &בע\ סענשליכער נאנצער

 אתאניזי־ צו טבזרץבס טעטיגקײט לע
tin און קאאפעדאטיװער דער אין זיך 

 דערלא־ צו ניט ארבייט. ?אאעקגדווער
 זיך, ארגאניזירען צו ארבײסער די זען

 װיכ־ די זײ בײ ארועסנעהםעז הײסט
 לע־ צו רעכט נארמאלםמע און טיגסםע

 אי״ס געמײנשאפטליך ארבײטען איז מז
מענשעך. םרײע

 אױכ trfjr? צו יעצם םערניײבט עס
̂ען כדנען־א״נענםהימעו די  אין װע

 אחס״ מאנאטען זומעױ די םון פערלויף
 םיט זיך ׳עטיעילען וײ אז #זיך זעהן

̂ן או; פײעד  דיערע אויפגעכען װעל
 -- ארכײטער די \ym לאספס־פלענער

אונפערפייד• איז יואםף נײער א אדער ד•רי

 סו םיחחור
 או ץ»נ<חגס

פ און פער

̂וגרמסמוע״ די איו ״•ר
w אױוי i r e  m
טעחר ייגד.

װערט? באהנען די דיגען וױפיעל
 אמע־ םון כאדונען די זיינעז וױםיעל

? װערט ריקא
 לא- יןאסכיערס ״אינטערסטײט די

 פערהאנרלען אין יעצט האלט מי״טאן״
 אײזענכאהנען די פדאגע. דער װעגען

 איז ■ראפערטי זײער *ז כעהױפטען,
 אויוי און דאלאר ביליאן 20 א ווערמ

 זײ כעשטימען #זײ זאנען כאזיס, דעם
̂זעטס פאסאז^ירען םון »רײז דעם  טי
 דא אבער זיעען עס פראכט. פון אין

 פער״£5עה םאראנטװארטליכע און גרױסע
 ווירקליכער דער אז ׳זא;עץ װאכ םען

 * כיל־ 10 נאר איז כאהנען די פיז װערט
 װאס דעם פון דעלפט א — ךאיאר יאז
 דיע- זאנען. באהנעךאײגענטימער די

 דעד אין יעצט ׳טטורעמט סכסוך זעי
 פאראינ־ האט און נדעסע אלגעכײנער
 בע־ דער פון יציכטען ys8 םערעסירס
פעלקערוננ.

 םון ״בלאק״ •ראגרעכױוער דעד
 האט קאנגרעסלײט אין סע;אטארען

 קאנ־ א םאי טען25 דעם א-* פאידוםען
 באטראכטען צו יטיתאגא אין פערענץ
 די באקעמפםעז צו אזױ וױ פלענער

 די אריוי פרייזען הויכע זעהר יעצטיגע
 צו באקאנט אזוי וױ און אײזענבאנען

 בא־ דער םון כיאסען גדויסע די כיאכען
 םון װערט אמת׳ען דעם מיט פעלקערונג

 די מיט און באנען אכיעריקאנער די
 באנעך די םון באהױפטוגגען פאל׳צע

 קאנפערענץ דעד בײ אײגענטימעד.
 םון זיבען זײן אגװעזעגד אויך דועלען

 און :אװערנארס, יראגחןסמוע מעהר די
 װאחמײנלץ־ װעט פאלעט לא סעגאטאר

 הױ«ם דער מאננעבער. הויפט דער זײן
 דאס איז קאנםערעדז דער םין צ\ועח

 םון װערםה ריכםיגער דער וױ נאכדעם
 זאלען װערען, באשמימט װעט באנען די
 פדאכם פון און םיקעטס םון ירײזען רי

 דעם אויח װערען כאזיויט אויך סאקע
 װערטה־באשטי• נײער דיזער םון גרונט
 די םון סמך דעם אױח נים און םונג

 פון חשבונות פארגרעסערטע שדעקליך
 א מײנען וועט דאס כעלי־בתים. לי

 דא־ טיליאנעז הונדערטע םיז שפארונג
 אםעריקאנעם דעם פאר יעהרליך לאר

 פארשלונ־ אוזער ביז זײנען װאס םאלק
באךמאננאמעז. די םיז געווארע! געץ

חא־ קאלעגען זיינע און םאלעט לא
 קײן .ניט אױסגעקליבען זיר םאר בעז

 םים זיד םארסשעפען — ביסעז גרינגען
 חברותה. זײער n* מאגנאטעז כאן די
 װע־ בײ גרױס־קאפיטאל, םיז פרעסע די

 אײזענבאנצן די פון פראסיטען די מען
 דעד אין אלעס םיז הײליגםטע דאס איז

 אנפא־ װידעד יעצט זיכער װעם וועלט,
דעם אויןז ביםעדקײט װילדע א טיט רעז

 M PH וױמייד יעצט לעבען דר
 ״אעטערגאציאנאליזס׳/ פון אדע

סמענט בײש^ל, צום זיה חאמ

p&vto פון עלעמענ^ן 
 אויני די נ*כםאלגען וחװון

 או אױנען ^םענע מיט ק^נפעחנמ
א לען  דעם דירען א̂«

 קוראז׳א pn םאר נלאק״ סארםער
u טקטיגחײט. ױין

 1 #•״געמרינטעטע״ מיט װעלט א
פינגער״

פי
•עחאדע

,, האט װער .___________. _____
 ״1? בלױע־רעח אונזערע דאס ריכטען

 ״אויס״ מיט מישען אנפאנגען זיך לען
 אױסלענדישע מיט אפילו לענדער׳/

 איו עס אז אכער, ליצײ.
 װאר יעצטע ׳עײך. ניט דאד איז

 חנר יאסירט יאחן נױ אין רא סאקע
 פון *אליס־הע• די םון צוזאמעגםאר

 אץ לענדער צױױליזירםע אלע
ותלט.

 א( געװען איז צוזאכענפאר דער
 1 ערםאלגרײכער. אױסערגעוױינליך

 יעדעם דאס געפאלען איז םארשלאנ
 נעװײנ- דעם אויסער שיקען זאל לאנד
 ״אגד «אייס א אויך געזאנדטען ליכען

 צוױיטער. דער צו אײנע באסאדאר״
 װעחןן, אנגענומעז זאל פלאן דעד אױב

 חאבען ננאדע, גאט׳ס מיט מיר, .גגעלען
 ענד נכנוד׳יגע אזעלכע צײט דער םיט
 אסבאסאדאו* •אליצײסקער א װי םער
 אדער דײט׳פלאנד םראנהרײך, נאך

 עננלי- דער פון כדעיעןי דער בעלגױם.
 זײ דאס דערצײלט האט פאליצײ ׳טער

 װענען בוך א ^וזאמען 15יעצ שטעלען
 שאטירונג״ יערע םון ״ראדיקאלען אלע

 גע־• האט און װעלם גאנצער דער איכער
 פאליצײ אמעריקאנער די דאם 1כעסע
 נ$ר דיזער אין העלםען זײ זאלען קע■

אונטערנעםונג. בעלער
 אמ סארשלאג נלענצענדססער דער

 הוייט דעם םיז געײארעז נעטאכם אבער
 חר *ז ׳יצײ5•א ארגענטינער דער פון

 ח*מן זאי ימימ דער אין םענש דעד
 םען וױ ״געפרינםעט׳/ םיננער זײנע
 פאר• און םארברעכער סיט יעצט טוט

 nrr יערזאנעז. הרימינעלע דעכטינע
 טרייס םעז ייעז שוט6 םאדכאפט אטעם

 דיזען פון נרױסקײס די באנרײםעז צו
 טד זיך םיר האבען יעצט כיז \ פלאן

 צענ״ א םים באנוג#ק נעכאך דארפט
 געםרמ״ און קלאסיפיציר&ער זורירטער,

 1טי וחויען יעצט וחנלטעלע. טירםער
 םיננאך יעד־עלס װאו װעלט « חאבעו
̂ד און אפגעארינטעט זײן וועלען  םאם

 •ynjfi — קלייניגקײט א גראפירט.
 נעבאחנן נאר וועם עס װי עוםעלע,

 אויגע- זײנע עפענען װעט און וחורען
 גלײו ורעט יועלט׳ ליבער דער אױו■ לאך

 אפנעשנאנכד פינגערלאך זײנע קריגען
 זײ װעט ומןה און אר אז און ׳פעלט

 וועלע זײ אױב איהר אךער איהם צו
 חנ8פארבלאגדז׳ נאכדעם איז עס װען
 אלװעלם־ די װענ. ״דיכטיגען״ דעם פון

דעדםאפען זײ שוין װעם פאליצײ ריכע

A u x . othfcft. 
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tap aw ייייינ®*
ו . ן נ א מ ז a ו  f a t  n o r

 באאי־ד עתזעחוטיװ פוג׳ם .דצ־גג א
 22 אזאליי י*דאן דרמס-טאכער דער פון
̂ןן אונעהאי״טען איז  דינסטאג געװאר

 אין ,1929 אוריל׳ טען17 דעם אװענו,
 דעפ אונטצי סטײט, טע21 .ױעעי׳ 10

ראבינאוױץ. ברודער פון «ארדץ
 •צעיצר פאמענדע די פון יז«:ײטעס

 פאר- און אנפראנען נײט געחומען דיגען
 טע2ן> װעסט 294 גראס, דזש. :לאנגע;

 װ, 245 נ-אםבפמ, און ;•רערםאן סט.;
 11 קאמ•״ דרעס גערשמאן סט.; טע20

 ביאפ•. עטבעי און סט. טע25 <ועסט
סט. טע22 *יעסט 147

 דט האט באא־ר עחזעחוטי״ו דע־
 פא־^י״ די ארוט;ערעדט אין גאט־אנט

געלאנ־ די א־בעי א*ן פארראגגען רענע
/jsyi

 טיט• א געיױאי־ען באקומען איז עב
 אינטעײ דער פון אפיה דעכ פון טיײ־;:

 אסעס־ דאלאי 4 דעס װעגען “נעשאנאי
 לואג״ קלױולאנד דעי בײ איז װאס טע;ט,

 א־ױםגעלעגט 1922 טאי א*ן װענשאן
 דעם אין טיטגלידער. די אײף נעװא־ען
 דער װאס עיריעוזרמ וזערט צוש־יפט

 און נעױען איז טעקס דעם פון צװעח
 גע־ אױםכיערלןזאם װערט י־אי־אי״ ארנזע־
 דעם אט פון צא*.ױ;גען n בגיגע םאכט
מעלה.

 סעהיעטאר דער שעהגהארץ, כ־־דער
פינאנץ־ דער םיט ציזאכיען פונ׳ם

 צו געװארען אויטאריזירט זײגען מאטיטע
צאהלוננען. נויטיגע יי סאכען
 איכ־ םולפ צושריפט צוױיטען א אין

 אנגע- װערען סעקדעטא• םערנעיצאגאל
 פונתבתן טענניקאלישע געיױסע ריה־ט

 פי ״אינײעיאײשאן טיט פא*בי:תנג אין
 פאר געברױכט ״ע־ען װאס םטעכ-פס,

:•יטגלידער. גײע
 שעהנהאלץ, כרודער סעקרעטא״, דער

 ערללעוד אן -געמאכט דעם װענען (זאט
 מװא״ אינסטרואירט איז ער אין דו<נ
 מיט אײגקלאנ; אין האנרלען צו דען
טיטטײלומ, דעי

 האט אפיס־קאטיטע און פינאנץ־ די
 םיטיננ םולם באריכט א ארײגנעכראכט

 א§ו< טען12 דעם געםאט האט זי <ואס
 כא־ דעם האט כאארד עקזעלןוטיװ דער

םארהאגדעיט. און דיםקוטירט רינט
 באריכטעט האט םארבעד ס. בדודער

אױסגע־ איז װעלכע רואםיטע, דעד ס>ן-

 ?אנפערעח וזמלסה א
 העלם ױניאן אץ

סענטער
 העאט״יןאגפעדעמ פפעציעלער א
 יוניאן איז װערען אפנעהאלטען וועט

 ׳סט. טע17 איםט 131 סענטער, העי־ט
 נאכ״ 2.30 טאי, טען11 דעם סרײטא;
 נזנרד װערט קאנםערענץ דער «יטא;.

 װאס עדױיןײשאן העלט די װע;ען פען
 סענ* העלט ױדאן םון אנגעםירט װערט
 גע־ זײנעז קאנפערעגץ דעם צו טער.

 דאקטױרים אייע די ;עװארען לאדען
 לעצטען סון פארלויןי אין האבען װאס

 חעלטת ױגיאן אין געלעקטשורט סעזאן
 פראצען פאדשײדעגע איבער סענטער,

;עזונט• ־םיז
 װעט סענטעד הערט ױגיאן דער

 א נאו אנםירען סעזאן :עקסטעז ום2
 «רא* העלט־עדױקײשאנאל גרעסערען

 נע״ װערט קאנפערענץ דער און גראם,
 אלע די םיט באראטען צו זיך דופען

 די אזוי װי לעסטשורער, אוץ דאקטױרים
װערען. געטאן אמבעסטען זאל ארבײט

 דין װעלען קאגפערענץ דעם אײױ
 דאקטוירים: באװאוסטע פאלגענדע די

 דע״ מעדיקאל םון עםערסאן, האװען דר.
 אונױױ^סײ האלאמביא פון פאדטטענט

 םין גאלדבערג, דזשײקאב דד. ;טעט
 עדױ• העלט אװ קאטיטע ״דזשיאיש די

 םיז נאלדסטאן, יאגא דר. ;,קײ^אן״
 אפס׳ן׳/ טובערקולאזיס יארה ״נױ דע־
דאקטױרים. אנדערע נאך און

נעלא־ אױך איז קאנםערענץ דער צי
סעקרע־ די ׳קאהן כי. פאניא כ״ס דען

 ערי\• אינטערנײשאנאל די פוץ מלג־־יז
קאנייטע. קיײצאנאר

סיזאן. זומער דורכ׳ן ״דדיקס״ העלט
 יױ דער פון קאמיטע עהזעקוטיװ די

 אונטעינוניען זיך האט סקול ט4העי גיאן
 נאך ״הײקס״ רײהע א א־:א:יזירען צו

 םון פארלויו״ א*ן פלעצעױ, פא־יטײדעגע
 גע״ א געבעין װעט דאס פיזאן. זוטע־

 דעד םון כייטגלידעד די לענענדײט
̂ט־סחול, זײער פארברײנגען צו ווע

 פײשער רײנער, דעד אויו* צײט פרײע
נעזעל־ אנמעמעד א אין און ̂ופט״

 װענען אײנצעלהײמען מעהר ׳מאפט.
̂ם װערען' גמםאכט באקא׳נט װעט ד

 דין װעט פראגראם דעד װען ^פעטעי
אױסנעארביים. ווינגאנצען

•inn * מנ״״ניז ײ |3ס<(׳* ד«י a״a*ewP3 פ jyan. יי
’ja״tyfycc'Vja a***tyoary• yc ײייד  ‘ניו(/| a -ae י״ר "ײפ יו

/1יןיידי׳*  eyi »ױ<י י8י#יז ייינייי ®יו •1
• pyaeynr pc va .ג '»ia«Bsa. 

 חויואןעד יי חוייוגיימ. י*ט ײ«רנ«
*imauM גי««חײס«ן •׳a yya־

 piaaa דזי״פיגמ פוג׳ם |W» יי
pc דעם f ' i ia  iyt»4 pa aa iaa 

asvu’׳a ז״נע; a^ ac  pa !V5uyjc 
y-aiiyt.;
 צװײ- ־עם ױענען דיסױסיע “דע אין

 געײארען אננעוױזען איז :אײכט טען
 אײג־ שוץ חאט לאקאל ארנואר ײיפי״

 דאי־אײטעקפ צװאנציג םולם געצא^^ט
 אנדע- יױםיל און נאאיר שאינטזר צים
 דעטיעינען pc ,דאנע ^איאלען יע

אײגגעצאהלט. טעהפ
 סין ?אם*טע א א״סקר״נען ןי/גי,כ

 צי ױאייזאוױץ און פארנעי שױעשטעי
 א וױיסכעדל אסתי ״:•ועסטער באזגבעו

 ױניאן, ייינזע• PD כיטנײד טעטמע־
 רי זיף וזאט ל״אנ*, עינסט איז װעיכע
געשלאסען• דצע;

י9 + יינ
a »סונ׳ם ז־¥ו ivc'fvrry נ«^־ד 

y* pc*■ »ױניאז׳ כעי8דרעס־ ££; fa^af 
a־VDfanyj•* r! נyײaרvן jacrao 

 װ. pa ,f «1׳i»a lyaao דעם איוענד,
pc r םט״ טע21 n a c  cyi iyojia נמ״ 

r״H רעי 'r a t ’Cai .l.
aryt lyoipac t’a cy־>v a iy*• 

 py«yi >a;aa^׳”^,py דעם pc ׳עייסט
pc oivo רער v:iyoi'M׳iac ,fa3ac~ 

fpiyora r;ia pc j'Pjywaf״la iy3 
ptny״aP iaaמיטy( װעינע a fai״> 

 yp• חןרמטנטען סיט׳ן ;yoanv נייטען
ary) ivDaftca3 ra יאי*טר¥נט.  ey* 

lyrafiriya’a in ערװ׳וחײנג די pc 
a3׳ my y»*eap a״*j j » w n a  cy 

ipaac iraipyipy, דיגפן
•piafp יזנר pc ye'oaP v f n  די 
״3• a 36 ה*ט >a?a> ײניסו opyoyi■ 
■naac P ’Dipyipy אונו׳גר m afyi

ya<oaP a lyc^fpiaepa ו* ytmac• 
 פײעמ», חנר ניי <apa> PVtJia טע<
ױנם nna1 IPBIO סון ױני, דריטען דעם
 ײננן-a fara< ױיעי pa iwan זיי

pjac-ti’fyp o םיחרט n.
tyotjyjia t'a 3jn״:a די a f נ׳ױ 
 •3pyw pa לוםין נריחנר די pa װאי¥ז
w tnattw oo'eras ײנפן1 ה*לץ

y'yat'Jatia pyira lyeyponac נײם 
ײם־םיב.

aac BJ’a רי rn^ ^פון כאריכם 
 דיגען »ריי8 סעןpa tvall 18 רעם

m »־ם;ע;וםקן aiU J ן« rpyrpy i n 
 די y’oiPDH a גאר aan naac טי־ו

נוסנעחײסען. נא^־כטען
in עס a tw  esaoyt IVP'I װאה־

 ױניטי־ m פון ניעמנער » iac יע;
v הױז u 'W אויוי rafa on נרר סון 
i n װעלמר «כנעת.8י yj)a ra- 

pc lyim yjyo iac ;yiyuyi ofyor 
 אננ» מװעסטער pa חויז ײנ־טי יyד

נעװ«רען. tjfnypiv ra כ־א;הא־־ט
 האט yo'oaP D'ca pa פ־גאנץ די

nn כאריכט^ די אי־יננענראכט ’a pc 
 IVKfa,iy:aa Ban זי oar ר־טיננעז,

fnca |ye26 pa iv»19 cyi.
cyicyj װי naac irnipyrpy i n 

oan 33 גײנר^וinjan n»B3aiBa3 
IP03na3 n  iy  oan yo’oaP iy i pc 
Iironyj iy lyoafraa pa |yD” Py:oi3 

 oa« אװענם. ׳03n סאר נאהטעט וװױי
 סעױםזן אין נ־*י [yD26 on זייו װעט

tn ia t ijmpo•
in די 'fJD 'o  ntyjfac ער־ דינען 

tyiaityt ofiyfl צו iywra umnoiac 
iy נײ ־:«ניז»«יע8 i טע»טער־םאר־ 

iy עטעלונג i p.c 3״ia iv ''ic״iyo 
Dr־laociai .“yo, ,םארביאש f־pc, 

 און ײוpiy33yoai 1 לײבאיױץ, העס־ו,
jiycifa j.

f'#a iy בא־־כט דער i tie־yB’oaP 
pc 21 ם^טיננ 1איה Dyiרי< טעז»« ra 

tnai'vt o. און ט1דיסקוט' fn 3amac
vb רי 'obp מיט איז װאם a צײט 
 a jyc’ip iy inauw עמועהלט ציייס
 Ban ייניייז, lyipa םאר הויז נייע
ia:״a B3ai3yi באריכט pa איז עס 

 iyrB3ysfica3 צו נעיוארע; בא־שראםען
ia מים •ny;iv;a ?אמ־טע דע־  irra* 

ב״ט.
 די נעײןורען אויפנענורפן ra עס
 קראניזע;־ א א־־נםיהיען ;ײעגע ם־אגע

iy סאר כענעפ־ט־םאני i’fiD'0 yiyiiia, 
pa ערװעחלם איז עס a? a lyianyj־ 

 אויםצוארבײ־ pa באטיאכטען צו מיטע
 nn׳a אי״נברעננ^ און iy;yf« טען

ii’Bipyipy oiy onyaiipoapyi כאאיד 
i ױענען n ינרוננ1נ pc םאנד• אזא pa 

”jyi קאט־םע דער i :פאײ .0 ארײן
r’iia3” f .0 ,iy3, .1 אנ .r n  ,paif■א 

•mapfaii ראײ pa בינאוױ״
 :•vvi זיצונג די זיף Dan oyi ר־ט

r י. רינט. f y i u n j p, 4«ס

* y r w איבער לעקטשור 
n קונסט, u t, «נ»וי טען1דעס

«t «יו •«‘«1 m ׳׳

yfyn pac; די y-ytra pe eoiyuoo 
 ia iya•־’3ia pe pa ciyDiyo ױניטי

e<y maecpa Bye*oiyivj 4״,c׳iyi 
P” f,אויוי ״ a ;yoyoo'־.i;a f

f’CPBP lyciyuBB ijrt טוט yfa
a ea•'»׳ *aetpa iy i ta

1 fat־a P;־,Biatioa pa B;aDy*yB 
a *yi pa־’iac p*t ;y*yn caua

•yj ,tyipty^ia# vim“ ׳*
.iy»” H Pta |׳a Jiat

pa
t די ניי iia t i M9*׳ ׳•r  w• .,n• יייוי ײיי י״י <«י inti m <ר 

e *,׳ae״ iy jiypיט1סט ״ Pap יי ib p 
m אײו ^ מ ״ ly״ cyi iy ני rf'B

ia *״?״.  tvo orvi ivo*ai t*c״t
fan pa״*,

t'o* יויצזעו׳ ײ׳ני׳יז ־יי® יי  tvfat 
 •־p iyfat pa pao r*ac tycy נעסען
a yo,! .צ״ט tyv y n y ra  cai 

״ yo-oai. יי lytiata® 1׳*

ט ר י ד נ ע מ א ק ע ו ר  צ

ר ע ט ײ כ ר א

 מא־י װעלען העלמארס טערקישע ױינע2ו>
 n אייה חנל אוגײמ טעגליכע אייער אז ׳,פען

«יןל.אנגענעהטער,
 העלטארם, אץ טאבאק טערסישעד דער
 ?ןענט איהר pgn מאבאק׳ רײנםטער דער אמ

רױכערען.
 וױ מעהו־ אביסעל העלמארס 20
 העל־ יעדער און סיגאדעטען געוױינלכע 2ס

 גע- א װי גוט אזױ מאל, עטליכע איז מאר
סיגאדעט. וױינליכער

 קא־דאנע אין געיאקט מטp ה א מ ל ע ה
 צובו־א־• ®װ זײ ®ערדדטען װעלכע כאססעס,

װערען. צודדיהט און פען
io® כאקסעס  r 20 *דער

באס& די געדעגקט גאמעז דעם און
 פעײ סאדמ בעסטעז דעם tie 5*א:וו#םף»ורעד

MruHayloAװעלפ. דער אין סיגאדעטען עגי«טי*ע און לי״ע



מ י ^ נ י מ נ » ר ע UPTBHג
ד וון נעשיכםע מדאלע און וארסישע וי

שטאאפעו #אואייגיגטע
קאדמען. / ח. דר. ןי8

1»' גע׳יאיען ;vap;pj ;gva דעכ א־ז װאס יןירס יעדט״!•־ א ם,*ן איטי••; (דער

נאטיצעז עדיזקיישאנא?
סיהו ,ױוידממל נעסספעו אונזער
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ױעידטעט.)יא.י; א־בײמער ?,אינטעיגע״•*;* נזע־ א
סראנטאציעס. ®ון סיסטעם דער אץ ס־יט די — 6 נומער

לענע,־ ם־ט׳; סמרנוםען ױך מ*ר האכען לסאן פרי־׳ערד־נען דעש »•;
 םיר רועדען דא ולעסט. דער א־ן פיןרםעדכ ־* פץ *"?:׳•;;no די אל;

 פמראײ- די א*ן פארסערש גה«ע •לינטיגע צױיםע, י ז נאבראנטען
 פץ •יאנםאטןזרם די געמליך, אוןסמי!, 1790 צלױשןןן שטאטען ;׳גטע

 אינ״ עקןזנז«סי?זע אץ געזעדשאפנדינע ז״ערע אב-־אל כ־יט. דער
 װעס־ די פץ אונטערעידען היגזינםען פ-לע א•; זץ־ ־סנע; טערעםען

 זייער אי| צלזאםען געגאנכען דאך אכער זײ ױיגען פארםעדב, טע־;
נןןרט. פינ«נ«ױעיער אלן קמסערציעלער דער געגען *ארף אלנע״דינעפ

 פןןרבלינען איז גארט, דער געטען ק^נטראשט שארסען א*ן סײם, די
 :דערפאר נעםליך און ט«נ, דד׳נט׳גען ד;יש נ*ז :טעט אנריק־לט״רעל

אנריקולטור. פאר ג־ט זעחר זיך פאשט :ללידאט דער וױיל
 פראדוק־ נמשטענדיגע אזעלכע נעװארען געעאפע; ז״נען דארט לױ*ל .2

צלי,ער. אלן ר*יז לױ-י־אטע;, טען
 בא־ דער פלן ולאקםען ד«פ אלן אנטװיקי־ננ אינה-םםריעלע די לוייל

 «רא- דאזיגע די פאר פאריאנג דעס פאתרעסערט ה«ט פעלקערלנג
דיק-יעז•

 טע־- ;עללען אכי׳־^ט־ר ס־־ט דער א־; איז פעריןזד דעם דלרך וױיל
 םאנלסאקטיר. װי פראפיטאנעל

פליט. די אין סלאנמאצ׳עש די אױ,ז לעכען דאם
 געוױיגליך פארש״דען. נעװען זיינען פלאנטאצ׳עש די פון נרוים די

 אקערש, 5ססס, כיז יאנד אקערם goo אדער 400 פץ געדוען עס איו
נאנעל־לײט. ענגלישע די פלן ניטער די פון גרױם די װי אוםנעפער

 ארוםגערינ־ הײזער, גראםע אין נעװאויגם האבען אײנענםיםער די
 גע־ האכען נענערס די נערטנער. און כלומען כױםער, מיט נעלט

אײגענטיםער. די סון ה״זער די הינטער ״קענינם״, אין װאױנט
 א און סצ צוױשען געװען א־ז פלאנטאציע א אױף נעגערפ ןואהל די

טויזענט.
 עק־א■ ד• פון קאנדיציאנען אנדערע די א־יך װי ארכײטם־שטעדע;, די

 גופא. פדאנטאטארם די פרן געװארען רעגולירם זיינען פען
 שקלאפען־םיםטעפ. םים׳ן פארנלײך אין פאברי־״סיפטעש דער
 פויט. די פ־ן פראדוקטען די פאר םארקעט דער

 ז־*:ע; פרא־־קטען אנדערע די און קאטען ־י פץ צווײ־דריטעל ארדם
 ענג־ נאך באזלנדערם לענדער, אנדערע אין געװארעז ארויםגעפידירט

 פארא״נינטע די אי; :עװארען פארכרױבט א*ז אינעריגע דאם לא;ד.
שםאטען.

 די פ־ן פארםערם ד• דאפ נאטירליך, גאנץ געװען דעריבעד איז עס .2
:געדארפט ־אגען זײ ודאפ זאבען די ענגלאנד אין ר־יפען זאלען סױט

 די וױיל )2 אץ פראדוקטען זײערע געקויפט האם ענגלאנד װײל )1
 אםערי- די כײ װי װ״ניגער גע־אםט ענגלאנד אין האבען ארמיקלען

םאנופעקטשורערם. קאנער
 ודעלכען אירגענד געגען ־טטארק אזױ געװען םריט די איז דעריבער .3

םאריל. וראטעקטיװ
 אויך שקלאפעךסיםטעש דער און פיאנטאציעם די פדן אויםכרייטונג די

.i860 בעפאר װעםט, די פ־ן טײלען םאנכע אין
די דאפ געשעפט, גוט אזא נעװארען איז קאטען פון וואקסען דאם .1

n

ז ז
. ס
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טערי־ עי,נ אײנשאפען ױך גענוםען האבען םױט די פון פלאנטאטארם
״.,קאמפא; אױל םטאנדארד ״די עם םדט איצטער דוי פונקם םאריעס,

פעטראליום. כאקוםען צ• אום
 אי:־ האלכ־צױוילידרטע די דעריבער זיינען 1821 אץ 1803 צוױשען .2

אלאבאכא, פטײטם איצטיגע די םץ געװארעז פארםױבען דיאנער
 אדן מיזלרי, אין טענעםי װעםטערן פלארידא, ללאיז״אנא, םיםיסיפי,

פלאנםאציעס. אין גערוארען פארדואנדעלט איז לאנד זײער
װײ־ גערלקט זיך זײ האבען םעריטאריע, דער טים באנונענדינ נים זיך .3

 האט װאם טעקםאם, שםאט איצטינעז דעש אין װעםט, די אין טער
 האבען פלאנטאםארם יענע םאקע םעקפיקא. צל כאלאנגט דעטאלט

אננע־ זיך האבען זײ א*ן טעקםאם, אץ רעװאלט דעם פאראורזאכט
- שטאטען. פאראײנינטע די צו שלאםען

 פלאנטאטארם די דינען פלאנםאציעם, די פון אויםשפרײטוננ די חרך .4
 שםעטער וועלען םיר װי און מעכםינ, זעהר נעװארען םוים די פון

 פאחוך יעדען נענען נענענגעשפהולט שטארק זיך זײ האכען זעהן,
 אין שקלאפען־פלאנםאציעם. די םון ס׳־םפעם דעם אונםערצוגראבען

 האבען ײ1 און כאוואוסם, קלאםען נעווען זיינען זײ װערםער, אנדערע
אינ־ זײערע פארםײדינטן צו נטקאנם, נאר האבען זײ װאס אל*ן געטאן

 םען קאן באױאוםטזײן קלאסען זעלבען דעם פון ניישפילען םערעסען.
:אין הײנם זעהן

נענערם. די צו םויט די פון שטעלוננ די א.

בלאק.״ אנריקולםורעלער דער ב.
ארנאניזאצ-ע. קאםיטאליםםישע די ג.
ארבײטער־נחפען. די ד.

 דאפ זיך האבען װאם פלאנטאטארם, יענע דאם זעהן, אויך וועלען םיר 5
 טײל צװײטען א פון געננער שטארקע זײנען סויט, די אץ נעםונען רוב
נארד־איםט. קאפיטאליםטישע די — שטאטען, םאראײנינטע די אץ
 םון אפשאםען דאם נענען םאריף, פראםעקםױו א נענען זײנען זײ

שטי־ נענען און שקלאפערײ פון גאשרענקלננ די גענען פאפיר־נעלם,
 םםײטט ״ילנײםעד א גענען אויך און מאריך, ״םוירםשענט א צען

־ כאנק״.
 אײנ־ האבען סויט די פץ פלאנםאטארם די דאם זעהן, אויך וועלען טיר .6

 םעריםאריעלע באצוג אין וועםט די פון פארםער םיט׳ן געשםיםם
 פארםריבענע די םץ אנגריף געגען פארםײדיגען צו זיך אױםברייםומ,

אננעלענענהײםען. אזעלכע נאך אח אינדיאנער
V I. םליט די פון פלאנטאטארפ די אײננעשטיםט האבען הינזיכט אײן אין 

גע־ נים בײדע האבען זײ — נארד־איםט, די ®ון לײט רײכע די טיט
 די װערטער, אנדערע אין דעםאקראטיע. פאליטישער פון האלטען

 קלײנע די נעםרוים וױינינ האבען םוים די פון פלאנטאםארס רײכע
 איסט די פון קאםיטאליםםען די און םעריטאריע, זייער פון םארםערם

 די םון באסעלקערונג ארכײטער דער פאר נעהאם םלרא האבען
שםעדם.

v n. די נענען קלאםען אעדוםםריעלע צוױי די אט פון םאראײגינוננ א דורך 
 פון פחןזיחןנם םאר נעווארען ערוועהלם חשעקסאן אנדת איז וועםם,

געשע־ א נעווען את דאם ב828 יאהר אין שטאםעז. פאראימינםע די
 גערודער א נעםאכם האם וואס זעהן. וױיםער וחןיען םיר וױ חעניש,

".,אח־נונג דער.אלםער אין
קוםס). (ײײםערעם

אונ* פון טעטינקייט די װען א־צטער
 ס*ר דעפארםםפנט עדימ״שאנאל זעד
 נ«- װי נוט אווי ׳«ױן א־ז ס־זאן דעם

 טראכםצז אן ׳פױן םץן סאננט ענרינט.
 עדױקיי׳פא־ די פאר פלענער רי װענען

סיזאן. נפקסטען דעם פון טעטינק־יט נאל
 דקר דאס זאנען, *ו איכמרינ איז עס

 אויםען, א־ז רעפארטמנט #דיוחיישאנאל
 זאל סיואן אגסוםענדער נייער, ־ערע־ אז

 דעם םוז מרפאלנרייר םעהר אי•( ז״ן
 םעחר ז״ן זאל עס סיזאן. פארנאננענעם

 נרפםצ־ א »יץ דאס בעםעחו, און ין־רסצן,
 צונפצוינען ז«ויען מיטנלידתר צאהל רע

קלפטען. און קורסעז די צו ײע־ען
 ניט איז רערנרײכען צו ד«ום אכער

 םיז םענשען *אר א כלויז דאס נעגונ,
 וא־ חנפארסספנט עדױקײשאנאל אונזפר

 די אט אתאנייירןן צו אפנעבען זיך <ען
 «ילץ חנתרייכעז *ו אום פרנייט. גרויסע

 דאם נויםיג, איו ערפאלנ, נדעסערען א
 סיטהעל• דעפארםנמננט רעם זאל יערער

 די און םטודענטען די לערער, רי — םען
 לאקאלם די םון םיםנלידער טעםינע

 םים־ רי סון פליכט די איז עס בבלל.
 װעלכע לאקאלם אונזערע םון ירער‘;׳

 *רנייטער* איז <ס װיכםינ װי פארשטעהן
 זאלען זיי באומנוננ, דער םאר ביצדוננ

 נעװעז, גום װאצט עם און םיםהעצפען.
 סים־ דיינשענדע אינטעציסננטע, די דאם

 שוין זאצען לאקאלם אונזערע פון נילידער
 אונזערע װענען םראכסען נעםען איצט

 נעקסטען דעם םאר סורסען און הלאספן
 דענקען, זיי אױכ סיזאן. עדױסײשאנאל

 נעמאכם דארםען ענדערוננען נזוױסע אז
 וועלכע. אנציעען זײ זאצען טא װערען,

 אויסראיעז, מעז דארפ זײ, דענקען װאס,
 איינפיה״ ניען דאיפ נייעסען ײעצכע און
? רעז

 דעאארטסענט עדױפײשאנאל דער
 איז ער ;אויסצוהערען אזעלכע נרייט א־ז

 פארשצאנעז, אזעצנע אויפצונעטען נדײט
 צו נעכעםען זיינען םיטנצידער די און

 אינטערנעשא־ צום דעם ױענען שרייבען
 אזױ רעפארטסענט עדיוהײשאנאצ נאצ
םאר־ םאכעז זיי זאצעז סענציך. װי גיר,

 ד«« ס»ר ארנייס דער נאצונ אין ׳#צ»«ן
iru w p ,״ ואי׳וו ױו סייאו t י w i 

 •רי״ איו װאס דאס, אויף קריפיפ וייפר
lir~ זײ ויאס וצױארפן, נזפאן ד׳ןר n,\ 
 S* אדןר \,VVVi נ־ט ניט איז ו»ס אז

 n ניזדארסס. גיט אימאנצעז עס האט
״ן נוט װ«ט  עדױפײ׳אא! on פאר ז

 m אץ אינ״ט דין םאר דעפאדםמנט,
־ ויינ׳ון o.r אוינ צוקונםט. נאה«נט«ר « 

 רארןי פעהיצרן, װןצנע נ«װ<ורען סאנט
 «מן װצט ,mvn אננצװיוצן on אויף

. כ«ס«ר. ראנון צו װאפ װיסןן
 עריױ אינםותע׳טאנאל דער )איוא

 נרייט איו דעפארסטענס ק״«א;אל
«י פינפט ״קאמפצ״נסס״, אױסזמפ&ען * 

 די זאי«ן און פארשלאגען, גײ« וױ נום
 מי ניר, פווי צושיקפן דאס טיטגלידש־

ין מנציו,  חד למ־יויןײשאנאל םון אפיס י
 ני«י סטריס, טע16 ײעסט 3 ■*רטנמנט,

יאריו.

ש לײדים כײם לעי,טשור א ם ענ ר ! 
.9 לאקאל פון

 חייג• דער אין פרוי ארנייט«ר ״וי
 י«ד אינ«ר — נעזעצשאפט״, טינער

□gov צעחט׳פירפז צפװין מאפס װעט 
 םאי, טמןon 17 אײעגט, דאנערשסאנ

ro ציידיס םאו׳ז in a יןצאמ־ די םון 
 װעס דאט .9 צאקאצ ױניאן פינישערס
i םין ניצדי;נ דער אין םארקוסען n, 

 יודאן, סאכער קצאוק איסאציעני׳פער
 ד< איז דאס טרימ6 טע14 איסט 231

 איגטערניי• רער װאס לעקט־פור רריטע
 דעפארטםענם צדמק״שןונאל שאנאל

 כרענטש צ״ריס דעם פאר אראנזשירט
.9 יאקאל םון

 ז״נען לעקטשורס םר־לע־ד־נע די
 דער<• קאן סען און כאזוכם נוט נעװען

 לעיד רי אייר דאס ערווארסעז, /בער
כאזוכם. נוט ז״ן װעט ניפו־
 אינםערניי• in םון מיטנצירפר די

 n נאזונען «ו ןnנעלא ז״נעז שאנאל
פריי. איינססט . צעהט׳עור

דעה פון באארר חשאינט פוו מיטינג
! ױניאו .קלאוקמאכעו

ו ■ ־
.1923 ם»י, מען4 דעם פרײטאג.

:צושריפטען
 קאנ־ ליג״ ױניאז טרײד ״װיםענס די

 זײן םיט באארד דזמוינט דעם נראטואירט
 װיג^ט צו^ריםט דעם אין הײם.. נײער

 די ארגאניזאציע אויבענדערםאנטע די
ערפאלג. קלאוקםאכער

 אינםארטירט אתאניזאציע זע^בע די
 יאדד די איז דאס באארד, דזשױנט דעם
 דזמוינט די זײ האט 1920 און 1919 רעז

 .$50 סון קא^רינוציע א נעםאכט באארד
 דדפױנט די זײ האט 1922 יאחר דעם איז

J7 םיט געהאלנמנז באגארד  די 6
ע״ ױניןט סרייד םענס  די אז חאוםט, י

 געמנן יאהד דעם זײ װעס באארד דזשוינט
.1922 יאהר אין m קאנםריבחױע דיזעלבע
נוםנצהײסעז. וחגרט םאר^ווננ דער

 אזױ דאם אינםארטירם, 86 ̂אקאיצ
 צעהן־יעהריגען דעם םײעחנן נעהזנן זײ װי

 חא־ םאנד״, ״רעליןי דעם םיז עסזיסטענץ
 םאר עקסתוירשאן אז אראנזשירם ױי בען
 באארד דזשוינט .די דזשון. םען3 דעם

 םון סאםיטע א שיהען צו נעבמבמן ווערט
 ווערט צושריםט דעם אין דתלענאמען. 5

 יסט5ש אײנלארונג די אז נעזאנט, אויך
 דזשוינם דעם םיז אםיסערס די אײן :יט

 אײננעילאדען םםילא וועלען זײ באארד.
לאקאל. דעם םון װערען

 און גוםגעהײסען ווזגרם צושריפט דער
 ברידער די פון באשטעהענד סאםיםע א

 לעװענ- גאלדשםײז, פימשערםהי, נאכלין,
 אפאינםעט וחנרען םאליסאני און םאל

 בײ באארד דזשוינט דעם םארטרעטען צו
םון םאנד״ דעם םון םײערוננ דער
יאהאל. אויבענדערמאנטען דעם

 דעם באדאנקט ד5ווא ליליען מיסס
 קאנםריבוציע דער פאר באארד דזשוינם

 נע־ האט ױניאז די װעלכע דאלאר 50 פיז
 סעטעל־ סטריט הענרי דעם פאר געבעז
מענט.

באריכם. ק#םיםע פינאנס
 זי אז באריכטעט, האםיםע פינאנם די

 םאר םארלאנגען אייניגמ געהאט האם
:םא^גענדעם רעסאםענדירט זי און שטיצע
 סענטער סאשע^יסם סײד איםט די

דאצאר. 100 םיט וחנרעז נעשטיצט זא^
 *ר־ ״םרייע די םון אונםערנעהםונג די

 וועחנן נעשטיצט שםיכמנ״ בייטער
דאלאר. 50 םים

 נום״ ווערען רעקאםענדײשאגם איע
גצזזײסון.

בארײכט. דירעקםארס אף כאארד
:קאםיםעס

 אר- סטרײקענדע די םון ר,אמיטע א
 קאמפאני איז ריעעס ד. ס. םון בײטער

 וואכען 5 שוין זײנען ױי אז ערקיערם,
אננען זײ און סםרײת אין  זײער, אז םא̂ר

 װערען• געהעכערט זאל בענצםיט סטרײק
 האבען ?ײ אז באהויפטצם, קאסיטע די

 האבען סיזאן, שלעכםען א זעהר נעהאט
 געד זײ זײנען דארום #פארדינט וױינינ

 א(« כאארד דער צו קוסען צו צװאונגען
םארילאנג. דעם םאכען איז דיחוקםארם
 דעם מוז םענצדזשער רובין, בר^ר

 רעם םיהרם וואיכער *םיס, פראםעקםױו
 סטרײמ חנם אין אז *ריןלערם סטרײ^
ײ ײען און םענשען, 13 זיך געסינען  ז
 זײעד אז געװענחום, איחם צו זיך האכעז

 ע«• האם ווערעז, געהעכערס ?אי בצנעםיט
 די״ אװ באארד דער צו אאגעשיקם זײ

חןקםארס.
̂ ארבײטער די פון קאםיטע א
 םון גוארלאנגס םונם און בראדי
 איג^• אז דאס דיחוקטארס, אוי באארד
 אי! ווערעז געװארםען ואי גוריצ םײגער

 צונ} בארעכםיגם זײן וועלען וועלכע די,
 ארכײםען* בלײמנן דארטעז זאלען ®יאץ,

 זײ וואימען אז באהוייםעט, יןאםיטע די
 נאכתױ נים וחנט םירםע די אז נעװאוסט

 םאר• וועלכצר םארשירעכעז, איהר םען
 וױ שנעי אזוי דאס נעװען, איז שירעכען

 וחד אנםאנגצז, זיך װעט סיזאז סלאש דער
 זײ װא^טען ווערען, באשעםטיגט זײ למן

 זײ אויר אז דעם, אויןי באשטאנען נעווען
 ער• דעם אין אנםײל אז נעהמעז זאלען
 סאתעקוכמז איז וועלכמר ראםעי. שסען
צוריס. װאמון עטליכע םים

 ווערמ קאמיםע דער םיז םארלאננ חןר
באוױלינט.

 םענעדזשערס. סון באריכמען
 די דאס באריכםעמ רוכיז בתדער

e *שםיט בלום/ און ״קנאבעל םירםעם ft 
 חאב בראס.״ ״רודיז או| שנײדער״

 אונםער ארכײםער זייערע אױסנעשלאסמן
 װעחמ געהען ױי אז *חןסענדע, דער

 וײ גענעז האם אפים דער דזשאבערס.
 ארבײטער די און סטרייתס, עחןלערם
שעיצר. די •'תעםען

 דאס אייה באריכיתם רוכין ברודער
 טש*ם» םירמע דער נעגען סםרײק ושר

 »יז איצם ביו אנגיםיתרט. ותרם םייזעל
 סעםעלכמנגמ א או̂י אויסזיכס סײז נאד

נימא
1זײ דאס בווריכםעם, סיוןלקי ברודער .

17 ממאל ױניאן םאכערס רימער דער אץ
*■ ׳״■*■—■ ——ו ■■

םאי ערשטער דער
annon 1• ײון
שדיו trvvur* \nnn סיד װ׳נצנפן

חר m פאר ̂י n »  o n\ 1 1אי )ט«ל
*10׳דװ ןwon סיר ווי ,on אזױ מװ*ן
»1 ניט ע««ם ם׳איז טעם. • »ff<

i»  o n׳on •iifOBrooos'i im*
 שױסייל׳ד on 0'0 נ«חסט in* נער

i יסײ.1ל«נ« ». f סיז n $ iw w i*« 
 *n יטif Ofn 1 ניטייליה זפריגער-

 *fi גיס הןט if to און ױננפן. פאגט
ff̂ תסט זוננען, ffi ô nmnn if •וױ
 fttfl (ff"f mm מעיפח׳לסר, צינע

in סייסט׳נ רי *ו o פין באססגס 
•r« גיס fffjwjm ino,צייט׳נן »צטע

io 'i  oc o w M  in o n סײסס׳נ  l*ו_ 
o טערעםאנם. n  fio ooo>itn i n 

ofn o איז »ל«מו *f m  <8 ,tfufj 
o חורםיהיס נציין ftf אומטמחייט, אן 
o סיס umofj האם טען װאם u n  jnff 

M ניט סוזיפ ” -»i8D o ifff j.| די 
fn ג נ ו מ י ט «  of’n n 'if i im*
רען■

vrivom  ogi יײגס שױן ויך *יז
in 8018» םארצושטעלען.  18 on fii

 *f( לעס8 שוין 1אי »טױגט, גיט האט
 לונ* סיסס •.8י8 סוטער םיט׳ן נאננען
 •if ט ל8 י v iט8ײ װעל» ריצקי,

 ,IfOlpfJ ט י (1י8 ייענע^װ׳ן, נסר טען
M 8 o 1איח האט נאט זו״ל r r f iif* 

 180 סתנח 8 יס8 נעדנט שװסיענעם
on ערשגמן so,. נהןר8נ ofn ׳פױן 
*18 •8י8י יײו IV0VH80 עולס וער

t !M מה*ג, זיך האלטען שטאט fn” 
n או־םנעי׳אזעו  if )188 ipyi8i o n 

o 8 18 ייר, םארשטעהט רעדנער. fiיז 
pfco ifo״p ניט ײ״טער שױן fiw if i* 

 פון !8קל»װי׳» די ifOfn נאנחע! טאקל.
 «״•1 סון ט8ײ נעארבייט, ניט פ־א.א עי1

 .OfO נע׳פפיצט •יאנא רי ט8ניס,ה רארפט
 m ך81 818 איו ימער1 הלאסישע כיי

 אט דך. םארשנתחט אומנליק, גרעםטער
vo צמת טזעלכע  i« fn אויס״ ט8»ה 

/80 ערשטען on *ושטעחן
in 8 איו יס188 א ײ• o  inצו 1י 

 דין סיס 1שװיי piao ערשינען אונז
 *pvii אי« איחס ,•שיר״. רעסלאמאציע

in| 1 געלוננען ליך w  ifסיג* שטיסתנ י 
oיכ1018פ האט ער נאנצען. n  o n  If 

no מנ”18 האט און אלעמען  8 נט81ג
 סין שטיממ םרײנדליכע און לינליכע

 שוין 1סי סנעןn 8י הערצער• אלעטענס
 .nuira »חן װפט on« ik נעהאםט,

tn 8 םלוצציננ האנען סיר ftin ל81שט 
 08יי ײאלקמנ^ שװערע n רורך ליכט

 .ovp *וסערע איכער נעהאנגען זײגען
 חייד 081 *רײננעםי׳פט דף האט נו,

o פזן מענערזשסענט נעב־צרעסע n •נע 
 ארױםנעלענט האט און טעאטער שאנאל

i»» אויף up לאפעספע לעצםע די f i 
 *nig •8 האס נעשיכסע n קאנצערם.

סירט:
 ייס•8 לט8י8< האם שײייי piso נאך
 of וד לױס ם־נפעל, כעלא סיס )טרעטען

*f«* ייוגמי 1»י ט1נסי8נ8 נעײען איז
1 .ogijנ האט י f איסי* ם ל 8 י 

 יגס.18יל8שױש אימשע אײנמפ טירען
 .0P8 18ינ1»ונשול נטנץ * ױך דאכט
o אנער iporn fifo  i n  if )סי o n 

 *fa |io ר*לע n 1»י טעאטער משאנאל
i ניט פינפעל לא f r n f את׳פוי״ סזױ 

o אײנפסמו נ/1א «װ ױי וײג, ii ir a׳d. 
 Ofn P0H0P8 אױנע^רםאנםע רי ווען

 מסד ro חאבען ערש״נען, נערארםט
tpa 1הינםע ifm f ifo  o n  ipo’>ip  •i
po ,8 טעאטער a״*f t f « f ] i f  |8 ,|pi 

ipa>pii ,d pi 8» האס o «8 ^ n  iii 
{»pa ami 1« — ikpik  tpa’^iponpri 

rs אץ אויםטרקטען opn סינסעל i’K 
טמנומײ ניײר ip opn איםיטאצי*:?!,

If סטו־ײס oipfnnp 8 האם פיס8 ip i 
in 180 םעםועל פירםפ loipo 8שיפ! 

i ניס־יעיאן if אדב־יט n  .iP»Pr 
”IP0 װערם סטדײק n p » n.
o’8 סון iprnpijre דער in ip » n i 

i »ױר ofn רעפאדטסעכט !•פער און f• 
oi8P dpkd i סםו־ײס א קרע־ט n  ip ip i 

 ירDf.i poi’o •i 1 װי נאכרעם קאטפא;/
i ארױשצונעהטען אגטואנט f M  inpo”* 

ip 18 טא*ס i iv.נײט
ip סאר i ,״חאיאם״ i n n a  oip>pip 
ײן האט סלוצקי, D>f08tpi O 5 ז 'Ef 
ראלאנ. טױזענד

ip o באר־כם?ט, שוסטער במרזגר f i 
i נענעו p״ioo 8 ערקיערם האט n ר  סי

o נאו העםיער, און דזיט־יהאנםאן טע n 
 די 18 ואיסנעסונען, האם אפים דער יױי
 *8P 8 שטיק. po |po״aiK 1טע”רנ8

i ?ן18א'בפת?י 1א' מיטע f  m fn p i *•■
M r  o n  !Popp•

ip i םםרײפ pm'o i n  ipipi סלאוד 
ipi .בראם *fp 8 |i« oin'DPi.'f oipn 

ת א*ז סיטע מ i• ן818<8»י  w jpiipipj 
o n  !popp .שאס

ו ן ו ײ opoanga ip נ o o ir אויה D f i 
 .ת»- i*igD o'pompi ofn אםיס זײז

44,744.00 ׳׳08♦
דזװננ. די ויך שליסט רעיטיט

סזדןרעםאר. לאמער, ל.

w m m • ססךממוו  n  ifif>
»1<M )18 IPoJW fig f r p׳
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if  it rh  on ,onuho iffn f  r o  
fי« ! f t if i i  i »  ip n f  o n  i f r i f i r f t  
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:רעדוןקטאר הערר װערסער
*יע־' א־8 א זאנען צו נױד עיי״ױבט

יײױעגען ״גערענטיגח״ט״ דער אין טער

̂ײף־ אײןי יאט ײױאן «  נעבע; גי;״א־פם ג
 װיסען זאי״ט אילד אז n:yr די אינער

גיט ןיא לײט :יאזיי אנית׳ע זײן צו יױ

״״עאס-דיעגאטעז זאגענאנטער דער
 איז אמאדזאצ*ע אן פאר װאס

 וע־ 1 סון מענ״שען, רי ז״נען װער דאס^׳
 א־ן צונױפתשטצלט? איז ייג n סען

 חלאוק זײ ז״נען > צױעק דיער איז װאס
 די« נאיאנגען װאס פאר איז טאכער^

 דאס װאס ארגאניזיישאז, אנדעד אן צו
 אוננעזעצ־ תאנסטיטושאן דעי ר״ט איז

 קעריער- געזעצייכע א דאס איז ליך?
 א האבעז דאך ?ײ דארפען ישאפט,

 שא;אי.#איגטערנע רער pc טשאלטער
 ,gsnnypyc אכיערײזעז דער פון אדער

 די פין ה§חות ל:ל אדער ל״באד, אװ
 הײנט ניט׳ אױב און i געװערח*טאםטע.ן

 און זײ כי-ט אן זיןי כייר קעהרען װאס
 און V אדנז צי האנעז זיי יזעגעז װאס
 ױעד :פרע; איך װאס טאיזע איז דאס

t]pv:m זיינען  n לינ די :ועי״כע שון 
? צינײסגעישטעלט איז

 יױ געױאלט זעלר אי־ װאלט אױןי
 פין נתכיבערס דארט בא^אננען צו סען

 שיילל ,ד ראס איז יע, אױכ .35 יאקאל
 ,35 ראקאל שין עקזעקוטײוע דער פין

 אז באשללס, א האט 35 לאקאל וױיי
 ױעט כיעמבעד װעיכער אירגענד אױב

 אלגא־ אז צו באלא:;ען אדער נריניען
 אינ־ רעי אױסער איז װאס ניזאציאז,

 דזעאינט דעם אדער טערנעיטאנאיל
 װע־ אויסגע״עלאסעז ער דאױף כאארד,

 “״ליג דאזיגע די ײניאן. דער פון רעז
 רוביען צו חיצפה די געהאט נאך האם

it וױיס-»רעזידענ די כייטינג א זײערעז‘ 
 ײעגעז אינטערג^עאנאל דער סון טען

 װיל .3 לאקאל איבער באשליס זײער
 צו איהד, דינט װער ;פרעגען זיי איך

 דער פו; װײמ־*רעזידעגםעז די װעמען
 ־8א ;זידאיש oy זאלען אינטערדךטאנאל

 באלאנגט אײזר ;יט וח״טבון? דין נעבעז
 צו באלאגנען טיר :יט איז אינז צו

 רעכט א פאר װאס מדט איז אײך.
 :־,א איז אדײנצוםישען זיף איהר חוסט
כיזנעס? זעדע

 האט דאס אז אגנעוזמען, לאםיר און
 קלאויזפיאכער נרו*ע א ארנאניזירט זיך
 םרז ^זהרוננען די םארבעסערען צו אום

 גרינדעט אין איהר נעהט לאקאלס. די
 קלײזעל. באזונרער א צװעק דעם פאר
 בא־ אזוי האנדלען :אײןי בײ איך םדענ

 װי אוז ? מניאן־לײט נוטע װאוסטדגמע,
נע־ :ים סיר װעט דארגעז אז זײן, וועט

 און פיהדונג אײער ניט װערען פעלען ,
 מיד איר ױעל — פיהרוננ זײער ניט

 :די:־ װעל איך און חסידים םיײע קרינען
 א'םז דעם אױף קלײזעל. א נאך דען

 ײניאז קלאוחכיאכער נאנצע אונזער װעט
 צעהנדלינע, אין װערעז צו״טאליטערט

 אראטע8סע/ טױוענדע און הונדערטע
 זײז אױף וועט יעדערער און תלײזלאך,

 צו םרײעז באזונדער שםײנער און ארט
 װאס נו, ־- ױניאז, די םארבעסערעז

ף װעל איך ?זיין דאן װעט ײ  רו־ א
 ענדע די און ׳כייר איהר פאררעטער, פזנן

 די צוברעבעז װעלען מיר אז זײן, ורעט
ױניאז• גאנצע
 טאקע vs דאס אז ׳זײן קעז עס
 איהר װאלט ניט ווען װאדים ציל, אײער

געהאנדעלט. ניט אזוי דאך
 מײנט איהר אז אננעהמען, לאמיר

 טובה״ מײז :אר םײנט אידזר אז נוט,
איהר? זיינט ווער :וױסען איף ׳יויל
 אײן איז סיר םיט איד״ר באלאנגט צי

 אײך בעט װער איז נים, אויב ײגיאן?
 קריװדע. מײז אננעהמעז זיך זאלט איהר
 זײט אײןי? םיז דאס םארלאננט ווער
 א־הד באלאננט ברודער, א םײנער איהר
 בין דאז — מניאז, אײז איז םיר םיט
 האנדלען לאסיר אבער אײך. םיט איד
 :האנדלען דארפעז ױניןוךלײם גיממ װי

 די בײ ױניאן, דער םון םלאר אױם׳ן
 עקזעקוטי־ די בײ סעידשאךמיםינגעז,

 פאר פלאץ דער איז ד*ורט — וועס
 נרינ- ניט ^ובער האנדלען, צו ױנ^ךלײט

 שבת ם*כען און קלײזלאך סעפאראטע דעז
דך. סאר

 םיז מיטיננ א צו קוכיט איהר װען
 םדאנע א אױף הויבט איהר אוז ױניאז דער

 םון עפעס נעפעלעץ ניט איז אײך אדער
 א? פיל און זעח איך איז באאמטע, •די

 מיט איר פײט דאז גערעכם, זײט איהר
 אפטיילעז נעהן אבער צוזאםען. אײך
 שטעכען און ברעכעז טרײעז און זיך

 פאר פנים םדומעז א מאכען און ^לעס
 הגבר״ ״אני *שרײעז און םאסע דער
 פאר טר״ װאס מעניש דער בי\ איך

 האבען שוין מען דארף דערצו — אײך
חוצפה. צוםיל

צו וועמעז םאראז אי? עס אױב #נאר - .
 הויתז. *וםיל אייער ם*ר באשולד־נע]

די וױיי אצײן, ױני^ן די ג«ר ד*ם »י«

טאקע טלא— - S|>Mאי אטת, פאישע.
 קא רעד ;עבאך זײס ״.דיא אז געיעדיען

יהר *אי־ט בעכער :א• #ה:גזל זאײ,  א
רערבעדעי■. גא;צע די איידער *ערײען
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ע צי לו א עז ען ר עג ך װ ע ע־ ר ט  ש
נג ם פון לו ע ר ד א ט ק א ד ע  ®רן ר
ד ע ״ ד ט ײ ק ג טי כ ע ר ע ג ם צו ״  דע

ר ע די א פ ־ ״ ט ײ ה ױי פ  ״
ט. ענ ד צי נ אי

;:־ינע־׳׳ סין רעדאקטאר ױעיטער
ציגקײס״.

ד יועגען פ־א;ע די ״  שטעלוננ א
 איז פאריער-סכסוך ״פרײה״ט״ דע־ צו

דער ניי נעװאיעז אױפ:ע:וכיע:
o 11 ̂,רBא באא־ד, דזשאינט nטען; 

 ־o:y אײער עישינען איז ״;ס וױ ניײך
ביי,*י. אלנילס אײף> פער

 די דזאבען מיד ױאס דעם. צױיב
 לאיואל יז״״ז געהאט ;יט װאך צוױיטע

 באייכ־ די פאיד-אנדלעז צו טיטיגנען
 איז באארד, דזשאיגט דער פין טעז
 םאר־ אביסעל רעזאלוציע בײייגענדע יי

״פ;טי;ט.
׳גױס טיט

סעק. רעס. רובין. מ.
 האם אפריל, :טען6 דעט פרײטא:,

 ״;ערעכטיג־ דעי םוז רעדאקטאי דעי
 אױוי ענספער אן פארעפענטייכט קײט״

 םון רעדאקםאר דער וראס בדיף, דצם
 ארויסנעשיקט האט ״פדײהײט״ דער

 אמע־ םון ארבײטעד־צײטונגעז אלע צו
צו שטעלונג זײער א:םרעגע:דיג ריקא,

 פא־ ״פדײה״ם״ געדופענעם אזוי דעם
 םיז טײל א אלס אינצידענט. ריעי
 :אר* לײדיס ״אינטערנעשאנאל דער

 ״גע״ די װאס ױניאן״, װאירקעדס טענט
 אר־ אפיציעלער איר איז יעכטיגקײט״

חוב אונזער פאד סיר הא^טען ׳;אן
 ענעידש־ םyד אוי.ף פדאטעסטירען צו

 ענט־ דאזיגען דעם גענען אופן כמען
 *ד׳ד דער םון רעדאקטאר דעם םון פער

 װעיכער ענטפער אז — רעכטיגיןײמ״
 נאר ׳עצם אין פארט נאר ניט איז

נאך םארמע זײז לױט איז דועלבער
פאר באלײדיגענד און עדנידעריגעגד

 ארגא״ ארבײטער אנשטענדינעד יערער
יגיזאציע.
 ארײנלאזען ניט דא זיך קעגען מיד

דער פין באהױיטמנען די צי דעם, אין
 ײניאן פאריערס דעד |y;yn ״פײיהייט״

 איז דאס :יט. אדער ריבטי: זיינעז
 אױס״ רyלyציyס• א פון אדבײט די

 האגען זאל װאס פארשוגגס־וןאמיטע,
 דער אין םאקטעז אלע דינכט איד צו

 אײ אבער זײנען מיר אגנעלענענהײט.
 ארבײטער־צײםװנ אײז אז בערצײגט,

 אדביײ אן איז ״םױיהײט״ די אין —
 םולשםענדיוע א האט — טונני ־••יטע-־

 םון פירוננעז די קריטיקירען צו רע:ט
 אױםדעקען ארנאגיזאציעס, * ארב״טעד

 פראק־ דאיםעז *װערעז װאס איבלעז די
 אזױ װי װצנ, א .אנוױיזעז איז מיצירט

 װערעץ. אויסנעבעסערט חאז לאגע די
 גערעכט זײז זיד W? ״פייה״ט״ די

 אר־ שום הײז אבעד אוסנערעכט, ארער
 אין האט װאט ארגאגיזאציע בײטער

 די ®יז אינטצרעסעז די באכית זינצן
 דאס באשסרײטעז ניט קאז איבײטער,

 םוץ ארבײםער-צײטוננ אײן פון רעכט
 כױינונגעז. ארויסזאנעז איז קריטיקירעז

 דעם םון ענסםער דעם אין זעהן מיר
 ״געחגכטיגקײט״ דער םון רעדאקטאר

 רעדאיוטאר דעם פון ברױי דעם אויןי
צו םארזול 1א ״םרײהײם׳' דער פון

 6דאסכל• פאױצ§א.-צן אין טעיאײױרעז
 ״,וןריט צו ױאגט ױאכ אדבײטע• אן

אײפײעיען. אין קירעז
 דצר כיט shc גענעבענעם דעם אין

 עס אז די,- לא^טען װגיאן פאריערס
 פון רעכט דאס נא• ניט געװען איז
 אי• פלינט, ,ד נאר ״פרײלײם״ ךעױ

 נרו#צ דע• פון בי־יז דעם צודרושען
 דך האט ױעלכע פאריער-ארבײטער,

 דעד אין שלא;ט פיעז אז נאחלאנט,
 דער פון באאמטע די אױב און ױגיאן.

 בא־ געװאלט חאנען ײױאן םאריעיס
 קלא־ די םון ריכטיגיזײט די שטרײטען

 זיך אנםאגג סאכיע סון די יזאבען נען,
 ארנ״טער- אײן צו װעגדען נעדאדפט

ט און קערפערשאפט י  דיסטריקט צום ;
 םא- דעי פון באאמטע די אטױרג/

 װיסען\ געדארםט וזאבעז ײגיאן ריערס
 דער פון פא״טדעטער א אריעצײזען אז
 יואג־ א איז ־עגירוננ ימאליסטישעױ8קא

 ארב״טער״^עריער״ 2 צרוי״צען פי״יקט
 באלײדיגינג א נאר ניט איז שאפטען

 נאר ארנ״טעו־-באװעגונג, דעד פאר
 עיר איר םאר -Hty; yטpyריר א אױך

 םיראויך זײנ^ דעדםאד און זיסטענױ.
□yp פץ האנליוגג די אז ׳נט”רצyאיב

 ״•ר״זזײמ״ חןר פון חודוקמ^ר
m 3 זיו oyn נ׳נר t i w o itm v•«

 דיט• סm פאר ױדאן דער פין וױיזע
ט אין אטױרד, טריחט  אנשט^מ י̂ו

 ן-ץדדצנט oyp אדערטcy;cאױ דעס
 נ-עמצן צו ױגיאן פאריערס דער פון

 - אינײטצד-געײנט אן צו עדן חנם
vv די אז iifi פיי׳/ דער פלן שטעמגג#< 

 אײגיויאננ אין פױשטענדיג איז ח״ט״
 *ער פין אינט^-עסען נעכטע די מיט

ארבײט^באװעדג;.
 אנכא״ אין אלצס דאס נעטענדיג

 Tנאא דושאיגט די כאשליסט טראכט,
 פי״ אין ױניאן קלאװסאנע״ם דער פון

r אויפצופאדע-ען לאדעלפיא  oyp״ 
 ער ^גערצבטיגת^ע׳ דער פון דאחטאר

 שטעייננ יצעדלינע דין צוריקציהען ואל
 אוגטעי״עט•• זאי* און םרא;ע pyT אין
jyt פון פ^דעױגג די pyp אנצער; 

 באי-עדמ - ארנ״טעד רyהרטyקיyאויםג
 דצר פון נאאטטע די w אסערישא, ®ון

 ״,,ז אינצמצנ^ ?איען ױניאן מאריערס
ט׳׳ רער \viyy שריװדעס ערע ײ  ״ד״־

ארנײטער-ג^ײכס. אן צו
 ••ע-ען גדעיקט *,זא רעזאילוציע די

ט״ //טMPכטיגyרy,ג̂ pyp צו ױיר״  ״ן
״פאדווערטס׳/ און

 און הלאוק נאארד דז׳עאינט
 ײניאן opyp’^ סמירט

K’D^yiH6^* פין
! V י צ יו א ד y ד ר y ד ן ו ם

 ױצט דעזאלוציע די אויף pycojy אן
 אנטײ״ אוגזעי אין fyrcy; pytys דער

יאסועסע?״״ ״שורצע לוננ:

 קראזק דער אין פאסירונגען וױכטיגע
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םאי. עדשטען פדן *ײערדגג די
 פאי ;yo^py □jn פון :jny^c די

 ־py pyooyp; pyp jyi'yj אונז בײ איז
 pyo*n; * pyp איז :□,yorpy :־אל;.
 ;״׳yD טיט טpאByגpyאיב ryvy; האל

 ypy^T כײט DPy20jjrD yרyאו;ז ;.yt׳
iyn c אננעפילט האבען yp□ אונ־ חאר 

 דעי טי־ט באלקאניס די או״ך ארן טילן
 ״y; איז ולאץ שטײ־^ pypy« גאלע^.

yn; זיײ טעגש^ סך א און פארנוםען 
r; בען yטאנy.ז

 ״py □yp pפאyב גyט ■א־ א נאך
lyocr םי חאבאן מאיp טי• קײן שױן 

?ovv טyהp אזא ארויסגעגעבעז, ניט 
 אונ״ םון געװעז איז ט*רל*:נ גרויסער

 אויף זיך איצותםען סpyטעטב זעדעז־
oyp צו ױניאן זײ/גר פון רוף ypy^D; 
 pyG'iP: Pin און סאי. ;yorpy ךעכ

 ױם־ די ןycשאIגן גלײך האט באזוך
 טוזיק די נאר װי שטיטוננ. טוב׳דיגע

 ״סןןרסל• די ש«יל א גענעבעץ האט
mm," זיך האט :^i y ; ^ y די ;ip,־ 

vo, ד רוורליבעyטאנסטpאצ,.y
p pypא;צpyאיז ם ;yp ;yny־ ;*y r 

pyoo ב ארןoyטעp האב מיר װאסyז 
;yקyעדװא־טען. נם pyp:wi pyp־^ 

 ױיכט״ סיטאר זוהן, יעהדיגער :ײ; ב?ר
 םון קװאל א ארײננעגאסעז האט צײט,

 י זypאקטיא די הײנט באגײםט^זגנ.
^ מארים א  דזשײקאבסאן, הײמי שוו

 ־yט ׳רנyרבypצו טאדאפ קצסםאן, ליyנ
 py״r געלײםםעט האכעז םײםאז רי

 ^ולם. רעם צוםרידענצושט^^ן בעסט
̂ס• אליזpמא: סיעלאp•אר•א אויך  ארהן
 pyp ראבינאװיטץ, לyמוyס און טער,

 ײער1 בעטאנן ןyהאב ש«ילער, זױיאלין
כעסטעס.
 טאייס רעדנער. 'P קומעץ דאז
py?3iK םון נטyזידyסר pyp זיגםאן,

םײנ־ איזראעל און
 דזש. pyp םון םענערזשער רער בערנ,

 באדײטונ; די טpyיקלy זyהאב באארד,
jyDrp^ pc .אײן םיט מאי ^ א  װ

 די !אױםנ^יכיענט געריעז איז אלעס
 גל^צעג- א נעוועזען איז אםסאסםערע

ט האט oy רע. ^ ב ע ג ^נ  you א א
בץמבערס. *ונזערע צװישעז שטיםונג

ע ג ו ל ם ק נ י ה ט ר ד ו

ב«קם « הויז איז איםער האלסען

ם ק א ל - ם ק ע
*

 מ»םיליע ג«נצער דער טון מאגענם די רעגולירט דאס

ײ ע»ח»יארט אדן כיללם. דאקםאר ז

ססארס. דדאג אלע אין נאקס, א םענט 50 אוז 25 ,10

דרי• לאקא* פון נאטען אין
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py׳ vtfvv האכyניט ז ppyt קײן yo’vu 
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 גע- גימ ד*רז סאי ערשטער דער וױ
װערען. פ״ערט

 די ד.*בען סייצה, בי״עון רײדעגדינ
 ‘איגטע־ *וגזער פון לאקאי•□ כעהרסטע
 דעם ;עםײעיט י*רק גױ אין 1נײש*נ*
 איז ניאנט ״נייט ױם־טונ ס*י ערשטען
 צוישויער• א זײעגדיג דאך, און ;י־אגץ״.

 דא״ דער םון ®*דז*סי*י;נעז אײגיגע אױף
 ״’ס*ײפי גל*:*ד אין יראכט ״םיט דנער
 װ*ס אז, ערקלערען, to סוזען ערונג,

 ־v- דאזי:; די איז אגכאטרעפט, או:ז
 צום שטאדיז געװען ניט גאר פײערונג
 לא־ טעאטערס אין האלס, אין הארצעז.

 סעג־* היכ׳עע גאגץ םארזאםערט זיך בען
 זיך האט עויס דער און *שעדמאסעז,

 די און טענץ די סיט אסודרט. שט*רס
 אױסגע־ האבען װאס טעאםער־ילידילאך,

 ייא• דעם פון טײל נרעסטילן דעם ס*כט
 געחוױקט. סמש זיך עוים דער האט נראם,
 ט ס י י ג דער לײרער, לײרער, אבער,

אי ן ע ט ש ר ע ם ע ד פ\\  האט מ
 עס זאל .ט ל ע פ ע נ ן y צ נ א ג ן י א

 *ז אפען, גאנץ װערען ארויסגעזאגט דא
 האבען םארזאסלונגען סעהרסםע די אױוי

 אײנגעילאדענע די םחותנים, נרעסטע די
 צר געװען איז אויםנאבע וועםעס רעמער,

 ערשטעז דעם פון באדײטוגנ די עי־קלערעז
 אין ש*:ס. ק:*»ען א נאר נעהאט סאי,
 זינ־ און טענצעיי די מיט קאגהורענץ דער
 דורכגע־ הלעגליך נענאך ?ײ זײגען געד

 האם עוים םארזאסעלטער דער פאילען.
 זײ ילוסט סינדעסטע די ארויםגעוױזען ניט

 טינ• דזןם םאר pirn דער אױסצווזערען.
 ב*הערשט האט סיעהםאקעל 1״ט*נגע1גע

געםיהל *נדן/רען יעדען
v

 צו :יט געהערען מיר <ױיס, נאס און
 געװאלט װאלםעז װעלכע אסקעםעז, די

 םדעה־ איז לוסט די ארײנ<ענען חרם אין
t נײן, לעגען. םון ליכמײם o פון זײנען 

 א זײן דאחי ױם־טוב א אז םײנוננ, דער
 טאנ א ילוםםיגקײס, םיז טאנ א מם־טוב,

 עס איז אבער װאוימעחן. ?יך <אזען םון
 עס װי ױנדטוב, אזא אז פארלאנגט, צוםי<

 ײי םעהר, זאי מאי, ערשםעד ד^ר איז
 אוים־ זיך אױך ױם־טוב אנדער אירנענד
 גײסט םון נעהױבענקייט די דורך צײכענען

 װאומאריטעט װײנינער װאס דורך און
 קונצענכיא־ :ארייטע װײניגער װאס און

i כערײ

 דאך זיך צייכענט מאי ער״טטער דער
̂ע םון אױס  דורך ױם־טובים אנדערע אי
 ארבײטער־סאילײ םון אידעע גרויסער זײן

 נע־ קאמף םון אידעע זײן דורך דאריטעט,
 גע־ נידעריג, שילעכט, איז װאס אילץ, גען

 דער יעבען. אונזער זויז וואולגאר און מײן
 דער זײן דארף ^אך, 1אי כיאי ערשטער
 זיך זאל װאס צוקונםט, א םון אנזאנער

 װי גענענװארט, דער םיז אונטעחטײדען
 םינםטערניש, םיז יליכט װי נאכט, םון טאג
 ווערען נעםײערם ױם־טוב אזא האז וױ טא

יג, אזוי פראסט, אזוי  גע־ איז אס1 װי ב̂י
 טאײ אזעז״כע אד3 א מיט 5םא דער װען

V םײערונגעז
v

 גע־ דער אויוי אםיילו זאגען, םוזען םיר
 ױנײ אונזערע םיז סאנכע גאר אז םאהר,

 חאבען, םאראיבעיל אונז אויןי זאילען אנס
 םא־ דעם םאר ג?םיה<לם האכען סיר אז

 •אר א צו נעװען זײנען םיר װאס מענט,
פאו^גשטאג־ די יװ אזוי !ארזאסיונגען,

 דעם םארשו^עז צו םארביליגעז^יא,
 הא״ מיר מאי. ערשםעז דעם ®ח גײסט

 נאך צװײפילען און געצװײםע^ם, דאן בען
 גמװעז זײנעז װעילכע די אױב איצט,

 טעאםערע און האילס די אין פארזאמעילט
 צױ באנריױ, מינדסטעז דעם נעהאט האבען

 דאזיגען דעם אט זיי גיט םען װאס ליב
 מעהר נאר זײז ^אםיר איז ספעחטאקעי.
 צוזע- דאס ער^ערען, און אםענהערציג

 ״ענויזשאיעט״ האם עולם דער װי הענדיג,
 װײנינ װי און ״קינצ^ער״ םארשידענע די

̂ד  ערשטע די םאר געהאט האבען זײ געןגו
 א אנטשטאנעז אונז בײ איז רעדנער, םאי

 דאזיגער דער אויב צוױיםעל, שטארסער
 די באגרייםען צו מסו̂נ נאר איז *ו*ם

 ױנדטוב. מאי ערשטען׳ אז םון איחמ
 געצוױיי־ שטארס מיר חאבען םעשח בשעת
p>ni װירק- איו עו<ם גתיסער דער אויב
- א ם. חנוי א ער ױני ח אוגו  *יינדו־ו

*v ,חנן ר איז עז^ם דער דאם מו מן  א ני
חניכצד *װאמעגגעיא&וענער, גאס סח איז ו

 א אױןי ,,טענצעי א אויף בעלן א איטער
 אױף און לידעי*, טעאטער װאומא־עד

נא*־;יט. -טע•
V

 אין ניט איז אײנדרוק אוגזער אז און
 סשער דך טיר ז״נען װע;, אויבעז גאגצעז

פארזאטלונגען, א־נײטער די פין
 װאו און בייגעװאױנט, האנען דיר װעי־כע

 מיט י־א;ג שטװדען האכען א־ב״טער די
 אױסנעהערט אינטערעס העכסטען דעם

 דינען װעדנע |1א רעדנער, פארשידענע
 נע־ ;א;ץ א פון געטראגען געװען וױרקיץ־

 זיך קאנען מיר און יטטימוננ. הויבענער
 עולם זעי*בעױ דער אז פארשטעלען, קױם
 אזױ דך טאי ערשסען דעם נראדע 4זאי

 ײאיטען די װי אזױ אודװאגריען, טאדנע
 דערםאר טענשען. אנדערצ ;אי געװארעז

 ז״• האלס די אין או ,disi״ אונזעד איז
 ק״ן ניט אכער װער, וױיס גאט נעװען נען

 א ארכײםער, ארגאױדרטע דענחענדע,
 אײגצי־ די בארעכטינטער. םאלשטענדיג

 םארשטעהן, ניט קאנען מיר װאס זאך, גע
פרעםדע װייד דאזינע די אזוי װי :איז

 די איז ארײגגעקוסעז זײנען מענשען
האיס.

V
 קריטי?ירען, צו אום בלויז ניט אבער
 דאס, צײיען. דאזינע די מיר שרײכען

 חײ דער אין געװארען פארנרײזט איז װאע
p דאך קאן פײערוננ, יאהדיגער ir ניט 

 וױילען רזם װאס װערעז. נעטאכט גום
 מאײםײערונגצן נעקסטע די אין אז איז,
 װערען אױסגעמידען מעגליך וױיט װי זאל

 םארשװעכט און פארכייינט װאס אלעס,
in□ סיר אונזערמן. ױם־טוב נרױסען 

:ארנעשיאגען1 דארום װאיטען
 זאיען צוחונפט דער אין אז ערשטענס,

 םים םארזיכםיג מעהר זײן ױניאנס די
 סאײ דער צו טיקעטס םון םארטײילען דעם

 םעהר קאנען זאיל מען ראס אזוי, םײערוננ,
 אײ־ גאר א? ךײ\, זיכער וױינמער אדער
 באםײ־ ױניאן-ארבײטער, מענשען, גענע
ױם״טונ. דעם אין זיך ילמען

 א װערען נעמאכט דארוי צװײטעגס,
 קרעם־ קונסט די םון אױסװאחי בעסערער

 בא״ צו אײנגעילאדעז װערען װאס טעץ;
 ■א־ ■ורים״שפיילער, ױם־םונ, דעם שײנען
 זײנעז, ילידלאך אלערילײ םון זינגער יאצען,
 ניט אומשטענדעז, געוױסע אונטער אםשר,

 ױם״ מאי עישטען צום אבער איבעריג.
 א ■אסען. צו אן ניט זיך זײ הױבען טוב

 םוץ דעקיאמאטאר גוטער א זיננער, גוטער
 שעהנעם א םוץ אדער נעדיכם ;וטען א

 ער״ כאראהםעריסטישער א פון אנעקדאט,
 װינשענסװערט, זעהר זײנען צעהילוננ,

 ערשםען דעם באשעהנעז קאנען זײ װײל
 ■ורים-שיי^ערײ, ניט אבער ױם־טוב, טאי
 ױם־ גאגצען דעם םון חוזק א םאכם װאס
 זײן װעט ?אנצערט דער אז כמילא, טוב.
 װעם ׳כארא?טער געחויבענעם מעהר א םון
 נעװײנייכען דעם צוציוזען ניט שויז ער

 צוציחען וועט ער ■אםרי־אט׳׳, ״טעאטער
 נוטע םאר געשםאק נוטען מיט מענשען

 כאראקטער־ ריכטיגע גוטע, פאר מוזיח,
 וחד םצגמען אזע^כע און שילידערונגען.

 גענוג צױױייױרט הפחות, לבל זײז, לעז
 װאס אויך, חערמז צו גענונ טא^עראנט און

 צו האט רעדנער אײנגעלאדענער דעד
זאנעז״

םארנעשילאגען, םיר װאלטען דריטענס,
 זאא מאײםארזאםילוננ אזע^כע יעדע אז

 טענצעיל א סיט ניט ווערען נעעםענט
 דער םיט דוקא נאר ^ידעל, א אדער

 םון באדײטונג דמר איבער פעסט־רעדע
 גע״ ניט זא^ רמדנער דער מאי. ערשטען

 אדײנ- אדעי צױילעצט, אויף װערעז לאזען
 צװײ סעגדוױמש, א ורי ווערמן, נעשטויט

 שאנ- דער און טא^קינס&ל^ר דעם ״שעץ
 דער איז סאמיאניע אזא p* סאנעט?ע.

■יאץ. אויסער גאנץ וױרקליך רעדנער
A

 ױנ־ אונזערע אז זיכער, זײנען כיר
 דא־ די םאראנשםאילם האבען װאס יאנס,
געמיינט האבעז זיגע
 געשפארט נים חאבעז זײ בעסטע. דאס
 די םאכצז צו אום #מיה ?ײז געילה הײן

 איפר װאס שעהנעו/ װאס מאײםײערונג
 םארזעהן האבען זײ אבער •אזאנטער.

 אונבאדיננם זײנען װע^כצ זאכעז, אײניגע
 םאײױנדםוב דעם געבען צו אום נויטינ,

 םון וזן דע& חן, באזאנדערען נאנץ זיח
 זײ־ םיר ערזזאבענתײט. םון הײ^ינחײט,

 םאײםיחד נעקסטע די אין אז זימגר, נען
װאס »יעס, אױסמייחח זײ יוציעז רוננעז

i?p ררעיען ײין ימדטונ, דום פארנייינצן 
 פארשעמגע- איחם ivp װאפ אלעס, טאן
 ראי- דער אז אזױ, דערהױכען, און רען

 די pc אײנע* דין װירקליך זא•* ײם־טיב
 דעם אין טעג ערהאכענסטע און *עעחנסטע

ארכײטער־יענעז, נרויען

 אין ארנײט ארגאדזאציאנס איגזער
װעסט. דער

 דע־ װעסטערן אינטערנעשאנאל דער
 ט. וױ^ק-ןרעדדענט טיט *ארטםענט,
 אי־ שױן איו •צייצע, דער אן ■ערישטײן

 טיר ווארטען איצט און עטאכרירט, זא
 און װצסס. דעז־ םון נײעס גוטע אױןי
" גוטע די איז װאס )9V, נא- מיר װצלכע 
 ערשטעגס, 1 װעסט רער פון חעיען צו ױען

 ‘נא גאג״ו סיט אױםגענומ^ן מיר װאיטען
 ױנ־ די אז בשורוו, די פרײד זאנדערעד

 װעססערךשטעדט, רי אין אונזערע יא;ס
 און צופיייען, שיער שיער, דיגען װעלכע
 םיי, אזוי אױף םאי, בעסטען אין װעיכע,

 דינון נאך דינען ױי וױפיל אויןי
 און יצנען אדון חאפט, אהן גאנצען אין
 וײ אז אינדוסטריע, די אויף וױרקװג אחן
 וױדער אז אױםגעריכט, צוריק זײנען אלע

 טעטיג־ לעכעדיגע א רוישט און כרױוט
 דעם סיט םול ױניאגס, דיזע איז ?ײט

 וױדער דך לאזען צו וױלען שטארהעז
 אױגאגידרטע אז ס4אי םיהי*ען, אסאל
טאכט

/•  פאר* צופיל דט וױרקייך איז דאס און
 טאלידא, םון ארנײטער אונזערע לאנגט•

 אויס־ נאר דארםען לואיס סט. סינפיגעטי,
 װעלכעז אי.ן קאשמאר, םונ׳ם דך טשונען

 לעצ* די םאר םוארזרגקען געװען ז״נען זײ
 פון געםיהל דעם ארױסטרײבען צײט, טע

 אין םארקליבעז זיך חאט װאס יאוש,
 װײ כאיד קענען זײ און הערצער, זײצרע

 זאיען וױנלכע ױניןגס, זײערע וזאבען דער
 גאנץ סאי ?ײ טאכען צו שטאנד אין זײן

טרײד. דעם אין דעות בעלי כאדײטענחנ
 די א-צט שיילט הע;ד זײערע אין

 װעיכע יראסיעריטי, םון צײט די צײט,
 װעלכע און דורן־, טאכט אםעריקא נאנץ
 ;אר קען דאס וױ אויסגעיאזצן, נים חאם

 איגדוס• אונזערע אוין זײז, ניט אנדערש
 שטאר־ א זיך םיחלס איכעראי טריען.

 איכעראל ארב״טער. אין םאגנעל קער
 ^ןחאלטען איליץ בתים כציי די חאכען

 ארב״טער די צוצואװארםצן נויםיג םאר
 וױײ דיערע העכצחנן און כײנדעל א

 קיאוקמא- אוגזערע אז איצם, איז דזשצם,
 דעם סיט כאנוצען ניט זיר זאיען כעד

 צוריק אױסבױען גיט םאמענט, גינסטיגען
 אויס־ נים און מניאגס, םעכםיגע זײערע
 אונ״ סעניליר נאר איו װאס איצם, םיהרען

 זײן ניט עס װעט אוםשטענדען, די טער
אײגענע. ?ײער נאר וױ שויד, קײנעמס

fa
גיג־ אזוי איז װאס צײט, דער אחת

 נאך דא איז אױםאענוננ, זײער םאר סםיג
 באגײסטערען די דארף וואס םאקםאר, א

 דאס און נוגנ.3אנשטרע העכסםער דער צו
 ראט* און םיהרער איצטיגער זײער איז

 •ערלשטײן. ■רעזידענם יי וױיס געבער,
 קען עס װעילכע םון ־פיהרערשאםט, זיץ
 כאגײס־ זיי דארף בעסמרע, קײן זײן ניט

 אז זינעז, אין האכעץ מוזען זײ טערען.
 םארטרעט ■עחלשטײן וױיס־פרעזידענם

 אונזער װעסט דער אין גאנץ און םול
 היילוי יעדע און אינטערנעשאנאיל, ־גאנצע

 נויטיג, םאר האלטען נאר וועט ער װאס
 נעבעז, זײ זאיל אינטערנעשאנאיל די אז

 גאנצעז םיט׳ן ווער^ן געגעבונז זײ װעט
 אז זײן, זיכ^ר אויו מעגען זײ הארצען.

 זײן םיט •ערילשםײן װײס״ירעזידענט
 ױניאךבויער א^ם ערםאהרוננ, גרויסער

 ארײג־ ניט חלייח זײ װעט םיחרער, און
 װאס אװאנטױרעס, ?ײנע איז שאעפעז

 זײ אוםן וועילכעז אימעגד אויוי קענעז
 סיהרער־ אזא םיט און ברעננעז. שאדען
 מיט און איצט, האבען זײ װאס שאפט,

 װעילכע יאגע נינסטיגער איצטיג^ר דער
 מעגעז אױס״ מיד ״נוץ :מםש זיך בעט
 וחד גיכען אץ גאר דאם ערווארםען, םיר
 וועילכע םח שטעדמי דיזע םון םיר יעז
 נעהערט, נארניט איצט ביו האבען סיר

 ארבײט די וועגינסטענס, אז דערהערעז,
 אננע• זיך חאט וױדעראויםבױאומ םון

םאננען.
f*

 הע־י צו מיר ערװארטען זעיבע דאם
 גאר דאך איז שיקאגא שיקאגא. פון רצז
 אונ־ םון אײנע געווען צוריק ^אנג ניט

 שיקאנא דאר איז הויפט־םעסטוננצז. זעחנ
 םון װיגעלע דײ זא־צרזאגעז נעווען נא

 װע־ מיר און קלאוקמאמנר״יוניאן. דער
 אײנ• דעם םארגעסעז ניט ?ײנמאל ילען

 אלע װאס א^ינפ^וס, איז מאכט םיז דרוס
 האבען ױניאנס שיקאנ^ר אונזערע

 צױ יאהר דרײ מיט ערשט ארויםנמוױזעז
 נע- אפגעהאיטען דארט איו עס ווען ריס,

 אינטער״ דער םון קאנווענשאז די װארען
 איז יײדער ״<ײחנר ׳אבער נעשאנאי.

 אפנע־ גאנץ םעסטונג שיהאגא׳ר אונזער
 ■אר לעצטע די םאר נעײארמן שוואכט

 נא״ געוועז, איז חױפט-אורזאך די יאחר.
 אונ־י איז צײט שיעכטע נאנץ די טיר^יה

 אויך זײנ^ז דעם צו אבער סרײדס. זעחו
 איעחלײ :אורזאכעז אנדערצ צוגעחוםען

 גארישער א שפאיטוננעז, דײסערייען,
!יך חאט וועיכצר *אטמאםיזם, לאקאיער

- K K I H 'U M m i a l

i דיזע אז פראזאן, r n j r r n
 חגר פון פאמע די געײעז אױך זיעען

דט ואי ראס יױ אנע־ צײט, שי*צכטער
 געפײןיט ר׳אנען צוזאד^ אלע זײ )ױץ

 ־ציקאגא אין ױניאנס אוגזע־ע או דערצו,
 געװע̂ן ז°נען די װאכ דאם, ;יט דיסנן

 אײן 011*1*3 ראנען די װ*ס און
װענמעד צוױיטע די רעדד, p* ױגיאן

 דמ א*ו אײנצינע ?"[ אנעױ שװ*^
u iiv rp v p. דאס *p צו״ דעי איצט 

 שיח*״ א*ן ױדא;ס אונזערע פון ״צט*נד
n* טוז דאס און נא. y i j .װעיען of 
, רי צו מיףי * נעחטען כידז ז י י די מ ״  )1צ ר

 no עס טיפפארשטעגדדסע. *לערל"
 אמ*:יז*- שטאריזע * אנםאמען דך

 F* *ינײטעד די צװישען ציאנס-*רנײט
 טוזצן עס און דרוס-אעדוסטדיע, דער
 טצנ- גרױסען *ײן p* םאראיידגען .דך

 דזשאינמ p♦* pm ם*רנ*נד, טיגען
*ds'** פ*רשײדע;ע די באארד p.

A #כטוגנזר דער אין *רנײט H און
 יער״בם •עמשטײן וױיס^דצדדעגט יױט
 זיץ אנגעפ*נגען. שױן דך חאט אונ̂ז

 *רױס־ חאם נאדיסטערוננ דין צנערגיצ,
 םייצ, נאר פון כאנײסטערוגנ n גערוסען

 צנעמיא וועסעס װדאן-יײט, נוטע פילע
 עס װײי נװועץ, p* *װעק איצט ניז איז

 װצי״ חדאמט, ריכטיגע די געםעהיט האט
 פ*דח*נ• די אױסנוצען ריכטיג ?איל כע

 זי״ דארום טעגען טיר ענעמיע. רענע
 *יע פון ס״ שיקאנא פון כײ אז זײן, כער

 אונזערא װאו שטעדט, װעסטערן *גדערע
 יי״אץ, א געפונעז האנען אינדוסטריע

 כוסצ, finvn גיכעז אין גאר מיר װעיען
 ״Vנ ?אי דאס ,כד און נײעס. פרעחייכע

 1*י צו צו to רוםען דכער װאס שעהן
 ױניאךלײם, דענקענדע געטױײע אונזערע

 צו ח*גד * צו יענט :ױ:גע און *יטע
 *ני• !*דב״ט וױכטינע״ דאזעער דער

 ג*ס, אין *׳*׳*«, אין ׳ארג*נידרט טירט,
 אייער און געדזט, און שטערט איהר װאו

 ס ברענגעז זיכער סוז און װעט ארכײט
םדוכט. שעחגסםע *יז בעסטע

טאן• אין יסאפ *«;ץ פ־ן פם דער
פראנציסקא.

 קדי- בריוי פדעהייכע קײן ניט זעהר
 סעי,דע• דזשענעדאל אוגזער םון םיר ;ען

 נעסאהרען ב*דאף. אב. טער״טרעזשורער
 דעה מיט פי*;ציס?א ס*ן גיך ער איז

 ניכער װאס סעטלען צו חאפגונג שעחנער
 ךארטינע אונזערע םון סםרייק דעם

 אױס, זעהט ov װי אבעד, ־קלאוק-מאכער,
 ניט געילוננען, ;יט דעלוױיל איהם עס איז

 אנשטותננונ• זײנע איע אױף *כטעגדיג
 ס*ן םאדלאזען געפיוזט האט עוי און גען,

 האפגוננען ױינע אי*ע סיט פראנציסקא,
 װאס״ צושסעטעדט. ערװאיםונגען און

 טאן דעד װאס װאוגדעד, דער איז זשע
 יעפיכייס־ שטארק * איז בריף ױינע םון

Y טישער
יני

 ;יט איז עב אז ׳איז אנעױ אסת דעד
 םון שוײ־ די :יט זיכער און שולד, זײן

 קלאוקסאבער, העי־ד-צע בראװע, אונזערע
 אץ אטסאספערע גאנצעיי ד/נר םון נאר

 דורכגע?**ט איז װעלכע סאדםראנציסהא,
 דאס איץ .B*r אפעז פון גיםט דעם םיט
 םידד די כיוז װאס עטװאס, וױרקייך איז
 אדבײטער־באװעגונג אונזער םון״ רער

 פאדט״אכ״ צו זיך שטאיח נאנץ סאכען
 ס*ז וױ ל*ננ, ;ארניט דאך איז עס טען״

 שטאדקסטא די געװען איז םראנציםקא
 עד־ איז אסעייחא. איז ױניאךשטאדט

 אזױ נעװעז ניט ארבײטער די זײגעז נעץ
 םדאנ- ס*ז *יז וױ ארנאנידרט, םעסט

 *דכײ- די האבען ערגעץ אין און ציסקא,
 טאכט, דעה,"*זא *זא נעהאט ניט טער

 קאנטראי! *I* און סאציאל, און ■אליםיש
 ס*ן איז װי אינדוסטריעז, ?ײערע איבער

 אןרטײלענדיג איצט, און םר*;ציס?א.
 שדעיך * דאיט איז כריף, באראןי׳ס פון

 העישט a*r *יעז דער חורבן. ייכער
 כדאכט. ײילדער ;אנצעי זײז מיט דארט

 איז ודע־ ׳' דערצו געיזוכיעז עס איז וױ
? דעכ pw שולדיג

A
 צוריקקעהדען זיך אפשד װעיועז סיר

 סעקרעטער אוגזער ײען ענין, דעם צו
 בײר אא *איח, v: איז צוריה זײן װעט

 איהם םון דעדקװדינען סעהר זיך װעלען
 יצרײ״ אלײן ער ײעט אםשר דעם. וועגזןן

 אבער איז דערוױיל דעם. װענען בען
 העי״שם סגפדז אפעךשאי די *ז דכעד,

 -jjrL ס*ן אין סאכט םולער איהד סיט
 אזויי אן עס דעיםאי״קוסט און ציסקא,
 י1ה*ם ד״;ד ר%אוקסאבער אונזערע שװער

 זײער א*ן ױינעז זײ מניאן. זײער ם*ר
io איצטמען *p ײניאן־אד״ אײנציגע די 

 אוגסעדמד :יט זיך װייעז װאס כײםער
^ דעאקציע. צױױשעטער דער כען ״ ע  ד
 באדדאינ- צו ײעהר דאס ק*סף זײער איז

 זײ. בעכעז א*ז אלעס איז איע דערעז״
 יאסף. זײעי איז פעהט שטעהעז זײ אבער
 רלעל־ און גדױס אסת וױרקליך איז דאס
 עס וױ שוועד אז האםען, מיר p* דיש,
 אדעד פדיהעד אבעד ?*סוי, זײער איז

 די אדױסקוסזױ דאך זײ װעיעז שפעםער
 אויסר *ז צו בדײגנען דשרסיט p* זיגער,
 באדוע־ אדבייםער נאנצעד דער po יעבוגנ

מ, סאךםראנציספא, אין גוננ ער ױ וו עס ו

 זעהר זעהר, איז װײטען, פון אױס ?עהט
קראגק.

 *״נוערע צו גר*ט,*ל*ציאן א־נזער
ברידזשפארט. אין שװעסטער

 ״גע* נוסער יעצטען אין נײעס די פון
 ד׳לס פאר יזי*אי דכער איז רעכטיגיױיט״

 אמ*גי• שטיק גוטע * ם*ר װאס לעזער,
 -y< *ױמגעטאן איו עס *רבײט ?אציאנס

 דארטי;/ די פ*ר נרידזש«ארט אץ װארען
 *ונ״ פון קארפעס־*רב״טערעס טױזענד

 סיט דעי*יטסענט, אוט-אוױטאון זער
 סענצד- *י□ האלוערן, וױיס־#לעדדע;ט

 אמא- דער pc גריגדליכחײט די זלגער,
 -yi *סכעסטצן װערט דז*ציאנס**רבײט

 ס*. װאכ פאיזט, דעם דוררך סאגסטרי־רט
 קאר- דעי םון אײגענטיסער דער װארגער,

 נױט- די *ײנגעזעהן האט סענדםעקטארי,
 םאדערװ- יי נאכצונענען פון װעגדיגחײט

 וױ- ״נרטען זײן סיט *רנײטער די פון נען
 נע- ער ולאיט *ז מיאר, איז עס לען״.

אר דט דינען *רבײטער רי אז ניױבט,

הו סלחפח נײע ר א מ נ
 י״עצ- די pc ״ױיט׳געיעצלצדסען די

 אלײע^ט^- דער אין ײ#נ*ן עטײכע טע
ר יױט **ליטיח כעי ארמימ ̂ד
מאמט: יױ \,9mvo9t יי פון

(* n גצעב*צ;1 טשעפטצי*
ט^ די נ)  לאגפע- *זאגעױ‘' צו̂ו
און רענץ,
אננאט. דײט׳צער יעי’נ ד*ר נ)
̂ן, מצן זאכען, דרײ די  יא, לאנען זי

y; .yf r:T יז״ן אדער;יט *t- 
 םבע א יינ^אסאט;; דאנען װעלױ״ך

 פ*ר סאסונט ןyrs•* * !’אױסצוקל-נ;
מ שריט יעדען י ניטא n* df און ד

 ויאס *־t דעגלען, צו אירז*ך
of אױסנ*ס. אן סאכען סאי דעס זא^נן

 קוסט קארסעט-ארכײטערינס די ׳אלזא
 נרױסען און שטייען זײער צו סזל-טוכ א

מיט *ז דערסאנען, זײ יאסיר אכער, דנ.
געחאט וײ דזאכען צוריק צייט הורצער *
 האכען ד*ז און ױניאן, ׳טטארחע נאדו *

 וױ ב*דיננוננען, בעסערע :אך נעחאט די
 י״כטזידנקײט, זי^נר אין אכער, איצט.
 װערען ױניאן זײער נעלאזט זײ האבען

 אינ- איז זי כיז שװאכעי, און שװאכער
 פ*ר- די האבען דאן און צוםאלען, נאנצען

 *ר- דין צו םון טעם ביטערען דעם זיכט
 ױניאן, * םון שו״ו דעם אהן בײטערינס

 נעװארען עקס#לו*טירט זייינען זײ און
 די עס ײעלען אוםן. ערנסטעז דעם אױף

 געדצג״ כרידזשפארט פון *רבײטערינס
 םעסט דך האיטען איצט זײ װעלען >' קען
 *ז זארגען, זײ װעלען >' װגיאן זײער *ז

 מעכטיגער? איץ דוערען ואי ױגיאן זײער
 דין, *זױ װמט דאס *ז האםען, וױלען סיר
 חאיסקט דעי װעט אינניכען נאי דאס און

 •ל*ץ היבשען ג*נץ * םארנעטע] כיענטש
אינטערנײשאנאי. אונזער אין

 נ«• די פון איגסטאלײשאן דער אױז
w לאקאל ®ץ אםטע

מערס• םון ילא?*ל * איז 89יאק*י-
 דרעס- און וױיסט־ איטאליענישע טענס

 איצם ביז דינען מיר ווען און, סאכערינס.
 צו געװארען *ײנגעלאדען ניט ק״נסאל

 אױסגעװעהיטע די םון אינסטאיײשאן אז
 עס מיר האכען יאקאל, דעם םון באאסטע
 א:טא- ברורעד װאס דעיסיט, ערקלעיט

 װײס יאקאל םון מענעדזשער דער ניני,
 איטאל״ אין הינםערשטעליגחײט אונזער
t האבען סאל דאס יעגיש. o יע אבער 

 כאםש און אײנלאדונג, *ז געקיאגען
t o מיר ײאס געװאונדערט, זיך האבען 

 נעםאיגם סיר האכעז טאן, רארט װמלען
 דיגע־ ■שוס׳עד אױס אײנלאדונג דער

 מיטימ צום אכער קוסעגדמ ריגקײם.
 דער בעײין, כרודער װי הערענדיג און

 אין באארד דזשאינט דעם po רעזידענט8
 ה*לט דרעס־אינדוסטריע, און װײסט־ דער
 ענגליש, אין רעדע אינסטאלײשאן זײז
 אױםסערקזאכד פויסטע די געניסט אלז

 הערענ־ ד*ן םארזאםעיטע, *לע םון קײט
 עננ״ אין רעדע זיגמאנ׳ס #רעזידענט דיג

 *■ילאדיססענםעז, שטארקע די און ליש,
 רע־ זײן םון ■ונקען װיכטיגסטע די ײאס

 סעהר, לאך און *רויסגערו^ען, האבען דע
 וױיס־ירעזידענט אונזער װי רערענדיג,

 זשיא״ אמאנײזער רזשענ£ראל און נינםא
 צו רעדען איטאלימנער, *יצײן אװאניטי,

 סיר האבעז ענגליש, אין םארזאמעלטע די
 םאר־ * אױף זײנעז מיר *ז פארשטאנען,

 *רכײםער, איטאיליענישע םון זאסיונג
 גאנץ *pnyo* אין זיד האבען װעלכע
 אײנצינער, דער *^ימילירט. שטארח

 איז איטאיליעניש איז גערעדט האט ײאס
 *סאשי־ אונזער רענדע, כרודער נעײעז

 איטאליענישען אונזעי םון אײט־עדיטאך
״זשוסטיציא״. *מ*ז

A
צװײםעל, יעדען אויסער *לזא איז עס

 די װענעסטענס, ל*נגט,1אנכ װאס אז
 לא״ איטאליענישען אונזער םון נאאמטע

 גױ ױי םון מעהרסטע די זײנען ,89 קאל
 *רבײ״ אח *רבײטער אסעריקאנער טע

 םארשטעהען און רײדען װעלכע טערינס,
 האבען סיר װי און, לאנד, םון שפראך די

 הורצער דער אין שפעטער אויסגעםונען
 □in נעםאלגם האט װאס אונטערהאלטונג,

 עננ־ ;ערן סעהד *לע ױי רײדען מיטיננ,
 *ז חלאר, איז עס איטאליעניש. װי יי״ש,
 םאר קוסם אסיסילאציע םון פראצעס דער
 די pc זיך *רײנסישען דאס אהן נאר

*סימילאטארס... יאפעסיא;עלע8
A

 ענין ברײטער צו א איז דאס אבער
 םיר וױיעז דא נאטיץ. ען5הור א םאי
 ראס איז, *ײנדרוה אונזער *ז זאנען, נאר
 איײ וױרקליך מיר האצען 89 לאקאיל איז
 םאר־ ריהרעװדיגסטע, אונזערע pc נעם

 זיײ דאס יאסאלס. װערטס־שטרעבענדע
 פרויען, און מענער ױנגע מעהרסטענס נעז

 שצנסטע און העכסטע די םון כאנײסטערט
m ענערגיע מיט פול אח שטרעבוננען

איעע V1F’ *ז AFivrF אכעד סען רוז
 וױנטיד ;יעסטעד דע* pc איז זײ פון

לײט.
 pc ?ײט דער אט איז אײכעךאן דעם

”yc ן1א פאמעלסט, געשעלעניסצז iiv,̂
 איז ערשטצנב, לאנצעפיע. טשצסטער די
כאוױיזט, דאס װאס דערסיט, וױכטיג עס
 די°סט ג*דו זיו יזאט *pnyo* אז

 *□-4*’איסיצי יע־ אין *ר״ננצװאיפען
̂־טער דעי פי־ן ש*יר טישער  p* ־*□,vr א

 *y; vTyj^c^ די צייייכ צוױיטצנס,
 לאנצע- טשעסטער די ד;ט שעחעגיסען.

 דעם pc געװאיען ראטיפיצידט איז סיע
yn* לאט §*ײ*סע;ט, טצר^שען p j* i 

 די•־״*- גרױ□ פון שייט צוױי געס*כט
 *»- צנגיאנר און וױנטמלי־יט, סיסישפד

 ס*רשט*רחט האט פר*נחרײך נעם.
 p,i* האט p* סיריען, אין גאריזאן איי־זר
 ־j^nyc איהרצ פון אײנעם op’ry;*װעיו
 וױיגאגד, נצגצר*ל dr.n:*o*p סטע

 צוריהגעשטױסצן דיאט װאט דצרזעלכער,
 •וײ pc אעװ*דאן כאלשעוױסטישע די

 צוױי- און .pniY יאד-ר ■אר * סיט לען
 געגצר*ל DP^ryjpyr* ױ האט טענס,

 צוױי ז^נעז דאס װ*רש*. נאך פאש
 אנלוסצנדצן *ן םון ססדס ױכציצ
שטורם.

*װצמצשיקט, ה*מ וױדער, ענגיאנד,
yc * געסעלדצס, װערט oy װי i*r ראד• 

 jyp װאס ׳רוסי*נד נאך טצסם-נאטצ
 -*P די p* נרוך * צו םיהיצן מצגייד,

 ,צוױ ד» צוױשון פארכינדוננצן טערציעילע
 סיחסח. * צו אייד מעגייר און לענדער

 H עס ®*רשטצהט װעניגסטצנס, *זוי/
mm* •*רטי לײב^ר אינדייענדענט  P 

 * אננעס*ננען שױן האט װאס ל*:ד,
 מיחסח- נײער דער נענען «רא**נ*נדע

 סים געװארעגט אפייו האט און געסאהר
*קציאז. דירעהטצר
 האכצן דאס fyp שײכות * פ*ר װאס

?y’oyyj*i טשעסטצד דעד פיט
גרױסע. » גאר
 t* ססדם, yרyדכ זצהר זײגען דאס

 נד״טען עמיאנד סײ p* פראנלדײד סײ
 ס*כען ױי און סיחסה, ג״עד * צו דך

 אױכ pM .fyj3W,n*3i*D כאצײטע:□
oyii oy מלתמח, * צו קוסען oy oyp ױץ 

 iyro3,i — אדעד קלײךאדעז, צוילינ
 ר״כטיסצר נאטירלינא גרױסע די צויליב
קלײדאדצז. אין זיך fyroyj װאס

 דוסל*;ד טאן צו דא האם װאס״זשצ
דײטשאאגד? מיט

 fyo*o*^n די *ז .תירוץ, רער איז
 װצט oy אױב *ו חסתם, סן זיך ריכטצן
 דין וױחנר oy ?איל םלחסח, * צו סוםעז

 פאר- fy3*o ךי און וחויט־סלחטה, *
םראגםאן. v%ל י1אוי כארײםתגע

 fy3*o צו האנצצסיע, ivoovvo די
oy איז ׳כ?יצור y’oy*j*p vooiv"o n 
 ױ *ז זאנם, fyo .ij*Viy^oyyj*p אין
 איז נאד ,fyj*^’o אין דט וחןרם איז
״yj * ױ חאט ביייאנען. די

iyj*pnyo* lyjyrjm בדט׳ן *תדדאל 
 זײ״ איחם חוץ אנצר טשעסטצד, נאסען

:i n  p* oronypnrmo fy קאגצזד 
 דוד פחןגקייז וױ ,iy;*ny■ yolyr* סיצ

 ניײױ, דער pc דyoסיניס-הילויyג
pe iy דyד נאטהײלס, אדסיראיל ’i3 ״*• 

 ם*ד• oy .yiyij* pw ,1ק*נ* נאס*
 סט״ס״ iyj*rnyo* דצד *ז זיך, שטעהט

 אסת קאגמסיצ, רי שטיצט דעיאיטםצנט
 ױ, iv שטיצט דאך $ובער סארזיכטינ,

. *p האט קאנצזןסיע ז^ר h סעךקי״ 
 *סצרײ דצר זyכyגyר;yאיב ותגירוננ שע

pאנyקאסוזדציעלוו די תאסיאניע ר ojy״ 
 יל*נד. ג*נמ דאס כסצט םון וױק#נ

 un דצכט * [vzvivi האם קאנצצסיע די
 *אד״ כױזן צד ocwrlyry; אסערײואנצר

fyo, ,קופצד״כד״ צקס§לו*טידעז באוזנען

 נױםיגע wPivorz+o זײ טאץ צו קראפט
 %רג*גמ*ציצ, p* *;יטאציע sic *רבײט

 וױד״ p* ypi*or » אױפצוחאלטען אום
t ױניאז. קונגסםולע o די באגדיסצן 

yoo**a yolnyinr^o 89 יאקאל םון 
 yl- דאס װאס אױפגאב^ נרױסצ די צו

 וועם ױניאז iy^r p* שטרצבצן p» כען
y סים נרײנגצן t.

yyya-*‘i*- ײ און נ f/ 11^9 נ i i 
oiyp. י *w לאט

1 y’j*io*P i;;9 i^yo*רו *ט^* i•$ 
 lyyyc-v^ ד♦ ייײו״ w יאפ

p* ̂ו*ס /4ר^ו ojy3yT*c oiyi4 ײיס* 
tfim, רyד p* FW03^1 יד

1 p f t ) 9 iyn*eyj)* y i on~ »/, 
"t\F׳ IFrifiFMf 0*1 ד”»ר*נזי Ik 

*Finn fynvo n t] ױ lyo fiiw, װ״ל 
דו o*i y’י-*ס•*( א  ד*p א *
v y’cyy* נױון y1im»y dfjnw| -ר*• 

m o  p* fyo*״ *fo' i * v* i ) r » y 
o*i ,nFMtnnFW*' דט ױ tynryj 

j*P93 /1 M> יט.yoרירyג נ*ד iH 
 ^,’סעפאואטאס w* *ט1ר*. א אט1

 *-oyo צו fyw*1« 1yידyי-•fר* *i ײיז
/t o׳uyo •*ט*ר^ו,

iyj*pnyo* iy i סט^ט o i* iy i- 
1 o;yo1*9י אט ovu iy t* ,ny iim 

ffvo v די y<oyv;*i 1* ידןי*:♦ fi't pf 
n אין ײט לוסט ד  O’O w 't w 

y 3* פיז כטyר iy ij״yiyi)* p9 i y r 
'yi;y4.אנעי ״ iyi*jp * p* o*i 

om טר^סט. nv lyooyjro n״v* y 
foV'M** *; שױן i yo. דסיי*ל*

*lyooyr יז*;Mnyo p* fyn*cy 1*ג 
p* מוװעלט׳ס jyo” y ין* oyi 1י*ה 

1908/ *n p י*;צעy’o ח*ט -yj iy 
n of ,1W9 m r P8 iyj*n19״ po- 
93ri// iyj*Tivo* n t* w״ *iy i •pi 

fypM v*oyv;*»i * סד iyl*jyl וד *yi 
«*,vny3

v* ov ג*ד Miin?♦ 091*11*3 ^ט 
in ׳נ*שטיסט  iro n  onvor of im 

t* ,1130 * fjmyj p * oy t o f f w 
ronyo* 0*1-״(1 *יחר *ין j’inw  1F 

r*3 ג*ן׳ס *  n y n  yr^nv * ,|yw, 
t* 1*31 ױ p* in  |i9 0TO3*re 0iyn

m o* p of; ת p* o<np n  |io
r o  vw  3*r^ rn  n« iyii*93*j *פ* 

0*13 \n%p/ ד*ס if3* vn דט fi9 
r ,1 נחיס w w^ױנט •*f

 א*-ר ין4יעט*>£*- י-אט 111̂(91#
f*vo p* f*ffi* i\ דט m ל*ד 

i1#1l ro F i ד נ*יyד-iyo •i 0*11,1*e 
1F3*1 fyi*f jf p ישט*ײןט*• IV ’M

81̂ 'af'vo  p* tyfMyjnc n  wm 
oiyn of ו*ג*ר tn*i |i0 ovryoyj, 

•op no p4inf y f  tyi’v \vmo f*
fyiyroj* p• ***?, יי p* ,iyi)yljjy 

v v- o m wדך ן wm 'י »/tyfM**i 
 0p’y׳yjiyv* o*i /101»• •מייאגד,

yo*rooyor9 ♦i ג*ד ynpo*o ג*ר 
jjiiMyi-oyn*9 *i o*n , i* t in ט**

0̂9**iyji*3 yr^uy m m ן•* -i i i 
̂*‘fyc •*ינ*יט י*ט *גי/41  yr^lnv 

j* 1*•* 109 1133 p* 19J90H0 9H*- 
iy i . in *  p* yu*i*i* i•  y n u i r*♦ 

i  ro  iy3* iy y* דט /ni-Mvo*0 n 
mi די *>m yo.*• ינ א |yoT oyn ov 

 לונ-4נ*צ יאדע״צ^י־ע n ׳£־; *ו,*2 *
 *;״ pmy *■״p*f 0 א;ד1Jנy װעט ,fyi ׳

jyn*c ■ לחרל0 די ̂iy?v ױסל*נד *oi- 
n y in  ,o w n » ״yo*Mi״ ;,ty^*-yiy 

1 *.o p m  in

* 1*9 in a rm *  reru • ten .. 
«se■׳ ׳ 'inn r o n w  n  a*n in*‘
w׳og וי ײסס ייז מז «p n i חמיתמ 

f tjro r.״
r f i n» «r׳  v e  n דמסגתיס•■ 

ifrw 1• »ין ^ew nr עע;’די*י^מס״ 
ס״, תי ױ, •יחייי׳ ײיס יינײ  גיײלמי
o«nv m ־ v r 'W »e tn  ir v t v

סאודות.
 קײן ז«ר חןר lie מנןן ט׳זריןןן די

 ׳«נעז1 זיי »ו «ײוייחןן, ו״ ניס. סוד
r די «מריק*נ«ר די נ?נ«נען o n w 

m וײ Ofn דזיםיי ניס e מרי־- די* 
 i ח«ר«ן וײ ווייל ג*ר יינ, מהר י״ונןר

 ו נ*רזרטינט דורא. װ״נינןר זיי ט*ר
m s ,דט iv u זיי m en, זײ •ו 
 אס״ ײ*ס נ׳ומחו, שי/נעחך■ »יייז יײמו

 מאגסס־ •סייסי׳מר ז״עד נ»י*מם
'm’MP warm*|1S ׳*מנדמשײס,

»יי* סון נ/װ׳זן װ«ים«ן ויי וױ ייסמן,
.rr'io se
 ױט מנזן טרטנשרייר מיט <ננא«;ד

m *זױ רייוזן e. ז איו, ס»שט דזר« 
 די ניס י»י(ו וײ ®*רומנדיןן *פי«יע<

 -pb;sp י«ז«נער תר אויוי קפנמס־ע
 זײ — *נחוד׳ט onv םוזון זיי רענץ.

Iv מלחסה. ם*ר נפתן on נרייסען a- 
W ויזו6װזןדס װי ,mat כע ’OWSP 

ip;pp ענם׳טײחמ נ־ם mrn כלױ״ פיט 
רייד. ש

 יוט־רו /יננפט, ;•־«־ דײט׳ןוע* ד«ד
 *כם8 דט, r׳.״׳:,• r׳p ײ

ר דך מ  ײ••־■* יעס i•־4 ;•ט ~’V1 *ריין ן
 ש«ט *«נד1־'ט׳1 ש*נ««רט ו<טי׳*«ן

pnfe'׳/׳vis) *ס ס»יח ^ן’נ־ י'
̂י״ *m*׳t׳ ;/'s־o *Vi ■#*ר •ר״ז  ווור־ש
 «־״c ר יןלט oy' ,,,v, i s ריד,*, פון חו«

w * מ׳יי^ען m w ר׳ט נינד 
 שי/גש״ ג»*/נטיד<ז מ*< זי #רטגקר״ו.

 זי װעט ®אחסלז א #ו; *יs|* 8 *י רײה
ia :.vm ג׳ט פחונשרייך o*׳yo ,;ז ׳/ 

 די אז /ויו, ז׳ך רינט׳ןן דייטטמן די
מ| י ז »י  ,ױענ׳עז סיט טון «תןץ ז^«| ײ

 *ז דיינ?עו, זײ ױו סיז׳רח, a ײי| »רײ|
ײפי־ט. סך » איו דיטר«<יטעט ויי׳זד

it ו׳*ט ימינןד *ױוי f u v פ׳ז )•* 
vp om ** ivyorn on\ ,פ*ד• ס׳ןן 

onto* ,וױ טטנ«ס, וי װיטען- דט זיף 
 r-jvo .flWifl, אױז• נעװ/מני*ו,

 די נ«נקן *ויו?ן#1י* רי ריט תיזט ױ 1*
 ס-ט ony; זי או *“ס׳וני ט׳וריזווז,

w a rm *  on חזפטדסיענט סט״ט 
ip iw אזן ®רסווזיזען די « מן יי 1נז  ו׳

v »ון w די סערשען. די פון וייט 
 I'bmii נמךד וין״ <״גט ח׳מדח *זױיימ

u די מרי. .r*s vv-j ‘*m» vv 'ln v״* 
r s אױף *יז m אין *מריל* פון דיט 
 ריודדאד»נ*׳מר דער מיט oi^r #*ר

 סוויי־נל־ װמט װאו«נג'*נר סנמר װײם.
 ײ«ד ניז ײיס/ן גיט tfo tpp יפנד/ן סוןי

o 1?נ n tw אױסנדעב«ז. וועט I 'm 
 on כיז דען ד*ט סיחרש יק^טער ד?ר

 ענג- •v לעװא־סם, ניט מסמנס יזוווטקן
ד  כאיי* ז• װעט *־ סדער סריין, ווסט ^נ

גײטדטי. געז
 «ינ?ו<זענדיגען פולפ סמניס די

 o*v ,on יס. ivzn זײגעז ׳סטוחוס
a *ורישגעזויזען ח»ס סדסנקד״ר n ־•■ם־ 

vv\ 01״״* סון נ»ד*נטיע * סיט טננ*ט, 
 ווו-,« זיו פסריסזט ד »ז נ*ר, נסױייזט

̂ען  כ־י •:iv אין דואיסמן jp»p *ו סוי
-ס*אצד. ס•* *<יז דײ^סלסגד

 :•ם א־ז זייס ^ױ־טקד סון אנפר
 /םיא זאי עס װען אז זיססר װײנינפר
iv ijw ip « ,אר׳ינגע״ ײע*ען רלחרדו 

 דוב-אנד — np א*הד אין mini ׳טי/פס
r וױ נ*ט אזױ דייט^אנד און n :p  no 

. ו דז » :

a נעהם רענען — 
 הױז. pa אדםלטיג איז

 — ארויס קוק און סענסםער כײם איך שםעח
a נאם סון דים כײם יויסם םײכלל 

 נ«ס און חרכנעוױיקם רעגען סונ׳ם אץ
 בױו אײ־ כליק א זוארסם און םענש a אן קוםם

ם-ר. א אץ נאחעגם pnrarenao דדערם אץ

געהם. רענען א
 ארויס ווער קוקם שםום און כיײך אץ

 הויז. א *ון סענססער a דורך אנסקענען
 געװארם איכדזען אױ,ש ער האם
 ? אסגענארם ער בלײכם רענען דורכ׳ן און
 אזױ ניאם ער קוקם אסשר ד

? אזױ חיינט אוםעם חןם א״ך, דוי סיהים, אץ

/



/
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י&1 ^ מ » כ ע ד ע ג

 רע״ אייניגע בעיזיטען חאכען נײר
 דיסטריקט־אםיסעם די סון סארטען

 יזאאו?״ דער םון באארד דזש*יגט סון
 םון אײנער יעדער אין ױניאן, מאכעײ

 טא- עטליכע סון משך א פאר א*ז זײ
 ״א כױט אנגעפיקעװעט איז און נאטען
 דער םון ציםער און םאקטען םאסע

 דער אין יװיאךטעםיגיזייט ילעבעדיגער
 םון איז רעפאים אײן צייט לעצטער

 װעלכען םון דױױזשאן׳/ ״יראטעקטיװ
טצנעדזשער; pm רוכין רוש. בװדער

 קאג־ ogif אפיס דעם םון צוױימער א
 *אמעוײ דער םון שעפער די טראלידט

 ,/אינדעפעגדצנט׳׳ אויו און אסס׳ן״ קעז
 בדודער װעלכען םון ויפוןף-שעפער, און

 א און מענעדזשער, דער איז סלוציןי
 װעיכען םון אםיס, דעם סון דריטצר

מענעדזשער. דער איז שוססמר ה.
רעפאר״ די איבעמעמגן װעלען םיר

 אונז זייגעז זײ װי רײהע חגר לױט טאן
אגנעי/ומען.

 פון רעפארט דער קומט צוערשט
 א איז דאס דױױזשאן״. ״■ראםעקטיװ

 דער- װאס באדיכט לאעער ציסליו
 םון איינצעלהײטען םיעאע םים צמהלט

 םאר אםיס דעם אין טעטעקייט דער
טאנאטען. םיר איבער םון משך א

 אשיס דעם אין איז צײט דעי דורך
 תאמפלײנטס, 916 מגװארען אטענדעט

כאראקטער. םארש״דעגעם א םון
 שטעוזען רײהע אין ערשטען צום

 װעלכע ״דיסטשארדזש-קײסעס׳', 178
 115 אפערייטארס, 54 באריהרם האכען

יזאטערס, 20 פרעסער, 28 םמישערס,
בושעלסען. 3 און סעםיעל־שנ״ו־ער

 געשליכטעט ז״נען קייסעס דיעזע
פאלנט: וױ ג/גיוארען

יױ דער כ־ינסטע; צו קייסעס 10<
דאז׳
ן.’אסס די גונסטען צו קייסעס 4)3

צוריקגעצויגען. קײסעס 26
 לןייסעס 10)3 דאס רעזולטאט, דעד

 גונסטען צו געװארען געשליכטעט זײנען
אלײן, זיר פאר שוין רעדט ױסאן, דער
 קא־ קיינע מאכען ניט דארף םען און

 נויטיג בלויז איז אםשר םענטאיען.
 קיײ 26 רי װעגען װארט, א זאגען צו

 גע־ ״צורײזגעצױגען״ זייגען װאס סעס
 ײא־ פרענעז, אם*»ר קאן םעז ײארען.

 26 צוריקנעצויגען יוגיאן די האט רום
 האט מען אײדער דיסט^ארדזש־קײסעסל

 אר־ די טאן עפעס אננעהויבען נאך •
t?i רעאינסטײטען צו בײטער

 נאנץ א איז ענטסעד דער אבער
 יױ דעד פון אפיס דעי :אײנפאכער

 ניט. שולד קײן דעם אין האט דאן
 רי נוםא, ארבײטער די זײנען שולדיג
 געמאכט. קלאגען די האבען װעלכע

 נעטוזט האבען קײסעס דיעזע וױיא
 דערפאר, נאר ודערען צרריקגעצויגען

 אין האבען װאס ארבײטער, די װײיצ
 די נענען קלאגעס די געמאנט אנפאנ;

 גע־ נישט זײנען םירמעס, באטיעפענדע
 האבען קאמסלײנטס זײערע װען לןוםען

 רי און אויםגעגוכמן, װערען געזאלם
 אנדער קײן געהאט ניט האט ױניאן
5װײ פאיצען. לאזען צו זײ װי :רירה

מינתעל^זט״ין. ר פין

ע;ער די אהן  געטאכט ניט י,א;ען ל̂,
* , קי״אגעפ. קײגע ורעדען
 •לאץ צוםיעל םאינוס^ װאיט עס

 /0לײגט1לאמ אלע די איכערצונ/נבען
 רע־ דעס אין דערמאנט װערען װאס

 נע־ מוזעז זיך װעלען טיד און סארט
 װ^ע; סיד װאם דעם, דיט גוגענען

 וױכםינסטע סאמע די אנדיהחנן בי׳ױז
 אינטע־ העכערען א םון קאמפלײנטס,

לעזער. אונזצרע אי*ע פאר רעס
אפשטע* צוער״פט דך רועאען טיר

 קײסעס* כאארד״ ,טיײצא די אױוי לען
 װעי• אויןי יןאמפלײנטס די הייפט, דאס

y j און ױדאן דער פון םארטרעטעי די 
ען אסס׳ן די ^  איעעע; נים דך י

 א צו איכעמע;עבעז װע־ען ךי און
 עננושיײ צו טאן ״אומפא־־טײאישען׳׳

3דע
 דאס מיר וזאבען זעהט איר וױ
 ארײנגעשטעלט אוםפארטײאישעז װארט

 םײנען סיר װאס גענזעךםיסלעד, אין
 קוטט עס װען אז זאגען, צו דעם פיט

 שװער איז סכסוכים, איגרוסטריעלע צו
 טא־ זאל װאש טעגשען א געפינען צו
 6אמא־ אופפארםײאיש. זײן כאטת קע

 העל* גיט פשוט מענש דער זיך ר,אן
 װאס ׳סאן דע^ אז ׳דין קען עס םען.

 אור* רעס פאר אויסגעקאיבען װערט
 טרײעי־ א אין מאן פארטײאישען

 אומפאר״ זײן טאקע וױל גייס, כאארד
 װעלכען זיך װענדט עס אבער טײאיש״

 לעכען. אויפ׳ן ראם טענש דער קוה
 אײגענעם זײן פון קאן טענש קײן

 זעל־' ניט און ארויסקריכען, ניט ״איך״
 גאד זײער םיט דאס עס, טרעפט טען
 עגטשײדע• אוספארטײאישקײט, צער
 דער גונסטען צו קײסעס די אפט זײ

 שטאנד• אוגזער פון םיר כאטש פירסע,
 אלע <ױט אז ׳זיכעד זײנעז נונקט

 זײ האבען אומפארטײאישקײט פון רולס
 גינ־ צו קײס די ענטשײדען נעדארפט

 ?והען ריר ארבײנמר. דעם םון סטען
 איגטערעכ באוונדער א מיט דעריבער

 אומפאר־ די םון ענטשײדוננען די אױןי
 װײט װי זעהן, צו טשערלײט, טײאישע

 דיע־ ווירקאיכהײט דער אין געוזט עס
אומפארסײאישקײס.

 ברודער האט רעפארט דעם אין און
 היבשעז א נאד צוגױםגעשטעלט רובין

 באארד״ ״טרײעל די אט םון צעטעל
 נײגעריגקײט גרוים פיט און הײסעס
 צעטע^ דעם דדוקען דך פיר כאפען
 פריהער שױן האבען פיר װי װײל,

 זעהן אלץ זיך װייצט עס בעפערהט,
 אומפארטײאיש־ די געהט עס וױיט װי

 טיעער• אומפאדטײאישע די פון גײט
לײט.

 װי כסדר געהן װעלען מיר איצזא,
שטעהט. רעפארט דעם אין

 אפ־ האט אפסטערדאם פירםע די
 פון צעהן ארבײט דער פון געזאנם
 איז קײש די שטיק״שנײדער״ איהדע

 און באארד טרײעל םאר׳ן פארנעהומען.
איז זי אז געיטענה׳ט, האט פירפע די

» םארק^מר׳וו ^י־סעו • ״ י  י
in ניט wn ױ *וו ta tw t i םיה *י׳נ«' 

Wװ« ״!נײדעד B M r t o  i» Di 
*ורי^ ס׳ז^ן א םיט

 יי״-יין ד״י (16 פין-טרעט׳ד רער
י » נ״גטםערט, ojn אויף -»ט  י

y0r B 2ײ״י ״ •מיי אויס«ו איז 
י נאטר׳נפ״גת די פון ל י י ״ ת • ו  זיייי
מ די ח<יט אמתי׳נן דער אין •״י

ל י,׳ם*נ איײר םאר^«׳ןר« טך א
י יי׳»1ו1נ ה«ט יוניאן י ײ  ״ י

^, U טיט דאס נא^-ר, ײרי ײי.׳ ב ®יי י
, זנע דעם יי י ׳יןגי ? ׳;וט uniyj 89 *עפטיגט ב*  י

מ| םא«ת־םיזא! חרנ׳ן און  (1# 37 חן
o םארלאזען אציין די n 1ייי ׳«*■׳ 

n יסר אי׳ #-«< «״וי אויף r ד׳ןי 
םאי פירפע דער פון ארבײטס*סטעף

___ געװארען. ילעגערט
 טשערסאן אופפארטײאישעי דעי

מן איו קײס דעי• אין  ד. ארטור מו
 צו וסין׳נטיגע האט ער און װאלף

שטיק־ צצהן די מניאן. דער גוגםטען

דעז-
®P ״ רעאמאדזײשאז צודיטע א ״

 וױמ םירפע דער בײ םארגעסורען איז
 םיו אוגעזאנט האט םירמע די באום.

 פײ און אפערײטארס אלע ארבײט רער
 באױז שאפ אין געלאזען און גישערס

 אכעד שפעטער שטיח״שדיחנד די
t די דאס ארויסגעױיזען, זיך האט d* 

 לואד איהרע צו אױיסגעשיהט האט פע
 אפעדײטינג די פאכען צו ט־אקטארס

 םרײ איז װאס םינישינג־ארבײט, און
 איד דצס אין געװארען געפאכט העד
ד ײ  ט ;ע׳טצנה האט ױדאן די שאם. י

 פיומןע n דאס באאיד^ סרייעל שאד׳ן
 גיט רעאמאגיזײשאן דעם געפאכט האט
 אי- האט ד דאס פעיט׳/ ״גוט אין

 האט ױדאן די און ױדאן, די ;ענארט
געװאונען״ טײלוױיו נאר לןײס די

 פאר׳ן כאוױיעז האט פירפע די
^ דער דאס כאארד, טרי־יעל סי  אינ

 ואל עס קלײן צו אנסאלוט איז שאפ
 -1אפע״י די אױף װערען געפאכט דארט
פינישימ-ארבײט. און טינג

 היײ געחאנט האט פען נאםיר^ך,
 גרעסערען א געיזמען פייפע דער סען

 פלאץ נענוג דין דאי־יט זאל עס לאפט^
 ױ1 דאס, אבעי ארבײצ^ די פאכען צו
 פאר׳ז jryTv;o^,H האט ׳שײגט עס

 רער אין טיעערפאן אופפארטײאישען
 עי או| צוסיל שוין סיראוױטש, דר. ׳הײס
 סחויב איז פירפע די דאס גע׳פסה׳נט, האט

 פי־ און אפערײטארס די אז זעד׳ן, צו
 אין געאינײט האבען װאס נישעיס

 בא־ װעדען זאאען שאפ, אינסײד דעם
 קאנטחוה- פון שאם דעס אין שעפטינט

די א־ױס שיקט פ־רפע די װאו טאר
ארבייט.

 נאטיזאנזא• און פישפאן פירפע די
 אױף ארבײטער א־*ע אפגעזאגט ראט
 אנםאננע; געהט זי ואזס נרונט, דעס

 די ארבײט. לײן כיצינערע א מאכען
 דעב צו זיך, םארשטעחט האט, ױניאן

האט ױגיאן רי נעװען, פסכים נים

iשארןש און קורץו
ג. 2J י. סון

 ער אז םארק, אוים׳ן ברבו? א ■ישוט איז עס
גערזמינו־ אונזער האט אם אזםדא;קב*ר. יז

 רע*רעזענ־ זיכער װעיכע ,,ארבא: אין <ייםשור
ד סירס  דעמרע?/ צו בא^»סען ם*רק, אונ̂ז
̂ר  אונזערע םוז נעהארסעז רי הינעלאד, גאר אכ

 נע־ די זיעען אזוי ;כליל״כוער ■ראםינענםפםע
 נעהעכערם קאגםראיער אוז םעיאר סון דאיגתו

 א אר9רא טויזענם 25 אויף 15 םון גערוארען
 אװ באארר דעם םח ארעזירענם דער יאהר.

 נזד זיין צו הוםסה א נעקראנעז ראט *לדערםעו
 םינו* םון — דאיאר, מויזענט 10 נאנצזג ךאלם
 שטארם* אנדערע פילע אזוי און םוםצעהו, אוי«י

 איםער װערם ארבײם נוטע דעז? װאס באאםםע.
 נאר װארםעז וזרואי אוז פאלק, רעם םון אגערקענט

 םאל?, ראם װאיט הײלענס״ אזעיכע םעהר נעױעז
 נעװעז איץ נענעבעז, ניט זײ װא'ם ער וױפיל

 םיז *,ircK איהר״ זײם ארער נעװינער. דער
איהר הענם װי שאנד, םו/ םײנוננ? אגדער »;

------ אס?
 אײס מויז איז טיכאז ■אםריארף דער ׳אלזא

 אדאססער אזא איצם איז אוז קאאןױיוןדםאכער״
 דעם פח רעזויטאט רער איע. םיר װי ׳ודם כשר
 װע־ וזערשער סאססװער די אויב דאם #זײז ותם
 נים ײ1 װעיעז שיסעז, צו איהם באשליסען מו

 קירכע, רוסישער דער םוז ?א• סאםע דעם מימו
 דאם אבער שסזןרגלימו• נעוועהנלימז » נאר

 רע־ די םאר «ינ נרעםםער רער ראד איו אלײן
 רי אײנ וימר, ניס אב*ר 1בי vn למיא?.

איז דאם אז *וממגן, װצלזמ חכסים םאםקרוער

 אײנער װאם קאגיעקװענץ, עrלאגי אײנצינע רי
 די אראארײסען םון )אקם זײער םון ציהעז סוז

 יע. טיכאן• נלח רעם םוו שליםעס רעליניעזע
̂ור״ װילענדינ, נים  ףןרןי רעליגיאז די םײעים אם
 דעם איבער טריאוטף איהר אהט ראזינעז דעם

לצלז. רחםנה *טעאיזם, כארמעװיסםי׳שען

 אטע־ רופי׳שעז רעם םה דורכםאל א נאך אונ
 איז, ראס און װערעז, םארצײמןנם דא םוז איזם

 דער םוז קירכע, נײער « פון אויפבויאונג די
 םיי־ רעי אגישםאט *רעבענס־קירכע׳', זאנענאנטער

 ?ירכע א אהו אז באװיייז, קלארער א הערריגעי.
 באנעהן. נימ זיר רזםיאגר א*ן נאר םעו ?קע

 כאל־ רעם אז נעילםם קירכע איצטעע רי אםת,
 ש*אס רער *בער ;קלי«ע'א־י ארע םים עעװיזם
 כאד אטעאיסטיעעד דער ױאם רעי, איז רעדשיז

 רעליניעױלריסט־ א r* אננעטאז װערט עעױיזם
 װאס דאס, פאסירס ראט רא אין ה־גםדעל. היכעד

oy רעריניאן רי נע־מיכםע איטע אן שויז איז 
 רער צי ןױצואאסעז דיי םאי״שטאנעו אימער האט

 מאבט נאל־טעוױסטיעע רי און מאכט, דעישענרעי
 נע־־אגעז דאש ז• דאס שסאלצידעז, איצט מןנ
 זעהר און מענטיגעז איהי רעריניאו דער אין

חכי. •אסענרעז

 ■אמ־ רעס ערקלעיען םון צעדעםאניע נאנצע רי
 קרוײ פון אוז קאנטר־רעװאלוציאנער, סאל ריאױ

 דעם •אםריארר נייעם אלס «ראץ וײו אױי נעז
איו װעדזננסה/ באלשעוױק רמליניעז־קריססלימ!

̂ן  דוי כאםעימו — נאר םײעיליכע, זעחר א נעװ
 פייע פון אוו ״טײםד דער םון קאיעספאנדענט

̂יהלם האבעז אלע — צײטוננעז, *גרערע  ojriy גע
̂ל׳ »ן נלױז אלעם, דעם איז םאלישזײם א  אנשם
 ‘קארעסו!; די װילעו װאס אכעמ ..•איע א

 קאםעיס* איצטי̂ג נאנ*ע די דאך איז ? דענטעו
 י ו׳ײ סעהר, ניט רוסלאנד אין אררגוגנ טימע
 ג״ח-ם־ דאזית די אוז אנעטעל. אן װי פאזע׳
 און טינאן פין אראוווארפעז דעם םים אסיםה

 פולםסמז איז איז ױעדעכסקי״ םוז קרוינען דעם
 פאר ?וםט װאס אל̂ע ׳אלעס םים אדגזראע

̂אנד. אין  עכט׳ איו װאס אײנ*ית, דאס רוס
 דאס איז דמרעו״ אינזנלײמנט ניט קעז ו-אס און

 ״קאנטײרעװ•* אלערלײ פיז שיסעז טאדםענליכע
יוציאנערעד.

 דע־ םון איכת״ ניז ליידט נאםפערס אונזעי
 ״רעװאלוציינע־ דא זײגמ? עס א? א-נר״רעניש,

 רןװ«* די סאמו לענמז צו האםען װעלכע רעז.
 אױפ ער גיסט זײ אויף און מאנ־, א אין לו*'ע

?*r לנת״ אינזער א:ער סארהאזפ. נאנצעז• 
 וױניםילען. סיט ױירמיזי דא זיר שלאנם ?עםםער

̂ע און רעװאלוציאגערעז, אזעלכע ניטא  «ײ' אזעי
 איו נאסיעיפ פרײנד נזויעז■ נים ה-נםאל נען

 cn ױענע? אינםארכי־ט שיעכם זעהר איינפא־י
 רr^ב«יnז•נ נא:ץ זײו דעיםאר ע;ין. דאײגען

 צום ארױס איז עד וועלנען פים םטײטסענט
 אסעדיקאנז* די אז ערלרעדענדינ, כ״אי, עיעטע;

מי  ערשגדנז דעס סיז װיסזןו ניט ױילעז *רגיי
 ענסשימו »^ןר סוז איו ױם־םזנ. ארם םאי,

 איו נענ*ריליוימיצ. איא נענעז י-אטעסטידעז
 ארנײטמי, אמרי?אנ*ר םילע םימ, דוהא העז

 ■זןר־מ״ «ײ?ד ■יגפסליו נאנץ צאהיעו װעיכמ
 •א פיחנרײשו אםמריפאז מר יו טעיזס ■ימא

tim «וו י• חסלגתו װעלמ איו לײבאר. ni on 
Vי 1אי ײס״מונ. ארנ״נתר עכטזנו ארס ׳ס«י
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 גוצוו וימ׳נז וײ אײנ אז דע;?עז, צו פיר ערלזינ
 ציהמו Mf דצז ארני-טע/ אמריפא^ני ניט*
 »«ןרי«ד נוט^ אדע־ פערפ, «?ר*מ«יצזא זײןר

̂ר  פיחתו hm ססרײלמז ז״ וומז ארנ״מר נ
 נ•״ • אד<י יײז*הקמ־ונ</ נאדײםמניע א אױס

n״ffiJi*r דײפענדע r r0 B,« אונ• ייע^מר סיס 
 ניגץ לV 0©0? נאריהסס •/•*on אלטןר תר

 /׳ימ״ יײו צו *״נימז6אוי ניש מנמו שס•••,
י ר0רימנ ^ מ  •ד״ ?ײ *11 שנמל, *1אז ו

?tyoiny •n » rn ופ׳סונ. וײמי איס יסא*

 גאמיס נאד ar-y האם סעז פא־וואפ /0ד»
 איו 00|10•די*« ניס ש״צי שיע*/ צוד^ י»גנ

n•• צאמעיס/ מסועל •ריזיו r !••ימ סייי 
m n t ,ון״ דיג•! וי* וױיל א-גײפמ^יחרעד 
v נאנוױעז «ו ארנײסער די ראסעז t תר ס#ס 
 — •ידסע, צ^״ײמ א צעגעז כייזיס ®יז דאפע
 ה°מו. דזןיאי אוני/* אר״יז אימ* םועז ד»ס
f»:0i אל:ז*י איו רארדיגג •*עזידמנס י7אײי

ױננ *מדיפאצזןר ^ פז  ת״ טיאסה יער איו ני
 מ״ נאיסאטי.^ צימדפרײפ^מיחןי׳. די נען
 אלגןסײניר דז* vn סחידד, זײמר ניט ינם1כ״

 יפימ• דזן־ דאט ׳יזײסס df די אוו, משרײ.
מ, וייו נעידאט שויו מז  צו״ סיז ןײ*ז דןי יי
 דזןהר נ•;* tjri נמפירעז, עױן איז תר

 נ•' ײגשיצ ,עי1 ני״לאם, דעי אר*•, םאיעו.
 ״F*• •jh איז ויא£ע ציט־ן זעזן,* א א*ז נדויגט,
e :n ’t ײײ*י שסאאגןז סי-אײצ״צט? די סח 
c:n• mu w נינץ סאר קב האלס w •»וי 
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m, וזיים אלס נוריקצזװיזעז •ר*נקדײו ד-אס 
o*J .איז, אסת דןר נון, נ*צדצ vvini n  is 

 צים אױו צד0ךײפשל קעז פומ #זמזח׳יעיז
 סוזעו דעס זוליב זיו װנס «י

 דיס אנעי דורות. אוז דורוו/ פאר •ירנארנען
v:0• נים וזיל i»־r׳איל צ?ריױ#0ר ״ fg דײסטר 

 אײנימר 10 צ♦,1נצ ןנד »ו נלײנען ל01 ינד1
 ישא1י1ראצ«0 ך• m נעלײימצפ, 0F ס0ד- rm ‘«וא; ר.0קל אימו איז ס0ד איאד. נײ וצונס,
 מר0 רחזד. »ין *רײצמנרפמו vi יים ייאײ

r f גצ1«װריקװײו •י«מ •on n חר01 »צ*ו10ד
r סצנסס י?ייצ/ס in מריזי־/ דײסלירססע רי 

 סרוי״ דסס און .fjrj*i אין חסס •דסצקרײו י#פ1
 צסנמר דער אין װסס /1סי דערני♦ 1ור״גפפז

̂ר, ציסס איו יתלס  0 170רו לDon !0 קײנ
 איספמריסליסםישער ימר1ד« nn «י אילס

̂ת׳ w«3 װסס •שונ n n סרסגקרײד. נסצץ איצם

 ענד איו lypiioa ח*נ*ו יויס׳־יליח!ןד ״ייי
מד ז ?!זזצ’ל01״*ינזןר« rrTiif■ 0 יי י מ י  י
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ns ?^ח ייכעFרם ifo די «ו װירנוננעו
PS DSO די IFSS?inF?*S וי® 0צ^?ײ1י3

 ?si ?י is *ns ♦׳o^Fios■*־ אױסינןר ר?ר
v t צs8רײ8® צים ייתיוצצ ד^  קר*• s איו צ

^I if ד• j ♦י? FD^n? ,ציט in F ’ v$3 is 
s ns ns^FiדF■Ogריĝי s ns ןרי!יס> S 

p ns vm sigsoi* MntftiitײצF װאינוצצען 
if:fp יs נgרניosn .\n>vn o די דארפעו ns 

w t«Ff ns mvrm  5fo^j אצײחו. o n
שײצס״. זח די וו• ׳לאננ יזוי הײ

 ש•! נ״שויל דער אױפגאנען״ זײגע
ז דעם ע ^  דעם אין סאציא^יזם ײ

 יױיזט חאנפי״יללט פדאנצ^ד־ע-דײטשצן
 סאציא• דײגע וױ ב^ט׳סטען אם אוגז

 אין האנט געחן חען נעדגינג סטישע,4י
 אינטע״ נאציאנאלע אטת׳דיגצ ריט האנט
 סאציא״ געםעלשעװעטער א וױ ײון יעסען

 *ראי״עטא- די נענן נאר דט געי־וט ייוס
v rn אױף נאר אינטערעסע̂ן קי׳אסען 
 פאלקס׳אינטעלעסען, אטת׳דינע די נעגען
 די אױןי אױפנעוױזען ״עיין האבעז םיר

 אז ״;ערעכטיגחײט׳/ דער pc שיא^טען
 די*• דער פון סאנאטאזש-יאי״יטיין די

 און שטײערן די בנו;ע נודזשואזיע טשער
 געױען איז יעיע-אציאנס״צאה־״וננעז י'
 דעם םון סידילען די אויןי ײאסעד “גא

 די אז און איסיעריאליזם, פראנצױדשען
 איהר דורף האט בורזש-אױע דײט׳צע
 די נר״נגעז נעלאיםען עגאאיזם יזיאסען

 די איז דײטשיאגד. אײ,י קאטאסטדאפע
 אינגאנצען סאציאל-דעכיאהראכדע דײטשע

 שטארקסטע די איז זי ? שולד pe ר״ן
 איז זי ■אדלאםענט׳ דעם אין •אדט״

 זי און רעגירונג דער אין נעזעסעז אייץ
 אומםעהיגקײט און שװאכין״ט חרן האט

 םארלארענער א נאך אז דעריאזט, עס
 אזוי זײן כורזשואדע רי זאי מלחםה

 סארםליכםוננען. אלע סון יסור וױ ניט
 דעכיאקראטיע * טאציאל ד״סשע די

 דער םון שטאנד§ונקט דעם אױף שטערם
 דײטש- אז ת, ד. ״ערסילומס׳יאליטיק״

 כחות די נאר וױ וױיט אזױ סוז, לאנד
 וועל־ רעיעראציעס, די צאחלצן גרײכעז,

 םאר־ האם אימאך װערסאילער דער כצ
 לאנד א ?אל װאנעט םון אבער לאמט.
 הלא־ רײכע ?״נע וחנן צאחאאז, צו האבען

 און שטײעד־נעזעצעז די סאכאסירען סען
y כאגוצזון i r דער םון םאראענגהײט 

 בא־ וױאדעסםע רי םאר נאציע אימענצר
 םיהרער קאםוילישער דער '1 רײכעדוננען

, ר ע ג ר ע כ צ ר  איז װעלכער ע
 א דורף נעװארען דער׳הרלעט שיעםער

 םארשטא־ האם קויל, שאוױניסםישע
 נוט״ לזענען זאל דײטשלאנד כת אז נען«

 פארפייכטוננען, זוערסאילער n םאכען
 אויזי נעםען תילאסען באזיצענדע די םוזען

 פינאנציעלע גרױסצ •לײצעס ױיערע
 םאטע דער געורעז איז ער אח לאסםען

pc וועלכע שםײער־געזעצנעבוננ, יענער 
 דער אויף סורא א אננעװארפעז חאם

 דאויגמן דעם םאר בורדטואזיע. דײםשער
 ערצבעמער^באצאחלט האט ״סארראם״

 שטײערמעזעצען זיינע און לעכעז םים׳ן
־ •א*יר אויפ׳ז נעבייכעז זײנעז  אױף ־

 ריײ די צו שײך זײנען זײ וױ וױים אזוי
 קלאס ארבײטער דעם בנוגע קילאסען. כע

 מיט אױסנע&יהרט דאנעגען, וײ װערעז
 דײ׳ די *טריינגקײם. גרעסטער דער
 דאס האט סאציאל־דעמאקראםיצ טשע
 זײנען םאיטרעטער איהרע געועהן. אלץ

 און םיניסטער־בײנקלאןי די אױף געזעסען
 דאם אט נצדולדעט. אלץ דאס האבעז

 אין און סאציאלע שװערע איהר איז
 שולד. נאציאנאלע צײט אײגענצר דער

 בור־ דייטשער דער פון האנדלונמז די
 בארײכעױנגעז ב^ױז נים זײנען זשואזיע

 םאקםישער א נאר םאליזס־חמבוז, אױפ׳}
 םראנצויזי־ דער פארראט. נאציאנאלזןר

 א נעװען ניט זואאט איכייעריאליזם שער
 לויט װאלט דײטשלאנד ווען בעםער, האר

 אפ־ װצרסאילמר דעם געהאלטעז כחות די
 דעם געגעז אאזיציע זײז אבער ׳םאף

 געװען װאלט גופא םאלס פראנצויזישען
 װאלט דײטשלאנד יוען אנדערע׳ גאנץ א

 צוגע• הענט אײגענע די םיט נים איהם
 םאר ארגומענטען נעװינטטע די שטעלט

 דײטשע די פאלקס־פארהעצונג. מגר
 ארויסגעטדעטען זײנען נעװערקשאםטען

 כמעט װאס דעם, נעגען פראטעסט א םיט
 גענומען זוערען שטײערן דיחוקםע א^ע
 באאמ־ און אנגעשטעאםע ארבײטער, סון
 אױם־ זיד זײ חאבעז װען אבער טע,

 ■ראטעסט^ דאזינעז דעם צו נאםשוכעם
 סאציאיצ־רעמא• די האט מעז וחןן ערשם

 רעגי־ דער םון ארויסגעשטופט קראםיע
 איוזר דורך װאם ׳דעם צוליב רונג,

 איז אונאפהײנגיגע די מים םאראײניגוננ
 עילעמענט ״זיכערער׳' נים א געװארעז זי

■אליטיה. דײםשער דער אין
 םא־ דײטשער דער םון שװאכלןייט די

 די נעשטארקט האט ציא^־דעמאקראםיע
 די בזרזשואזיע. דײטשער דער פון חענד

 בורזשואזיע דײטשער דער פון •אאיםיה
 םראנ־ דעם םיז הענד די נעשםארקם האט

 םראנצויזישער דער שאוױניזם. צויזישען
 דאס םון האט זײט זײז םון שאװיניזם

 נאציאנאיליסטישע וױלדע א געשאםעז נײ
 האבען מיר דייםשלאנד. אין שטיםונג

)12 ז«ימ אוי^ (אלוס

ן ן ג « ר « ע ש י נ ד ױ ע  ם

ן ו ם א ר ע ם ם נ ע

ט דר. םין ארדד ש ם מ. דז פרײ

גע־י א יו־כ עכעז נזען דאיי : םראגע
 י§1 ודיד׳עי׳ ש^יגעד, א װי ,‘רעצע־ װיפזןן

̂נדעס ̂נדעס נ עב 1אי ? צןךאוײז נ
7רעגעי דעס א« איצותיטעז צויציג

דאכ נויכי;. ניט 1אי oyין/4צ : ענטסער
 גזיפיצי/ײצ. א װי געװאוינחײט א מעחר איז

יאנגט װןפ  ױ׳bh עב 1אי אועמיגי/ ®אר׳ן אנ̂ב
 און y*’-e ריתער6 עסען if גי־אדע בעסער

 איייז יייילס מען אז װאריס זוי די נ*נדעס
®®ד• ז,*• טעיער גױיסען א נזאצען אין

״7®לד די »אי י?«צצ0פ דעס ®rs עס דארכט
איײז. רע

̂י א :םיאגע ̂ז-דאקט  ;ע- מיר חאפ נ
ל איך is ז*ג®,  ׳■טיקעל א אויסשגײרען ̂ז
? «אן עס איך יי*1 ־- נ*ז, מײן *רן בײן

נןו'ד*ון«וירי□ דא זיעען עם : עגטפער
 זיי אויב ג^יקליך, ניט זיד ?!4®יחי ןיאס

 בײן שמיקעל י װעסען נײ אויס ניט שנײדען
ך זיי וײגען רעריבעי igj ®דן *1 נא ̂ד

 װירק• איו ®איען y?jga אין ©וירים)דgד
 ללײנע g ig« אין iy?go צו נויטי; ליך

y’fg^ig. עלע סעחרבסע די אין אבער* 
pm איציאייעס מינעז *י ציט בעסער עס 
 דוב ogד װײל אל״ן, רgBדעי שו*ן ,ig: אין

ך1 גיבען  גיעס,g■ערg »זעי*כע אײן ניט י
j: זײן דעריבער דאיי מען ’B3’Pgf r:g# 
 דאי־י םען אז ׳®Jgi ערttקg*דlgנ א װען

 *gi זיך גום vn לg« gig אין שנ״דען.
 חעיען און ngrpgviy^’Og® ׳ן8סי ראפען

Dg-i ער gn® דעס װעגען if .אגען!
צוריק צײט g פיט בין איך :סראנע

 ״איענדיסײטיס׳/ י1אוי רעזgגעװ ^ערירט
 דאם דאקםוירי®, טיר iy:gi nysf’M און
איז ■fgryig g?j’7 ,־g: חאבען איך
םעגליך? עס

איזך אײד םĝ מען אויב :ענטםער
 |g? אפענדיק, דעם ארויסגענוםען און רירט
̂ל מען זײן, :ים  א»עריר?ן עזBרgד אײך ז
̂ך ; די ®ון ײינס אױ עס אסאל. נ ״ װ  ו

 אוין■ איעײרען אײך רף0ד סען ענטחידער
 ני« ®י־יחער זײם איחר אדעד אנדערש, עי?ס

̂יעץ איעריד® ״איענדיפײפיס׳/ אויןי ג*עײ
מאזי־׳ען חאבען קינד א קאן :פראגע

ל?gס צװ«י
זעלםעי, ■אסירט ogi .g’ :ענטפער

ny:g עס •gסירם ogi ,ig i קינדער מאנכע 
םאל. וװײ ן7ל1מ? האכען

אויןי קרןנק געװען בין איך :סלאגע
 ?־gi דער און לונגען ד«י אוי!י סובערקולאזיס

 סובערקולפ־ די דאס ג̂®glגע מיר «gn רgם
 די איך קאן געװארען. ״Bרעסםירg^̂ vn זיס

 אויב ל?gםg iga ב#קוםען קראנקחײ© זעלנע
 •פרכײ- צו דאס ©*ן »יד ז?ל װאס םו יע,

דעז׳
-is די ®ון "aojng״ דער :ענטםער

 די דאם מיינט, לונגען די אין זיסgבערקול
 דאס געװארען. איגעשסעל© איז 8:קד.ײ8קר

^g מיינ©  אינ- איז קראנקחײם די ig ני©, ;
 g ■ון געווארען. אויסגעחזיל©

i:g ®לעכםען B rif ן געזונד •וג׳ם י  צלגע־ י
 צוריקקערען. זיך נקהײםgקר די [gp םײן.

g ערזיןן• cgn םובעו־- םון געליםען חאם 
 לgם »לע ד»לף לוגגען, די אויןי יס1קולי
 ■״g גום זיך ד*רןי רזיכ£יג,9פ ג^ץ זײן

 מיס׳ן ס«י ,B^sng דער מיט ’go חיטען,
 דער, אין סעתר װאס זײן רףgד מען עסזןן.

 [yfg‘’® »,Tgn םען לופמ, פרײער פרישער,
 ד« עסעז דארף מען פענסםער, אםענע םים

 ״nge נים זאל קערפער דער ®•ײז, ריכטיגע
 ריכםיג עבען‘’ דאי־י מען — געײיבט, לירען

 ר,י«gד אבער, *י־ץ ®ױ מעי היגיעני־ש. און
gig 8 סדן אװפזיכם אונמער׳ן זײן ®ערזאן 

 עקזאסיני• לאזען זיך •pgi מען דאקםאר,
ן. yog :go דריי יעדע 'אםװײניגסםענס רען

לאר g אין מאהר איך װען :פראגע
 if װי םיל איך גום, ניט אפט סיר װערט

 איך 4זא• װאס קאפװעהצאג. קריג און ברעכען
דעם? if טאן

מענ״ סך g מים םרעפם דאס ענטםער:
Dgn f]*jw מ לײדעןiנערװעךמר^עלם, ן

 ״go jnnng נאך יזא םפארדייאונג1א ױן
 רפואח ספעציעלע קײן קראנקחײםעז. גען

•ng מירקליך איז דעם ':gc. םע:״ דיזע 
 גע״ זײער unyoyngc צו עחן1 דארפען שען

 אוג־ זיר דארפעז זײ בכלל. ושט*כד1זו:ד־
 ער ogii םאן אדן דאקפאר g בוי כען1טער?
 ז*לען חען, מאס אײדער nyng הײסען, מעט
 פענסטעך Dy:ysg |g ביי קאר אין ?יצען זײ
̂יך. נאר װי װײניג «i?g פאהרען און מעג

 אײ ;g עסט מען װען — קראוז. ה.
Dgn געקאכם זיד האט yn^gn g ,ששונדע 

gp| ̂ען ניט עס  ngB םאגען״. דעם ״לויז םא
 go* ״חארםעז g כעןgמ if װירקט ogn קערם,
ונג.igטsרgפ if ®יהרט עס גען׳/

״gp קײם אײער חעגען — שאו. מאיר
 מען באשטימ*עס. oysy iy:gi נים מיר נען
tib אײך lyn’nrg אונטי;רזז״ •ערזענליך 
כעז*

 Dgn ״גערעכםיגקײם״, די פון לעזער די
i f  |y2gn רגעגד פרעגען  ןyגgרf װןןלכע אי

o::gSg2:g Dgn ם ?ײער עזונ ך ז^לען ׳:  זי
ך, וועגדען םלי ךי $ורקר שריי לי ענ עיז  אין •
אז גי ז סמ 131 סזך-#ער, חעלט י כט. טע17 אי
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קענעדע אץ ארנײט אוגאניזאציאנס
זײדמ^ן. פאי.םין

 נעש-יבען דשט ליונג שױן ד׳אב איו
 ק*מ§ײן, רעם װעגען און קעגערע װעגען
 I* פיהרט איגטערגעשאגאיל או;זער װאס

טאכער. ררעס אין pi*rp רי צוױשען
 זײנען ביױ, געװען איז איצס כיז

 אר־ סיט םארגוסען געװען ארבייטער די
 צוױײ װײגיג... םארדינען און סך א נײטען
 אביסעא װאכען טוכ ױם רי האכען טענס

 אזױ איצט, ארכײט. דער אין געשטערט
 רא איז ם^ראיבער, שױן איו ביד די וױ

 עס װאס טהאן, צו טראכט א צײט טעהר
דין. וױיטער װעט

 אונטע־געצױגען וזאבען ארכײטער רי
 מיט אז אױסגעסו״ען, און סך*הכא דעם
 אד־ ״*װעדטײם״ און *ביזי״ נאגצער דער

 געביי־ ;ישט אריז איז נאכט איע כײט
 נעחסטען דעם כיז יעבעז צום נענוג בען

 איז עס וױיא דערםאר, איז דאס סעז*ן.
p סאנען זאי װאס ױניאן א ניטא רא h־ 

 אין נאדינגונגעז ארבײטס בעסערע טיחצן
 אין האכען מיר אכװאי וױיא לר,1שע די
 סאײ דא מאנאםען עטאיכע אלצטע רי

 : שםעט בײרע אין ױניאנס די עטאר?ט
 ,‘פאנטרעאי אין אױך װי טאראנטא אין

 אנריסענטס ?ײן נישם אבער סיר האבען
 pnpp צוױי דיזע אין באסעס רי פים

 אעצ־ דער אכװאי דלרםאר, און צענטערס.
 ש^עכ״ קײן נישט געװען איז סי?אן טער
 הא־ גענוג, נלװקן איז ארבײט וױיי טלר,
 פיאפי״ באױז ארבײטער די אבער בען

 אר־ סך א נעהאט האבען די װאס םירט
 ארבײ׳ םיאע ®.4;עי וױיניג אבער בייט,
 פיט ארופגעטראנעז נאך דך האכעז םער
o n ,?אר־ זײן נאר זאיל עס אז געדאנ 
t ײעיען בייט o סיט רורכ?ומען שױן 

 עגטױשם זיינען די אבער הבתים. בעאי די
 אר״ די װאס נענוג נישט וױיא נעװארען,

 געװארען עקספאואטירט ױינען בײםער
 וױ שנעי אזױ איז גיאד העכססען אױפ׳ן

 אר־ װײגיגער אביסעיל געװא^ן איז עם
 ארונטער^״י־ אגגעפאננען פען האט בײט,

 די פון ארונטערנעהפען ארכײםעז, קען
 רעזוי* א ארס און באלײדיגען, ®רײזעז,

 פין האנדלומען הוצ«ה׳די;ע די פון טאט
 גע־ געװען יזגיאן ד• איז באסעס, םאנכע

 VH האםף א אױפצונעהפעז צװאוגגען
 רעס אויף ?ו?ענדיג נישט שעפער, םאגכע

סיזאן. פון ע;דע יטוין איז עס װאס
 עײ צו געצװאונגען געװען זײנען מיר
 א אין טאראנטא אין סטרײ? א קלערען

 אױם נעאיבײט האבען עס ײאו ׳שאם
 רעי וױייל דעיםאר ארבײטער, םוםציג

 באליידיגעז םיעגט שאפ דעם םון נאס
 װערטער נראבססע רי מיס ארבײטער די

 אײ װעניגער נעװארען איז עס װען און
 פרע־ אילע ארונםערגמיעיקט ער האם בײם
אפעדייטאיס. אײניגע און סער

 װא־ דדיי אז שױן געהט סטרײ? דער
 נעװא־ ארגאניזירט איז שאפ דיזער כען.
in דער צורי?. מאנאטען צװײ א םיט 

 ברו־ אײן׳ אױסעי נוט. יטטעהם סטרײ?
i n װאס קאטער אײן און כאס דעם פון 

 אילע שטעהען ס?עבען, נעביליבען זײנען
 סטרײק רער און סטרײ?. אין אדבײמער

 נא״ רעד װעיען. געװאונען זיכער וועט
 לײ־ ,״סאסײט איז: פירםע דער םון םען
 רי אז געהערט, האבען םיר וועיר״. דיס

 אדעד יאר? גױ אין געפאהרען איז םירמע
 רי זאלען סהעבס. זוכען םילאדעלםיא
םארפיהרען. לאזען ניט זיך קיצאוקםאכער

 מאנט־ אין סמרײ? א אויך האבען כײר
 ?אמפא־ ראבער ״נעשאנאי די בײ רעאצ
/  ארום באשעפטיגט האם םירמע דיזע ני

 שנע־צ אזוי ארבײטער. זיבציג און םיגף
 די האט םאראיבער איז סעזאן דער וױ

 און טשערםאן שאפ רעם נערופען פירמע
 שטיה האבען װילען זײ אז ׳ער?אערט

 כיז וד ארבײט װאך אנשטאט ארבײט
 ״אפעך און טשערמאן שאפ 'הײן איצט,

 זײגען ארבײטער די אויב און שאפ״.
 זא־ זאכען דרײ רי סיט צוםרידען נישט

שאפ. דעם םארלאזען זײ לען
 פאר־ צו אאעס געטהאן האט ױניאן די

 נישט האס עס אכער סטרייק. א מײדען
 ארונ־ זיינען ארבײטער די און נעהאילםען

 איצט און שאפ פון נערוארען מערגעשײןט
 פאנטאג יעצטען סון סםרײה א אן נעהט

 האט באסעס די פון האנדיונגען דיזע אן.
 מוז פען אז ׳“ארבײטע רי איבערצײגם

 ױעי׳עז זײ און ױניאנס שטארהע האבען
האבען. עס

 נענוםען זיך האבעז מאכער קאאוה די
 אר־ רי ארנאנידרען צד ארבײט רער צו

 אין נישם נאך באילאננען װאס בײטער
 אז באשלוס, םעסטען א מיט ױניאן. דער
 רער זאל סיזאן םאי נע?סטען דעם ביז

 און ארגאניזירט זײן טרײד קלאו? גאנצער
 אונםערשרײבען צו כאםעס די צװינגען

אײגצופיהרען און אגריםענט ױניאן א
* * *מאנדישאנס. ױניאן

 א גע־זאם פיר האבען אגםאננ אן אלם
 אםרייל םאנטיעאל, אין םיםינג ^דויםען

19. nבאזוכט. גוט נעווען איז םימיגנ ר 
D־ױnנעסױ ספעציעיל איז רזשמואניטי ד 

D אדרעםירעז צו םען n האם און סיטינג 
 קלאוה די אויח אײנדרוס גמועז א נעםאכם
געווא־ אויםנענוסעז אמ חנדע ךײ\ סאכער.

 איהם אחוץ כאנײסטערוגס גרױס מיט רען
 ניזנעס רעי־ אויך און גערערט איך האכ

ראפבאך. כרורער ױניאן רער םון אגענט
t האכען רערג^ר די אויסער o גע״ 

 םארלעזער. א און שפיילער םידעיל * האט
 רי שוכערט, פיס יעהריגע 11 רי און

 רער־ האט סע?רעסערי דעם פון טאכטער
קיאפירם.
 מיטימ א נעהאט סיר האבען זינטאג

 אתטיײע און באארד דזשאינט רער סיט
 דזשױואני• װאו ױניאן דער פון םעםבערס

 רזשאי.ט רי אררעסירט אויך האבען טי
 רעזויל־ רער אז רענקען פיר און כאארר

גוטער. א וײן װעט טאט
 פאננד אין נעװען איז דזשאװיגיטי װען
 ילא?אא איטאליעגישער דער האט ריאיל

 פאר אראנזשירט אםאמאםייטער רער םון
 םאשים״ רי געגען םיטיננ פאס א זונטאג

 בא״ גוט געװען איו םיטיננ רער אויך טי.
 געװאיען זײנען איטאלענער די און זוכט

 און אוםן העכסטען אויפ׳ן כאגײסטערט
רעדע. א ;אך האיטען געדארםט האט ער

t האבעז אװענט אין o רינער א געהאט 
 םון עהזעקוטױוע דער פון אראגזשי־רט

<א?א^ איטאליענישען
 נע־ פיר זײנען םריה דער אין טאנטאג

 מיטינג א געהאט טאראנטא, אין היפען
 אדרע־ האט רזשױואגיטי .14 יא?איל מיט

 האבען רינסטאג און םיטיננ רעם סירם
t o פיטינג מאס כאזוכטען גוט א געהאט 
טאראנטא. אין ?לאו?סאכער די פון

 נעװארען אדרעסירט איז סיטינג דיזער
 באאדד רזשאינט רער םון טשערסאן פון

 פי־ סאס םון סשערסאז געװען איז װאס
 אנענט, ביזנעם דער ?רינער סעם טיננ,
 דזשיװאניטי װען דזשױואניט/ און איך
 האיצ דער איז רײדען נעענדיגט האט

 אפילאריססענ״ סיט געװארען פארהיילכט
 באארד דזשאינט רי האבען רא אױך טען.

 לכבוד סאפעי א אראנזשירם סעסבןגרס
 גוט גאנץ האבעז ארע און גאסט דעם

פארבראכט.
 איז דאס אז זאגען, סאבער אוק4?י פיילע
 סי־ בעסטער און שעהנסטער דער געװען
 נעהאם. אסאיצ האט טאראיטא װאס טינג

 זײגען מימיגגען ספעציעאע די אויסער
̂ס די פון מיטינגען איצע  אויך און ילאהא

 האבען סיר באזוכט. גוט באארד דזשאינם
 גרעסטע די פון אײנעם ארגאניזירט אויך

 אויך טאראנטא. אין שעפער עסבראידערי
 דער מיט אן נעהט ;א?אל ענגילישער דער

 אײן סיט פראגרעם. סאכם און ארבײט
 שוין סיר האבען טאראנטא אין װארט
 שוין האבען סיר אױםנעטהאן. םיעל איצט

 נלויבען רער איז עס און ױניאן שעהנע א
 בא״ מעהר אביםעלע םיט ,אז אצעמען םון

 ײע־ איבערנעגעבענהײט און גייסטערוגג
 רײהען זעלבע רי אין שטעהען סײר צען
 פון ?<לאו?מאכער ארגאניזירטע א<ע מיט

ערנעשאנאיל.6אינ אונזער
, פרעזידעגט װײס זײדםאן, סאל

אײראןןאישע נײע
םראנעױן

.)11 ןײ• •ון (אלום
 pH קרײ! פאר׳כשופ׳טצן א דך םאר דא

 צאני איץ סון שאוױגיזם רער װעילכען
אטמי חנר פון שאיױניזם פאר׳ן ארבײט

אאנד.
I n סשוגה׳דיגע א פאר װאס r t 

o פון םראנט דעם אין n מאתױיתנומפ״ 
 רוחײ םראנצױדש^ןר חור נע<ען קאס^

 ארנײ״ דײטשע n שטעהעז אלופאציע
 מ״ דם ?אסף דער װאצט זײ אהן טער.
 (,W אײנציגצן ?יץ אנהא<טען ?ענט
 H פו| סאמוי דער וושרט געפיהרט אבער

 1FO וױ טויזענד׳/ צעחן ״אױבערסטע
 n װצס^ן פאר דײטשצאנד. אין זאנט

 איד די דיגען איגטערעסען נאציאנאצע
 ג^צד״זון^ אײגענעם זײער פון טערעסען

 אמאגיזאטאריש^נ און פא^יסישע די
 •רא• פראגצױדשען דעם פון שװאכהײט
 פון ענעלגיע-אאזיגהײט די ׳צעטאריאט

 און סאציאצ־דעכא?ראטיע דײטשער דער
 אצװעי׳טליכען ידעם פון צעריפעגלױיט די

 איײ און דײט״עצאנד׳ס זײגען סאציאציזם
אומגציק״ ראפא׳ס

קלאוקמאכער פאד װיכטיג

 ײייי ?ײס א סיט פארבינדוגג אין
 דתי צו ?אײפ^יינט האט אםיס דער

 מאגד געװיסער א אז אסאסיאיישאן,
 אר״ אײגיגע באשעפטיגט פע?טשורער

ם אונטער בײטער < ת  דעם אהן ס?י
 אינד דער האט יודאן, רער םין װיסען

 ער אז עגנמײדעט, טשערמאן פארשעצ
 אצס שאפ־טשערמאן דעם אגערקעגט

 און מדאן. דער םון םארשטעהער ידעם
 האט iv אז אגכאטראכם, אין נעמעגדיג
 האט און אראגדזשמענטס די פון געוואוסט

 אנער?ענט יודאן, דער וױסען געצאזט ניט
 געזעצאיכע; א םאר אפסאך דעם ער
 םארפציכטעט ניט איז באס דער און
 ארבײ• רי צד סזײל דעם באצאאען צו

 איז קאספיל״נם דער װעמעז םאר טער
געװארען. געסאכט
מא־ אױפסעי?זאם דארום וױצ איך

 פראטע^טיװ די םון טשערצײט די כען
 דיער װען אז שעפער, אסאסיאײשאן

 זאי ארבײטער, אן אױן» נעהמט באס
 פיר״ דער בײ נאכ^־עגען זיך גצײך ער
ײז דעם אויף םע ר  האמון זײ װאס י

o צאהיען צו אםנעםאכט n ארבײטער 
 אםיס אין וױסען ילאזען דעם װעגען און
, ױניאן. דער פון

ש.  מענעדזשער רובץ, דז
דװויזשאן. פראטע?טיװ

 איז עס אז נעםײנט, םען האט תחיצת
 םון אײנפאצ אן ־אזא, שםאס א #װיץ א
 אינ־ םון ארויסהריגען װעצען כמןנשען, א

 סודות אינםיםסטע די םרויען מעציגענםע
 אױםםוערין רי װאס םא?ט דער !זײעמג
 דײוױס, ב. קעטהערין דר. איז דערםון

 זעכציג און דרײ אזעלכע פון םרײלין א
 נעשיכ־ רער צונעגעכעז האם אלם, יאהר

 װאם ?וריאזיםעם... פון עצעמענם אן טע
 םאר״ ?יף האן יאהמען די םון סײדעל א

 נעטראכט. זיר מען האט װיסען, וחנלען
o נאך דאף םען םpנעדײנ n אמעדיהא״ 

 םארזעסענער דער פון אנעקדאם נער
 על- די אויף האט רואס בתולה בשר׳ער

 אין איז אלץ אין נעזעהן יאהרען טערע
 רחםנא זינד, און זינר בלויז אצעמען

 פלוצלונג זיד ױ האמ אײנםאל און ״לצלן
t בײ אז געכאפט, k שטעהן צימער אין 

 טיש — פון פיס ע ט ע p א נ פיר
 צײנ שםי? א נעכאפט גיןי אויח זי האט

 די פאר פלוח^ען פיר אױםגענעהט און
טיש... פון פיס פיר

 ענטםערס די נעאײענט מען האט
 אפ־ האבען אינטעצינענט?עס רי װאס

 ווענען םראגע־בויגענס רי אויף נעגעבען
 נעשפאסם, האט םען און ,,ספונינג/
 רי װי געװען געםעלען איז באזונרערס

 געװארען ללאסיפיצירט זײנען ענםםערס
״גע־ :םדרנות לויט רױםענשאפםייך,

 ״נע־ נעהאלדזט/ און נע?ושטי׳ הושם״,
 און ״נעלײבעט געלױבעט״. און האלזמ

 ״מד — אויןי און וױיט״, ניט נעגאננען
נרענעץ״... דער אריבער גאננען

נעכאפט, זיף סען האט באלד אבער
ערנס־ אן דאך איז עס אז

וױסענשאםט. דאך איז עס עגין, טעד

 נױרא ס/רא?עפעלער פון אויסגעארבײט
 יע• אז און — היניענע סאציאלער םאר

ר און קוש ר3ח ^  שםיס א איז נלעט י
 ס׳דארןי ליםוד, צריכים און סתרײתורה

שטודירען.^ עם
וײ• אונזעחנ אז #אםת אפיצו איז עס

טע און באבעס און דעס ^ דורות הונ
גע״ און געקושט זיף דזאבען זײ, םאר

 דאס אבער —־ װיסענשאפט אהן האצרזט
 ד< זײ אםאי גיט. ראיה קײן נאף איז
 פון אםענדיהם, פון נעװאוםט ניט בען

 מיר דארםען דעריבער נו, טאנסעלם,
מיר שנײדען?... צאזען ניט זיןי אויף

צײט סאדעינער א אין פארט דאןי לעבען
 סיציאנען פיה אזוי גיט ראקעפעצער און

 אויס־ ס׳זאל כדי וױסענשאםט דער םאר
 און הערפער אונזער װעגען אצץ געפינען

 טאקע פארװאס — נשמה אונזער װעגען
 ױך אױפפיהרען אונזער װעגען אױך ניט
 דאס האט װער געליבטער?... דער מיט

 אויס ס׳דזיעהט ווען אז גע׳פס?'ענט,
 די ארונטער ס׳ציהט און לאספ דעם

 pdv ?ײנעמ׳ס ניט איז םארהאננלאך
 םארברענגס פארעא םאראיבם א אזוי ײי

 רױסען! אאץ סיז וױסענשאפט רי זיף?
באהאאטען... גיט איהר פון ?יך מ׳?אן

 היגיעניע ס*ציאאע די װאס נ^ר
א איז אפאערנעז דערםון װעט ײ װ ^ 
 אױסנעכוים װעט אםשר קאאר. ניט נאך

 דארויוי. טעאריע נײע א עפעס װערעז
 פון םײהעד אז ׳זיך דאכט םיר אבער

 היי״ n •ראםיםירען רםוזn װעט אאץ
חױ«ט די :גאר DiPDnno םינאאאגיע.

 איו סאאנעס אזעאכע אין םארטײדיגוגנ
יד, םאתעסען ־־־ געװען  םארלארען ז
^ ך ר יםח־שסו׳גיק, רער ?י חר*, ת יזור׳

 ודל״ ליטע. אין סולפוך׳לינע
^•טײלונג. ח^דער

fip tv n  j»n
w/« «יו w m y h
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העכסטען קױגט האוס׳בױרא

 ד.ינמ דקר פון דו^וס״נייחו די
 ה«ט ^y’*ege ן7ג*רדי שעלטערינ;

ן o פ*ר נעקרא̂נ n לע׳יטען ogygo 
 jib rrno yטoכyה די ה. ד. ״איי״ »ן
m שטאדט די vovunn, גיבזן װעלכע 

 גמםיגפייט די אױסם^־׳פען ריט א■ זיו
y די םון n n 'vn a ןןדקה gvygrg• 

CVV.
 go,> עתוטע ד«ס ניט ׳*וי! »־( עס

 אױסזײכ־ gtg ?ריגט נױרא די װאס
 giva'Dign די איו נעװאוסט, װי נומ,

 איינ״ יארק גױ »ין ערססע די נעװען
 ניט» אוזוגען פון כיםטעס די *וםירעז
vvn'n יתוסיס אידי׳פע ם*ר הײדען 

 yg* »ן »'| אריינ»ונענען די אג׳פמטט
 344 »י*ט האט נ׳ירא די שטאלט.

 •go vv'vn פרױוטטע נ־׳ הי;דערי*ו
 אויםזינט די פרי;ען ז־י וואז סיליעס,

 װטו הײנטיגע היי̂ג n םון ליבע 1אי
 םיןר אננעתומען נױדא דער אין ז״נען
inrp,ון׳ נעראטענע און עעהנע «יע ־* 

 וױ< עס ײער עיםערען. געױנטע פון
 ל«ז”צוי זיר קינד, « ״נארנען״

 אסיס דעס *ין inyjm נילר זיר און
 ססריס, 145 ײעסס 470 נױרט, רער פון

 נױרא די .0311 אדמנאז טעיעפא:
 קליידער קעם̂נ קינדים on ם«ר יטלט

 די םון Dingo ד ogti *לז, װ. ז. *
 מך׳ jngt ױי איו על«רן״ ״םאםסער
 און יינע מים טליידוארג די האנדלזן

ט.’מ.־ם<יכגי

 נע• נים ד׳האם און םארטטאדעט האם
 ם«ן ווזןים א םאר וואם אוי<י ײאוםם
 און נע׳םענה׳ט m האט אזוי איז...
 g זױ אננענוסקן נע־וען דאס איז אזוי
 אמר א־זסער ספיז... עים קיין אהן כלל

 אױסװײתן קאנען <ng• on סען ותט
tg געײאוסס יא האכעז זיי oy Dgii 

 וױסן;* די סימו, g וײ, סיט זיך טוט
סםטטיסםיחס. און טאבעלען טטפטלימ

 on אייי• וועם •סיכטלאניע די אויו
in פיז סמך  og הריגען אוגםערזוכומ 

 אונו וועט זי נפטעםטינוגנ. ניימל »
tn וארפעז n rn n פױי וױ g| איג־ 

 g געענדיגם האם וואס פמי, סעלינענטע
r tin *P סיט נא׳טעפםינט איז אין 

 אין ארום ויף םרטנם ײעילם־פיטכלעםען,
 יע- פון כיילחןר לעבעתנע טיט נעחונת

n» אכט1פארנ האם זי ײאם םאםענט 
!חתוגה די igc געליבטען 1אי םיט

 טיהט םען װעז igc ייר שטעלם איז
 אינס׳ד. *ו ”״קומסםשיאנער *tg אױס

 במננעה היילעז־זש־נמנײנטק קינקננמ
 ivpynpy נעהאנט װאלנמז ױי םון רױםיל

 דיערן סים אכם1כ1פ* האבען ויי וױ
 lie װיפיל חתונה in םאר <»איכטע

 litpynpy נעהאנןו 1נא עפ וואלטען זיי
*t ״»np נעווען אמאל זײנען פתיען 

n » ” t נעלינםע?.״
 א סאל טויזענסעז *ום ניט ogi איז

ױיר ,אייבינ דאס םאר באטםעם־נוננ  ו
 א זײן דא |gp װי היינם ליכע׳?.״

in נע־ פון נלייכהיים אבסאלוטעי םין 
׳שלעכנמר?

g 1«ד איז n g i. ipyingo“, הא־
 ווענמן ענםפעויס י1 נעלייענט בענרינ

 ניםעל א זײן שוין וועם ,םיונימ*,
m וױסענדינ אױסמחמעכי״װ/ r  tg 

n p נלעט יעדער איו ng g n  >gog tgp 
iw,', א איז וועחמ ם׳ד g ’n » r ip 
 nrmnoDpf אזוי זיין ניט טױן «ר וחנם

 ראם וועם םעם א און זײ... םיט גאכם
 סײנ« אדיוי mg’ gtg — חאמן

 ריטיז « טוידמ איו im און טונאים...
jx in y o n .
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gn ugaa• ׳«tnjwng• *'i9yt »n 1ייי 1ײ 
*a lygengM*״ ig** ׳ i 7 t j i* o  .m i 

o lyityt »m׳g *n i ג*»עי j 'g m* 
 It* .iyttiy 9yi *ינזיג׳ד*''«ױי agn נ«*רד

w*״ <>• in y ׳*g .1 ntantim  or*
*If בייויז inn 9 )*ו t*׳ ר*ס

ג •ייאונ
 w פרובירעז ^בעי װי^ען סײ

 איז װצ^נער ׳•®^גדיוג?•, »ינועו יען7עיחי*
 יײע• *ו צחנ^יו ג^ר װיױקי׳ינקײפ דעי יין
 רינטיג ןי*ײן ך9נ wfn *יחי• אדיב I רען

 אין צדקלערפ •ויחר װאק ^י^טאנען,
i׳n רעו^וצי^ r י ן  Djn יוי,י ן^ייז ג
 11• *ונג7א« די #^לדאס• יוופן ׳•®•ילסיען

 ^ייער*ױנ- דער «ו ננוגע ״*רײחײט״ דער
 אײ- יײערע ידדכי׳ אינער. לײעגט En י*ן.
*: איחר ױעיטעי. ;ענע נ ײי  WnP ״טיי א

 צי ׳עגין דעפ אין יויײנ-ןוזען ניט זיך רון
 װן• V׳n״n״ רך* 1 *י ב»לוי*«׳;גלז די

 רינטיג, זײגען ױגיאן •ןוי-יעיס דעי גען
ך m •ון *רב״פ די איז ד»ס נ׳ט *דער  א

 4,ז• ון•1 *וויסזאי^גגס״ק^מיטע, ניעלער
 דער *ין •פקטען איע רעסט, איחי* ri הןבען

 איתר װערטער, וונדעייע אין ®גג^עגעגחײט״.
 ••רד^עדנג ק*ין סיפ א^וישקימען גיט װילט

 ״וד״ח״ט׳/ דער צו חסנםח קײן כיט אין
 קוטט סען אײדעד i$ גייויבט, איחר וױיי*

 סען דארף סײגמג, י^זיטיײער • סיט אױיס
 װעגען און מפקפען, די ױעגען זינער זײן
̂ס ®•?•ען. יויע  גע״ ריבפיג ג$:ץ איו ד

 מעג׳יען, ח^דלען י«ען9ד י אור הזוצדעי*®.
ד •?••עסיפנעלע קײן גיט זײנען לי*נע’,’,  •ן

ן לויסדער, ו  דער״ חשקד-יונגען. קײן נימ י
i?״ םסניס »ון לוינען סיר מוזלן ואר i  I 

 ״•רײחײ•״. דלר גו ננוגע לוג;7«* יײלר
» וןיאפעהא ו*נער,  נפפואנט »ון ריכםיג »ו

גן אאללווג אײןר יב1» גו̂ו גןד ל•  נו מו
̂ך  ײזד it גללוימ •*רדעמ ״•וײחײ•״ ד
 אימ־ די גרוגד דעסזעאניגעז נולינ סוז ׳רלן
 •ארילר דער n ״ווײחײ•״ דער •ון לונג

 אין וי וױיל װערען* •פדדאסמ ױני^ן
 װי קא«וילר פוגקמ נלחאנדעלפ •פל דלס

 איחר m לאנ^ *זוי ?f זןוגמ, ייחר איחר.
n זינלר, י)אוי גיט װײסם  i f נאחויפפוגגען 

 •דלר ריכמיגע זײגען ״•רײחייט״ דער אין
 פרויס־ •ון ױריקתפלטמן ?יך איחר סוזפ 4גי«

 **םריײ די םײנונג. בפאםזספלר $ פי• קזסען
» Dfii איז װעלכע *כעד, הײט״ w » f  f 
ן חאל» ?י װי — װערם י  ארימן אײן י

 קפן Dfn און פרבײאער, •ון גלל״ענ■ —
״ יןי1י סאנען  איו וזירקונג, געװיסע t ז

 מען T» נאחוייםוגג, איחר סימ ןדױסגעקיסען
ן גם9׳יי י  9 לס9 ז.9יריער״ױנ9• דער י
•ep9. םינ* די געחא« «9” זי »ײדלר ך9נ 

 מון סםײטםעגם דעם אויסער ב^ןײזל, דקספע
 ינוגמערזונם ני« חאמ זי #רנזיטלר. י9י •

 ײ7י כל|9ח ®רבײמער די Ofi* 0911 יזיב
 נים ם9ח ?י נים. •דלד ריכטיג׳ איו נצהלם

 אוי«וחלרען מיח םיגדלסמע די גענוםלן
 גצחאנדעל■ יילז^ זי* ®9ח *ר צװײאעז דלס

 בנוגע תאנדעל• איחד װי «ויער*9ק •ונקם
h ניס ניט װילפ איחד .״•רײחײם׳׳. דלר 
 אײדער ׳»יחר לויבען ניט און םלן9ײ9•

 חוי•־9ב איחרצ װעגזח זיכער וײנט איחר
חײפ״ די און ®ועלז צ״  פרויסבע־ &9ח .
 פון ן9ױני גאנדע א ץ9נד-קל9׳» on אטזלם

אוגםערזוכונג. םינדעסםע די הן9 ןרבײטער
 גמ9גע? י9נ לט9וי איחר וזלן ׳ר9דעי»
 י9נ לם9װ איר אויב ׳נזעקװענט9ק ד׳אנדלעז

 ארם דיזעלבע ״®רײחיים״ דלד ®רן דעים9גע*
 עס טום איחר װי חאנדלונג, •ון וױיזל און

 ®פײ נים י9נ נים איר לם9װ אונז׳ u ננוגע
 איחר י9נ יל,1לו9רעז איצםיגע אײער יאסש

 װי דאנק־ברי!*, * ארײנגעאזיקם אונז לם9ײ
 י־9 דזגי ®ין ראסעחער9• םינע:טע9יר יילע

 י9י גלםאז׳ עם בען9ח באװלגונג נײיעי
אנגללל• ?יגער9י דער if אםעלוגג נזעי1י

גלנהײש.
לד9חיב 19 ׳גען91 ***י, איהר
 בריוי׳ 9י9 8ר״:געאי?9 כען9ח •רבײפער

צײםונג דער מון ®ליכם די געײלן or ייז
קלײניגהײמ א רעאענ»ליכען.n 91 יימם
 ׳ילעכםע 9 אייו• ?יך גען9קל טעי,,רב9 <יזס

ל9י ר*7יחר8ן-9ױני די םצד נפחאנדלוע
 ן*1ג ? •*ראװױיגןןן נג18ער^ײ8רכײ9 1•

 לײדלר לײחני* אז אײך םיר עןרמ»יע
ir« ]VP מן1גל סאל לע9 נים ••ילי י

ל• יויילז ‘ײ11 19
*M W ײ ײ " '1 r 9 ד9י y * v•<«:<
1^ n  W  11* M•.יגען •;g •ו<! 

V) 9י m; •דע mi יין -r
•׳5 ^ז1 pf i® יי r w ׳<• יי*ענ«ל;*

̂ו׳ irn® צ״י״ינע ״יי y אונעד,- זעחי א־ן
H<M1 9 איחי tJflנ- לײן#

IJffMif W עי  ס?ע:ס. 9י זײגען ןרנײי
y^yv, tiyif’i r  yHi®fJ y•*^♦•• זיינלן 

M^lf• if T^• 1‘• 93• 9 •י>נ#י fיעד i i
^יי **י”*'  ר9« 9 «ןי י«חמ ׳יװיר״ן 1^י

Vijyf י י ײ ח «יי 1VP מ  ן9 ני• י9« י
י,>•ײ *-«ו ײ ו1י  יא9װ •9י ®עי’*״ iy®y®» ו

•11 I 9 געגעז #דנײפלר •ןר yiJ93 ױד 
♦11»

י •1י י m אײנ• ^yoiJ י  jjyt«»iif 
ך די >*ז ׳iy:yj‘i אמי^ ׳•ײן יז® ו
רי •ןדעולנייייכלן גלא/גא *9® 1**99י

ײ’®•  גל־ כלי9 יי •I® י19ײ*' יי י1ײיי י
®j h װעז iynyj •4,yn ft ^דזיליך T ’T 
ײי ®י’•״ 1•י י י  נא־ רעריזליא^ע- 9 1י

צז ••יקזננ ר מ ײו  גלבלן 11 ױניןן יי ײי
 לר39 •9® י 1י וײ•. איהד 11• ער^לצימג |9
גל• חאט m V ״ןדײחײ•״ ך♦  יײ1 9 י11 »>1מליוײ« י M1 •1®ינמי

ע ױגג׳ i ^ א״ן י9ג •9® ײלי i  ii* 
 ׳נס9ױני די ליזײלן9מס»י ױן נילגלן

4,®f i  •fii!• זי *קצ'גללד.9ל קײן גי• איחר 
t ײייגמזנמנן• |יזי **m נפאולדי״ דער מיט 

11א ׳ק«ער9י9כ ty®»ry ח9י׳ « in *-ינ̂י
 סלן אײדלר ס#נען, ני■ י9• ®עז װעי״נע

1- 19•• יפ3 ®•« W סיי בלן9ח 09י
 -fwr אונזער ענ*§לר. אונוער אין «■9יד9•

 ארויסגל• ®יר כלן9® גע9•י דער n לוע
 נגע-9 זיד «y»Try ®9; די װי י*ד,9נ ג«9י

M>W לסאירט9•ר גי® איחי «9® 1#י» 
חי •9® 11י y יי « i(*ry3i9®9 oy.| ,לראט 

iyii 4,גרינד אונזער גלגענלן נען9® סיר•! 
 ט9® עס ?9 יוי,9 ®יגיג׳לן׳ ױ ענט^עי נלן

 4עכעי4• מינדעסטע די ני*ײכלן גט9געק י•3
 זײנפ #רויסלוקרינלן, |9חנרח*מ דלס •אר

 tr«93 ׳יע1לו9רעז א״ער סי# געקיםלן איחד
 גלקאנש לא9װ איוזר חלן אסת׳לן, דער אין
לן ג#י ^  ל9#װ גיק׳9ל אײגלגלר אײער •

 אײנ״ ם9״4י9® זיד לר?י*לרען געמוזט איחר
אונז. סיט ד׳י»אנען9•

 לו-9רלז אײלר אין איהר גט9י װײטער
ע:1  ןר־ ן9 ז9 ״גם,1אינער וײנלן ״סיר י

 איז ,,*רײח״ם״ די און — נײפער^יפונג
 •אלאטענדי־ f* 9® — ײםו;ג1 ןינײאער 1•

 «ון יירונגלן די קדיטיקירלן n רענט ;ע
 איב־ n אוימדלקען ׳ילס19ניז9רג9רנייםעײ9
 ג״9 און ירם1קטי9יר רמ9ד װלרען 0911 \,7ל

 •ןד״ irp לאגל די m?9 װי ׳װלג 9 װײזען
 םיר מעלען מצנם1רג9 לאם װערלן״ בעסלדפ

 נלן9רא*9אײ;* ערקלערען וױילע 9 י9• זיר
ײד ®י®  די 19 ׳»1הויים9נ דלי חױן 9( י

 19 ייםװנג),1רב״«עײ9 ן9 איז *•וייחײי״
 די קרי*יקירלן סעג ײ«ונג1רבײטצר״9 19

 איב־ די נוױיזלן9 ן׳9ױני 9 איז ניחומגלן
 א«חר בער9 נלן.9ר׳ים9אײג§ מ. אז. |1א ׳ן9ל

biio קרי־ םען א״דער ?9 וגלבען׳1 ד9י 
̂רן״ ׳ן9יײנ 9 »ון •יחרוגגלן די סיקיר®  ד

 נדערא9 גיט און ?וי9 ז9 זײן׳ זינער סען
 י,9• זיד ׳■טללט ן.9מני די זיך •יחר®

9 if דלר־ און יו•^9 קום* !ײםונג געװיסע 
 םיםזנ־ אײערע אויןי ?9 ׳מע«ח 9 ײלם1

if גען׳  e fs m ין9 בימעס די װעגלן רײחןן 
ײ גןר איחר ׳ייילם ן*9ױגי דער  *דער ׳?י9י

 09װ ד׳9י 9 •ח* גביל ם9גל רלדם איחר
 און ׳לויגען8גע נים ן1א י;קן1«1גד ®,נ איז
 נ־9 אייר און יסקוםזןן1רyn® 9 מ1«ײ« די
9 ,lff” ii? נימ |9גי1י 9 זיך י9® אזוי 

 חאלםעז אויך ס9י איחר װעם — •יחרען
?’קרי® •*ר  איב־ •דן יידעקונג1א די •ןר ?

 םי® ן1א iyorn9* וינער •yn איחד ? ן9ל
 קרימיק, אז» מי® גג1«ײמ 919 רעכט׳ לען1®

 דצייטר איבללן. ן1• רעקומ8י1א 919 סיט
 ׳זnyttm9,| 9• ל®9י ייחר if םיר, מיללן

 אײו* םיט נצז9ראט9אײני ?וינלן םיר יב1א
 *נח״זען ׳רעןיקיי«יק םעג •ײטונג '9 ?9

 ־9® 9 9אײ גי® בער9 םיר קענלן •עחלערען.
T9 ,m 9 סענם y jif רעבמ $ ח$ס צייסונג 

 ג־1יסד1רל9• |1א בלבולים זע1ל«9נד9סק יף1א
 ײ9 דער אין סעגאזלז יײ»עלנע געגלן גען

 געגען חײניגער ר9נ און זועגוגג9ב בזימלר
y iw ̂ב און, נס.9ױני  גע־ םיר אורחא, א

 רויסגע■9 בלן9ח לם9י איחר אז ניפג דענקלן
 ^חיחײס״ די געגען «עסט9•ר 9 םיט קוסןן

iiײ1רב״*ער־9 19 י9• לט9® איחר צלכע  י
 די סיט יסגלקוסלן1ר9 איז it װלן םונג,

 אײלר געגען בלבולים און ס89בל ^עגדליכסםע
 געװעזענעם דעם גלגען אינסערנײ״יאנאל,

 ב. איגבמנרגײעיאנאל, אײער ®ון •רעזיחך-ם
 אויס* ני® איחם ^t בלן9® 0911 *לעזינגער.

 פארגעסען שװן איחר ®9ח דער9 ? גערו«ען
 אנדערע און ״אלעזינגער־גענגסםער״ די
 פאר־ גים איחר ח*® ן9י ? לען1®יט ^לכזן9
 חפקר־ 09י געגלן יעם1לו9רלז קײנע ®09®

 געחארען איחר זײגם אידם און בללםעל,
 ״א לסvroy.® 9®9•<־ און — כ®9יפגעק1א

 וױללן מיר .״גאל9ו9אינםערנײ׳ דער פון ®ייל
v »t זא־ אין יג,1פענחער9 נץ9ג אײך םים 
 מסופק ׳«םארק זײנען םיר w ׳T’® גען
 טײל 9 װיר?ליך זײנט איחר י1 דזןם, אין
ן ן9איגםערניי*י דער » . ל א  האנ־ א״ערע ג
 זײנם י9נ נים ®ז דענקען, סלן קלן נגען1דל

 נאל,9איגםערנײמי דער פון טײל 9 ניט איחר
«ונאים. ניםערסטע איחדל י9נ

091 9 vnב גערעדם, לץ9 בלר  מיר אוי
ם לען9?  אז ,i״t גלן9ראט9אײנ« אײך םי

גג, 9 מו ײטונג, יבײשער9 19 •יי  קרי־ מעג *
רען קי ף »טוי»וען און טי  און איבלען די אוי

 ***ו׳אאפען. ?יי MT9 mi ױעג, ד?ם ין•1א
ען םיר #כער ל |t חי ג1עגחערP93 89 ״  און י

I 9 יײך* רעןעלקיע f  T9׳ײםונג1ר־7רבײט

 קדי״ י9ג •yn ,3ײ«מ1ר־7רנײ«9 ילת׳ל >1
 אויסע־' סאסל דעס אין ז9ױני די טי?ייען

 נדער9 1ײ)ל נימ• r* עס װען ל>9• ®עז5
 קרי״ פון יטען9יח,י,V 1’ ־עוו זו* נײי®׳

 ײײסם װעג. אנ׳אנדעי ייי ״יזי °V ײעז
 געגוג װעדען גס9ױגי די ז9 «/ינ דען איײי

vp״,f לןליפיקירט f«9 l» איגזע״ע »ין «ye* 
 איבי*ען דא זיינען עס אויב ’}׳יונאיס נע
 א־נזעיע אז זינעי*, זייט נס,9ױגי ,ו 1*9
 װעגען װײסען ײטונגען1 יספי׳יע‘יי*#־9?
T,ן9י גר׳י*® קײן גיט געחסלן וײ אי| *״ ׳  י

״ קענען אינײטעי• די און סוי<  *אי־ נים ז
 איויס ifoip זיי סיידען מײלער, די ®אגען

 ארביײ די בלי9 ײלן עענס.,י גוי*ט'ע סיא
 ל9י יעז אויס«יחרלן, גיט י,עגלז

 קאפימאייס־ די אין נס9ױני זײליל ׳•ןגעװעז
 ־90 םוזלן און זײ י,לגען *ײטונגלן, *י׳יל
 T9 ײטנגלן,1טער*,רני9 זײערל סון ילילן

 זײע־ מיט סארזינטיג הענספ וײן אייאן? יײ
 עיעס, ניט געיעלט ,,t װען ״ייייגיקען״ י/

 רינ־ אךוף ?יך דערגי־ונטלחען זײ אײדלי
ויך. •4®^דד 9י □tyjyn 911 ט־ג׳

 איז עס .oy»y ד9נ n לוסמ 9י 1או
^I  9 tyny,,זײנען #רנײםער די חלן ®׳ 

 אוסװײ MT9 חרלן,9איסלר« ?וי9 גלװעז
 ײניאנס די סון «ם9סירערע די או סענד,
 גל׳ 1אי איגטצלינענטען גלנאנטל91 די דויד
 בלר9 ײייט •ר®■ גויסװלנדיגל 9 יפ^ר װען

 גללע• סיל בען9ח ױ»ס אךכײטלר, די זיעלן
 ׳y»oyp און ייביאנם יייליל דורך יענט

לן ,,t חדר. «ון יויס9  די מעחר ניט ד^י
 דוייסען װןלכע דררקי־סלםדים, ימןיייגל

 ארבײאלר, די און וױיניג. זלחר אלײן
0911 *yiy| 1 זיך |yT»m ,®o i^ tמים יויק 

 יעדלן׳ 1■י ייד איײינםיעען ס9י פארדרוס
 די לציגלן 11 רו*ל|9ב פאר tt ®,®•י 0911

 ביי •רלגלן t»t .ot»j9*ti’ חלנוח ארבײסחןר
9T9 גע־ דיך ®9® ״ויער ? ׳יםד״ ״סי : אײנקם 

 -pf®v 0911 גז?1א ייבער םאאיח 9 י9• מאנ®
 גל״ Dfii ביונלס, yiyTjiM אין t®3 דײן סטו
 •עח־ נען90 םיר יב1א ? ז9 גים י9ג דיך חען

 לײן9 זײ ן1א לײחןן אלײן סיר ײללען לעיעז׳
«9ג נז1א יoif® ■9ק n אויסכצסערען,  תי

 ניםעל 9 מי® רב״טער9 יעחןר ו|א ״19®
 י1 װענדצו ®,נ זיד װעט זללכססדװירדל

i ■ירער« *ל#9עלת9ײ111 גטנץ עלבל19 f  Ifii 
njrn מי ײו קי  י9נ ױניאן׳ ײ'\ איז גי

 זײן אין םיםללן אנדלרל גלייגלז *yn ער
חעלפלן. צו זיך חי גופא, ן9ױני

 ®אר׳יטןר י9נ ®9® איחר אויב י,9דלרי
 עדקלעד®, אײך ח^נלץ םיר 09ײ 091 גען
yn® איחר yno| ®גלז9ר׳ימ9אוזג^ מ1א םי 

״ן,  ניט ®9ח רבײ»ע^ײסוגגpn Tf® 9| 9 ז
®9 Ofרענט ימנ1ל9בס if יןי1א נלםען TT 
ח ליע9י די  איבעל־ ז9 ®יו קריאיקצי׳ 9 י

ר מ מ י ז ײי י  1אי דאס װעגװײזער. 9 י
 װעח און גו*א, ו9ױני דןד •ון יבײ®9 די
 געניר® װערט װעלכע |*9ױני דער n 1אי

 רויקן זיך «t סעג חעלכע, ננ,1®ײט דער פון
ײ *רב״סמנר־ט״סוגנ, * if3f אסת׳ן דער *ין 

n די אין ן1י ר*ליד,9ג»װ9ר9• ני® קיעלם 
ז1בל זינען אין «t ®9ח םעלע םלרםטע  איח־ י

אינסלרלסען... אײגענע רל
 •#ר jmijnft *ײעי #נמאײע•® 0911

«1 mon w ir r in ® y ן1א םיר  װימר- י
Ifn •*ריסר-י די onrnn ר®*9צרקל ל®9® i 

 ״9ל .irijn װעדען םרודח ני® קײנם^ל קלן
ביײ יײנמכלן ^ןנץ ס נעתז 9י *ײר םיי־

י  ®9וי י«לד1ל 9 י9 י/9« ײיי ®y,5®® :‘,,י
 װאר• לליm 9!'* סי« באװאי••! יײד
 מיט איחר װעמ »,9p אין ®•ײ| א י׳״ד *צז

 נײן, עחרלדגערינט? אן ׳1 געחן *יוזם
̂אנגען. ניט עס •yn איחי יפילו  און •א״

 י'יער■9» יי ײ,עו גי׳ונד יעסזעי*:ען *ײ:1
 סי« עחיען-גערינמ אן n געתן ניט יײיא•

״•רײוז־ינ״. דעײ ®ון יעד>-ר,טאי דעפ
 ימיאן א 4,91 •ייו •V® וידעי’ •ײײוייפ

 זלחט קאיר®, אין זיך װענרען סזוי אליו אין
 דלר אין י־נגלן7ערר\ סײדןלײגע אוגזעי׳ע

̂עילנטיגלייפ׳/ ^
 ,iryDr'wc אי*עס דלס וון *•עפ איחי

tk נאמא גי®, װיי*לז און גיט ר,ענעז כזיי 
 טײי 9״ יס9 כמלן9נא*י־ ויך מעגם איײ

 אונזער לנדעילן יוינטלינײסאנאל׳/ דעי וון
 איחי tie’ll מיר סיאגע דלי- n *מליײנג

 יר0 ||39® ■לרולנליר ?9 װיסען, י93 י®9ז
 *•ריו- דלר •ון רלדאקטאר דעס סי• י*9קײנמ
 אי״ גי• זיך ר®91י ללכ®8 י,ײן מיט חײפ״׳

 פאר־ איהר wyn דעיואי• און בעמלביטען.
 נג1®«על גאנצעי רyTאוג אין t» *•לחן,

 *לרולנלינצר וון ען99ר® 1י,ײ 9®’3 איז
♦•’wnj.!• ,בלז9® סיר חאס אל?ס, נײן 

 אי־ אונולר •ון ®9•4רעורי דעי t^ גזאגט,
 גי?,9ל סטרענגלר ר*לר,9ה •ון נלדלייגוע,

jin יאפם *ןן  דלר ו1 אכטונג און •רײ̂נ
 ארניי• אונזער ױן רײנקיי® און 3ל,ײ1גא:

 ד9י אר׳י»לח•8 איחר און מלי־כאװעגזנג.
9 nnntm,װ״לסלז מיר «»ארק װי א? לײן 

 ד^איגס דלס סי® tt קריגען נים געװ^ם
 יילייחןל־ ײז קלאוקסאכעי די ■ון אײ9נ

 1אי װאס דלס, ן •ו ?יך ייואנלן אגלר ייע,
 סיר if3yp גג,1 איבסרלײג •לסטע אונזלר

 ®fii ײןר• זלדען בײ פלסי נלײנלן סיר ני®.
 עגואלי אונזער אין גלאריכלן בעז9® סיר

9 n1א ׳לגין| it .ילן,9ח ס־ר און אײך 
yn oy tk■ 8ײ1 די באלד קוסלן, ifii איחר 

 װל־ סײנונג אײלר יןי1א גלן9ח חר»ח װלט
 אין ל׳»t •9אי ״לר Tf לנאסלר, ?לר3ױ בען
ח ליס  לרגידריגלנד רםע9• זײז לויט י

«iאגאטלנדיגלר ילדלר •אר לײדיגלגד9ב ן 
.״V י f זא י 39רג9ײטלד״ ארנ

 צאקאל ױניאז קאסטןום׳דרלס׳םײקמרס
 *9ח װילצן iy*of3 נולר1א םיט — .99
i ני® םיר בלן i  iyoip W9py3 לר1•לא איילד 

o 830 ל9ב rי.9ם ער׳יטלן לרב #■ריל, לן 
ir»»M אײג• אײלר נןקראגען בען9ח סיר 
i 1 םיר ®אבלן לאדונכ, i  ®juryjiiיןי1א ײן 

i r 4■ אםחוז* |iי93 ני■ און ,50 אקאל 
 טלד״31א אנדעיל אײנינל •ון י93 אײך, כײ

 אװלקבלוי״ ®noya םיר כלן9® גלחמונגלז
 ענ#ר אונז ®yn איחר ®אפןע, םיר בלן.

 -11אײג 1אוג פארגלסלן נים ן1א אולדיגען
ן ^  איאר גלללגלגהײ®. y»opyi א ביי ל
 םי® •ארברײטנלן קלנלן יא דאן םיר װלללן
 -3i®r אנגלנלחסל ר9י י םעםבלראיי אײלר

חגז•

אז איחר וױיםט
אוי•־ איחי־ tfoDptorw• vt װייעו נוםיז ד«ם אח מ דסם לינ די ניס האם נלױבעו וײו לזים אז װמאז, גזןלאוט אר׳ם 7 קאאאקראוויאז םועיע אימזילזױד פאר t9**D9P לינס יןא«ו1גא דער no רעזיעירם האס אײנמםײן אימרם •ראפ

n«i אל® איו- IV סמ09® ייכלמײמזער»>« oy opip יאו vo נים <■m invn 11 011 o*m
o« וױס ממױולװנ אח oy מ r.^ איחר, וזײסס tv איז האיסאר n r גארוימרם nv anfnju איכלר אאר לינהאנאר סאגאק םערקימ tt יאר f

^ ט קלאור ר רזי ם
אמ

ס דרעס ר ע ם ע ר פ
35 לאקאל ױניאן

! ם א ז ק ר ע מ פ י ו א
 די וחןלען לאקאל אונזער םון באשלוס דעם לױט
 װע־ אסגעהאלטען וױיטער און אן יעצט םון מ״מיננען

ך רען לי ט א נ א ע יעצט ביז וױ אנשטאט מ ל  ווא־ צוױי א
כעז•
:פאלגט וױ זײן װעט מיםינגען די פון ארדגונג םאנעם דער

באארד• עקזעקוטיװ דער פון רעפארטם םינדליכע )1
 פאר ארבײט די פון אפים פון םענעדמזער דעם םון רעפארט )2

צײט. טאנאם איין
רעקאמענדײשאנם. און כעםפען אם װאהל )3

 מאנטאנ, מיטען װעלען פרעםערם יארקער נױ אלע
 בראד* איםט ו75 אץ אװענט, אוהר 8 מאי, יטען4 דעם
האל. ״םארװערטם״ אין ׳וױי

שבת, מיטען װעלען פרעפערם בראנזוױלער אלע
 םט״ סעקמאן 2! 9 אין אבענד, אוהר 8 וטען2 דעם מאי

לייסעאום. לײבאר בראנזוױלער
פאר. מיטיננען פץ םיםטעם נײעם דעם םאכט און אלע קומט

םוקסעם. א
35 לאקאל באארד עקזעקוטיװ

̂ער. ברעםלאװ, דזש. םענעח״
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נאנק נעשאנעל פאבליק
 א אלס איילןןנד קוני אנערקענס
קװאוםאל אױישען װיכפיגען

 אידישע די האלט יאדד עטליכע לעצטע די דײט
 װאקסעז׳ איץ■ אץ אי״לענד קוני אין בעייעלקערונג

 *®יציעל ד װעט אבענד שבת לןומענדען דעם און
 אידישע די םון טשפחה גרױםער דעד אץ ארײן

יאדהי נױ נרײטער פון קוואיטאלען
נעלעגט האט באנק נעשאנעל פאבליק ךי

 גרױסען א אלס אײלענד קוני יאויח חתימה איהר
 עפענעו צו באשלוס איהר דורך צענטער אידישען
באנק. א דארטען

גית מעטהאדע דער מיט אײנקלאנג אין איז דאם

ער נאכצופיול לאנק אידי^זעף גרױסער ד
 דער דיעגען און פל^ג אידישיןר דער אוטעדום נען

 צענ אידישען יעדען אץ באפעלקערונג אידישער
שטאדט. דער ®ון טער
 װ׳י~ אץ רעגיערויג דער ®ון ערלױבניש דער מיט

 נרח־* די אױםױנמ װעמןןח אונטער שיננטאן,
געי״יגמ נאצ^נאלע אלס באנק, אידישע

 נעעפענט אכענד שנת קומענדען דעם װערט דך,
 אץ נאנק נע«*יןןל ליק3#® דער ®ון אפיס אן
i522־i3 און טע22 צודשען עװענױ, טױרמייד 
סטריטען. טע23

נאכט גאנצע א אפען
 װעט אײלענד קוני אץ באנק אידישע גרױסע די

 בײנאכט 12 ביז #®ען דץ עדשטען דעם דזשון ביז
 בײטאג אפען דין זומער ענדע ביז אן דאן ®ון און
בײנאכט. און
 - נרױסער דער ®ון קװארטאלען אירישע אלע אין וױ

 האכען אײלענד סני אין אידען די גועלען שטאדט
 בײ װי דך פיהלט איד יעדער װאו באנר,, זיי־ער

לשון, מאטע פליץ רעדען קען היים, דעד אץ זיך

 נעקװעהט־ אלע געגענק איהם װערען עס און
 נעלר, אדײנלענען תומט ער װען סאי ליכקײטען

געלד. באי־גען קומט ער װען סאי

סאװעניערס
 װעלען סאװעניערס ניצלימז און פראכטפאלע

 מאבען װעט וואס יעדען צו װערען אוועקנענעבען
דעפאזיט. א

נאי וסען2 דעם *בענד, שבוז סרטענדהן דעם עועפנונג נרויסער דער פאו גױיפ זײט
י ק ד י ל ב א ל פ ע נ א ש ע ק נ נ א ב

באנרו) אי־דישע גרױםע <די
עווענײ מױרמעד 2213״ 15

םטס. טע23 און טע22 צוױשען

$100 000 000.00 איבער פערמעגען פערװאלטעט
דאלארס) טיליאן (הונדערט

קװארטאל. שען אידי יעדען אין באנה נעשאנעל פאבליק דער פון אםים א
יארק נױ

 םטריט. לודלאװ און דילעכסי
 ברארװײ איםם 177

 םטריט טע25 און בראדװײ
 םםרים םע102 און עװענױ םעדיםאן
סםריט טע116 און עווענױ םעדיםאן

בראנקס
 עײענױ דריטע 3817
בולעװארד םאוטהעח 940

קלין ברו
 סםרים װאםקינם און עווענױ פיטקין

םםריט. ווארעט און עווענױ גרײהעם
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 laonro .na’ ניי ,viimy פינסםע

2ZSS t m V mדיזפן ניט םר״ניייך, נ־םע iron 
M iv״n*w .oifz iv.

m איהר וױיסט
 «רפ$מרײגמזן די «ןן אײנער לזדיס, י־• כזב

 ®וזיק .ך♦ ״רעיד, — ̂יטעד־אוגטעדגעהמרס
 וײ״ ״אײמנױגי״ אין ״סייזיתסמ״ רעױױ/ גאימ

̂״ ה«ם — ht»b ר?ס it■ ijiUc•;־ ז״;׳; נעו  ו
 ייחמ צל■ if nm*mrmiyfc ז״ז תפ*;ג?ז

 מס״ ססדיס נרענד • •יד ש-ידנאי א :דינ7מער
 גצײא׳ frwstl י1 »י« נעווזןזעלױ ױ• V מ»אר

in 1■* שמסער נױמרי. דעד יי׳ז Iמ״ י 
 ססדיס׳ אין נ** מסענדזשפד א ײאיעז

 1»י זמונסימד ^ysristi ?ר דאס ניבדעס יח
 דודי '*.imcm סוילי♦ ל1,ס« י פאד •■יסעס

»”f ון״ י1 איי ••רנאננזןנחײ® ר7'*כ8סייטדע 
 מומתי׳ *מרײמ8■ד «ו ■אר צונע;ר״ט If״

 ■•רוזעדסס ׳סדיס נעחסנתר ויין 1יי ײיז מײי?יע
̂דז׳מדהאנס ■ נעײייעו לי ייי  סײגעד׳ס איו סס

 ffiMoni י1 *יו •זז• אוו פלאסעי. נײזניי
•m mr*r»fo ■? יימי׳ װײסס יזמי• ״י׳ז
̂ד אי« ביז n •יײ סאנײו נעססזןר ד r m 
•ר•* ססו יח יײגיו ול*יס*רס ,י 1 סאנאק? «fr*nfo יײגעס יוגם

?חונײס עלוס־מלנם וער;סער
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אינדדרענס *ועינע א*מענד  
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261 Omni Si.. Nrw York

 סאציאדסטישער הארלעם
סטריט, jraioe איסט 62 סענטער עדיוקיישאנאל

Avr laonyo tut Piao ivrnv
 חאל נרױסען א םארױנגען צו

eoo jyoyirna tap מעג׳טען 
-nlvom at ,ivtv® ,ivo'.vviap ia i.ii im fiM nuinn ,ivt 

ina סיטמנ אין «פיסעס con 
m r rvoa ניו טסג oyor נימ«נס 

J020 oytivn :taovtyo

2441 נרעמערסי ט?אעס«ז
 פרעס לעאנארד די

יארק נױ סט., טע23 איסט 42

דענטיםט אײער
אייער כײ קאםט, ױעלכען איתענד פהן ®ײחן, א״ערע עקזאסידר■

אין דענטיסם אײגענעם

סקנסער חעלס ױניאן
נ. סמױט, וטע7 איסט 131

 אמ האט סענטער חעלטח ױגיאן דעם םון דעיארטמענם דענסאל דער
 ns םיםגלידער הייםם, דאם ארכייםער, 101XX( נעדמט 1P22 יאחר
דעסארםםענם דענםאל דער םאנױליעם. זייערע אח י. װ. נ. י- א־ דער

זײנען צו אויםנעעטאםעט איז
םאמיליעס זײערע און ױניאן דער «מ מיטגליד יעדען

 ר ע י י א איז סענםער העלט ױניאן ון0 דעסארטסעגם דענםאל דער
 לויט גערעכענט װערען ארכ״ט דער פאר סרייזען די ם. ס י ס ו ע י

פרא»ים. ײעלכען אירגענד אהן קאסם, דעס
 א מיינט הײנט, *אהן א אץ לעכעלע קליץ a ױנען, אין חאם
אױפזוםארגענ^ *«חן זזלעכםער
fie t 10 :שטונדען אס*ם I ivo אווענט. הר1א 8 ניז םריה הנר אין

in ׳פבת:  pa 10 po נאכםיםאנ. 6 כ*ז םריח

®ון דעדינערם

פארלאננם סו א װערען סלײרער פרדען
I «-רעז און טענער »«ר uroywr* יטע1 א

 כדסעם פרױען, פאר דעזײנינג
 קורסן d קלײדער קיגדערשע

 כאד־ a םיינם סקול םינרפעד
a r«  la m a o j, גרױסע 

.elanyi
 נאדסענס na חלpo םמדיעל די

prey• ,ir rn n ^נריי״ סײפינ 
 קלײ״ ivn®־ las םיסיננ pa דמנ

erloav . in 50 אינפר *ina 
jiaeiv ivooru on ova

 עןאידע נײע
 םעטאדען בעסםעA. AAA AAAA AAAa|MAÂסיסטעמען נײע

רעזולטאםען בעסטע
d k iv io .כט ספװי מ p א a  y$o

.iv««j’i* i  .ivoalp oama 
in ׳*"*נט a  DTiaonre קוסט 

 פולער סיט בױזלקם «־״ען a פאר
איםפרסאזױסן.

 אץ דעםאנסםריישאן פרייע
סקול. אתזער

■ פרײטאנ און מיטװאד טאנטאג, :קלאסען אװענם

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
HEW YORKIS W EST 37th  STREET,

fh a a ii Fits R#f 1674 
Boston Branch: 10 IfRfRrard Flic■

אעשװענס
1M0

ללאוקםאנער
 פארזיכערונג לעכענס

 ענראומענט יאהר 20
פײמענט יאהר 20

מעטץ םאול
dv*m נז*ט iy i

 אינשורענס לייופ יארק דו
תאמפאניע

no םםריט טע23 איםט 
.4224 נראםערםי :טעלעסאן

cir עװע., דיילי 2008 :אדרעס 
DMiiao 7619. :טעל• :ראנקס,

 ז די מיט עקזאמינירט .אןינען
— אינסטרומענטען נײעםטע

 אסיםעם אפטיקעל כעקער׳ם דר. אין
 טשענםעם. קיץ ניט םען נעחםט

 כןך דר. w זיכער, עס איז דערםאר
 הילף אמת׳ע אן זײנען כרילען קער׳ם
די פארשםארקען זײ אויג: פארן

 אוינ דאס כאפרײען און זעח־קראפם
אנשטרענגונג. פץ
 אוג• נעטאן װערען ארבייםען לע8

 סעתענליכער בעקער׳ם דר. טער
 פאו- גרעסםער דער םיט אױםזיכט,

זיכטינקײט.
 םאנהעטען

 ויי1בר«ד איםט 213
iS i עװע., םעהאנד

סס. פע8 ק»דנער ס»ו«־װעס■
m ט ס ם״ y«23 אי  ם

עװ״ «ער«ן נקנזן
,1עװעני זיבעטע 2213

.060 טע136 יויו ?6185 <«קן11«
ioo בראנקסעװענױ• לענאקם 

 עוחזנױ פראםפעהט 8«5
 ראוד םארחזאם איטם 262

כרוקלין
vitfim■D:BARMETU BECKER 1■׳טהי 1706

OPTOMETRIST OPTICIAN

מייהינג, פעטערן דעדינ״נג,
םקעטשיננ

פרייזען רעדוצירטע צו
 אװענט אין און ®אג נײ געלערענט

 דדיונוורס םיסעם, ■רייען, ■»ר ■םונדזןן
 גירסצנ•^ אע«וונ»ס ױן ®ףיילדרענס יון
 דעם *ױ •ראקמיעסםהגן דעם לערנען םיר

ערלצרנעז״ «ו סיספעם ײכםערסטען‘
3 LEADING׳R08ENFELD 

COLLEGE Of DESIGNING
222 East 14th St. Bet. 2d 4 3d An.* 

TeL Stay▼*••®1 5817 New York City

ran גיויסי  ■Ml ר*■ 
 ק»םיגס ױו מוײניננ

רעוײגמג ופנריירןרי
 דלעםיא if יראס.

ג 44 3 ו מ4  סם• מ
S23 אקם ג צענ ח עו

Leo צמ1<»
 trn® ימנ■ «»י סורמו

מייסינג מטרעו
J3MWO 

!ז־גי▼  jMBgg

ט ש ד ך ז ד ס לי ס ם ױ א

 םהעע ^קאסניא
®no ליר וחײס פעאי *װעסאסשני



• f

סעפטײקערם דער אױןז סאנ היססאױשעו א
מנװענשאו

יגז זי(׳•'

 :עאסטע די
ד• אױכע־

 װענ־צאן
 :ע■ פון
ל־;ט און

pc* העטע״פ. ױנייטעד
 האג״ אין דינען ;;,דעיעגאט י

 ארבײטער פ-עי־; ;ע-ד;ן ־אי
ysyr- שעפער יײײגערי ; א
י # *»yj«M ־

 און פ-עזידעגט, רע־ ׳נ*י; װי גרײף
 סעסרעטער, ‘רז־צעגע־אי דע־ צאויעל,

 אלײן זײגען לעטעלס •וג״טעד ד״ פין
 פ;עש&רו;•ייא עױפ דע־ אז ־א־־, אין
 אפיארירט. די און ויעצ־ער די pc גען
 סצעגע. טעיל־דרדיגע א געװען אױ עס
 צװיי די זײגען נרודע־־לדי; דעם אין

 פאל- געװען ־,y־’*s און גלין נעטען,
 gyp רי ;y;y; פ*יטס אאע םיט בונדע;

 דאן די זיינען אצט און — סײפעלס
 ערשטע די סון ;אר ויעען אילײן די און

 כרודער״ אטת׳ע א; אויסצושטרעלעז
 האט םען !טיײןעלס קעו די צו חאנט

 ארױף זײנען די זיב א£־אדירט זיי
 וױיטער דאן און פלאטפא־טע לעל אויף
או^אד־״ט. •ױיטעל און

 פא־;עשטעלט דאז לאט זא־יצקי
 חע־ די פון פרעדלילגט oyi פריהעל

 דזשענע• רעם שפעטעל און גלין טערס
יאױעל. סעפחנטמר ראל

 דעכyר ;עדןאצטען האבען זײ און
 םארשײדענע די צוױשען פרידען םאר

 ארגא- טאכעל טvל און היטעל סארט*לן
 צװישען בונד *:״תיעז אן און ניזאציעס

אמאניזאציעס. דיזע
:;•לזאגט האט גרין פ־עזידענט

 עטציכע יעצטע רי האבען ״טיר
y געװארפען יאהל :MH אנדערע די כײ 

 ״גאר־ ביסעי היבש א ״יארדס״ די אין
״אפ־ איצט oy יאטיר ;קענס״ נעדזש

 במניען־נערט־ איינפ״אנצען און ^צינען״
ןער׳/

: oiKty: האט רא"■•;־ סעתרעטער
 כאװעגוננ לyא־נ״ט דער ״ארום
 מיר ;רעאחציע וױצדע א צושעװעט

 ;פאמיליע אײן םון כרידער דאך זייגעז
 רעאקצ-ע דער ;עהן אנטלעגען צאסיר

כוחות״. פא־אײניגטע םיט
 באטאנט איז ביידען 1פו א*ן

v פון ׳אן הײגט פון אז רען, v i דע־ 
 װערט הארטאנ/ פאר םאנסטיאציעס

אײגגע״״׳טעיט. הארםאגי שוין
פדעזי־ א־ײ;;ע?ומעז איז שפעטער

 ןוידער און האי א-ן גאספערם דענט
 דעמאנםטדאציעס םארגעקוכיען וײנען

 מיט ;עסט. און דע^עגאטען די םון
 האנװענ־ דער צו זײנעז נאמפערס׳ען

 דע־ סרײני, הוגא נעקומעז אויך שאן
 א. דער פון אתאגײזעד יארקער נױ
y קאגיזין, און .5« או* פ. iעקטיגג .־־ pyo• 

 לײבאד און טרײד ‘סענטראי פיז רעטעי
 שפע־ בײרע אױך האבען זי' לאונסייצ.

 ;ע- אפײאדירס זיינען און גערעדט טער
װארען.

רע־ זײן אנגעהויבען האט גאמיערם
 גאנצעי דער פון ^•יילדע־וג; א מיט דע

 ער באװענוננ. ארבײטער אמעריהאנעד
 גלײך צײט דער פון אנגעחױבען האט

 פארענדיגט איז כײיחטי. די װי נאכדעם
 איצע דורכגעגאנגען איז און געװארען
̂ע און סטרײסס  די װאס קאמפײנס, א
 דורכצומאמנן; געהאט האבען ױניאנס

 באװע• די דורכגענאנגען אױך איז ער
 איצער״ און מאנוםעקטשורערס םון גוננען

 צוברעכען צו אויף םאברײןאנטען לײ
 די אויױ אנגעוױזען וזאט ער יוניאנס.
 יױ די װעיצכע מיט סטרײקס, גרויסע
 א-5 צו 0ני נעװעהרט ?יך האבען ניאנס

 אויך האט ער װײדזשע^ שניידען זען
 ארבײטס־ נרויסער דער װעגען גערעדט

 אנד5 אין געװען איז װאס לאזיגקײט,
 װאס ארבײםסיאזיגקײט, דער װעגען און

 לאנג אזוי און אאיס. אפט שירינגט
 געזאגט, ער האט זיין, וועט דאס וױ

 דער אויו* ^אגד־פאעק א זייז עס װעט
צױױ^יזאציאן. סאדערגער

 אויך רעדע זײן אין האט נאטפערם
 ױניאנס, די אין גרואסעס די אטאקירט

 דורכפיה- װילעז זײ אז שרײען, כע5װע
 ױניאנס.־ צ-ױשעז אםא^גאמײשאז רען
 אז שרײען, אין כסדר אויך טעז5הא זײ
 אמאצנאמיײ געגען איז ל. אװ ם. א. די

 אז אױסגעשריען, האט גאםפערס שאן.
 ער בילבויל; א ^יגעז; א איז דאס
 גאץ קאנװענשאז אז אנגעוױזען, ̂אט

 איז ל. אװ ם. א. דער םיז לאנװענשאז
 םון פרינצי■ Din סאר ארױסנעטראטעז
 אוים־ די םון אײנע און *םאיצגאטײשאן

 צו איז פערערײשאן חגר םון גאבען
 םאחאײגיגען צו ױניאנס, דערגענמערען

 סעחנרירען צו און נמנ^יה אױב זײ,
 םאצ־ א אויב אנדערע, די םיט איעע וײ

 זיך לאזט צוזאכיענגיסונג שטעגדינע
) 4ד

 איו ל. אװ ם. א. די אז רײדענדיג
 נאכד חאט אטאצגאמײעאז, נעגען נים

 םאקטען רײחע א אויןי אנגעװיזען •ארס
 דעם. םאר טוט ל. אװ נס M די וואס

גימ אז אננעוױזען, 1אוי אבער חאט ער

 דורכפיהרען.
יױ פ־ייגטיגג

 cy זיך יאזט :׳א; אײ;
 די ר־;־ט^«;ט ,־זאט •;*

 פ־־יגטיג; אין פאכען איע ײען ׳;יאגכ
 פאינאגד; א-ין געװעך זײגען טרײד

בען די  רזריזען ;עקענט ליט אבער ד̂׳
 געװארען זײ פון איז oy און צ-זאטען

 איצט, און ;פאיבאגדען באזוגדערע 5
 טיפאג־אפײ ישא'נא?4אי;טערג די װען
 םאיבאגד אײן וױדער וױ? ױניאן קאי

ysH pcער אגדערע. די ;ים װיילען ׳ 
 ילאגע אזא אױף אגגעװיזען אויך האט

 -yo די אין םײגערס קױי־ען רי צוױשע;
טײנעדכ. גא

אונ־ פאלבדעכען אײגצינע־<׳ >׳
 — ״געזא;ט גאטפערס האט — זערער,

 זא* oy אז גיט, ציױגגען טיר װאס איז
 און אמאאגאטײשאנס, פא־קוטען יען

 םיר טוגענד. א איז 1אונזעח זינר דיזע
 דאס צוױננען :יט ױניאנס קײן •ועי־ען

 צלױנגען פון אז וױיסען, פיר טאן. צו
 װערען ׳טא[ צו איז עס װאס ױגיאנק
 יױ װעאען םיר און געבראכען ױגיאנס

 האט ;אםיעךס ברעכע)״. ניט ;יאנס
 םיײ syp די אויף אנגעװיזען דערבײ

 #כײש*יצ א אאס העטערס רי און יע־ס
 װאס ױניאנס צװיננעז ניט קאן כיען אז
 פאײ לאבען טײקערס eyp די טאן. צו

 הע״ די פיט אמאלגאטײשאן געשלאכען
 ביײ גיט. װייען העטערס די און טעלס

 בלודער״בונד א איצט וױילען צדדים דע
 א■־ דאלוי באװעגונ: ארבײטער די און

 צדדיכ בײדע װאס ״,אוי. ׳דאס י־ארירען
 גאטפערס האט ׳טאן צו זיך א״גיגען

כאטיללקט.
 א געװען איז שארם םאר רוף זײן

 האצ לאנװענשאן רyד און האלציגער,
 פרע״ אװאציעכג םיט געשטורםט האט

 נעהאצ־ נאכדעם האט זאריצקי זידענט
 אנ־ גאםפערס׳ען, װעגען ־עדע א טען

 היסטארישער דער װעגען אויך :עוױזען
 אדי העט און קעפ די פא־ בארײטונג

:#:ov"i*v, העי^ט נאטפערס װאם

W infeB

 זײ צוױשעץ בלודער־בוגד דעם שאפען
 אװעס סאנוועגשאן לי איז וױדער און

 און אדיסטע;טען4£א םון שםורם א טיט
אפ'אדיפמענטען.

מ* דעפ פ*ג
i אדרעסירט m 

 דער ׳זיגטאן
אינטערנײשאגאא.

געחאאטען חאט זיגםאן פרעזידענט
 זמרצײאט, ד^צו ער רעדע. צעגגערע א

םארנונדען געװען אטאצ איז ער וױ
 האט דאן שוין און װ, וג א. דעי מ*ט
מײלעלס^ M}fp גרופמ * ;עװארענט עד
 גע״ זיך חאט װאס אייט, װ. װ. א.

 םון סטרימן א ברעכעז געחן ?דבען
 !ינמאן־ פרעוידעגט םײקערס. קעם די

 yytev נאריחרמ רעדע זײן אין האט
 פיט פארבינדו;נ אין פוגקטען װיכטיגע

 ח אץ ״אינקיוס״ רופט םען װאם לעם
 נעוױזען5א מאאר האט עד ארן ױניאנס,

 גרופמעס די סון שעדאיכקײט דע־ אױוי
 אונטער געחען װאס ױגיאנס די אין

̂נן, שעהגע ארעראײ  <ואס אנעל נעם
 ױגיאנס. די אין ארבייט די שטערען

 אג;ע- ער האט ױניאנס, אונזעז־ע ,אין
 פי״אץ הײן ניטא אודאי איז װיזען,

 אונזערע גדופען. ‘אינעטײאטע פאר
 אויסנע״ םאי אצע זיך האבען ױניאגס
 ס.yאימcאט;® םרײע מיט צײכענט

 נאר די האבען קוים בא־רענונגען, אצע
 כאראקטעל, פראגלעסיװען א <האטיג

 ;עשטיצט יזגיאנס אונזערע םון זײגעז
 גדױ דיעזע אצזא, װאס, צו ;עלוארען.

 דער• כיע־קװילדיגסטע דאס און ? פען
 די װאם ׳נעזא;ט עי־ האט ׳איז בײ

 פאנאנדעמעאאזען זיך האבען גרופען
 אין ארכײט פא־גי^טוננס זײער כייט
 צײט דעל אין קליזים, א פון צײט לעל
 או״ געװען זײנען ױגיאנס אונזערע װעז

 יעװע• עקאנאמישען דעכ פון געשװאכט
צאנר״" אין דרוק רען

 על״ אויד האט זיעגםאן פלעזיחןינט
 א־״ע פון נאמ*ישא;4אטא אז קצערט,
 א-צט נאך קאן ױניאנס םלײד נאדעל

 װאפ די און װערען, דורכגעםיהרט ניט
 םאל• ,,ז ;ריאד איז ׳דעם פאר רײדען
 זײגען זײ אדעל ׳צאגע די ניט שטײען

 טרײד נאדעצ רyיעד אױפריכטיג. ניט
אן האט י,*;יאן  גע•1,א גענונ זיך בײ :

 אײנע ״אמאצגאטײטען״ צו ראחאי־ס נע
 קאנען ס׳װעט אײדעל אנדערע די טיט

,לעדע

.,ko twain
ע ל ח א ו מ ז ם א ע ם ד ע ײ ס נ ױ ײ ל

שכת דעם ,38 מיילארס'לאק.
U >"• ײ| («יו•

̂ע פון אניאאנאמיי׳עאז װענע; ,  א
 *רעזידענט ױניאנס. א?ע און טדײדס
 או געריעז אױך א־ז רעדע ס’ז*;טא;

א״ניג־ײמ. פא־ אפ•:

 *שיס דעם מ־ט צוזאסען ןעײען ;אך 38
 'ם־ני<•6* :ייער רער אין ;,j ?אקאי פון

 מר*וי)• די םון נ^וארד דז׳פוינט םה רי;ג
 און »ן איצט |1B אבער ױניאן. סאנערי
קאי ד«ר װעט װײטער  אין זײן ׳*ויז י̂ל

 עװ. זעלסטע 877 ייין *םיס, אײנענעס ז״ן
 אױפנעגוםען ׳אוין ױערען אשיס רעם אין

 •W טײי^ורס יײרים די שון ק^סיי״נטס
וער.
וגט, ׳אוין װי װאח־ נעטאנט װערען גע̂ז

 און באצאהיטע נאאסטע, איע שאר יען
 ערװעחיט װעט עס דטינאוואחיטץ.

 עה• »ן םעשר«טער־סע:ערז׳ש«ר, a ומחנו
 סאםי• נע;עםים ״סיק a נאארד, זעשוטױו

 װײס־ט׳שערםא! און ט׳*«וסאן a ט«",
 םעקרעםאר רעק«דךינג א י*<ןאר, פ«ר׳ן

סט'ס,aטר און
 &ל41 דעם שון םיטמידער די ו*ילען

 אין טחײ<ינ«ן8נ *ו זיך שארשעחיען ;־ט
 *ו ס<ימו וייער איז עס ײאחי׳נן. די

עי oaד זעתן,  שאר* גוט זאי <ara< י
׳קאן דאם און װערען, װאלטעט ;vii lam* 

 אאויםען וועירען יי1 װען ר«סאיט, רaנ רען
 יאט.8נ אויש׳ן םענעען כעסטע די שאר
 איור <יגס' <apa< דעם םון ׳שיקזאי דער
j דער סיז העגו די א־ן טעי ’vnv»vo 

 via שותחיען, װע<ען זיי מענמען ױאםערע
_________■1האנ? זײ װעיען טו;גשאיאי

̂ן די  עניאן טאבער האל באט
אפיס. נײעם א אץ

 טעסכערם די כאקאנט טאכען מיר
 חאם אפיס אונזער דאס ,64 צאקאצ פון

 סםריט, טע26 איסט 130 איז געמופט
 װאו כיצדיננ, באארד דזשאניט דער איז

 אונ• טרעפען קענען איםערצו װעט איהל
yfייבאוו, כרודער ביזנעס־מענעדזשער, ר 

 םעטנערס די אפיס*קאםיטע. די אדער
v: דעען w z v' אפ״ אםיס אין לומען צו 
 חא• װעצכע יעניגע, די ספעציעצ טער,
 ארבײט. דער צו פצעצער קײן גישט בען

 אפיס״ דעל װיסען צאזען גצײך זײ זאצען
 צו פיאץ א דאלםען זײ אויכ שאסיטע,

ארבײט. דער
םייימאן, כ.
.64 לאק. םון סעק. לעק.

נויט גרויסע א נאד המהשם רזםלאנה
ני!b און קרובים אײערע העלפט ױי

 צ־- זיך איז מיסיאן דעליעף נאנסען דעד שץ פאליםי די
 עקזיםטירענדע די צו הילף פון פארםע דער פיןםען-אין

 עפ־־זען אז־ינע געבען צ־ און נױט, פון א־םשטענדען
 ז*ך נויטיגט באפעלקערונג די װאם אין קליידער און

 רום־ אין קריגען ניט קען טען װאם און אםםערםטען,
צוגעשטעלט װערען װעלנע שפײז־ארטיקלען, די לאנד.

 די פאר נויםדוענדיג דינען נאנסען־מיסיאן דער פ־ז
 אין איז עם און אלט, און ױנג ש״ יעדען פ־.,־ עדנערוגג

 שון קיינע און רוסלאנד אין דוהק גהיםער א זעהר ױי
ט״י קען ז־•  קריגט םען א־יב א-ן װערען, געקויפט ניט :
 כאצאלען ױי פאר םען דאר־ ,ןא ניט׳ װאו יע שוין ז**

■רײזען. גרױםע א־נגעחויערע
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נױטװענדעע דיזע ענטהאלטען -®עקלאך שפײז נאנסען די װעלען אן מאי טען1ס דעם פון
שאקאיאד א־ן פרונטען ;עפרעגעלטע ר»־ז, פעטש, קאקא, קאפע, ,,ט* צ־קער, טילך, קאנדענםירטע :שפײזען $5.25 איז שפײז־פעקעל דיזעו פון קאםטען ד־

צאהאענדיג דאאעל, 12 װי סעהר יזאסטעז אלםיקאען) דיזעצבע (ענםהאאטענריג פעקעא אזא דאלף רוסי״אגד אין
דאאערס. אמערילאנער אין

םארטען 4 װעדען ארױסגענעבען װעלען מאי סוטען דעם אנפאנגענױנ
:■רײזען םאלנענדע פאר

 $16-80 פרויען םד $25^5 מענער םיד
$15.75 מײדלאך פיר $22.00 באיעס םיר

נאוונרער יערען באקליירען צו נויטװענדיגעס אלעט ענטהאצטען װעאכע ל
זענליד. פער אדער שריפטליד זיך װענדעם אײנצעלהײטען םיר

מו ״ומם איו װ״לנ״ר ו״ליף-״רנ״ם״י, «ם«ריס»נ«ר 1«״ ״רקזזום ה»ם «זוי — ד«ארם״, איו *נם«ו רוױ «ד״ ד*לאוס י״ן me״ נים יע;עו זײ »ו*ס<*;ד. lie tump םוו״ו װ״יכ״ ״י״ד״ר, 1»י ״•"י ו’א •סםערסס״ו VI נױםינס בוו״ע־קערוננ ■׳״״on .די «ו » װי * tie !אמר«ינא
ה ױז י מו אין צונעשטעאט ווערעז נעשאהט, דא לי

I י | / »<v ע 1 0 / P y S און רוםצאנד םון טײאען
און א־נשורט אוהראינע, ■״■—■■״

צײם. װינטער אין כאזארגט זײן קרובים אײערע װעלען יעצט, שיקט אנקוםען, װעלען קעלטען די ביז ניט װארט
היל.ז פון םיםלעז א־יבענדערםאנםע די טיט דך באנוצט .51היל דאפעלטע איז הילח שנעלע

צו אויסקינםטע און אפציקײשאנס םיר זין װענדעט
ברענטשעם אי־הרע און אמעריקע א,? אידעז אוקראינער םון םעדעראציע נאציאנאלער דער

x RELIEF MISSION:צו: אדער נאנכארשא»ט. א״ער אץ בענקס די צו
1 MADISON AVENUE, NEW YORK CITY

אפצאלוננעו נרענת פון פױי

NANS
BROOKLYN:

1721 Pitkin Avenue

E. A. H. DWORKfN 
525 Dunda• Street West 
Toronto, Canada 

ROISNER k EPSTEIN 
98 E. 4th Street,
St. PanI, Minn 

PAUL ISAAC 
1026 Main Street 
Hartford, Conn. 

LEVINSON PHARMACY 
431 Avenue CL,
Bayonne, N. J.

LEON $. BIROFF 
P. O. Bo* 647 
U bertr. N. Y.

BOSTON:
3 Tremont Row,
Seolly Square

:אנענטורען אדער
DOLLAR SAVING & TRUST CO.

Youngstown, Ohio 
INTERNATIONAL BANK 

Youngstown, Ohio 
JOHN JACOB AGENCY 

Canton, Ohio 
A. NIRENBERG 

559 St. Laurence Boulevard 
Montreal, Canada 

ELIAS IU EFF A CO., Inc.
508 St. Lawrence Boulevard, 
Montreal. Canada 

GRANER A C ״0
181 Queen Street West 
Toronto, Canada

CHICAGO:
Victory Building.
3242 W. Roosevelt Road

PEOPLES BANK AND BRANCHES 
7th A Girard Street,
Philadelphia, Pa.

M. L. BLITZSTEIN A CO.
4th A Lombard Streets, 
Philadelphia, Pa.

DIAMOND NATIONAL BANK 
5th A Liberty Avenues,
Pittsburgh, Pa.

RUSSIAN LIFE,
517 Ulmer Building,
Cleveland, Ohio

EQUITABLE FOREIGN EXCHANGE 
4503 Woodland Avenue־,.
Cleveland, Ohio

1*ל ns ■רגימתר
 פ*רייי* מלחד־,

n s  , r *  o n י  י

 ויין װמ װ?לס
» ר ן י י «1

GERECHTICKEIT—(JUSTICE)

ױניאן װאירסהרס נארםענס רידיס אינסעתעשאנאל דמר פװ אונאו אפיציעלער
/

F r i c k  8 a n e w,״•>\.1::׳_ן> טא־, »וטען פר״טאג V ״ rk. Friday. May )8, 192.1.Vol. V. No. 2(1.

jnjwp נאזוכט זיגמאן פרעדדענט
 - טאראנטא. אי־ז םאנטרעאל אץ ז8 געהעז שאפ־שטרײקס קלואקמאכער

— שטר״ק. געגעראי א צ• שדזרען ;sp אץ ערנסט װערט יאגע די
 יפכעױםען א ו־עט דניאז דער פ־ן ?enp אנטי־אינדזשמנ־ש^ דער

םארלאםענט. אין ווערען

פירטע רי אז  ,D׳;pc2׳y; האס ליכטעל

 מם פװ קאנגרעס צזס אײנלאדונג אז
אינטערנאציאנאל ילײדעך־־ארכײטעה

 ״גערעכטיגהײט״ דעל פון רעזער די וױ
 סאנט־ אין אן *׳צט געהען שױן, װײסען

 א״גיגע קענעדע, טאיאנטא, און רעאר
n צו שעפעל. ?י*או? אין םטרײיןס שאפ  

 צוגעקורען װאך yDVyP נאך איז םםרײקס
 קיאוק דעי םון ש*פ דעם אין לאהאוט, »

ראגטלעאל pc סעמױעייס און גוילד םילמע
 יאחאוט, רער וױ סטיײיס, שא« די
 אלגא• דעם םון פאמע א טײצוױיז ?ײנעז

 וױיס-פלעזי־ װאס ;,,,קאניפ גיזאציאנס
 אגגעםא;־ דאלט לאט זײדראן סאל. דמנט

 ארכײטער די סעזאן. יעצטען נאר גען
 ארגאני־ אםאי וױדעד געגוטען דך חאבען
 אױס פרואװען באיעבאטים די און זירען
 דעל שטערען. צו nyi pא די דיטעצ אלע

 סאגט־ אין י*גע, די דאס איז, רעזױטאט
 וױײ װאס װערט טאלאנטא, אין וױ חגאי
 כאילע- h א:;עצײנען. פעהר אי־ץ טער

 ניט װייען און פאלביסען דיגען כאטים
 די און אנע-קענוגג ?י:ז ױניאן דעל נעכען
טאג. יעדען כייט עלנסט־לל װעלט יאגע
 גע״ א דא אױך דאיט א-ז דעם חוץ א

 םיר״ אײן איגדזשאנחשאן. אן מיט שיכטע
 דער אנגעסראגט האט סאנטרעאל םון םע

 דעם אויף ״דערעדזשעס״ סאל מניאן
 םירט ױױאז די ײאס דערפאל דאס גרונט,
 גע־ זי האם סטיײק, א שאפ איהר ̂ענען
 װעל־ סט״ײקכרעכער, באשעםטיגען מוזט

 ױניאן די וױ טײע-על איהל קאסטען כע
 םטריאנגט םאמייך סטרײסען. װאס יײט

 בא- איהר זאי ױניאן די דאס םירטע, די
 עס װאס דאס ״דעמעדזשעס׳/ צאהצען
 און סטדײקברעכער. די איחר קאסטען

א װאס אי?, דעלפון טרױערעסטע ראס

 ״Vi און פא״י־אנג איהר כייט גע״עכט א*ז
פירמע דע־ כאצאהי־ען ױנ״אן דעל הײסען

 איז םערע^שטײן וױיס־פרעדדענט
ױ סט. אין אנגעקוכיען םיטײאך יעצטען  י

 אנגעםאנ־ דאלםען נצײך האס ער און ׳איס
 צוױשען קטמיײן אלגאגיזאציאנס אן גען
װארקערס. גארכיענט יײדיס די

 הלאוש״ א פאיאז איז ױאיס סט. אין
 באטטעהט װאס ,78 יאהאי ױניאן, כיאניעל

 סט. אין כייטגלידער. הונדעלט פאר א סון
 הונדערט 15 *רום דא אבער זיינען יוא״כ
 ואר אױךא און סקױרטמאכער, און דרעס

 ניט זײנען װאס ריסערמאכער, הונדערט
 ארבײ־י די אט צוױשען און אלנאניזי־רט,

 אר־ דער װערען אנגעםיהרם עס װעט טעל
 צואיס סט. אין קאמפײן. גאניזאציאנס

 װײם״ הונדערט עטיליכע דא אױך זײגען
 דער־ װעט םאך דעל אבער װארקערס, גודס
 סאמפײן דער װערען. נעלאזט צורוה וױיל
 צװי־ נאל װערען אננעםירט דערוױיל װעט
די בײ דרעסמאכער. און סקוירט די שען

 אינטערנײ־ אונזער האט װאך לעצטע
 אס־ פון צױעריפט א באקוטען שיאנאל

 װאן׳דערהעיג, ט. :יודיער פון סטערדאם,
 אינטערגײשיא־ דעם םון סעקרעטער רyד

 אי־ ױניאנס נידעײארכייטער די פון ;אי־ן
 אינ־ אונזער װעלכען אין װערט, דער בער

 שיקען צו גערופען װערט טערנײשיאנאל
אגגרעס צום ;י*ע;אטיד א  אינ־ דעם פון ין

 אהגעהאל־ װעט וועלכער טעלגאציאנאר,
טא־ נעקסטען םון ענדע בײם װערען טעז

 סעידטאן אײנגעםיהרט דארט איז ריפערס
 באזעצ^ זײנען שעפער יענע און ארבײט,

 בא־ װעלכע מײדלאד, אמעריסאנער מים
 זײ וךפיל שיבוש... א מיט זץ־ נוגענען

נעםונען. װי אויס זײ בײ יןוטט פארדינעז,
 ברודער האט אװענט םיםװאך גצײך

 עק• מיט׳ן םיטינג א געהאט פערעצשטײן
 צו אויף .78 לאקאל פון באארד זעקוטיװ

 אפגע־ איז אװענט, דאנערשטאג טארגענס,
 מעמבער דזשענעראל א געװארען האלםען
 און םאיל׳/ ענד ״רענק דער םון מיםינג

 געװא־ ארגאניזירם איז מיטיננ דעם אויף
 װאם קאסיטע, ארגאניזאציאנס אן רען

 םאר־ אינטערנײשאנאל דעם העלםען װעט
 טשער״ אלס ארבײט. דער אין שטעהער

 גע־ ערװעהלט איו קאםיטע דער םון מאן
 ביזנעס ד$ר גילבערט, ב. ברודער װארען

 ױניאן. קלאוקמאכער רער םון יאײדזשענש
 ער־ איז קאמיטע דער םון סעסרעטאר אלס

 ױנגערמאן, טעטיגער א געװארען װעהלט
 האט האםיטע די דין. דזשאהן ברודער

 םען און ארבײט רער צו נענומען באלד זיך
 ארנאניזאציאנס דער אז ערװארטע?, קאן

געראטענער. א זײן זאל קאטפײן
 די אין באדינגונגעז ארבײטס די

 לואים םט. םון שעפער דרעס און סהוירט
ף (עלוס ט אוי ײ .)10 ז

 דײטש״ סטוטגאדט, אין דזשדרײ, :אס
גאנד.

 דעם םון חאנגרעס לעצטען םyד אױף
 איז אינטערנאציאגאל ארבײטער ־ נידעצ

 זאל קאננרעס רער געװארען, באשלאסען
 שװײץ, דער אין װערעז אפגעהאלטען

 רyד אין נעלד׳סטאנדארד דער אכער
 סך א אין װי העכער סך א איז שװײץ

 גע־ װאלט דאס אין לענדער ארוםיגע
 פון ױניאנס די םאר אוםסעגלץ־ סאכט
 צו דעלעגאםען שיהען צו לענדער יענע

 עקזעקו־ די שװײץ. דער אין קאנגרעס א
 האט אינטערנאציאנאצ דעם פון טיװע

 דעה באשצאסען, אײנשטיםיג דעריבער
 אץ װערעז געהאילטען זאיל סאנגדעס

דײטשצאנד.
 פאר־ אויך װערט צושריםט דעם אין
 צד זאל אינטערנײשיאנאצ אונזער לא:גט,
 ר< םיז רעפאדט א האננרעס צום שיקען

 ױנ״ אונןער אין פאסירונגען װיכטיגסטע
 ווי ,1923 אוץ 1922 יאהרען די דורך יאז

 ארד* טאגעס דער םאר פארשלאגען אויך
 װערט גצײכצײטיג האגגרעס. דעם םון נונג

 צושי״ זאל ױניאן אינזער פארלאנגט אויך
 אונ״ װאס בײםראג, פינאנציעלען דעם הען
צאהצען. דאלף אינטערניישיאנאצ זער

 אפ״ זיגםאז פרעזידענט האט דעם אויף
בריף: פאצנענדען דעם געשיהט

ברירערי ״װערטע
 צושריםט אי\ער אויח ענטפער אצס

ענטםער פ^לנענרען דעם אײך איך שיק
 אילס טשעק א אײך שיסען טיר .1

םארבאנד. דעם צו בײטראג אונזער
 האפיע א אויך אײך שיקען מיד .2

 קאג״ לעצטע אונזער צו רעפארט דעם םון
 נעםינען װעט איהר װעלכען אין װעגשאן,

 אינפ^רטאציע און םאטעריאל מאסע א
 ױעט איהר ױניאן. אונזער צו באצוג אין

 קאט״ אונזערע םון באריכט א געםינען
 אײן״ װאס אלץ — אויפטוהונגען, און פען

 אונזעה באצוג אין װיסען צו אינטערעסירט
ארגאגיזאציע.

הא״ מאמענט איצטיגען דעם אין .3
דער פאל פארשצאגען קײנע ניט מיר בעז

)7 זײט אויף (שלןם

 ױניפי װײססטאכער דער פאר רעדזשיססױישאנס
י אן זיך פאנגט פארס פארעסם אץ חױז

םאי סעו28 רעם

 אין ריקטעד דעם פון אולטײל דעל
 yy:HP די אױםגערודערט האט קײס דער

̂וס ^.lti זײט אויף (ש

אה ארגאניזאציאנס אינטערנײשאנאל
לזאיס סט. אין בײט

 שױן װערען פאלכא־ײטיננען אלע
 דער סון עפעגונג דעל םאר !עמאכט

 אונזערע סון אימיגיע ױניטי *ראכטפוצער
 ״בצויע די אין דרמסטאכעל און וױיסם
 פצאץ דעד פענסילוױעיא. פון כעמ״
 טען15 דעם םלייםאנ, עפענען דך װעט
 װעט געצעגעגהײט דעל צו און דזשון״

 האנ״ גלױסארטינעל א װערעז נעגעכען
שפעטעל. — דעם וועגען אבער צעיט.

 די דך עםענען טאי טען28 רעם
 דעל אין רעדזשיסלײשאנס םאר ביכער
 דרעססא• און וױיסט די און הױז ױניטי
 די םון מיט/צױער די װי נוט אזױ כער,

 דאר־ צאקאלס, אינטערנעשאנאצ אנדערע
פריהער♦ װאש אײנשרײבען זיר *עז

 דערמאנען דא םיר װילען באזונחןרס
 די םון מיטגצידעד די יזילאוקסאכער, די

 דער טון באארד דזשאינט סון ,צאקאצס
 םרן כרען דער ױניאן. קלאוקםאכער

ך םאמט קצאױןס כײ סיזאן  נעװענטציר זי
 און דזשוילאי ענדע ווםעד, אין שיעט אן

ײ װאס קלאוקםאכער די און אויגוסט,  וו
 באםת צײט קורצער א םאר כאטש צעז

 נעםאן װאצטען לעכען, םון חאכען הנאה
ײ ײעז גום, ן ארױספאחמם זאלען ז י  י
ה עסענט ov וױ באלד חויז ױניטי דער  זי

זאצען אן. קומט סיזאן זײער אײדער

8 זונםאנ לעקטשו̂ד א שבת
" ״ ק י ד ד ״

J09 BindAircio ,ת ד♦ איז םאי מ
 את״ •ה אדאנז^דמ לונסס, אימןר יעמינ

 Bin v* מװסיל, ססוחננםס זמר
•רט״. *װ סוזעאום ■אייםיוו

«rs םריה, דעי אין זו;ס«נ  o n\ 
o n סי< *וס אויםסאחר ױז •חסײד י 1ײי 
?׳ ײמי ״ ו י י  pnpo סוור איילאגד. סנתכתז י

® פ ײ ח מי ״נ ו4 זײס ז?חס י י פ ן וױיסתנ. ו

אכט. אין נעמען דאס קצאוקםאכעד די
 װעט יאהר דאס :עפעס נאך דאן,

 צײכטער סך א זײן םאמיציעךצײט פאר
 ביז געװען איז דאס װי ארויסצופאהרען

איצט

פון דרעסמאכער און וױיפם פון פוױזלינג־כאל א
כראנהס און הארלמס

 מענעדזש״ דאס האט יאהרען א פאר
 דארט אויפגעפאסט, פצאץ דעם פון מענט

 צעהן וױ מעהר ניט געםינען זיך זאל
 די םיט םאםייליעז די זײנען קיגדער.
 ארײנגע־ םען האט אפנעםאהחגן הינדער

 ״רעסטריקשאן״ די אם אנדערע. ילאזען
 נעװארען. אפגעשאפט גאנצען אין איז
 און גענונ גרױם איז אימעניע ױניטי די
 םאר פצאץ געװארען געמאכט איז עס

 אינ־ דעל םון מיטגצידער די ארײנגעחםעז
 סא־ זײערע םיט צאקאצס טערנעשאנאצ

 ניט מעהר דעריבער װעט עס מיציען.
װאס עילטערעז די םאר שטער קײן זײן

פ אוין• («לום ײ .)10 ז

 םון ברענטש בראנקס און הארצעם דער
 װעט ױניאן דרעסמאכער און װײסט די

 םרײ־ באצ, םריהצינגס שעהנעם א האבען
 צוראיל אין טאי, טען25 דעם אװענט, טאג

סטריט. טע116 איסט 179 נארדען,
 צװײ פאר נעגעבען װערט באל דער

 און װיייםט די ערשטענס, :צװעקען גוטע
 זא־ בראנסם און הארצעם פון דרעסמאכער

 םרײנט זײערע מיט צונויםלומען זיך צען
 פארברענגען צוזאמען און באסאנטע און
 װעט צװײטענס, אווענט. אננענעכזען אן

 אונטערנע־ רער פדאםיט־םון גאנצער דער
 האיאס, םאר׳ז װערען אװעחגעגעבען סונג
אונזערע װאס באװעגונג, דער םאר און

 פרײהײפסיסעםפער דעם נאגױסען סוםפ
דעכס װ. ױדזשין נענאסע

־22 דעם אװענט, דינםטאנ קומענדען
 םון מאסעז ארבײטער די װע$מן מא/ טעז
 אצטען דעם באנריסעז פומען יאמן נױ

װ. יודזשין גענאסע פרײחײםס״קעםםער,
 םע־ גרויםען אין רעחנן װעט ער דעבס.
 איז מיטיננ דער גאדחנן. סקװער דיסאן

 נע־ וועצכמ םיטינגען, רייומנ »םון אײנמר
 שטדעט םילמ אין אדרעסירט דעבס נאסע

 אראנ־ זײנען םיטיננען אלע רי לטנד. םון
סאציאציסטישער^ארםײ. דער םון זשירט
מר נױ די ר  נע־ האבעז ארבײםער יןו
 רײדען געחזנרם ניט נאך דעבס׳ן נאסע
דז ער וײמ  ■רי־ סון געװאחנן באםרײם ו

V,? ײ װעצען םינױע דעם בײ »יז הא־ ז

הערען. צו איהם געצעגענהײט א בען
 נעמט גארדען םקווער מעדיםאז דער

 שױן זײנען עס מענשען. סך א ארײן
 אויםםארקױםט טיקעטס מאםע א אבער

 יע־ די ופילע זיד זאצען דערום געװארעה
 דעבס נענאסע בײ זײן וױצען װאם ניגע,

 טיט זיך באזארגען און צואײ^עז םיטינג
 אין סריינען נאך קאן מעז װעצכע טיקעטס,

 םארטײ, סאציאליסטישער דער םון אםים
 ״פארװערטס״ אין סטריט; טע15 איסט 7

 םענטער, עדױסײשאנאצ הארצעם ;אםיס
 אפיס, ברוקצין ;סטריט טע106 איסט 62

 בראנד אין און עװענױ, טאמפסינס 167
 סעקטאן. 229 ^ײסעאום, צײבאר וױצער

י סטריט.

 נע״ אן םיהרען שװעסטער איטא^ענישע
 זוכט װאס פאשיסטײרעאקציע, דעד גען

ף (עלום ט אוי ײ ו .)10 ז
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