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ױפאנדקמשאנערנאנק
ה ױן ט א ם י ײ א ז ח א ר ב

 געױארען כאטראכט אן תטיד •ון איז גראדװ״ אישט
.—ש איסט ־ע־ re הא־׳ז §אךן
 •־H די שון רעלאלציעס מ״סטע די זיד געמינעד דאדט
 פארזאמלונגש־ די ז*ך געפינען דאר־ט צ״טו;;ען, דישע

ױ־ געסינעןשרײנער״ אילישע די פון פלעצעד
 אינסטיטוציעס. אירישע גרױסע סף א פון אפיסעס ױ
 וױכטיד ג־ױסער סון א-עען געכורע; װעדען ־־־ י

 ד• וועדען דארט פון אץ סאלר״ אידישען פאד־ן רױט
ד־ דערגױיכען און לאנד גאנצעז איבערן *וטדאגען

דארט

 אי• גדױםער ״דעד פון הױפט־פױנציפען די פון אײגער
 ־,א יעדעו אץ פארטדאטען זיץ צו איז כאנק״ דישעד
 אויןש הױפט־אפיס אונזעד כאטש און קוואדטאל, דישען

 רעכטען אין דך־ געפינט לודלאװ קא־נער דילענסי
 גע־ א־־מער מיר האבען ס*יד איסט דער םון צענטעד

 אסיס אן חאבען צו װאונש שענטימענטאלען א האט
סײד. אישט דעד פון הא־ץ דעם אץ יראדוױי, איסט אױח

ץאידיש א שלאגט עש ױא• וױנלעלאך װ״טסטע ך א לי ־ נ ער איז ע נז ש או נ או ט װ ל פי ד . ע ען ר א װ ע ג

 פױה, חןו אין אוהה m, 9 דעם תשון שבת, ק־מענדען
 פזן אפיס דעם פה ערעפענונג ר וחןועו געפײערט
יארק נױ כראדור: איסט m אז באנק, נעשאנאל פאכליק

 בא־ אלע מיט באנלןאפיס פ־אגטפאלע־ א איז דאש
 שייפ־דע־ מיט א,ץ לעפאזיטא־ש, פא־ קוזעמליכלןײטען

לאלימענטען. וױכט״גע ארן צידזנג פאד באלשעש פאדט

 םליה דעױ אץ 9 פץ דץ װעלען במנעס־שטונדען ד•
 אץ 9 פץ פליימאנ, ביזנעס־טאג. יעדען אבענר 8 כיז

נאנמיטאג. 5 ביז פריה דעד

 באנר,, אידישער גדױםער דער פון אפיש יעדען אין וױ
 װע־ גערעדט בךאדװײ א*שט אויןפ אפיס דעם אי; װעט
 אננע־ און באאטטע אלע און מאמע״לשון, פלײן רען

 יע־ העלפען צו מיה יערע געבען דך װעלען שטעלטע
 פראקטישען און םריינדליכען א מיט דעפאזיטאר דען

 ער װען סײ געלד, אדײנלײגען קומט עד װען ם״י ראט,
 4צ נעלד שיקען קומט ער װען םײ געלד, בארגען קומט
ױראפ. פון טײל יעדען אץ קרוכים דינע

ם ר י נ ע ו ו א ם
 צו ווערען אוועקגעגעבען װעלען פי־עזענטען ניצליכע אוץ פיאכטפאלע
טעזיוני3דעםס׳דערערעפענונג-שבת פון טאג גאנצעו דעם דעפאזיטאדס I

ק ױ לי אנ שאנעל פ ק נע אנ יארק נױ אװ נ
באנק״ אידישע גי־ױסע ״די

$100 000 000.00 איבער ®ערמעגען פעחואלטעט

יאדק ניו
 םפריםס לודלאוו און דילענסי

 סםרים סע25 ײיץ כרןך־וױי
 פטרים טע102 אץ עווענױ םעדיםאן
םםרימ םע116 און עיוענױ םעדיסאן

דאלארם) מיליאן (הונדעדט

אפיםעם:
נראנקס

 עױענױ דריטע 3817
כולעװארד סאלםהערן 040

בדאנזוױל

ברוקלין
םטריט װערעט און עדוענױ גרע־עם

אײלאנד קוני
ע־וענױ מױרט״ד 2213 סטריט װאט־ינם א.ץ עודענד פיטקץ

אפים נייייעײ ארנזזעי ארן

ו

נראװו
; f

ציעלער או אפי ר נןת ארנ פ אל ו אנ ש מ עו ס ס אינ ױ מ װאירסע׳רש נאר&פנם ליי ני ו י
PRICE 3 CENTSNew York, Friday, •July 6, 1923. ]023 , .ToL y,No. 27,טען6 חשולאי פר״טאג,

פאו װאהלען אין חרה פאלעז נ׳ינקע
פילאךעלפיע אץ אײדזשענטם ביזנעס > , ̂_______

 אויפצ״פא• קאמיטע א באשטיםט האט באארד עקזעקוטױו דזשענעראל דער
 דו־ א־ן העלער נינפא, וױיס־פרעזידענטען די — וראהלען. די אויף פען

 ;יבען צדדים פאראינטערעשירטע בײדע ״- קאמיטע. דער אין בינםקי
מיסיע. איהר דורכגעפיהרט געטרײ און עהרליך האט קאםיטע די אז צו

 פאר־ איז דאנערשטא: פאראכט$גען
 איײ ביזנעס פא~ װאהלען געקוםען

וק• פיאאדעלפיער דער אין דזשענטס  ל̂י
ױניאן. מאכער
 דער רעצטענס געװארען איז עס װי

 אדער ״לינקע׳/ די האבען שטײגער,
 ״טרײד־ױניאן זײער נעזאגט, בעסער

 הײ־ א אננעפירט יציג׳/ ערױקײשאגאל
 קארטלאך ליםלעטס, מיט קאםפײן סען
 זײנען עס װעלכע אין צירקולארען, און

 פארלוימדוג־ און זלזואים גענונ נעװען
 איז װאס אלעמען און אלץ אויף גען

 אזא אין אז װיסענריג, און רענט.
 ניט זיך םען שטעלט קאםםײן ״הײסען״

 ״געװינען׳/ צו אבי זאך קײן פאר אפ
 עקזעקוטױו דזיעענעראר אונזער האמ

 בא־ סיטיננ, לעצטען זײן אויף באארר,
 דרײ, םון קאםיטע ספעציעלע א שטיםט

 העלער ׳נינפא װײס־פרעזידענטען די
 אױפזיכט די האבען צו דובינסקי, און

צוגעהן זאל אלץ אז װאהלען, רי איבער

ײן; צו באדארף עס װי  װאיד די אז ז
 ברידער די און עהרליך, זײן זאיזען רען

 :ינפא (ברודער דובינסקי און הערער
 ‘פאילא געקענט גיט טאג יענעם האט

 דעמ דאנער״עטאג זײנען יארק) גױ זען
פילאדע^פיע. אין געװעז טאג :אנצען

 באארד דזיטאינט רער נאטירליך,
יױ קלאוקסאכע־ פייאדעלפיע״ דער פון

.)16 זײט >*ריו• (שלוס

װאוסטער אץ שעפעת דמס צװײ נאה
ױניאן מיטךעה סעטלעז

 יסטרײקער די ®ץ ענטידאזם מיט אױפגעדםדן װערט ז)בארא םעקרעטער
כאסטאן״ אין דניאן קלאיקמאכער דער פין קאגפערענצען די —

 כטרײק דער
איו בעקטשורעי

דרעס״מאנו״ די געגען
סאסס., װאוסטער,

 זעלביגער דער מיט פארטגעזעצט װעדט
 טאג, ערשטען דעם א-ן װי פרישקײט

 אפייצו אנגעהױבען. זיך האט ער װאס
 א«;ע־ זיר האט סטרימןער אײן ;יט

 גאגצע די םאי רײהען די פון ריסען
 און אן, געהט סטרײק t װאס צייט

 װעט סטרײק דער דאס זיכער, איז עס
װעחנן. געװאוגען

?עצטע האט בארא̂ו אכ. סעקרעטער

 פון קאונסיל צום ערװעהלט דגמאן פועז.
אינטערנאציאנאל קלײדערארכײטער׳

םערטעיצ־יעהרלי־ לעצטען דעם אױף
 עק־ דזשענעראל אונזער םון םיטינג כען

 זיג- •רעזידענט איז ׳בא»רר זעהוטיװ
םארנעמען צו *נעװארען ערװײצם םאן

 א אץ מאכעה באטאן גארמענט לײהיס
םטרײק גענעראל .

 טען3 דעם ׳םריה דעד א*ן רינסםאנ
 די סטרײק אין ארויס זײנען דדטוציי,

 איבער מאכער, באטאן גארםענט לײריס
צאהל. אין ארבײטער ויזענט1כ

 האבען פאך דעם םון ארבײטער די
 א םיט ארגאנחירען אנגעהויבען זיך

 דעםאלכ גלײך און צוריה דרײ יאהר
 םון םשארטער א םארלאנגט זײ האבען
 טשאר־ א אינטערנײשאנאל. אונזער

 זײ נעװארען, באװיציגט זײ איז טער
 נומער טשארטער דעם באקוםען האבען

 דעמאלס האט לאקאל דער אבער ,132
 יעבענס־קראפט קײן ארויסנעװיזען ניט
 און אײנגעשלאפען ער איז שפעטער און
 גע־ ניט איהם פון צײט א האט מען

הערט.

ם םארצײכני האלט־ אינ

.27 נוםער ,גערעכטיגקײם״

ט ײ אדװערט״זמענט. — 3 אוז 2 ז
ט ײ י a ז  אינ־ דעניש. ד טאקס — װאך י

באארד עקזעקוטיװ נייעם םיז סטא^י־וננ
שעהנהארץ. י. — 22 "אי־אר

 יאהאי• באא־ר עיזעלוטיװ םוז םיטיננ ד.. זי״ט
ש - בצ שארי דדטײקאבסאן. ט

ט  באנאז דער אין פאסירוננעז װיכטינע ;י זיי
 כיאקס — 00 יאא"• ױ;יא;, עםבראירערי
עסענפעיד.

ט — <סי־'צע> י־עבעז םאילעדט•; ראס ל ?יי
ען. אברהם  יונגע רי פוז ײד ראש רייז

נראס י“נפתי — פי-:ע־-ױ:נעז
ט1 ̂•. רעדאלסאי׳ס פוז ײ :אס־ץ־ביכ•

ט ײ דז׳צע־ רער ױאס װיבטיגסמע סאםע «י ז
אויםנעטאז האמ כאא־ד עקזעהוטיװ נע־אי
יאנאװסקי. ש. — כיםיננ יעצטעז אײפ־ן

ט ײ m ג. ב י. — שארוי אוז קורץ סן ז
ט ײ א — כיאררעז צו ;,סיײוײעני רי זו ז

 ױניטי רער איז ױם־טוב א װירער • זעי־רין.
א — הװז קאהן. מ. פאני

אינטטמעשאנאי אונזע־ פון ענינים טו ?ײט
 פינקעלשטי״ז י* — פרעסע רער א'!

ז — יםע״יעטאז• סםרײיר אײ ״ראהטאר װהירער.
ט ײ י,ורצע r; ז

 גע־ יצעכעדיג צוריס איז לאסאל דער
 מאנאטען אײנינמ מיט ערשט װארען
 איז רובינסקי ה^יי ברורער ײען צורי?,
 םון אתאנײזער דער געװארען צוריק
 האט דובינסמי ברודער .4לאקא דעם
ארבײטי דער צו ענערגיש גענופען זיך

)10 ױיט אויף (שיוס

 האונפיל עסזעסוטױ דעם אין ארט דעם
 ‘אינטערנא ארכײטער סלײדער דעם פון

 זעט :עװארען לײדיג איז װאס ציאגאל,
 רע־ האט שלעזינגער ב. עקס־י־עזידענס

 איז באארד פון בא׳עלוס דער ויגנירט.
 קײבל־ א דורך געװארען איבערגעשיקט

 רער ׳העיג דער װאן ם. ברודער צו גראם
 קליידער׳ארבײטער םון-דעם סעקרעטע'־

 זײנע האט װעלכער אינטערנאציאנאא,
 הא* אפסטערדאם, אין העדקװאדערס

לא:ד.
 פאדכאנד אינטערגאצ־אנאאער דעד

 דער איבער ארבײטער• קאײדער די פון
 צױ יעהראיכען זײן האבען װעט װעאט

 אין אױגוסט, טען15 דעם זאמענקונפט
 אינ״ אונזער דײטשאאנד. שטוטגארד,

 אנגעשאא״ וױיטער באײט טעמײשאנאא
 גע־ צואיב ׳אבער פארבאנד, דעפ צו פעז

>10 ז״ט אױי (זלום

וסט^ן״ ידין ר״וע ו־יז אױוי װ^ך,  ̂נ
 *rrm ר<ו« ער און װידסטער, נאזוכט

 תר סטרײקןר. נראװע רי םירט
 געי אדחנסירט אויו איז טיננ
 y«o פרעד װייס־ורעזירענט פון

 סטריי דעם פון פ־חחנו חױפט ר«ר
 צוױי נ«וך ה*נען װ<וך צ«צטע

 ױני<ו|, דער םיט נעסעטעיט מען
 רי פיי»¥<ד, זיינען פירםען
 זײ״ םאהטימ פ#ס«»ני. דרעש ם׳ס־םאן

 ריי1 גלױז סטרייפ »ין ד»רט נ<וף נען
 װע<<( םיוםעו רי »ױף און שעפער,

 *ijrt םיט םעטלעו סוזען ב*<ר
 ?ינ׳זד, נ»מ »יז עס 6װ»רו

מ) גיפ דך װעלעז סטרײפןד י ך  «ו1»
ר «ו pnbft i ל»נג וױ ארנייט, ת n 

i דארפ׳נז ניט ז«< r v ’n w• 
o ווןנזן n כ»ר»קטןר 
 גימ וואוסטער »ין פטרייסער

 ס<ורעסי»נרענט• אונזער כער
n כאןונאכטער. » טאן, r  iv 

 n«*« דער »ין ״דינםםאנ
 םיםינג א נעװאדען ;עהאלטען
 דיג סימיע דעם אויף סטריימר״

f. )4• ויי■ H »)Via sik בי ו|0 ארנײשנר n נעקוםען אויך

י 8(און 41 לאסאלס ו
ס איינע אר פ

אץ באלטימאר אין סטױק קלאוקמאכעה
.. פולעןגאנג

םטרײק. א םעטלען צו קאנםערענץ « רופם קעםדען פון םעי^ר ס־טי

 אירנ׳מד »חן שטיל, דע־ אין ;אנץ
 »פי<ן געיילרער, »ון רע׳ס װעלכען

in וומינער א־רנאנד n n v i ,1ה»נע ״אמאאנאסי״ןואן״ 
 <ןד »ײ| »ין 60 »ון 41 ל»ח»לס די ד;ט
 1ה»נע 41 יאקאל א־ן מ<.

 שיס»י» 11» ר»נ נעטה הויו״דרעס, רי
W 60 ל»י,»ל »ין 1»ו מאכע־  m m* 
 ןוי׳נל דרעסטאכע•. טשיאדרען די אאנגט

 וואס סרײר, אײן וױ גוט אזױ איז דאס
ועלבעע n אין טײאוױיז אויר ל־גט

 נאנץ קאגק ארכײםעד אאע די און הענט,
 א אין םאראײנעט זײן גוט

םענעדדעמענט. אײן אונטער

:םועםען.
ארװערםײוםלנםס. — 15 אוו ו4 ?ייט

.1 •ײם no tsmHr .10 ײט1

 באא• איז סטרײס האאוקםאנער דער
 װײס־ װי גאנג. פואען אין איז טיטאר

אאפערין, פרעזירענט  םײ הויפט דער ̂ז
 איבער, אונז דט סטרײה, דעם פוץ רער
 װי בעסער סך א דארט אאנע די איז
 ארונ־ זײנען עס ערװארט. האט כיען
 װאכ שעפער, אזעאכע סטרײס אין טער
 נעצװײפעאט שטארה פריהער האט מען
 װע־ שעפעד יענע םון ארבײטער די צי

 די אבער ארט. פון ריהרען זיך לען
 מיטנע־ זײ אויך האט סטרײק־כװאאיע

 אאע פאקטיש זײגען יעצט און ריסען
 אין באי״טיפאר פון ?ראוס־שעפער

 באויז זיך פאדערט יעצט םטרײר^
 סטרײקער די םון אויסדויער אביסעיע

װערען. געװאונען װעט םטרייק רער און
באאט** אין גע<וען זײ:ען יעצט ביז

 די שעפער. ױניאן אײניגע בלויז פאר
 זײ־ טרײר קלאוקס אין שעפער אנדערע

 דעב דורך שעפער״. ״אפען געװען נעז
 אל־ אײנשטעלען ױניאן די וױל כטרײל
 אאע אין ױניאן־באדינגונגען :עכױינע

 פאדערוננען הויפט רי שעפעױ. קיאוק
 די װאן־ארבײט, זײנען ױניאן דער פון

 לא־ א,*ן ױניאן רער פון אנערהענונ:
 פטרײקער די באציחוננען. לעקטיװע

 םטרײק דעי און נײט פיט פול זײנען
,װערען. געװאונען זיכערי װעט

 בא־ זיך צײנענען םטרײה דעם אין
 אינ• די ארבײם רער אין אויס זונרערס

 ברודער ארנאנײזער, סעדנײשאגאל
גארדאן. חמ שוועטטער און גאאדבערג

וחד דערםאנט אויך דא דארף .עס

 צייט־ די האט סטרײק דער דאס רען
 יױ לײבאר סענטראל די סון װירקוננ

 כראונינג, ברודער באלסיםאר. אין ניאן
 ארגאניזאציע, דער סון פרעדרענס דער
 אין פאראינטערעסירט באזונדערס איז

 מים ׳מיט העלפט ער און סטרײפ דעם
 װעט ער פענאיך. נאר א־ז װאס אלץ
 אין פײטען ױניאן אונזער העלפען אוין

איין װאס אינדדטאנקיטאן דעם קאורט
.)16 זײם אויף (עלוס

ױן דאס איז אגב עד נעװען ש ר
 וויי מאנאטען, עטליכע וײט יצוין
 םאראײנינומ אפיציעלע די נאך

 די סון ארכײטער די םאתעקוםען.
 אפיצן 1חאבמ לאקאצס באזונרערע צװײ
 דורכמסאצם צוואםען צוריה לאנג גיט

H טאקע און סטרײ? נענמראל א  W 
 טון אול, סטרײס 5גענערא םאלנרײכען

 א ארױסנעמומען איז ױניאן רי װעלכען
 חא״ לאמויצם צוױי רי געשטארלט. סך

געםײנ־מאפטלין* געארבײט ׳אלזא בען,
>16 זײם י1אוי (שיוס

באפהײאונג• פאדערט אינטערניישאנאל
בילינגס און מוני פװ

 באאױד עקזעקוטױו דזשעגע־־אל דער
 זײ• אוי־ אינטערנײשאנאל, אונזער פרן

 האט פיטינג, םערטע^־יעהרציכעז יעצטען
 אריפצוםאדעדען ״בא״טלוס א אננעגומען
 קאליפאר״ פון ריטשאררסאן ;אװערנאר

 ארבײטער צװײ די באפרײע; צו ׳ניע
 װאכ ביייננש, און מוני פארטירער,
 אין יאלר זיבען איבעי שױ; שפאכטעז

 דדשע־ דער פריזאן. קװענטין סט. דעם
 װעגע• ראט באארד עתזעקוטײו :עראל

 װעלכע רעזאלוציע, א א;:ענופען דעש
 גאוו#ר־ צום געװארען אפגעשיקט איז
 טע־ פא־געגדער דער פיט צוזאפען גאר

: יזעגראמע
האנארײגל םשאררסאן, װ. פ. ״ נא• רי

לאליפאױניע: םון ווערנאר
 כא^רל עקזעקוטיװ רזשענעראל ״דער

 גאר• לײדים אינטערגײשאנאל די פון
 םארטרעטענ״ ױניאן, װאירלערס פע:ט

 וואכו סרױען, און מענער 150,000 דיג
 לײדיט דער אין באשןאטינט דינעז

 םאראײ״ די אין אינדוסטריע גאדמענט
 באשלאםען, האט שטאאטען, ני;טע

 ייאחן 1ני אין םאדזאםעלט זײענדע
 םאלגעגחנן דעם איגערצו׳שײוען אײו

 1אי אױסגעדריקם וחנרט װאס םאריאנג,
תנזאלוצימ: בײייגעגדער דער

 טהאםאס דאס אםבא^דאכם, ״אײן
שפאכטען ביליגנס j< װארען אץ פוני

).14 ײ■1 או̂י (*לום
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פפײפפ דעיזנײט אװ נאנק
םותענרער הונדערטע אונזערע צז כאכױסונג זמומימ א

פו־ײנו־דעפאזיטארם
 פארשאםט עס און סטײטס, ױנייטעד אװ באנק די םון עקזיםטענץ סױיאהריגעו דעם טיר םייערען מאנאט דיזען

 און דירעקטארען די םון נאמען אים םריינד, און דעםאזיטאדם אונזערע באגריםען צו םארגעניגען גרעסםען דעם מיר
 יאחדעז, ערםאלגרײכע העכסט צעהן די איכער צוםױדענודיט אונזער אױםצושפרעכען און באנק, דער פון כעאטטע

 א כאםעלקערוננ יארקער נױ דער םאר געשאפען און טענשען טױזענדע הונדערמע געדינט האבעו מיר װעלכע אין
אמעױקא. אין םראגרעסיווסטע און םארנעמסטע די םון איינע איז װעלכע אינסמיטושאן, בײנקיננ

 דעםאזיטאר אינדיוױחעלען דעם טיט פערכינדונג פערזענליכע פון באנק־פאדוואלטונג, מאדעדנע פון יאהר צעהן
 אוםן, פריינדליכען אװ׳ םערטרױענהאפטען א אױןש דעפאזיטאר יעדען דינען צו שטרעבען םארטװערענדען פון און

 אמת׳ע זײן אױך זאלען אונז, בײ אקאונטם געעםענט האבען װאס מענשעו טױזענד 240 די אז ^רצו, געבדאכט האט
םראמינענץ. פון מדרגה העכסטעד דער צו דערגרײכען זאל באנק אונזעד אז און כאנ̂ר אונזער פון פרײנד

צעהן פון דעפאדטארם אונזערע פון טויזענדער די בעטראכט איך־ װען םרײד אונבאשרײבליכע מיר םארשאםט עם
זיי לײם. ביזנעס און מאגוםעקטשורערם סראמינענטע אלס םאררעכענם הײנט דינען װעלכע יעצט, במ צודיק יאהד

געשעםט־ די דורך און באנק אונזער מיט םארבינדוננ ביזנעם זײער דורך־ שטאנד נרױסען דיזען ערווארכען דך האבעו
זיי. פון אײנעם יעדען אין גענומען האט באנק אונזעד וואס אינטעדעםען ליבע

* * *

 די און טעטינקײמ די בעקאנט גוט זעהר איז ארגאניזאציעם ארכײטער און ױניאנס נרױםע די פון טעהרסטע די צו
סטײםס. ױנײטעד אװ כאנק די םון געװארען ארױסגעצייגט מאל אײן וױ טעהר די צו איז װאס פױינדליכע.אינטעדעסע

 טאטעריעלעו אמת׳ן אן בעדארםט האט ארגאנמאציאן ארבײטער פראמינענטע א װען צײט א געװען נים איז עס
 ראטה םיט איהר לײםטען צו ענטזאגט האבען זיך זאל םטײטס יונײטעד אוו באנק די אז פרײנד, םינאנציעלען און
ארנאניזאציאן. דער צנ ערםאלנ נעוױנשטען דעם בריינגען צו באמיהען צו דך־ און טהאט און

 ױנײטעד אװ באגק די אין באקומען אימער האכען דעםאזיטארם- אונזערע — מאסע ארבײטער גרױסע די
 צו ביז םערזענליה באנק םון םרמזידענט דעם םון בעהאנדלונג, אנשטענדיגע און אױפנאהמע פדײנדליכע א םטייטס

 און איינעם יעדען מיט טרעםען צו דד מיר עס םרײט טאג ודינטיגען צום ביז און ’ ;אנגעשטעלטען ,קלענסטע, דעם
עקדסטענץ. זײן םון װאהלזײן דעם נונע זײנען װאס אנגעלענענהײטען איבערצודיידען און אױסצוהערען

*t1־*
םאלנענ־ די דורך אױס זיד דױקט יאהר צעוזן םארנאנגענע די םון סטייטם יונײטעד אװ באנק די פון ערםאלג דער

 איז םטריט׳ טע32 און עװענױ םינסטע אױןש באנק הױפט אונזעד געעםענט האבען מיד װען ,1919 יאהר רעם זייט
 עם זאנדערן געווארען. םארגרעסערט םילםאכיג באנר, דער פון נרױם־פארטעגען דעד און קאפיטאל דעד בלױז ניט

 אמ מענשען פראטינענטסטע און מיליאנערען גרעסטע די םון מאנכע דירעקטארען אלס נעװארען עדװעהלט דעען
 אץ בעטרעפם םטאקהאלדערם די נדט צוזאטען פארמעגען װעטעס מענשעז, װעלט. ביזנעם און םינאנציעלער דער

1 ״ ״ * דאלארם. מיליאנען הונדערטע די
 געװארעו אױפגעבויט איז םרײנדע, באנס׳ם אונזער םון טויזענדע םון פארלאנג דעם אױ^ שפעטער, צײט תורצע א

 אײנטר אבװאל בילדינג, דער סטױט. פרימען און בולװארד םויטהערן אױןן — בראנקס די אץ ברענטש םערטער דער
 אר>אטאדייטען צו קלײן צו געװארען יאהר צװײ פון צײט אץ אבער איז יארק, נױ אין בילדינגם באנק שעועםטע די םון
נאך צובױען אין יעצט יהאלטען מיר און בראנקם, די אין האבען מיר װאם דעפאזיטארם צאהל גדױסע אוננעהײער די
 מא• א מיט בראנהם די אץ בילדינגם פרעכטיגםטע און נרעסטע די םון אײנער זײן װעט װעלכער בילדיננ, נרױםען א

̂׳ און דעפאזיטארם טױזענרער םאר באקםעם מיט װאלטם, דעפאזיט םײח שטאלענעם דעדנעם מא א ט °רסובםקױיב
 פאר סלי־ין צו געװען לאנג שױן איז - םטױט װםע6 און עװענױ טעדיםאן - הארלעם אין באנק דריטע אונזעד

 מע• םון קארנער גאנצען דעם אפנעקױפט מיר האבען יאהר לעצטען און דעפאזיטארם, טױזענדער צעהנדליגע אית־ע
 אדכײ מאדערנער םון טוםטעד א איז װעלכער בילדינג, באנק א אױםנעשטעלט און סטריט חטע6 און עװענװ דיסאן

 אמ בילדינג דעם אץ ארבײט קונסטפאלע פון באגױוש א נאר האט װאס יעדען םון בעװאונדערט װערט און טעקטוד
 װאלטס דעפאזיט םײ״ פרוןש בױרגלער או םײער שטאלענע שטארקםטע און גדעסמע די םון אײנע אינסמאלירט

׳ y דעפאזיטארס. אונזערע םון בעקװעםליכקײט דעד םאד
̂נזעו אנציהענד־ די םװ א״נע אלם אלעמטן צו באקאנט נוט איז—םטריט דטלזןנסי 77 באנ? יט פט. טלטנםי < א

 אמ באנק הארלעם די באנמ דעלענםי די :כילדינגם באנק דרײ דיזע סייד. איסט דער אױןש בילדיננ באנר, טםע
ס די ײק ׳ אונזערבאנר° פץ אײגענטום דאס זײנען און גיונד אײנענעם אונזער אױןש געבױט זײנען באנל, ט-א̂נ י י < ♦ ♦ *
̂באנל) י א!ט פר ijn םאר דטפארטמטנטם מיט אױםנעשטאטזןט פאליטטענדע איז בדטנטשטפ ׳̂ט jr טײל

צי ביזנעםמאן גדױסער א צי אונטערשיד קײן ביזנעםטאן. דעם םאר אסאונםס סשעהיננ w האםוירשעל
אינטערעם. און םרײנדליכקײט דערזעלבער מיט באהאנדעלט װערען איע קלײנעד. א

DDSHPOS'S ?5BTPS0 א־-וממ• אײ םונמז מלײנטד א מיט דעםאדטאר א װערטז הענט איהד װאו
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‘«r» וודןוד דעפאדטע(/ • imu/
ו פא־ רןומעל צו ארנײט •

מע

אכענד אץ כיז אפען איז באנר, די וױיל אוהר,

לערגי וױלט איהר װעלכע קינדער, ססוהל פאר -
 נו איחר אדער זײן אױןז אל,אונט םעדזענליכען א עפענען קען קינד װאקסען

א עס דזשולאי. און יאנואר יעדען דעםאױט דעם אויןפ אעטערעסט באקומען
̂ן די אװעקצולייגען און פארזיכטיג דין צו ױגענד דער אין לןינדער זײע־ע .ownpTM ר^ר רmm א״נעליג

 נאוט א װי ביעעסמאן, op פאר דעפארטמענטס פארשידענע ברענטשעס באנל, אונזערע אלע אין האבען מיר
װ. ז. m סערךוריטיס און באנדס קלעליט, אװ לעטערס דיםלאונטס, דעפאדטמענט,

ר י ע ש די ^נ ס ױ דט אדגאנידרטסט^ פאלקאמען און גרעסטע די פון אײנער איז א
אייראפא. אין אױך זאנדערען אמעדילא, אין נאל

 פע־׳ — אינסט-טושאנס, ,פ־נא;*, גרעסטע ד• די פון מאנכע — אמעױלןא א*ן באנלןדען און בענל סססו אונגעפעהר
כאנק. אונזעד דורך ביזנעס אױםלענדישע דיערע האנרלען
 חאגען מיר און וועלט, דער אין פאםםעשאנס אויםלענדישע און לענדער 94 איבעד מיט פאדבינדונגען האבען מיר

װעלט. דער םון טייל יעױען אץ לארעםפאנדענט־בענלס iooo איבער
 פא־טרעטער אײגענע אונזערע פון סטעח גרױסען א מ*ט אפיסעס לאנט־אל אײגענע אונזעדע פארװאלטען מיד

פלעצער. אנדערע און פױלען אין
קאסטא־ אונזערע פאר סיסטעם טעלעג־אפישען (״לאוד״) ל1

הײנעלס דיזעלכע פא־ סענט. 95 כלױז פא־ לױגעל פער ופ
דאלאר• 5 ביז $2.50 םון בענלןם אנדערע טשאר־זשען

 אויס־ און אפגעשיקט ץערען גע״רע־ און סיםטעם אױםלענדישען אונזער אץ םטעו־. נרױסען א באשעפטיגען מיד
שגעליגקײט. גרעסטעד דער מיט געצאהלט

ען םענלינסײם די ימצט האכען םיי ק שי ערצו אר נעי־ד אינ סלאנד נ ץ רו מו א ח םצוצא  אױ
ארפ ס. אםעריקאנער אין ד אד אי ען, םיר ד ר טי אנ אר ער װען אז ג חאלמ?ז ניט איז רעפיט ד  ער

י י הען דעם פון םאנאסען 6 פון צײס אין אונז נ ױ פון אפשי אדס, נ ער כעסומט י קער8א ד  צו שי
ק ײן וי שע אין נעלס ז האני ס. אםערי אר אל ו

 פון גײקעטס און ליניען אמעריקאנישע און אײראפעאישע פראמינענטםטע און גרעםטע די ־ע״־טזטנטי־עז ״<־
״ נדפונע אדע בענמ. אונזערע איע אין טו|טען םעז wp̂“ווע !הירער אוז;אד .m  tp-t■ דער

םאבליר,. נאטארי באנל,ס אונזער פון פרײ אױםנעמאכט ווערען י רייזע
̂י- גרעיט די נאך ם^־קויםט, װערען טיקעטס וואך ,ע ז ײ ר ד נ א ל נ י א פאר דטפארטמענט א »ױד דאי«' י

•יזי׳יי■ זוםער סי־שאו איע נ«ר אמ מאונטענס ^ ־אםטאו, נאד ר״נם נט"נם “מ דעים
JP אירגענד םא- נרענטשעס נאנק 4 אונזערע פון אײנע אין הומען צײט יעדער צו י־,עו אײנטר יטדטי JE 2 F'

̂שאן םאר y ^אונזערע םון אנגעלענענהייטען וועגען מי a p ^ t .רי װעלעז מענעדזשע־ס אונזערע דעפארטמענטס
י י אויסקינםטע. אלע גיבען פערגעניגען מיט

 נאנק אונזער פמ דירעקטארס אוו באארד די אז מאכען, צו כעקאנט םארגעניגען גרוים אױך מיר פארשאפט עס
פון ראטע דער אױח דיװידענד א דערקלעהדט האט

ספעשעל׳אינטערעסט־אקאונט* אונזער אץ דעפאדטם אויוז
יא־ ®ת נעװארעו געטאכט דינען וועלכע ^ארטמענט,

נעטרע• און ,1923 ערשטען דעם חשולאי ביז ו923 נואר
מעהר. אדער ססוו פען פראצענם

 אונזערע ®יי םענ»ײ יעדעו הערצלױ זעהר אײן פערזענליך לאד איך
הנײב ♦ אונזערע באזוכען צו דעםאזיטארס, נײע אונזערע בעדהויפט  אנגע הרע א ס םערהאנדע/ באנק פראגדעסיווע גרויסע אונזער װעלכע מיט ײטpםאלשטענדיג די און דעפארטמענט

’ מענשען. מיט װעלט א מיט לעגענהײטען
שטאלצירען. עכט ,ט מ קענט ר א װעלכער מיט באנק, א אין דעםאזיטאר א װערען צו פערגעניגען דעם האבען אױך איהר אױב אינטערעםט אײער אפ נעהמט באנל,. אונזער בעזוכט

י ||י®׳E? 152 ®ײי טוב יום אזא פונקט איז באנק אונזער פון געבורטםטאג צעהנטער רער י5 י י ? . י o פמ נען םערנענ דעם נעניםען און קומען צו װילקאמען זײט איהר בעאמטע. אנדערע די פאר און פערזענליך p
אכטונגסםאל, .סטײטס. ױנײטעד אוו באנק די — באנק אײער םון ערםאלנ רידנען

W p"l80 .0 * IP IS ffnירעדדענט• ׳

o דעפאויםם אלע אויף p ען ער פ װ אנ ט מ ע נ ל א עדע אין ס כאנס אונז שן ם נ חן  ׳21 דעם כיז נ

/ פען א ל שו ך װעט דז ען אינםע־מםט די זי ע א פ ען צו אנ סען דעפ פוו רעכענ ש אי ער ל שו אן. דז
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h פ ײט׳ ײגינג דאנ־־עדבי  ױעגען מ
י״ד^נס.

־KD אן געלט / נ, כיזעגעיזטעד/ אי;
 ם»«*ביטערטער א װ^כען זעילס י^טע ד•

 יזאכי־ די קארס. סטייט די vm כטרײח
 זוכט און װעיטען א־כער חעײט ואני

 ׳צט?ח־ ^ונעד רערוױיד ; 02vpd אינ*לאי*
 סיזעגעקטעדי pH oihp ט״א׳י די ען

•וסט. אין ־עטײ
 סטײט די װאך טע7יע ד,*ט אלזא,

 iv בא׳עי-אסען ק^מײא*; איגדאסס־־יעי־
iy װעגען ״הידיגל׳ h טוןרען i םד*גע pH 

 דעם טעג^ך איז עס אדנ ^יסצמעםיגען
i* סעט״ען צו בטרײק y i .יכיטרירען^ 

pn קארס סטריט סקע;עקטעדי די וױ אזױ 
mh *,hidw>* דו דער צו באי«מ*ן d  pi״ 
 אײננעיאדען יזאםי^אן די האט זעדטןיזן,

onh װ, עדות א n. דײ א װאנדערכי״ע 
pc ih d pv i אײזע;נאז. דער

i n -יןריגט עוי*ם גיױסע nyr זעל׳
 וױ םױנעל hw װאס גאי״עגעגהײט די טען

;h װאגדעדב^ט, א  גרעסטע די pc iv״
 װע־ זאגען צו האט ׳יאגד pc סיריאגארע;

 געזעל־ אדער עקאגאמײעע וןיגעטי״גע גען
w ״עוופאי״יכע h -c. ,*יאר א סיט אסאי 

60 *pm, װ*נ- אי׳טער ער׳עטער דער האט 
 ־4געזעי גאנצע דין אויסגעדרייןט דערנייס

 עטליכע ״ די pn סי^וזאפיע ׳עווססיינע
 האכען כיען דארז עוים oyi״ :װערטער

iy דר׳עדד!״ אין i ^איננע״ יעצטיגער 
 א געכיאכט אכער האט װאגדערכײט רער

 זײן פרן םארװעיטס יעריט היפ״עען נאגץ
 װאג״ איגנערער דער טייגונג. זײמנג׳ס
 עדות אי*ס װאך, י״עצטע האט דארנייס

i סאר n זיך עפענטייך יאכײ׳עאן, סטײט 
om piy פאר ױדאנס, מיט אטי8סימ אין 

 אנ־ אן אלס און באמעינינג״ iropr^p״
 אכעד ציה די אדכיטרײ׳טאז. סון ה&גזר

 קוסט ער דאס ער, זאנט ׳איז איחם נדס
 דירעק־ די pc סיטיגנען iv ?*יטע; זעד«ר

pH jjmfo וױ ^קלײניגקײטען״ אזעי*כק 
ivp’D fnn אדער געװאיד מים סטריײן א 

 סוז ״טטונדען און װײדדצעס םון סראגאס
 באאמ־ געדוננענע די iv איכעריאזען ער

 ביטערע םײסטענטײל זײגען וו^ס נת,
 ארגא;י' pc און ױניאגש די סון ״מתאים

?ptrv .ארבײטער
 אױסגע־ װאגדערב״לט׳ס אז נמגי״יה

r^ ־ »y:y יױ די פאר סרײגד״טאםט 
 א:רי- ״קאאעקטױוע״ פאר און :^נס

 ערנסםע. אן אמת׳ע, אן איז מנםס
 זײנע האבען אנער װערדע א פאר װ*ס

 מיליאנער״ זײזער װען װערטער כאױזא
 װע״ נאר רעדט ?ויאנעך״ענײדער סקער

 װערען צו ױניאגס סון רעבט דאט גאן
 צײט זעאכער דער צו און אנערקענט

 באונד באצאהאםע זײנע עד ערלױכט
 אויױ ארבײטער די דריקען צו המם
 און קארס סםריט און כאהגען זיעע

 לע- ■ראהט״שען אין זײ ח^־אאזען ניט
vz\ דעס אױפצוהױבעז sip{

געדעגקען. םײנערס די
 הויאען א צו ביז bhst קאאױן א םון

 םחאך. נדויסער וױיטער, א איז נרוכ
 װאאטען םיר, םרעגען מענ^ען, וױסיא

 יאהר «אר א מים כאטיש גמגאויכט, עס
̂ונװענישאז א בײ דאס צוריק,  םין ק

 קאאוס־ װאאטען םײנערס, אסאריקאנער
 װע־ ערקלערט דרעסמאכער און םאכער

m נאהענםסטע און בעסטע די אאס 
o rn s אז אוז גרעכער יןױלען די םון 
 ארבײטער גרויסע צוױי דיזע צוױ׳טען
 ווארײ א װערען משאםען זאא יתיאגס

פרײנחשאםם? םון כונד אמת׳ער סער
 היס״ א םאקם, א אכער איז ד*ס

ip rn^p ,סאסירט האט װאס פאקט 
 ■א. סקרענטאן, אין װאך יעצטע באויז
 האבען םײנער הארםע-קױאען n וואן
 די באטראכםען צו םאתאםעאם זיך

 די וױידז^רסקײאס. נײע םון פראגע
votnv קאנװעגשא; דיזער םון זיצונג 

ורעז םארװאנדעאם איז  װא־ א איז נעו̂ו
n  i nמאנסטרKדזשעגעראא יחזן צי̂ע 

 האט םײנערס, די םון גיין, סעסרעםער
ם  די װעגען דעאעגאטען די ^צײא

 לײ• אינםערנײשאנאא די• .״ואס #הילוי
 האם ױניאן װאירקערס נארםענמ דיס

 אין זומער אעצטעז מײנערם די גזמעבען
דזשענעראא גרויסען זײמר םון צײם

 אי;• די •ואס י־עס אײכע־ סטרײק.
 דע־ ;עגעבע; p,;,H *אט טעױגיי״צאנא/־

 אין דאיא- טױזענט ״,דאן טי־יגע-כ
 ר• פא• \vv-p גע״אי־פען זי ־אט ׳יד.־

r דיןינע א טי־יגע־ס * r r הוגדערט םון 
 אױף זײ האט װאס דאיא^ טויזעגט

 גע־ צו געהאאפען און געיצטע־־־ט םיס די
כט-ײק. .־עם װי;ען

 א•;־ דע־ חוב א ולדי:1>י זיעען ״טיר
 װאיר־ ;ארכיענט לײדיס .א;אל,יטערד
 סעהרעטעי געזאנט לאט ױניאן׳/ ^ע־ס
 י־אדיסטע;*8א פון ״עטירם א pH ;רין
 לײדיש די ען4װע ;־,טא:״ אי;׳׳ ׳טע;

 גױטי• אדאי* זיך א־נ״עע־ גארטענט
̂ען ׳פדײ;ד אין גען ־ ז׳יע  קױלען די ׳ד

בי• עדעטע די זי*ין ׳לא;ד pc גרעכעד
זײט*, 1דיע

פא- רײדעז iyn vטעי '•:oy דיזע
•nn•J די וױ ניןט י8 א*ן .OOl'VI זיו

ײ1כ די ים ױאר אזוי ]vp:nv3 oiyj
־כײ־ אי;זy־y א װאס y ךילף :,siy i
ריטי־ ק די ן V2VIV3[ אי די האבען י רyט
ריגען יעצט־יאל ־ ד ײ ז pc טע; yu׳
ר^אוקםאכ^- י 1 ױעי־עז אזױ סם־־יײ־ו,
ויסע; ו אין ivi:yiy; ־yrH^oyn און
צו־ :וײיכ^ פרײ דיזען צויטעצען1א י11
ױיי־ען־*גיע־ יג^ ד<:ט c;* יע־ זא;

ר*קא. אכיע י; c :'אן י c :v־

נזיר בײש אײע איפעראנש״- Mf< 1 / 1• • ••׳ די
 צוגעקוטען יעצט איז אמעייהע א*ן

 זי;ט ••אסע־־ס״איט. ל־ יא;עי־*;5י:׳ א
 כמעט זיינען אטערילא פין טױעיען די
 איטי־ פא־ געװארען פא״״-־פא־ט וױ

 6צאחי באנ״ענצכמ א חו״ז — ;דאנטען
 יע- פאר דא קוכיס —־ י־אנד יערען פרן
 יא־ א רײס׳/״ כארט כיין א זוכיער דען

 *ציםעךאײנס, ’׳ײדעגעיפא*״ פון גענ״ג•
 יאסא• א־טיגיאנטסקע כ״ט אמעיאדען

̂אגעז זוכען װאס ז״עירען  דעם אײנעד •פ
 אין זיך ארײגצוכאפעז ,כד צוױיטעז
 ״קװא- גליקליכע די א״דער אםעריקע

 איז יאנד יענעם ארער דעם פדן טא״
פארםיאט.

 לעצטע זײגען ״פיפען 20 ביינאהע
 נעכע און טע; נאנצע געיענען װאר
 אויף װארטענדינ האפען יארקער r: אין

 זײ• א 12 — יפטונדע גליקליכעד דער
 װען — ױגי טען30 םון בײנאכט נער
 אין ארײננעהן ראנען *גױיל װעאען זײ

 פלאץ. א םארכאפען און אײלאנד עלליס
 אנגע- נעװען זײנען יפיפען דיזע אױף

 װאס נפיטות, טויזעגט 16 ארום פאלט
 אין הײמען זײערע פארילאזען האנעז

 געקוסעז זײגען און װעלט אצטעי דער
 טיפענס דעם אדער גליק דאס זוכען

 נאא- דעד אין װעיעז צי ארײנגעי־אזעז
 װאס זי/ פון װיפיעיל לאנד. דענער
 ארױם״ זיך צופאל א צויליב בי״ויז האבעז

 ׳שיף לאננזאסערער א אױוי נעכאפט
 װאר- סאנאטעז איליגען אדעי דאדפעז
 א אויןי עלליס־אײלאגד אין מעגדיג

 נאנצעז אין נאר ײעילעז אדער ם״צענס,
װערען? צוריקנעיטיקט

 טויזענטע די פון לא;ע ביטעדע די
 אי* צורילגעישיקטע אדער סארהאלטעגמ

 דער״ םאל פיאע עוין איז• םיגראנמז^
 פיר געװארצז. באיטריבען און צײלם
 פארהארטעװעט, ביסלאכװײז ווערען
 די״ צו צוגעװאוינט נעזאגט, ײי אדער,

 ברו־ דיזע טראגעדיעס. צאהללאזע זע
 זײן צזי שײנען באשרײנמוגגען טאלע

 װאס ׳־1ילאנ א אין אוםגלױבלץ־ אײנםאר
 געװארען אױםגעבויט אײגענטליך איז
 איפיגראציע. פון אויסנעװאקסען און
ov בולטיער, א םאקט, א אבער איז 

 דיזע מעהר װאס אז פאקט, ברענענדער
 פתנהר אלץ װאקסען, באלגירײנקוננעז

 קאלטבלוטיג מעהר און גליימילטיג
 געזעלמאפטליכע אלגעםײנע דאס װערט

 םון ליידעז און שיסזאל דעם צו פיינונג
 פאר־ קלאפען וואם אוםגליקליכע די

 און םויערען אונזערע אין צוױיפעלם
ארײננעלאזעז. נים דועיעז

 קלײנע ״ די אין סוועט־שעפער
שטעטלאך.

 געצװאוגנען איז ױניאן אונזער װען
 מיט ארויסצוקומען צײט צו צײט םון

i n סטײטמענטס םים אח באשולדינוננ 
נױ אין שטעסלאך קלײנע י1 אין דאס
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Catered as Second Qaac

 זיך האכען קאנעקסישט און חשױחי
ױדןו 1יאה מטליכע לעצםע די אין  נא־ ו

 ׳עעיער, סװעט עקעלהאפטע די וױזעז
i זײנען װאס n  pc אדױסגע־ ױניאן 

 דואבען ׳יארק נױ סון געװארען יבען1ט
 כא־ פילײכט פעגיעען גוטע פילע עס
 ^פראיאגאנדא׳/ יװיאן אלס אכט1ט
 נעמוזט אבער האבען ס־עפטיקע,־ יזע1

 חא״ די װען אױגען די עפענען יט,ב!
 צײ־ י1 אין געלעזען װאך לעצטע :ען

 סזועט יזע1 פון עטליכע אזוי װי טוגגען
 זײנען סיטי דזיעוימי םון באסעס ־צאפ

 אין ט״<; )30 טיט געװארען אפט1בא'צט
 1םא שטיאפען נעלט מיט און רושײל

 אין 1ע1סקול־קינ צו ט’כי1א אמיסגעבען
 אנרע• פילע 1םא און 1הײזע עריװאטע

 גע- םעלטארי י1 פון פאריעצוגגען רע
סװעט״שעיער. װענען זעצע

paa .wee Vmm ,aerns

 סװע- אזעלכע ;עגען געװארען ;עפאכט
 כאצונ איז סיטי דדןזױמי אין טערס

 פעסט־ אזעלכע םערצי; און עטליכע צו
 סײ־ באלאנגען ״פאפקעס דיזע ̂עכער.

 נױ ״אנטלאפענע׳' רי צו סטענטײלס
 זיך טרײען װאס באסעס סקענ 1קע1יא

 םון און ױניאן רעד םון אױסצודרײען
 pא דז״עױתי נױ אין קאנטראל. ױניאן

 יארק גױ ארום 1פלעצע אגדערע אין
 שע«ע,- סװעט אזעי׳נע אויןי זײ ־;פענעז

 ױנ־ און קײרער בא־צעפטינען זײ װאו
 .קליײ אוםערטרענליך פאר מײדלאך ;ע
ייאננע ע,אב1'םיזע און וױידזשעס :ע

 ״פינד ע1זײע pb גמ«ע גאנצע! א סיט
ivddfp פיז װאלדין אט1 סאר i n 

 גצנו• •יוציונג דך האגען פעדצ-ײט״
 כיעעס, 1«יקטלאו מואוױמ דער צו מ?ן
 מיט יזאפיאני א ארגאדדרט האנען וײ
 האבען pH יםאל9י»ו 1דאלא מיליאן 3

ט עי ^  ;עחען ױי אז װעלט דער פאר ע
 אי- יקאנער1אסע פארשירײטען הע^פען
 ערציהוננס״ און ״רעלידע דורך דעאיען

פילמען״.
 צײט 1זמלכע1דע צו איז גדוגע יזע1
 9001כיטע1םא רי אלס כאתאנט אויך

 ״איען״ חנרזז טסטע1אײ;;עיעפא און
 אוא-19 און פאנופעקטשוחןחש ׳שאי״

 ;א״ ט.1סא גסטען1ע םון נאנדיסטען
 ג׳״ױכען ניט 1קײנע זײ װעט טירייה

 מואוױגג- די אין ארײן זײ;ען זײ דאס
עיציוזונכס צויייכ ביזנעס ניקטשור

ען קאפסלײנטס אזעלכע 400 ײג ס 1אדע ז לדונ; לי1על קײן צװעקען. בי

׳פטונדעז.
 יעצט האבען חברה די אז נ״עס, די

 דדעײל, אין טערמינען דױביעע ;עקיאגען
 אר־ די פאי װילקאמען זע־זד זײן װעט

 נױ םון ארבײטער נארמענט גאדזירטע
 דיזע דאס האפען צו איז עס ק.1יא

 אביפעל אפהאלטען װעלען ׳צטיאפען
 צו סקעב־סװעטערס דיזע פון חיטק דעם

 עפע־ צו און ױניאן דער פדן אנטלױפ^
 אויב קאנטרי. י1 אין סװעט־^^פע! :ען

 וױ־ dvo*2 Dyn אדער סyבאס ליאוק
ys; עפענעז lyeyr האנםױי, די זיא 

 אנ־ ׳yiy:yi זײן מוזען דאס װ^ען
^ijyo,:,! טעפיyטיארבי די װאו ׳רly 

iy ^ i און באצאהלפ ריכםי; ינעז1ל 
̂עז ט.sגnבאי־אנ !יכטיג ײעי

 פיקטשורם. םדאדױנג סקעבישע
iy i ״:ײיטאנאא דער פון פרעזיד^ט 

iy איז” אפאסיאײיטאן״ פאוגדערס i 
Bעזי^nפאנו־ ״נײשאנאל דעד פון נט 

yoHT;̂״ אסאסיאײ־שאן׳׳, ערס1טויפעקט

t?:yo iy3 ניט אױך זײ װעט ;i y r r 
^jy: זייגען זײ אז iiy •?פילם־מאנופע 

 גמ״ ױטע1״ די ןyםםyקBב צו ס1טשורע
i’ בלאפ^. זײ װי ׳/1םא n y אײנען 

 ה1חןקא הןם פיט כאקאנט איז װאס
ויס־קא י1 פון ;̂Bיטאליסםישy ארנאני״ 

Dy,VHtען1םא זײ װאס ׳ ט  םאר• ׳^
 גע״ iyM: 1זײע דאס גוט גאנץ יפמײט

Dyrטy׳ ״פובליסיטי נײער א כלויז איז ל 
 Vi fiyp• די זyגיםטlםא צו װי מיסעל

:v] 3 דיiH v w v w iH״iyo און yj־ 
:n y Mi iy .ױניאנס

 באװע- iy״&aiB lyיקאנlyאמ די
 Din lyi^n o;yny; זיך װאלט גונ;

ט גאגיז פ  פילם, די אכטען.1ט1פא ^
ען ס1פואוױ:;־ייקטשו די וךען זי̂י  געו̂ו
iy אופנעהײילר אן ro :y s !אין פאקטא 

 אין םײנונג געזעלשאפטליכע שאםען
 צוריק צײט lyoniy; א פיט אמ^ײלא.

v: נעםאכט איז ^ v] צו זוך1פא א 
 צו אני9?אד גרױסע א ארגאניזירען

 אפ״ זאיען װאס פילמס וצירעז1יא3
 י1 און וועלם, 1כײטצ1א די שפיגלען

yun^MH און ly B 'v rn פון iy i אר־ 
סיםפאבדשעז א פון בײסער

iy3,pi:,'iD װײל11די פונקט.1שטאנ 
 ״y: װאס וױיגיג inyt דערםון נאך איז

i געװ;ט װאלט עס װארען. .ivt א 
 אמערי• yD'n: י1 אז זאך אלטישע1י

 אן jyDHo יעצט זאלען ױגיאנס יואנער
lyנסטy1א אזא שאפען ?וו זוך1פא ז- 

 גישד די ;yoyopna צו אום נאניזאציע
 אפאגאנ•1פ נײע ליכע1געפע און טיגע

yi, פיז שונאיס די װאס i n ײד•1ט 
m' םלאנ^וען באווע;ו:ג ױניאן v

 עקזעקוטױו m דעם פװ איגםםאליחננ
22 לאק. ױניאן דרעסםאכעה פוז גאארד

Act of October

 ipyrpy פונ׳ם זיצונג yלyציyBס א
iy פון ד1באא טױו i דרyס־םאכyױנ־ ר 
 \^־y; האלםעזy:Bא איז 22 לאקאל יאן
pn #12 דינסטאג cyi nwvױני, טען 

 איםט 210 ׳האל ןyטהאװyב אין ,1923
oy iv̂ בײ סטריט, yט5 ^ v אינ־ איז 

ly ען1געװא סטאלירט '1: iy i עקזעקױ 
י11באא טיװ

גע־ האם ראבינאװיץ דזש. ודער1ב
1 D3ycyאיז זיצונג, י ov נ איזyםאכם 

 yאלם די םון קאל״ ״!איל א געװאחגז
ר.nםיטנלי ד1באא עקזעקוםיװ

 ײנגע־1א האט לאמיסע אפיל די
y. אכט1ב i□ איהר פון יכט1בא >lircvy 

 טען9 דעם האטyג האט זי װאס םיטיננ,
iy ױני. i םארהאנדעלט איז יכט1בא 
ז.nגעװא גוטגעדױיםעז און

ov איז .m vw i&f בא* א געװארען 
 סעמבער־מיטינג, אלlyנyג דעם םון יכט1

iy געהאלטען איז װעלכער :8 i t v w w־ 
 א פאר זואס און ױני׳ טען7 דעם שםאנ,

 אכט.1געב האט מיטינג דער יעזולמאטען
i n ג האם יכט1באyלויםyנאכ־ ז8 ̂ט 
o n מ די פאר איז עס װיyםבly1קלא ס 

iy נעװארען געמאכט i דעם םון צװעק 
 צו iy38ic צװײ בליבעזyג זײנען םיטינג

 יגינע־1א דער ,owotnv :האנדלען1םא
 האנדלונג די גוטצוהײסז—םארשלאג לער

 יסצואװײ־1צו באארד V'O'ipvtpv םונ׳ם
in זען n  ,y'VHJi'iyi ס^הנהאלץyש 3
 װאדזלען נײע אז אמענד^נם, אן און
 מד זאילען 1ע1עדטו1־ט1עטע1סעק 1פא

 איז אמענדמענט דער װעךץן. מאכט
 םעמ־ די און געװארען טימט5ryרגyניד

Diyn האבyהאנדלונג י1 גומגעהײסען ז 
באארד. עלזעקומױו nyi פון

 פולם קאמיםעס yנ^יגyבאשט yאל
 לעצטע י1 ײנגעבראכט1א האבעז לאקאל

 פאר אקטיװיטעט זײער פון יכטען1בא
i n !אנ־ האבעז זיי זינט צײט נאנצע 

 םוניןציאני!^ צו לכעyאז אלס זyויבnyנ
 נעגעבען האט באזונדע! קאםיטע 1יעדע

i 1איבע בליק1איבע צען1קו 8 n שוחד 
 בײט,1א lyאנמװא^טליכlםא און רער
עץ.1געװא טתיט1אנפא 1איד. איז װאם

 א&- האם קאםימע םעםבערשיפ די
8 ivnvw אסטיװײ איהר םון יכט1בא 

 איצכר דער pd צײט דער 1םא םעם
 םון אדםיגיסטראציע ארויסגעהענדיגע!

1 o n1 ביז ,1922 ױלי, םען o nםען 
.1923 יתי,

i שון אױפנאבמן די n זיי- םמיקאמ

iy םיז וױ ,y^yi די נעװ^ נמז i לצצ״ 
iyo .אוים׳ן און טעםבעו־שיפ־קאםיטע 

 נע־ זי איז ווענ אננעצײכענםזןז זעלבעז
pn ] v w װײטער״ איהד םגעזעצט1םא 

 יאדד yr*nyrpiD איז מעםיגקײט. דינע
 קאמיטע דער פון ארבײט די איז רען

 שול־ י1 ןyגוטמאכ אין בלויז באיפטאנ^
 הא־ װעלכע םיטגלידער, y^yi8 פיז דען
 פינאג״ מלעכטע הראנתהײט, צוליב בען
y* ען1אומשםענ yלyצי iy iin  i n -עהנ 

 מענליכ־ די oxnv: ניט iy38ni8 ליכע
 אויף םלענט זי דױס; זyצאהל צו קײט

 יגע1ניד פאר ױניאךביכלאך ארויסגעמן
 הא־ לכעyװ אזעלכע׳ צו :ץלר’*":סר'םס

 צאה־ צו מעגליכקײט די געהאט ניט בען
 קא־ י1 האט 1אבע איצט .1םעד. ילעז

 פונקציעם !^מאנםע די אחוץ םיטע
" די אויך *vowo און אױםצונעהמען 

8 lyiyiD'iKלy נײע iyoj8P^B8, וועל־ 
 איהר, צו קומען נליךyזlפע םוזען yכ

וים־1א ניט װערט לyױניאךביכ קײז און
i n  iy i,,o iPiyiyi איז א&ליקאגם

ly ניט יהער1פ j'^ iy 1פא iy i  iy i־ 
 איהר געקראגען ארן קאמיטע םאנםע!

״ צרפטיםונג ™lynuyH םאר ען1ווע צו 
iy אין מיטגליד א i .קא״ י1 ױניאן 

 די אנבאמו־אכט איז גענומעז האט מיטע
in' פיז ןnטענrאום y בא״ אפליקאנט 
 זײגען.אתיס״ מניאךביכלאןי און 1ע1זונ

V2vm\ 1זעה צו גצװארען Vvovn 
 סא־ די זיר האט ספעציעל ײזען.1פ

 \ועלכע.זײנען די, סימ כענטylyג מיטע
 ארײננעי־ זײ און לאנד, איז לאננ ניט

 קליײ i.iyi םאר ױניאן דער אין גוסעז
אײנטריםס־נעל!. נע

y א 1זעה iy w י1 האט ארבײט 
 פון 1בײטע1א די מיט o$nvi קאמימע

y וועלכע ױניאן־שעפער, נײע י1 j" i| 
 דעם פון משף אין געװארען ט1גאניזי1א
ײס.1םט אלlנעyנ זyצטyל

 דער פון באגריף א inya צו כדי
 ‘א*־ האט קאםיםע די אט װאס ארבײט,
n די דינען ייעלעז געטאז׳ iy ^ 8 t צי׳ 

:1םע
 םוניד צו אנגעםאנגעז האט זי זינט

 םיר ארום לעדיגט1ע זי האט ען1ציאני
 זיײ 3104 וועלכע םון קײםעט׳ טױזענד

 ױניאד אתיסגעבעז אין באשטאנען גען
ביכלאך.
 וואם *ד,5ױניאדביכ 3104 די םאר

ה»ם ארױסמממאז. האט קאםיםע די

m  m*mil t

F )n ,friHD m n n y i ר״זצן•: •ft 
eo ״ #0 ניו סצנט מו י ו

v r 'i  fptro i r n p  nױו ן  ihc ני
V• יטסג*לט.1איעט  ofn o n  nnn 

WHp^iH i n אײגצאחיצן נצדאדפמ b 
ר ת e 20 דאילאר io י n  pe דאלאר־

ijr i f t ’h opvo חאט ffif-fpfirp ii 
, ןיין י כן דני די ױ

pi 1םא נאצאחלס חןוכען וחנאכצ 
 ,1דאי* 60 און 56 ,50 ,46 ,40 ניכליך

מ*!, אוצלכע גצװצן ?ײמן m ארני hס 
i שאדין גצסאן ראנצן וןאנדלומען n 

 1איח אן זיןי חאנצן די אײחד ױדאן
מינ נ^׳יפיל צוס אננ^לאסצן. •9, 

 אינ- m איז כײס1א9ג חאכצן װעצכע
jy רוסטריע in r ען1יאח און pH 

iv i צו נױטיג 1פא געפונען דט inyn 
in ^ ;^ o * j9 ,Jii ; ,חא- וחולכ* אזצלכצ 

 19אונו צו כ^יאנגט אײנסאל שױן נצן
n בײ זײנען און אמאגלזאציע « B״n״ 

i טנ jm ôחר פון ונח^טצן IfifH א ijH, 
 \חר קאריארײשאן־שצפצ!, עםעגעגדיג

 pH װ,/ א?, א. יקסארס1קאגס דענדיג
 פאר- סתס חאכצן nMm אזציכצ, אױןי

jyoyi, צו ױניאן, א 9י איו עס אז 
 אױפ- וזאכען ן1א כאלאנמז, וײ װעלכע!
 ס*ט אט דמס. וואחי^ן צו נמחורט
 קאמיטצ, n האט עלעםענטען אזעלכע

 סנחר נעהאנ^ט זעהן, צו ph עס וױ
.m שסר
 pc 60 גצרעכענט ם׳חאט װעמען י,1
D;yD ױגיאד א 1םא 1דאלא 16 ביו 

f iv n וועלכע אזעצכע, געווען זײנצן 
iyc8n םון טראנססעמפ גצחאט n n iH 

 אינטעמעשאנאי, iyniH פון לאלאלס
 א־1פ םון כיכלאף נמבראכט האכען 1ע1א
Dעסיאנyלy אין אפא1»ײ םרן פאראיעען 

yiyi;K ; 9יבעמעקומענ1ניײא
 גיײ פין ר9כײט1א און אימיגראנטמן

iyטlארגאניױ « y r  y.
 אױף איו װאס כאשלוס, דפם לױט

iy i ^לאנווענשאזיפח לעצט iy i אינ״ 
 װערט געװאח, אנגענומעז געשאנאל1טע

i יג1שול איז װאס אײנער, יעדעד iy o 
 אויטאםאטיש דױס, |yoHJ8̂ 9 װי

ס^  די אט ױניאן. דען פון אױפג^א
 T? וזאבען ער1י4סיטגי אמיסגעפאלענע

in םוזטyג iyn צו iy i אנ• און קאמיטע 
vzv3\ 1 װאס םאר אותאכען" ly c fi 
 גצצאהלט ניט צײט לאנגע! אזא סאר
 ניט זיף האבען װאס י1 דױס. קײן

 ײק1נמנ^אל-סט oyi אין באטײל^ט
 בא־ םט1גמדא האכען וױנטער לעצטען
געװען. !עמאלט זײנען ?ײ װאו וױיז^

 אור• אנגצגעכע רי וואו םאלען, אין
̂ לענדyטrנnיlDצו pniy; זײנען זאיען

1 ;y28iבאט יy lפענדy די אגצן1נעק 
 שול־ yiy’'i אפצוצאהלען •רױוילעניצ

 װע־ םט1באדא זײ ןyהאב נים אז ;דען
ױניאדםעסכ^ס. גײע רעז

yיאה מיט lדי האט יק1צ,י ן m o• 
 אײנ־ גלויז טyנעםיט yיטDיפ־קאcnyג

 סיןlyט דיזען װאכען. צוױי אין םאל
 נע־ בלויז ניט סאמיטע די האם אבצר
ונבען האט  1נא װאף־, אץ סאל צװײ ז̂י

 האט ײק1גענעראל־סם דעם נאף באלד
 טאג ימדעז כמעם זי^וגגעז D8iy: זי

 סיטאנ־ י1 תקי אויף טײלסאל און
 m פון מיטגליד^ די ותגן שטונד^.
 לyביס א געהאט נאר האבען קאםיטע

 אפיס אין נעסוםען זײ זײנען צײט ײע1ם
 אזוי אויפג^ומען און ױניאן m פון
 :•Vo נאר איז ov װיפיל ,״oyo’,p״ פיל
געוײנן. ליך

iy צו ןyנyפל אמאל i קאםיטצ ip־
V מאכען גוט ט׳זאל lyםיטגליד מען "i• 
y i .1מעה זאף אזא איז הײנט שולחח 

 אגק-1ק םון םאלען אין iyi''D ניטא,
 זײגען yעפענ^lבאט די װען הײט
ײס.1םט אין jyny: צײט א פאר

 האטyכ אױף זיף האט yקאמיט די
 ־yפ^אבל פאלנענדע די טיט זyנyרעכ צו

jyo : ^ניײארי־ זײ װאס דעם אויס
 ןyהאב אנטען1אימיג yנyקומyבערג

 אינדוס־ 1אונ?ע אין ײנגעשטראמט1א
v̂ זyהאב טריע  ̂ ,]w h oלy :''i vo| גע־ 
 ן,yםאכ ע1אנדע בײ טיגטDyבא^ װען
ד;1ט אונזע! iy:iy^ fyouy( זיף  א ײ

 ?־yp ,iy,nc אטצ1הײ1פא צאהל נרויםע
vo ^דרע״ בײ נעארבײט אמאל האנ 

ovo, צוכיקנ זיינעןpyומyבײטען1א ן 
o צוליב n, וואס "?ip:yo y iy זײנען 

 •yn ניט און אנפ,1ק 1ע1א בײטסלאז1א
 וחגמען קאנםראקםארם, געוועזענע ניג
ov ביזנ איז נעגאנגעז ניט איזyהא• ס׳ 
 און lyo^rw טlהypyגpצורי זיף כען

.iy&yi? די אנגעםילט
־3 רי אז האםט, די "2*ov~
 א ווערען װעט ״א1בױ 1לײבא״ yלירט

 אינדוס־ אונזער אין 1פאהטא װיכטינער
" די אז און ׳יע1ט :’*v m w v n n 'i 

 םאנאנד^מעשמןט |y^jm איםיט־אנט^
yiyii; װאו שעפער, םארשיי^נע אין 

בילינע!. םאר זyארבײט ניט וחגלען זײ
̂ארמז ויאך.) ?ומעגדע עצוגג(

ט ם י ױ ר ו ז װ ז #א . א
̂ינט די •וייצו : ם*ינם «ױ םריכמלינמ רי םעז “ײצי זז <מי ?feany am גמגרינ» זיזי ה*נעז ײאם םאבסג״נז «יר די rvn tiflaooo ססעגדס מד ח»ם yo'tMP דיסמריבױמאו דזסי

jno^oe גמרקײ j i i j a o  t r j f o n  ,4U73
ts דײםיילאנד mr«oo עםםרײר JM וננסרז* 

000 44 ^ אי םו  װײסם דארארו 1909 לי
 *װיה נןחו ויאם ססכ»הס את םוז »ז איהר
ץ םים׳ז  מי ם«ב«ה בעמןרזןר קײו ניםא איז רז
v מםינס מאס סאבאק ר9םערלי? דעי t איז

כאארה ןןקמקזטץן דעם פו מיטיננ א
26לאקאל .

8
n ין חןדאאר« iW 'M M• »ון «י«ו» 
0 ד׳ןס f׳ivsiw נ**רד lie ייריס דןר) 

יו׳י 26 יינ׳סז װײסטמונןרם
o n  jjnftiw  i t tn n n מס׳ון

o 6 *ונט«ר nיײ«, 0ר0ר שון «ר«יץ 
f t«״epti itrun t iw ורנײ«ד» 

r פיו t l6  to m  63 ,into •ftri n
m «״ »ון סטריס, m  r v ^ s s  W W 

o ri וריװס® אונמר ין6 אורטײא 
ר נפ«טרפפט די ה#ט וחנאנ׳נ ט«, « 

1SS T *רנײימן St jut MO נ־ט SS‘ 
n n ״ן נט^ג^ט «ון ? m m pt •<#*נ 
ארנייט. #װ׳נרט״ם ם»ר נו;נ

f* m יי m m  twen in o e ^ M
ftan״f יײ m M\tvt) fW, ו;ט«ר«

art סון רמפ ig r  orm rrm  e n-
r> rv*  *ig• M |1M igo irrc ארנײט׳ןר 

im׳gagn >5f| א («ח«ט g f f fm i״-j
DgDmga o אויוי םיוס n װי rig׳ Dm

g •gr im mרנײJfB,ר ifgו ׳» ijgfl* 
m גינ«ן זיי לען.  o'] m  o n  fg 
 ״f דיט, זײ«ר פון T>gmg ותו

immirnige )׳« pm כ«- זיר *ו?ו:פט 
 וױ המנדי׳ען «וו און «ױפיהרען8»וי ס?ר
 יױ א*נ«מענע:ע דגמ, פיזר ««סס «ס

ניטן״לייט,
 נ«- ;vzn ׳!!Dig^vig רי פון ;ףים
 ט״נ«ן זײ *ז איינדרוק, דעס ס*כט

 »וז ז*;ען זיי ogn ,om עמסט װירהאיר
 נייד דארוס egn נ»ו«רד ע?זעפוטױו דער

 פאר״ ןןfDgיrgכ awgiga פורמר »
 אננא־ ogn ׳*סראוי. דיער • סאענערען

 ראנדי׳וננ זיין »יו זאקסטעז om ננטgי
 כיי אויפםיהרוננ זיין אױן־ װי ׳טא•, אין

 -py דעם נײ און סאסיטע נרױוענס דער
 א פון געװ׳ון דזװננ נאארר זעקוםיװ

 עק״ דעד כאראקס׳נר. ^װײםעלחאפטען
 |yogsK^3 דארזס האט mggD זעחוטיױ

 דער פון נאטיום oyp יעזm^נ «י נ׳ס
קאסיטע. נרױוענס
 וםv אינערנעגאננען נתן א־ז ראן

 ‘ivii’vi גיידשאחננדינטע א<פ ערי׳יידינען
n םון טען m m ’rmcm עזיעקוטױו ן

רנ*ו און נאאיד,  אינ׳נמע״ םען איו דן
״ om jm’>geoJ’M on נאנגזן ;py oy- 

 ניי״עדװעהי׳ם? די אין באארד זעקוםױו
באאמגת.
 ניי״ די א׳נסטאאיר^ פון ננוד דער

 imgvFJ איכעתעמבאן איז ערװעה<פמ
^ «ו ו ר Bim■ זינסאן, ב ’im אינ״ פון 

מר אינטעתײאאנאי, זער «י  נע־ איז וו
 נעיענענהײט. ריטד־ «ו נעװאחנן אאדעז

תר  אייג* אן גמהאיטא! האם זינסטן נרו
 האט ץר ײעיכער אין mm דרוקסםואמ
 באארד *סזעסוטױו נײעס om אננעװיזען

 ;ע־ האט ער װאס אויסגאמ, נרויםע זיין
 םאר־ די אינערנעמנדינ ויר, אויוי נוםען

 האט אױך יאהאל. אוגזמר םון וואאטוננ
 דאר• זײ אזױ וױ ווענ om אננעװיז«ז ער

 װעל־ סעטארען, די און פיתחנז זיר םען
״ כע  דורכ* אום אגומנדען גיזען װעלזן ז

 ארםאאנרײו, םיסיאן זײער צופיהרען
 !/(,•זר געװען איז mm זינםאנ׳ם ברוד¥ר

 איז און נטסה, םים טול און נאאערעגד
yt^ פון גאװארעז אויפנע;ונמנן הארצינ 

»נװע?¥נרע. אלע
)yjgnpyj חאט וינםאן נרורער נאר

 פאר־ רyד זינןרט, נענאסן ײארט ראם
 םון ארנײט¥ר אידיאת די םון ׳טגתהער

 אונזער iv נאסוםען איז יועלמר פוילען,
 נרודער סיט (gogm באטרר עקזעסוםיװ

זינםאן.
 אז ,o-\v^v האט זיבערט נענאםע

־ע־דענע די כאזוכען אין םיסיטז זיין  ם̂י
 «ו ער׳פםענם, איז אמעײסע אין ױניאנס

 ,םערעם״־סאנד רעם םאר נעילט ןyש»ם
 חינע די באתטנטסאכ^ צו צײייטענס, און

 אהטי־ און צוטטאנר Dm םיט ארבײטער
 בא־ ארב־יטיער אידיטער רער םון וױטעט
 באקאנט זייענדינ ■ויאצן. אין װענוננ

 צו־ םינאנציעאען ניצרנינסטינען om םיט
 ערדוארטעט לאקאל אונוער סון שםאנר

 בײ־ פינאנציעל¥ קײן אונז םון נים ער
 די אױםנײעז אבער ותט ער שםײערוננ,

 רyרטyװ •אר א זאנען *ו נעאענענהיים
 פוײ איז ארבייםעו־נאווןנומ חןר ווענען

 אינהאצטס־ נעווזן אױ mm וייז אען.
 אויפנע־ איז און אײנררוקסםול און רייך

 נה״םyרירDצו נרױם פיט נעווארען נופען
אנײעזענ/־ע אלע םון

ד־yר נײדע נאראנהם נממרםאן רער
 װאס ,nynyn װערטפולע זייערע שאר נער
 װערמ נאכרעם און געהאאטען, האכעז «ײ

 רענױ און רולס א םאר ײאהל אוישנענומען
 oy אויםנאבע װעםעם קטסיםע, ליישאנס

 כ«שטיםטען א אויםךוארב״טען איז
 בא־ עקזעק־ט־װ nm אזי' וױ ■ראגראם

 אין ארב״ם. זײן סים אננעהן זאל ארד
 דארא ערומהלט װערט האסיגמ דער
װאר־ ראוז און '*גאווסק־ ■וירל לײס
X ’O

נ?׳*י*םען. זיזװננ די ווערט דערםים

 om פין ט־טג-ד א )p־j4gpo פ*ד
fp«׳ivoiM ,נןןארד egn ׳פוין דיגס om 

 rtyp• אידוד צו ep׳r ט׳ןרסץ, צװייסאן
u ra rag  n m,) א־ו׳ר א-חאנא איס 

i <m ’i ttrtrn  r M i v a te m s9HMiii 
r» W >1 ג׳זצוואונגאן W li i| איחר ■to irmfo■ ייw ionim rmein*

om o-o iw u טי*סס«ן .im rnga 
סא• איו רוי• י1 סד״  rt*«fg י

 ,ot’tMvtoitPti >flg» א אר״ן נראנגט
mm a rm( און דיספיס׳רס גד׳נדי־ר 

g׳«(.W J j
סטאר• א פאר <ngn •ןי סוסט 0«

ivo סאר «א| ip m t o n די אין נןארד 
tin'wiMO »די און ?אריט׳נט, ׳*ט׳»דיג

im m  m irage יוי׳וחלט*: 
igoiyro לאס פאר ogjgo ױני 

.g v ig r  gpyo
ngj'o און vo‘Ogp O'tif — •ס״ד 
ד gnyo און ,4פאיס־ g«g גראסכמז, ״  װ

P׳/• ’D.
oyoנy9 נר־מאנס און •’רש*p׳vo 
M ראיז o w n  ’]vt ,mMV*,, איידא 

 נא־ nnyo און פ׳אס־פ אי־דא וױינשטאט,
סא^.

”gjgy און ארנאג־ז״׳א^ Pinv־׳ gp- 
9'0» — tigi ,זואיט־ס voרg i’ig r  g 

giyo ,װ״דאט״ן jyc< רytg4נטg און 
gngT .י״ס

 י״כאר און טרייד oyi צו «נאט־ן4דא
 יייט gיgד װארט־ס, tigi — ?אונסיל

^אוידא אײדא איז
lyD די צו דע־יענאטעי tg ^ yn y j — 

jgoagp^mp oTTgyo, פ״נ״ סאפ׳ע 
nm און .gp’ig r  gP’-g

 v• טי״ד װ־מוס די צו ענאט¥ן4דע
J־g( ]'ל — gnyo ,!3 װ״נשטיי”]’ yn 

goog.;־i; סיידי און P:״
שאפ- א״דא — VD־ogp הױז *,־;'ס־

* ר
 y:yn׳yngc imijyjD’ig imm עס

 דע״ o4m;gnyj װעיט oy און ,װשר׳פסאז
רינער.

o;*g nm׳u״ ;g ;gr> אוידיטאר 
d p t ז *ושריפט א צו י  ער ױעינען י
 riggo yi’oipvipv lytaig, וױסאן ל$ןס

 -ynpyo oyn אונימרזוכט ogn iy אז
o'nyo און ניכער ogn איעס y:ieyj| אין 

g troops.רתונג nyn ט צושריפט  װןי
iv רזר און נוגאאמייסען, 'y ’V W B •כא 

 םי־ רער «ו אינאמענענןן וו¥רט ריכט
ס^מיטצ• נאנץ

נארירט^ ז¥רטיאױסג« יוערען עס
 יוערט oy און קאנדםיעס y;jn׳r־gc פון

w i n  elnm np i
 nyoynpyo דעי דא:ט שאוס «ום

 באסרד ע?זעמוט־זו oyn אויפסער?זאם
 om סיז כאזוך זיכערס׳ס room װענאן

 איז nyoynpyo דער סיםינג. םארינעז
 אױןי אכטענדיג דט ogn טייניננ חןר סיט

ny o'] ogn onyrr yogw  ogn ,om• 
”i װארםעם P א־נזע־ םון כיישטייערוננ 

 סננאטראכם אין נעסענדינ ארn לסססל,
 njgo״״opnyo״ om סי! װינטי;?ייט די

 ל’ס נײציטראנען סליכט אונזער עס איו
 אומ׳ןוםקנדעז. אונזערע רgנ אויט װיינינ

o'nyompyo om ווערט חןיאטענדאצ־ע 
 ניי• באשיאסען וחזרט oy און אננענוכמן

o riy״ynyפאר ער4רא 16 ׳ oyn ״ניע־ 
mם״־gD.נד

onm־o נעיעאאסען. דיצוננ די •ועיט

 נןך אונעהאלםען איז זיצוננ דריטע א
 om אוןםער יתי טעזom 19 װארעז
r ’ngD ׳״*■ סעיא םון’gn.
nm לאזם ?אונם-ל דעםענס ליינאר 

 gn- זיי אז צושריפט, א אין װיסען, אונז
אץ נעידער זאמל׳זן זװ כאשיאסעז מן

y ׳1 t i r 111(די אין און t t t t די me 
om 11• i |1# פאײויי׳ אין r i  nrn י׳טאן  njg# א ׳אדיס *י r on 0'י ױי/

irooiguga om jio m o s  n •״פריטי 
ײ r. 1 ״OD’<grn>’fc נ im” *אר•

 »f imgf דיי fg ,fug |i• דארוס א««ו4
מו o*eg ifאמ נאיולי f א סאר egf* 

i42'0״ f v »  fg r ig  |ig (|gr*g0 
o tri'OPM m י׳וו rfjig  im m gM 'ig•

w r »  nm^i׳oMi-rm t in  i<g |»»nj• 
מן. ngjsij enmi jjgrtg• n׳f יזו r**׳

 אפנעסאלטען איז זיזוננ צווייטמ א
 om אונמןר ױני, טעןom 6 נעװ^רען
rn g o [א־ים. רארא םו

t r m  tn  
i r a r e s
Iff Jig If

irifrs
oi-ggfn  i f f

fS3  onfn 01 fig ,ffo 
if  |ff*n |fsfJ׳trn g 

,rigga
fid >gpgs די t i n  i¥ ’)rrm tM 

rn• טי־סטטאנ׳ד•, |1א e if  g if  t i r o 
JmיJי>א iדיm niP9 h i m  J׳mgfa M 

f fa  jjuem f nm a״frn < rjr nf, 
ngs tjm ggif ,*ijgV’g fggfoo• אין

j r  ifo29 om ,now iwip-׳ nm *«
 gnfn of fgf ffo״nfjou onfn ׳סריסס

fi• ijfflfsvga fg*ogp g s»fifm f
fig igoogfTin nmns די nfgsftiv 

g.׳g fig ,pongjg׳ •ו׳רי rtg g  gT
nm ״ײאיאס״ oign 1את f f r i i, איז

f fa אז ציטליפט, י  h v 'm״m r סאר״ 
no ,rprvov. ׳]‘t i n i l  T f Ofii PM 

Jgo im r 426 אפיס י1ו" א׳ו •moot
ffOfff»Mg Ofii ny 1װא
ן1א 2

onoo oy׳
i«  12 ifgMif nm^JO‘0 n ffjig _ 

fg״m>fn ,nfj |«נױסי om I'g T f 
ogn און og'gfi* om fie fDVn,׳♦ ״» 

Ifoya ,אויר lfO'11 fftgn imgf TO fg
,om I f J n  nm’f'JO'O prpmn

im n  ov אױף mn>g iffmyjngo 
 04mjgny> onyif oy fig צישריפטען

״.f װעגען
oif טאכט שליס nyompyo nyn 

ogfpnyot'ig אױוי ogn ,oinrgo om 
ײ imgnyj ifouyjjg איז  lfgff> om נ

n נאראטומ  om fio*׳ipffPf ngnyjf* 
o׳nyaw fit nnggo n אינטערנײטאנסל 

 סאר־ דר oyii 22 >gpgn װעלכעו יױט
eo igpgn Jig סיט שרעלצען  23 >gpgn 

 אדי• Ofii 89 *gpgn |1א gpgn> 36 ריט
ifogfif nffjg י טלס נעמעהן j די סיט 

jg f om npoJig fvngpgn yrnyo'g* 
oj'grtn onyjgopigip n סר*ל  fie 

 fg ,fg of״n npoynpyo nyn נאארר.
fg?• nyrn װעט ogp V” ) fpenonng- 

89 *igpgn pg ogii D'onyn o f’fg•?•? 
T נעפינען f א gfי1י n״fa  onyogoeo 

 ,onpom# װײסט צאחי א eo יא?אי איז
רgooo«n nm װי אװי  gpg> 26< מ

onyif ניס lfo ijy jJ” ng א,) pigpp om* 
D i'g rn  nyogo ייר שטעלם n  nm’n

n אזױ ױ1 םראנע  fynyn װײסט npgyr 
 י׳ד אין opoo uni ווערען, קאנט־אלירט

im סרנײימז שאי nm'^onj די פון 
 nrnj g ■fgj* ^9 און 60 ,28 ס4אקא4

 » fpognrgo װעלט jjiogngo יינער
jv p t א D'Dg pgnyjfrn fg  yonsgp 

yo-ogp די ,om fyjyn זיר אנצוסושנעז
 יא• «ױרל שאפירא, סערא jio באשםעהט

poiigj’ שס«ירא. איידא און
ounm לי יתרט .fpognryj ; j i f f 

pyo. חזױיק<ןבס«ן פ׳ימרלס
=-־ =----- a g n — e a t t a a g g s

 גע• ה^כען ש?ן»ער אײזען 70
 אץ װניאן; דער מיט סעטעלט

נ#ר מען סטױיקט. 145
 אײזצד אין ײס1סט ײאך yo^iy די

iy *y r כעלי- 70 או געכראכם, האט 
 יוגיאן m מיט סצטיען זאיען הבתים

 ױגיאן-?אנדישאנס, ילע נאכגצכמנדמ
i n או־נײנתר אײזען די פון ײס1סט 
trw איז iy j tsinvy^v ס^נ״ יעצטען 

 n אכמר נאך זײנען סםײי? אין טאג.
מ שעפער, 145 חד  םאראײנמט זײנצן ו
 opovpno. װאס אסאסיאײשאז, אן אין
i ױניאן, די n ?ורצדט סטרײ y«a״ 

 PD נסיצ1פא ̂?ם1דיסט תם םון ט1םיה
 יאדס נױ פון יאקאיס ארנײסצד אײזען די

pn דדפױדזי. נױ

? עקס־לאקם איז זזאס
 סץ ערסינדוננען װיכטיגםמע די סון אײנע איז עקם־לאקם

 נדטאקאלאד־קענדי, g איז דאס וױסענשאסנז. טעדיצינישער דער
 פון סיאץ דעם סארנעהםם אץ מאנען דעם תזנדלירט וועלכעם

 לאקחןץ כיםער־וואםער, תכארכער, ביטער־זאיץ, קמםטמר־איל,
 »נ- פילע נאך ארן •יללען, געסארבםע אדער באדדקערטע סאודער,

 ם«ן, יעדער װעלכע פאר אספיהר־םיטלען אלם־םמדישע חןרע
a# סרױ n אסערעקען. זיך פלעגען קינד

 מך איז עס תרך. און דורך טשאקאלאד « איז ןןקם־לאקס
 אלע גענעז נאטירליך און נעלאסען ווירקם און םעם אק שםא?

קרעםיסעז. ןךזןר שםערגען אהן טאנען-סארשםאסדננ, ®דן פארםעז

אײך. איבערזייעם אץ הײנם באקם א םרײעם
דרטנ־סםארס. אלא אין באקם, א .660 און 25 ,10
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6 yamנאנאז הי ד «סירזנגעז 
66 לאקאל m ןןמנראידער

עסםעגפעלד. ,0 סולןכ פיז
״X; ■־*'ir זנדי־צע־;׳«רע

 im ר^יוטען צװ״ yo/y'־ די ס*ר
w im ♦עדובטר* m גע״ •סרס^דוט 

p* oy ,|yn #דשט p«p ,דער- ארנ״ט 
 יױ ײיגזער pH D*woyp ד» p* ס*ר

*iin fiiw  PsytyiiM* ©jypyy* w. די 
iy©y© jyiyn jy i r r o נמוונס״

i n  p* לעypvר t״iv2#fl p אוגזע־
onysoy^ n װ״ז oyi jy ס״י r i^ n e 

t r *  opiypi** f y r r v״iy .ױד*ן
9«n  1J0W1V i«r׳ -r  iy i  ,rVnPgJ 

 אינחןר נאוך צו, דט p;ityj p«p ני#ן
oy otyn דסרפען pn ,םאריןע״ט

 pc צ״ט דער p* דינען נץמנוןרס די
yp ,©flpnio W ניזי M; ארכײט 

O^myiif, און yo\ צ״ט ?^טען ח*ט
m  — ,jy»*TVM oyp* o n זיי רעז

ניײכדיטידז״ט ו״וור סוןרדעגלען ט״צ ד,ב דעף ןי|י ̂ןיװי דער ,ןן
0 i n  pH iy  דאך ראובען צ״ט pyf׳2#
*oiyopyp yiyrn ט* צ״ט, סיייל סזױ 

 ריטיננעז, די צו דט ״r ivoip װ#ס ססר
dim יוג- כייט פוןראינטערעסירען צו ?ץי 

yfט* ר ״ רנ  קשיא א yp#o כיײכט י
 כאאני־ רי זיך ״ז*אען *•?: תירוץ רyד

ly n n ilM  vo א״געגע דיעיע yp"!• ..
pc v iim v i כייר וױ^ען כאאמטע 

*  ה#ט י״אקאי אונוער ד#ס ,jyoongo י
^yoyy נײע פאר װאהיען געהאט װ*ו 

iytn# pM yoo9U0 דריניסטראציע# 
o n פ#י- דעם םון נישטעהט איצטער 

in iy j ̂וביןיל ,פריעדמאן, יל. ז. :•עו-ז
 ■רעד״ װ״ס ,po^ro ס. ;•רעזיחמס

;סעלרטרעזשורער ,yoy’i*4 נ ;חמט
P. ,י*נסשיאס• ipyo-.pn. ; כי. כי*קס 

Wojyoy,האטטאב, י. ; סענעדזשער ־ 
y)• oy;po^  ק. און םעגקין יאחאנא ;

^ א ו  סארד* רעפפעל, ס. טראסטיס; ו
p ;yn דםס. עט•
 פון כא״עטע^ט נ^ארד וטיװpyipy די

y» njy^^® n;^רזyז :
0. O'fwijy, .אוי רyכער;- / ^רבאך 

 כי. גערבער, מ. ,nruyoyn ,0 שסײ[,
 ס. האאיערן, ס. ר̂זyחאיל• ג. חאיזונס?/

nי מ סאסק^וױץ, yי. זאילץ, י. #רמ•ן 
■וגדפאאסק/ אכ. און טראסטסאן

oy ̂ופנונג, אונוער איז  נײע די אז ה
jnvDipyipy דער נ#ך גלײר זיך וחום 

 וױכ- םיילע די ילעזען נעמען אעסמ^לירונג
פאור. אונו ׳מטעהן וועילכע סרטגען, סיגא

 פיילע. םאראן זײנען ■ראכלעמען און
*p w atn ו י  קאססיץ. א ד* אונז בײ י

 ז#־ iv*vv אונזערע אז ®רװארםען, סיר
 יױ םען4 נאכ׳ז ארבײטען אנםאמען ^ון
 צו םארכארײטונגען מאכען סיר און לי

v n m v iגרויסען א מיט סיזאן דעם ן 
 זײנען עס אמאניזא^אנס־©אמ»ײז.

 נאך זײגמן ויעאכע ^yoyr פי^נ סאראן
 סאכט דאס און קאנטראיל װדאן רyאױס
 ״שוין די אויפצוהאלטען עוחןר זעהד אונז

 אונזערע איז םארעכסערמנען געוואונענע
ziyoyr יד דער צװימען ?אנקורעמ די 

ir3 זעדזר איז שע«ער ױניאון דט און 
גרױס.

 יױ דעם צוױעען איז םעיע םיאע אץ
 אונםער־ אן מאי ײנייז ניט און נייז
 אר־ די װ*ו/ א דאילאר 20 אין עיד

 נינדױניאז די אין ױינעז כײםסעםוגדען
 אונ־ וועחרענד און לענגער, סי< מעסער

nyr םנל^ר  סאר באןנןולט קריגען סי
10 n ^ y ty a ניט־ די **ויזנז טובים, ױם 

 םעילע y^D איז גאתיט״ יוניאן
 f̂ףyה א און ״טײם ניט אסיאו זײ צאאען

 נימט עוין חאט oy ^וחנרטײנ^ סאר
 שע־ ױניאן ניט אץ ?yoinoya אײנבמוי

 םירםyאײננ זזאכמז oyoi^o די אז יאד,
 וועלכעז םון איבעא אז מטיידארכײט,

ון אמזזןר  זײם באםרײט זיך האט ױנ̂י
1016.

yo| די אז זינעז, אין חאכ®? מוז 
 זא־ ײעז קאמיײז. א איו זאר מוחןרס^

o ניגלרבגעז אי? oy נאר n •סטא־ צו שא 
»iy, צו ארב״טער די צזאםןן צד איו 

lyp'^oo איז '■iyoyp דא שא■. דעם 
 די נעװײנאיך, ארגאנײז®!^ די האכ^

 איז םאל רyאונז איז ארבײט. מוחורסט®
 װי גאײד נויטע. ניט דורכאױס דאם

^oya וחנרס שאס א  באס דער מוז ^
 ער שנ^ןהט זאנסט װײצ .iJ^oyo גאײד

 זיײ y^o נור נים םארליחגז it געםאר אין
m ,דעם אויך םארלירם נור פאסםאםערס 

ט נאנמן ארבײםזןר. מ
 מען \vp ווײסם, איחר וױ אתז. ניי
 וחד נימט מלאכח בעא חײז נאכט איבער

t» y i oy .\vi מען ביז יארעז םיאע 
o n  |yp פאר jyny^y. א־ חןרפאר• 

 באס א אז אונז, בײ מנאטעז yp*o סידט
o נאד fy^oyo it אנטזאנ^ זיד ?אא n 
 אחנז.1נ^ גאסטאיט איז owp דער וױ
 ארנאניזא- די איז הינדכם דיזעז אין

 װי ny:^D3:' אתז כײ ןױאגס-ארביים
ײניאננ^ אנדארא ודן

אנדזד םאראז אתז בײ איי רעדטאר
n ,״א^ס מז, ?אנט וי1 ^חנוײנקײטאז

״.oyj,,i׳־ נײ ;יטא איז א״געס א*;
 אי- אן אינז יווכיט גײגג אזױ נ״צט

 דער טען.,!,,, ,כי וױ יעא« א *ױעטעי־ען
yיv4♦כyיע•י*; ױדאן ניט די אין נטyאיז ר 

 yovsy^; אנטי׳ײניאן אן פײהטע;ס
 עי׳טערע פון רyאד נא״^טעלט יכערyװ

 דך ״*־רעחען װע^כע |,y*nt אט^״ײןאגעד
 פאר׳ן וױ טעדזר ױניאן װארט דעם שאר

 טיט טאן צו האנען טיר אדעד ט״װעי/
 אירײטאדס, ;עכאקענע ,;י און *עמעיכ

 אנדער אן אין אז טורא, ד׳אכען װעי״כע
ארכײטען. קענען טי: זײ װעיען פייא״ו

 װעי־כע צװעריגיױיטען,‘ ן£יאי זיי׳גען אב ו
 אניטטי-ענ־ אויסעמעוױינײכע פאדערען

איכע־צוקיטען. ;לבכ
••

עטברױ־ ין1טא*י אויסעד איז אונז נײ
 אין האנד־עטברויד^־י. פאלאן אױךי יע״י

 כא; צו הײ;ט דינען אינדוסטרי דיזער
 אר* טויזענד 10 ערך אן כא־טעפטינט

 ״טױן דינען סארזוכען אײגיגע :ײטער.
 ארנאגיזירען, צו זײ געװארען געטאכט

 יעצ־ ע־פאי־נ. אהן םאדױיסיג אבער
 ׳עטארק איגדוסטרי דיזע דך האט ׳טע;ס

 א כיאא א װאס װערט און ענטוױקעיט
 ארניײ די אויב קאגקורעדן. ;;טאיקעיע‘

 אונארגאניזירט כאײכן וױיטער זאיען טער
 געםאי א װערען צײט דער מיט ױי װעיען

ױניאז. אונזער פון עקדסטענץ דער סאר
 דעס װעגען האט קאנװענ^אן אעצטע די

 דדינט ביז אבער רעזאלוציע, א אנגענוסען
 או:־ נעװארען. נעטאן ניט גאר נאך איז
 דארםען זיך װעט עקזעקוטיװע נײע זער

״ ^iyp©ti03 די םון לאגע דער אין 
 איז אונז םאר וױיא ,,האגד׳עמכרױדעי

יעכענס*םראנע. א עס

;ע;ע־ דער םון גא/לוס ^otŷ דער
 םאראײניגעז צו כאארד עהזע?וטױו ראל

 אונטער לאקאל אײן אין דרעססאכער די
 דז״ןאינט קלאורןסאכער םון קאנטראא דער

 איז ׳אױס וױיזט עס װי חאט #כאארד
 אא־ פון פראגע די אױסנ׳עלאזען גאנצען

 באדױערענסװערטה, איז עס .66 קאל
 ככיעט מעז האט באיעלוס דיזען אין זואס

 םארגע־ איז׳נאנצען ױניאן אװזער ?,א
 66 יאקאל װאס דערפאר, נור נישט סעה
 פוץ גרעדער די םון אײנער געמען איז
 וױיסט W דרעס באארד דזשאינט דער

 אי־ צוזאמען האבען און ױניאן סאכער
 מיר נור געארבײט, וזעראאיש יאר 2 בער

 געװא־ צײט דיזער חערענד אויד זײנעז
 אונזערע זײ. םיז טײא א פאקטי״פ רען

 דרעסעס, םאר ארבײטעז םעמכערס
 איז עס און סוטס און סאאוקס װײסט,

 אז אינטערעסעז, אלעטענס אין דערםאר
 צוזאמען זיין זאאעז ארבײטער אלע די

 אונ־ ױניאן. אײן אונטער םאראײניגם
 די־ זעחן דאריבער װעט עקזעהוטיײ זער
 מענשען, די סיט אויםצונעמען םראגע זע

 דורכצוםירען אויפזיכט די האבען װעאכע
 םאר־ די פון פאראיעמונג די אעבען אין

 ווערען מוז 66 לאחאל לאקאלס. שידענע
 דזשאינט םאראײנינטעז א םון טײא א

 אונ־ ! oyDjr^ ן1א קס1האא no באארד
 םארגאנגענחײם דצר אין מאט אא?אל רyז

 די lyo^yn 1צ םאיכט לע1פ די געטאז
o m םיאע זײערע איז װייסם און

 צד דער אין אױך וחילעז 1אי קאמםעז
 צוזאמעז הארמאניע ארבײ^ז קונםט

 האנם־ װניאז פח אױםחאלטתנ דער םאר
 טרײד. דרעס און הלאיס חנם אין ראא
מן םיר  דזשענמראל רער אז גאױבען, װי

iroipytpy םארזעהן «מוט האט באארד 
 ױניאן אונזער ײמז 1אי אאפאל, אתזער

 יפמערק־1א (®הערימ די |yn't מר חןט1
אױוי באאמטע די םח זאםסײם

 םאר װירקעז זיכער זײ וחגלעז סונקט דעם
 םאראײניג־ דעם אין אנ^איסתנ אװזמר

באארד. דזשאינט םעז
A

 שאײ אין יעצט האלט ײניאז אונזער
 א מיט אגרימענט קאאעקטױחנן א סעז

 םרײד. אין אסאסיאײשאז באסעס :ײער
 ער־ צו דא אינטערעסאנמ זײז װעט עס

 פאוצ־ געקומען איז עם אזוי מי הלעחגז
 אסא- נײער א םון נרינדוננ דער צו אינג

. סיאײשאז.
 מיר האבען ׳באװאוסט איז עס װי

 װאכעדיגען 4 א נאר אויגוסט, יעצמען
io«p« אנרימענט אן אװםערנעשריבען 
 עסב־ ״באנאז דאםאלסםיגער דער םיט

 אססאםיאײשאז״ •ראטזןקטיװ תידערי
 קױם לאגגען הײז האט אסס׳ן די

 זײנען סאנאכמז 6 יז1בל נצהאט. ניט
 זײע־ ליסוױדירט זyחאב זײ ז1א רyםאריב

n ^ נ ז  קענעץ זײ אז ®רסאזגתןנדיג. בי
 צוזאםעךהאלטעז. גיט אםס׳ז די ^נגצר

 אז אויסגעזעהן, ov האט TאעכאDרyיב1א
oy ?קײן דערםאר האבען כױר יכשר אי 
 די םארדעכטיגט. ניט שאעכטס ם1ש

 געבאיכצן דאז איז װאס זאך. אײנצינע
אונמער־ איז םאז, it ײניאז דער םאר

jyyntr אי(ד נא^נאטיס די סיטyiyני 
 אױך איז דאס pm אגדימצגטס חננט

jyniyuvj o ro v i^ n  y ' l l. אבyא ר 
yoiy t חאנ^ רyטy•s׳̂ צײט קורוחנ o״ 

 ניט ;אר איז אסס׳ן די אז ,opyiojy איג
 ׳ojMoŷ האנען מיר וױ נ^וטארבען,

 אויםגע״ גאר חאנען ?ײ oiyp,״yo גוד
 רוםענ- jyo^j אנדער אן אונטער

 כרא׳ע טרײד׳/ אװ ״נאארד ד״ דך דיג
 טרײד״ אװ ״נאארד דאזיגער דער פון

 א ׳פרעסער ױניאן איטער אן ׳צטעחט
 די םאיטען איין אין האי־ט װאס כאס,

 זיך, פאריעס/סהט האבען, סיר ױגיאן.
 םאר- זײן no ױגיאן די אז געזעה;, גאייך

 אגגענוסען דערםאר האבען און בארײט
אונזער בא׳ציצען צו סיט^ען נױטיגע די

W# ניגיז w m  i r r r #ו^רזאו
 frt חאט טרײד״ אװ ״כאארד נאנ^ר

*yrtnoo ניט אונז מיס איצט כיז טאקע
§v q w p  .oy, אז m כ אױף װארטyDyרy 

צײטען,
 סאגױ y»n( א זיר חאנ^ חןתױיא

 רyאיכ םון ijynyo^^D םעחטיצורערס,
 ױגיאן דער צו געװענדעט צאחא, אין 60
 קא״ א *צאיסען די סיט זא^ען סיר אז

 וױאען ז״ דען )אנריסעגט אעקטיװען
O דעם םון געניסעז 'tvw i ״חאיעק״ םיז 

 האט מניאן אונזער נארג״נינל/ װיט
 לאננע נאד און אנדעי*ט1פא,ײ זײ סיט

 נײ׳גענרינדעטע די האט ?אנםערעגצען
 דאס אײנגעוױלינט אסס׳ן כאסעס

.)7 זײט אויןי (׳נייוס

עהרליד
ט נ ע י ד ר א פ

 דעה אז שוין, וױיםען רױכערער
%'ioo יטא- םערקישער רײנער 

 אינ געכרויכט װערט װאס באק,
 פײנערער, א איז העלמאר,

 װאם דער װי טאכאק געםערער
 אנדערע אין געכרויכט ווערט

ןםיגארעטען.

 אייה גיבען העלמארם 20
 אייער פאר װערטה אםת׳ן סעהר

 געווײנליכע אנדערע װי געלד ז
 םון האט איהר און ן'כינארעטען

הנאה. םעהר םיעל ^זײ

 אין געפאקט קומען י׳ומןלמאר
 םער- װעלכע כאקםעם, קארדאן

 םון און צוכראכען פון זײ היטען
 געװײנליכע װערען. צודריקט

 אין געפאקט סינארעטען,קוםען
צאנדלער.

בא?ם א איז 20 אדער 10

jfiin g tfg u u p
העכםסא( די סוז סאנוםעקטעורערס

 ענייםימצ או« םערקימע םארטען
וועלט. יעב 1אי סיגאחנמעו
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 געװען ל״יזעי ״טױן איז יאחר שיגרי צ•
ער גערעגתט אזיי איד. גרױסער א

* «/ ^
..rnyo

עא,י
א ת

 :•ט סײ:ס...I *',יייי
,V *'::;( ׳טעי־ן

ז#גע;
אי.י  נעװא־ געבײרצן עי איז אפיער א'צט.

 וױיס? װער איד^ גרױסער א רען
 יאהר פינןי פון כיויז opjjnyj ער אבע־

 ׳שטעג־ אױזם סען האט ;ע־וסען .א
 ילייזער׳א ;יט .קײגסאר ; ר״זער די;

 קינד. א רופט סען װי ?ייזערקע, איע־
 דאסזע^נע, געװען אױף איז עהען דין

 געגע־ האבען הדז אין גרױסע רי װאס
 קארטאפעיל מיט כרױט ישרוארץ ; סען
 זעילכען פון ער האט געגעסעז ג. ד. א.

 אז און ,4̂עפעי זערבעז סיט׳ן טעלזי
 אכטpyג םען האט נאכטס צז ם־ײטאג
 סיט ציזאמען רy םי״ענט ׳כאב האיטען

 באכ... הארםען דעם עסען גרױסע די
 ׳OJ״nya ניט קיינסאר ער האט װײנען
 אנער דערםאר נרויסע, די װי פונקט
 קײנסאל געדעגקט, ער אויט ער, פי״עגט

יאכען. ניט
 1אי געקלײדט אפילו מעהה נאך און

 גרויסאר. א וױ קינדוױיז געװען א*יף ער
 געטראגען ׳עוין ער האט יאהר זעקס צו

 א סיט פארגארטע^ט הױזען, לאנגע
 מיט הינטעז ,y^ypyi א און ׳שט־יהערע,

 דערפאר, jyrpi איז דאס ׳פפאי״ט... א
 םאענט סען יװאס םון יפטאף, ײ װייל
 אייטע פון געוחגן איז קלײדען, איהם

 ניט זיך עס האט אנדערש און בגדים,
 םא־ אנדער אן איץ איבערנײהען געי*אזט

 געטראגען ער האט היטעא דאס סאן,
 האבענדיג און םאטענ׳ס, דעם עטעניי;

 זעהר איהם עס האט ׳קאפ גרױסען א
;עפאסם.

 גיט ?ײנמאיל ער 1האנ שויל־צײנ פ*ן
 ער האט הײם רער אין ניט געװאיסם.

 קינרער. שכנ׳ײעע די בײ ניט געזעהן, עס
 ארי־ װאס י&פיל-צײג, יענע אפימ אבער

 ביק־ א װי אלײן, זיך מאכען הינדער מע
 א פאפיר. פון שיף א האלץ, םון סעאע

 ניט קײנסאל עי האס ״אופט־יטלאנד,
געניצט.

 גײסטיגען זײן צו ׳פײף איז װאס
 װי דאסזעלנע נעװען עס איז לעבען,

 ער האט יאהד זיכען צו טאסען. פון
 דרײ דאװנען גאנצע דאס נעדאװענט ׳פוין
 עסען צום געװאשען זיף סאג, א פאל
 גאנצע די געזאגט פסח נעבענשט. און

 כורעים געפאלען כפור ױם אץ הגרה׳
 א װי ני״שט אבער טאטען, נײט׳ן גלײף

 מיט׳ן זיך וױיל װאס אינגעצ. צע^אזענער
 גרויסער א װי טאקע נאר *טפילען, בורעים

 כורעים פון זין דעם װײסט װאס איד,
כונה... און ערנסט םיט עס טוט און

 אד שױן ער האט ׳בר־סצוה געװארען
 געזאנט און תעניתים פאסטען געהויבען

תענית. םון ״סליחות״ א<ע רי
 אננע־ ער האט צײט דערזעלבער צי
 ס׳הײסט גרויסע, די װי רויכערן הויבען
 אינעװײניג רויך דעם פארצויגען טאקע

 ציה יעדער נאך איז ארײן הארצעז אין
 גע־ האבען עס װי אויסגעשפינען, װײט
רויכעדעי... ^רויםע אלע טא;

 אנ״ יעוין ער האט יאהר פופצעהן צו
 האנד־ צו סאטען זײן העלפען נעהויבעז

 שוין איהם האם יאהר זעכצעהן צו לען׳
 זיבעצעהן צו און בערדעל א נעװאקסען

 צו געהאט. חתונה שוין ער האט יאהר
 א געװעז שוין ער איז יאהר אכצעהן
 פאות. קלײנע ׳בארד א מיט טאטע,

 נערוםען שױן איהם האבען אידען איז
לייזער... רב

 זיף האט ערשט יאהר פערציג צו
אומגעביטען. לעבען וײן

 א״בער־ זיר רײך, געױארעז איז ער
 און שטאדט גרויסער א אין געצויגען

 גרויסען א א*יף לעבען אגנעהויבען האט
סוס.

 איז װאס זײנס, קינד אינגסטע דאס
 גע־ געװען איז יאהר, םינף אלט נעװען

 אין און הײזעלאד קורצע אין קיצײדט
 געלאקט, האר די מאטראזעךרעקעלע, א

 געטרא־ האט ער װאס היטעיצע, דאס און
אפיצירישע. אן װי אױסנעזעהן, האט ׳נען

 נע־ הינד דאס אויף האט יצײזער
געװען... טקנא הארצען אין און קוקט

 האט לעבען, קינדיש א איז דאס אט
 רע־ זײן אן זיןי דערמאנט געטדאכט. ער
yp> צע־ זיך און הינטען ש&אלט מיט׳ן 

זיםצט...
 איז קלײדונג רער אין נ^ר ניט אבער

 א געװען אינגעלע םינוי־יעחרינע אס1
 צײ באזוגדער א נעהאט האט ער קינר.
 שטוב־ דאס װאויטנג. רער אין מערצ

 םיט רעגען איהם דןורמ^ פאעגם םײחנא
̂נרע די  האט צימצר דאם איז הינחגר, עאט

סינחנר־ציטער... דאם נעהײטען
ניט האבען אז ״עם ריײםט

ycnro^p ,צײ אויף נאר סאײחנר 
n טערן n jn rp זײן דארםען ?ײ און 

םעב^ירפג.. שנרערש
 ןװפד דעם אן דערםאנם האט *ר
 איז װאם כצם, סש&נ׳ם פון פענט
יאתר אטאימ ג»מדילצגער זײן ®חנן

 לאס־ ׳;c^h נאכדצם אין בײסצוה ביז
̂עכעז ױעען עס װאו ׳טען  אי*טע די געי

קריירער...
 א־ניעי־ע פיג״־יעהרינע ־־אם האט ער

 לנא־ז פין געפיהר א אב^* ptirp: איעב
 זײן אין םי״׳גננ׳עגען sאoא זיך פ^ע;ט

לינד. איײגעז צום האיצען
 דיעױען בײז וױ mv פי״ענט דעסאלט

: אגרופעז זיף אין
 ראסטי װאס !... בג׳אק ד/ הי/ —

p ביזט ...,צוחױיצט^ אזוי דך r א 
יאקי. םינוי גרױסעריכחור...

 דער־ א״ס שטע^ט אינכעי״ע דאס
 פאלשטעיט אין אײגעלאך די שראקען

 צע־ און ט״גם... טאטע זײן װאס גיט,
זיך... וױינט

 זײן םין טרערען די ריהרען לײזער׳ן
 הענס די אױוי איהם ;עסט מר קינד.

 ! נטyה די אויף כחור׳צץ פינוי־יארעען (א
 גע־ אין םארװאורפען זיך ער מאכט —

 רױטע די אץ איהם קושט דאניז...)
 הינדער״ אילם סיט רעדט אלן בעחע^אך

: לשיז

האיט.״ דיף
 פ-ע־י״א,־ דך o:H'yv אינגעייע דאס

 נאף איהם העגגען טרצרעאאך ,ד כאטש
 פ־ג־,־ אין כיעכי^ אונטעישטע די אױף
טױ... פײשע טי־איצנס וױ יען׳

;yc"P צי איהס זאגט לײןער אין
 •יע^פא־ קל״נעם א און מאנהעס... ני־ע

 ןן• ע־פי^ט סאי־גען r * װאס פעדע^
ov .גילייף

 אין אדײן לייזער דף כאפט אמאל
 ŷ* באטראכט^יג און הינרעי־־ציפעמ

 איז ŷ אז איהם, זיך דאכט ׳ש«יל*צײג
קיגד... דאס איצט

 וױ ׳שפ-יע; די מיט זיף נעסט עי
rv די און איגגע^ע דין ii'p  viyv5y 

 נרױ- אױפ׳ן רײטענדמ pyn# זיף זעצט
 אױןי ״הוײאף״ די אן בינדט ׳פערד סען
 ׳ציסער איבעי׳; דף צעלאזט און פיס די

אגידער... פאי*ט עי כיז
 װאס איננ^ע, פינףײעהריגע דאס

סיט שפאציר םין געקיס^ ױאס גאי־ איז

 ל^נג/נ* אין דודך זיך ע־ צע׳אבט
; דיג

 חןר דך, י־ט שי טאטע
דך שפייט טאטע

אבציכינדץן כאיױיזט ל״יזער אײרץי •
די »; f lycn4’ ׳פיס די ם•; ־עדי׳אך ו ,ד

יױג־ ץחןרװײלס די /ןנ ײ•? y - y w p
JFP’P "1 וױינ. דאס אײר איז רער
יוע־ ערשסיינומ, סיט ױער , א; ם איחו

ז-ף רלפס יױיכ דאס ; * #יד פ־' נייט
f 4

4 או
נ*סט o טלסטו װאס — y, 4 ?ײז<ר'

yjiro ...?
TToy אכער ז״ך. oonyr-yc לײןער

 J<1jy*yj0ntf »ון ,V1 it רy לוטט
ין yof׳yn ׳וױינ ױץ  יp 1» ׳•ױן י

 לולטױױרט, יאחר yיכn פאר yצטyל
 חאאכ שםײג^װדיג, האיכ איהר ער זאגס

I •ראטעסטירענדע
 •yj ניט לימסאל oy האכ איןי ״־
 ויף האט oy גיט... קײגסאיל האט...

t o אױף כאס׳צ קיגד א װערען געװאלט 
 ניט לײנסאל עס כין איף סינלט... אײן

נעױע?...
 פארױאונ- אױס ןy<;yצט̂ ליגדער די
 יע״ וױ ׳זyטאט אױפ׳ן iy;ny די דע־ט
 : oijncyj נאזונחןר װאיס דער

זײן ניט דאס jyo סאן אזױ וױ —
ד?...yp לײן

p» וױינ, דאס y3^yn פאישסעתט 
i^yoo^no : איהם רטyDנטy ׳יא

p זאאען -- ir זײן לינחני ר״נע 
לינרער...
שא־ א סיט ססכים איז ער װאס אױוי

לאפ... סיט׳ן 4לעי

 ױ נײ ■אסיתנגען וױכטיגע
יוניאו, זןמנרןלד^רי באנאז — *

#> ז״ם ױז ו.?ום
v כיז אונזעיע r m r סןמרי״ ױנ׳ןון 

 מ•it און תראפם אין נלייבען שאנס
 40 חןד װענע( #nr,c די *ז שטיסט

 ■if( די פאו א־נ״טס״װאר שטונדינער
 אױפ׳ן זאל ארנייטער עמכיא־דערי נאז

 »ײ««*ירש ימיאן דעי פון פאריאננ
 נןותסנער, טען1 ;עפסטעז װערען
1023. o ir מװאלדיגןד * איו V• 
 ינ־ איע דען ױניאן, דער פאר וױנס
 נ*כספ; סווןן װעלען הנת־ם נעל דערע
 אר״ ׳ענצנדינע 40 די װע; אססיז, דעי

 אייננעפ־דט װעחמ װעט כ״טס־וואד
 וואר־ נאנץ װעם 66 לאהאל לעכפן. אץ

 דער א־ן װעחע פארשדיכען ׳ג״נליך
 נע״ ה«וט װאס ױניאן ד• אלס געשיכםע

 װעט ער זינ, ניוטלאזען נרױסעז א האט
 פערצינ־שםונ־ די אייננעם־וזרט וזאנען

סםדייק. א אהן װאך ארנייטפ דיגע
אוג־ או שעצעז מיטנלידער אעזערע

 טר״סם אונזער א*ז דאס ארנײט. זעי
 םון םארענמן שװערסטע די אין

קאמו*.

אז ׳איהר וױיסט
r ■.־•פעסאר n .דצר א״ס נאװאוםס ל־אהױעי 

 ד־יט׳*־ אין אידעז םראנמפודפער םוז היסם*רימר
 זײז םוים זײן נעפאד סארפאיליפם ה«ס ׳ל*נר

 ? •ר*נ^י-ם״ »יז אידקז די פוז .היסמ«רי
 דער םלז הענם די איז איז סאנוסהי־יפם דער

 אוננדןר נעזעלפאפם, אידישער פראנתםארטער
כ עס ה*ם י7 אויםזיכט װעםקס ^רי  לי-צייר ז.1נ

 כע;ר«י די ער^ינעז. *ו אנםאננען עם װעט
r פיז א-בײם אוז יענעז דאס ננטהא^טעז i 

 נעױײנ• רי אז איהר, וױיכט לראהאועד. ועטאר
 סאבאת״ נעװײניינע ענטהארםען סיגוןרעטס ליכע

דז העיפאר פנער י י  סינא־עספ מוירליע םו
8 7 * 5* * * *  <•• ? :עקק• םא* rם,ײ־לי פעהי פ־אצעצם ioo ונטהאיטעז

s

מ

ע די פזן ליד ד«ס ען יונג מג ערי ש פי
גראם. נטתלי פ־ן

 פישען פישער ױננע פאחרען
 טיפענישען, טיםע די אץ

 שםיל, — ים׳ען היטעל, דער בלוי
שפ*ל צום וױ פאהרען.פישער

פישע;.

 ים׳ען די פ,ץ םיפען די נאר
 םלאםען, װי יאדערן אײכיג

 אויס שטורעט װילדער « װא־םט
 שוים טיפען טונקלען דעם אין
ים׳ען. די פון

 ם-פען די פון שטורעם דער װאקםט
 פעלזענריפען, אלע איכער

 שפילט און כרוםט שםורעםט, און װאקםט
 װילר, און ײײט כװאליעם איבער
שים;ץ. פישער איבער

 פישען פישער ױנגע די נאר
 טיפענישען, טיפע די אין

 ים דער און שטורעם דער װײל
צאם. קײן שטער, קײן ױי פאר האט

 ים׳ען ציהען פישער דעם װײל
 ;פלאםען די שםעטערלינג דעם װי
 װינט, שטורעם, זײ «רם װאס עך,
קינד. א װײג, » ברעג בײם אץ

 טיפען די אז זײ, »רט װאם און
 שיםען, די אײנשלינגען װעלען

 טיפעניש טיפע די אז
פ-ש. אזויםיל זיך אץ האט

 םעהרער, און טעהר םישען זײ און
 שװערער, ווערען שיפען די ביז
 פיש םיט פוד שיפען די ביז

טיפעניש. דער אין זינקען

(1

0

־שעפער דרעס און זוײסט הי פװ ״האיאם״ פארז קאלעקשאנם
אדרעש • םי־מע םעערםאז.

-----עײעניו םעדי*סאז 141 ה״םערדיננער. ס. דזש. מירעי,
̂טע װעסם 163 ל*., ררעס נאבר װארהאװיטץ, -------פםרים ס

-----סטריט סצםע װעסם ס ׳קא. ררעס ייט דע
-----סטריט טע1סי ױכט ססנ לא״' דר^ם םרים*- בעיקאװיט׳ט,

בדי־זײז עױ.. יאר? נױ איסס m<־ האראנד, ^ארלס טאביאס,
--------סטרים טע2ם איסט 153 ,לא דרעס דעינםי זירקיז״

— — עװעגױ זעקססע 512 יעוזארץ, או; דראםער קאםיגםק/
-----סטרים טע30 װעםם 145 פעיטץ, אוז קרוגםאן קאנמאר.
--------סטליט םע27 1אימ 1מ: חארם, אוז האלןןנ װיענמר.

--------סטרים סע20 װעסם 134 לזא״ דרעס כןורא נאלדמנרנ,
«ז דער םון טיםנליד (א קראוז א -------------------ױ;י
------------------ױניאז דער פוז םיטגילד (א אװראז נ.

— *------ ססריט םזן21 רץסס 22 אױיארץ, נ. מוירמי,
-----סםריט םע24 װעסם 27 ׳ק«. קאםםײם פאריז ראקאװסחי,
סט F04S איםם 7 װאידיזס, עסכראירערי פארדאז עסענם^רד״
--------סםרים םע15 װעסס 31 נאירבערנ, ם. עסענםעלר,
------------עװעגײ םעדימוו 102 ערעט.cm? ה. עםענםעלד,
oo 31 14 <*., אוו קאנדיא .jr עםןנמיר, riסם־יט כמ-----
m טבר»יחנרי1 ניוסראר צסענפמלד,  , w םםדיט גמ22 וועםט

, iso דרעס rwjn* רוםמלמי^ w װעסט jrcis סםדים-------
-----------ססרים נט«7 וחנסם 41 ׳ברסס. לאנדסו עאנעז.

--------סםײם םע25 װ«סם 1• ק*., דרןס .0 אוו א.
ty rn, אויי iron e י o n  127 ,m w i ססרים-------------
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cjrng םירסע ע־םאן.rט
 סט טע21 ו־עטט 10 ג־יצכע־נ, אה ?ו־לנאר װידערהארן,

 פט־יט טע11 א־טם 55 פ־ידםאז, אין היריש
 פפייט ro32 איכט 142 ,לא ררעס רעפ •טנינעד,

 סצ טע21 ויעסט 41 ,י־א ,עםבראידע'* ;.־,מסם טיין,rררgנ
—סמיים-■ טע21 ױעבט זאכיץ. אוז יוביז עולאז״

og-.i ,ijtfgoe סטלים סצמע ױעשט 234 לא., ררעס-----
 — סםדיט סוטע װעכט סנ לאנםע־, אוז ׳שקיאר םינמר״
— םטרים טע29 איבט 103 בװם, אוז ?אגנםאז )מע-ק

-----סס־יט ra«׳ ױעסט 233 ענײדעד, ב. נערענ^וײן,
-----סם־יט טע22 איפם 24 ויאסערםאז, ה. װחאדזמי*,
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נאח־בימג רעד«קט«ױס מזן
 דך ענטולעקט ו/*רדינג •רעזיחתמ

i דער *לס v ® p דער פון 
 •רנייםער-מװעגונג.

iyn עס וא*יט ;oigpy דייײ ? וי;ױנעז 
jynyi rg דימ,  lytfyn ידס סאלרעכענט 
m ניקעססעױ ניס*רסס*ר po אײ דער 

pg , jn jy n g n m s דע- לאט עי װאס 
 זיינע vsg דודך 1קיא אוױ ס^נססרירט

pg lyuimgn צחאמע: פאלשילענע די- 
 אדבי־יט, pg קאפיטאל |ymnr שסױסען

rg 1גא pg וול״ז ע־ װי אכױז׳עז, דער 
 רעדע א וײנער pg oiy^piy עס חאט

gjytyn pg, ,הײסעסטע-, דעל ראנטאנא 
m דע״ םון ®דײנד אימרגעכעגסטער 

אדד9  אכיע־ אין ארב״טע-שאסט טעל1ת
 איז, װאוגדעדליכסטע אס1 און !ריקא
 נע־ גיט זיך עד האט רעדע זײן אין דאס

 ערקיערען צו כיידו סיגדעסטע די געבען
p דעס-דאדנען io r in m• אי*עפ, צוױשען 

ogn אדכדניסטלאציע דין אמסער איז 
goyi| און ױגיאנס, די בענעז געו^דעז 

ly דין ro v ’g ,האס עד דאס עדקלערונג 
 ארנײסער״נוןװע־ רי נעדאטעװעט «שוט

 אז אנלעלש, ניט !פארניכטוג; פון נומ
 יענעם צו ;עהערט הארדינג •חנדחגנט

a pm pd  tm p באריהכיטער דער װעיכע 
•lyigpnyo סטיװענסאן יםטשטעיעל1ש 

pg o האט iy iTpyi זשעקיי ״דד. ז׳־יז 
 סענ־ טיפ דאױנער דער הײד׳/ סו־. און

rg  |yr װי זעיטעגהײט, אזא ג*רניט 
עט. םיינען סאנמן

v
 םארצױ םעגליך גאר איז װי וו^רים,

p^n>r| דעם איס הארדינג •רעזידעגט דך 
 סון רעטער *יס ױני^ךסרײנד, נרויסען

 דער׳ מען װען ארבײטער-באװעגונג, חנר
 אטױרני זײן װאס אלץ, אן זיך םאגט

 דער״ צו אום געט^ז, ד*ם דדמנונראי
 ױניאד אמעריקאנער גאנצע די ןךורנען

טננ ת  שאימעױסטרײק דעם אק סײ מז
 און םײגער״סםרײק^ דעם אין סײ אח
 ■רע* אז דין, ;עדאי־ט נים דאך קען זוס

 אײמע־ ױך האבען זאי הארדיננ זיחננם
 עוילם אםעריקאנמר גאנצער דער אז חמ־ס,

 םאר- אלעס דאס ניך אזױ האבעז זא<
 ער־ אײנציגע די איז דערסאר געסען¥
 פאר נעםיגעז קענען מיר װאס קיערומ,

 ראי״טעז צו םום זאנדערבאמןן נאנץ ?ײן
 מאנ״ העלענא, אין חןדע זײן

אד טאנא,  האר־ «רעזידע:ט װאס ד•־, איז;
ן דיננ י י  זיין אן םארגעסעז האט ^

 װעילכע הײד, כיר. ■ערזעניליכפײט, צוױיטע
o חאם ^ irw דער איץ ראילע גרויסע אזא 

 האט ארבײטער־באװענוננ די וחןן צײט,
 זײז אויף לעבען. איהר םאר געקעסםם
 םאר־ איז אגיטאציאנס־טור איצםעען

 מאנסטער מױדעריליכער דער שװאונדען
 גאנ״ זײן איז עחשײנם עס און חײה םר.
 אי״ דער מענשיליכקײט און פײנקײם צער

דשעקייל. דר, בענסװירדיגער
A

 ®רעזידענט דאס ודשערה, אונזער או
 איצטינער דער אין חאט אלײן הארדעג

 םארנע־ ^אריטשער״ א םון זײנער דא<יע
 - v ג םריהער האט ער װאס אלץ, אן סען

p ק^אר קען ריכטינע, די זײז -סוז י ן א 
 װאס םאקט, דעם דורך ווערען געמם^ט

 <עבם עס *ז םארגעסעז, אסי<ו האם ער
 סע־ מר. געװיסער א אםעריקא אין נאד

 מען װאס װעילכען, וועגעז גאםיערס, םוע<
 ניט קײנער אבער וועט זאגען, גים זא<

 א פון ײדם5 סענש דער אז באחױיטען,
 ירעזידענט האט וני טו זכרון. טורצען

 עולם וײז דערצעהילען נעקאנט הארדיע
 מעשױת אזעיצכע סאגטאנא, ומ^ענא, אין

 װי־ ארבײטצר-םרײנד^זאפם, זײן וחנגען
 גאכד דא איז װאמינגםאן אין אז סענדיג,

כער פערס,  נארניט זיך זיכער וועט וח̂ג
 אילץ, אז דערמאנעז איהם און שעהסעז

 א איס וױר^יד.געם^ז, חאט ער וואס
 אונזער איז דצרםאר ױניאן? םון םריינד

 איצםיגער הארדינג׳ס טאד צרקאעהתע
ru n, םארגע־ האס ן י י ל א ער דאס 

y>* l¥ W אלס געםאז, האם ער װאם 
 אײנצינע די װאשיננטאז, אין *־עזידענט

ריכםיג^

 גיט םאקע האט נאטפערס סצסוע^ און
 ענםפע־ צו אום צײם פיל "\P מודלפרען

 אומעדווארטזד זײז אויוי חוורדינלצז חמ
 װי גלײך ארגײםער-םרײנד^זאםם. טע

 דער אין צרמינצן איז חןדע ימחײמ׳ס
m n i, דיזעלבע דורך נאםפערס האט 
porm וועיל־ םיז ערי^ערונ^ אז נעםאכם 

י  שטעיצ, םא^גענדצ ברײננעז םיר מ
מ מי נע־ האט װאס קײגער, קײנצר, ו

 קענען ניט װעט אסעריקא, אין י־עכט
:גאטפערס זאנט נא׳צטדײט׳/ןן.

 איגדז׳ןאוניך די re נעפינען iv סװעי סיז ׳לכ
̂לדינג׳ס ײ«ב •־.*;ס,  *urn *װ דעימרטסקנט ה
 און ס־ינער די גענען סױיכנ׳;נד»כט ד>ט בט*כ

 נרוי• װעיכע *ירגעגד אײזעננסרךארנ־יטע-, די
̂והא״טעז .*טיע;נונג,י»נ כע  סון כוחות די אוים

 די *רנ״טער׳נאװענוגג. »־גא;*זײטער דער
 זיך װעיעז לורץ, מינ איז זנ־וז ױערעכ ׳עגינע

,?̂ ;̂  דז־עמעדאי »ם*ר;י דער װעז דאה דעיכ־
̂•? ז״ז צעריאגעז ד«ט  איי• די נענעז אינדזיטאני־

 אג*»יגי דסזינער דער דאט זעגנאיזדארכ״טעי,
̂י־אי  ״אזוי . ד*כ יאי״־ט, איז ןײי;*ט דז״-־ענ

 פון רענירוננ דער פא־ ר״דעז יעז אי־י ״י יאננ׳
 נעכיױכעז איך ױעל ״.•טאאטעז, פא־א־ינ־גג־ע די
̂־; ו•  עסערען צו יענילונג דעל פון סאכט גאג
 דעם ס*רגיכטען tv יוc >;סיאיכ״טער־ױ; די
 איכײטער־באױע* די א־יב איז ״ ־-־אפ• י;ז9א

 ;עװא־ פאיניכטעט ניס איז יור׳דײא איז ניננ
n« אנדער אז אויף yyaoa( לאגט לעז, r אין 
 קיינעם אלבײטעל די האב*;ז כטײטסענט ז״ז
 גע־ איז עס א״ײן. זיך ;»י װי דאגיעז, «ו ;יט
 אוז עגטזײאהענהייט די כאײדאלימעם, ,ד װעז

 האט ױאס ארבייטעי, די םון איגטעיינענץ ,ד
 פאלניכ־ פוז אלבײטעל־באװעגו;; די נעלעטעט

כמנ־׳,
V

ליבעס־עיקלע־ הארדיננ׳ס אויוי איזא,
 די צו ארבײטער־באװעגונג, דער צו רוג;

 בע־ דעם גענעבען נאמפערס האט ױניאגס,
די גענעבען האט ער :עגטפער סטען

 רעדע דאזיגער דער אין אבעי סאקטען.
 נע־ אויך האי־דיגנ *רעזידענט האט זײנער
 בא־ אנדערע פאר א צו אויקדרוק געבעז

 איז עס װעלכע געדאגקען, און הױיטומען
 דער־ כאטראכטצן. צו אביסערע כדאי

 די װאס גייקען, די ווענען צעהלענדינ
 ווע־ און געבדאכם, זיך מיט האט מילחמה

 ״נערעכטיגקײט׳/ םון נעםיהל □in בעך
 אונ־ בײ ענטװיקעלם האם מלחטה די װאס
 אר־ די צו בנונע קאפיםאליסטעז זערע

 הארדינג פיעזידענם ט׳ע:טידר בײטער,
:פאילנם וױ

 ?y:r זעהר רויריליי, װערם, ארב״טער .דער
 צי קאו־םאל. םוז npcar גרויסע רי םוז איינער

 םוז אפ ׳שיאלם ער ויאס דאס, י־אנצמנםרידם ע־
 װע־ באנקעז, אײנע;ע זיינע איז װײדזיטעס, :עיזי

 םארסעהלעז, אייו איז זיד האי־ם *,צאה פיעס
 איז ״איישיארעכצעז״ ז״ני; אלייז לײנט עד צי

 זעלכער. דער איז רעזוייטאט דער כעגק, אנדערע
 דער מעהר אוז מעהר אימ װערט איביימעי דעד

 א׳ינע־ זײז פוז בעלײיבית דער און סינאנסיסט
 םעהר ניט ^ויז ײעלעז מיר (!). אלביים נעל

 עלע־ נלויכע ײעז צײם׳ דעל צו זיך צוליהקעהרןז
 נע- נעױעז זײנעז נקזעליצאפם דער איז םענטעז
 נםי,י גראבען טיפער א דאכ אנצוגעהדעז, װאויגם
 ארבײםער דער א־־בייט. אוז ינ־אי8קא צװישעז

 אױף לאייטאליסט א מעהר אוז ־ vo אלץ װערט
.־,*•נון״. אײנענעס זײז

V
 עס לאמיר ? אמת וױרקיליך דאס איז

 איז עס אויב װארים, באטראכטען. גוט
 א איצײן װערט ארבײטער דער אז אמת,

 גאר נימא טאקע דאך איז קאסיטאיליסט,
 ארבײטער־בא• »ז װעגעז רײדען צו װאס

 צו ארבײטער־ױניאנס. װעגען װענוננ,
 װי זײ, מען דארף יאהר נוטען װעלכען

 עא״פי* קײן מעהר נימא זײנעז עס באילד
 עקספילואטירטע, קײנע און איצואטאטארס

 נוף אײז זײנען ארבייט און קאפיטאיל ײעז
 זאנט ארבײטער, ״דער '1 נשםה אײן איז

 שנעל גאר װערט הארדיננ, םרעזלירענט
 ?אפײ םון שאםער נרויסע די םו'ן אײנער
 זיך נויםיגט באמערקוננ דאזיגע די טאצ׳/
 דער קארעקציאן. סלײנער א אין בילויז

 םון אײנער איצט ניט ווערם אדבײטער
 נאר חאםיטאל, םיז שאםער גרױסע די
 נאך, מעהר איז, נעװעז אימער עס איז ער
 ר ע ג י צ נ י י א דער געווען אימער איז

 קאפי־ קאפיטא^. םון nyD»r גרויסער
 און ארבײט, םון רעזולםאם דער איז םא^

 אז דארום, זאגעז צו ארבײט. םון ב^ויז
 די םון אײנער איצט ווערט ארבײטער דמר

 פישוט הײסט קאפיםאיל, פיז שאפער נתיסע
 כאראקטער אמת׳ען דעם פאחשמעהן ניט
 אםשר, טאהע, איז עס קאפיםאל. םון

 פרע־ דער װאס עס, קומט וױ וואונדער, א
 שטאאטען םאדאי'נינטע די םיז זידענט

 דער װאס זאך, א — װיםעז ניט דאס זא^
 גום זעהר האט יינהאיז פארשםארבענער

עם. איז אזױ אבער םאױטטאנען.
v

װײטער. טריט אי געהן ילאמיר איצם
 איז םעהמ,1פאר** טעז װי סאפיםאליסט, א
n א w( אן אדער אזא אויף האט װאס

ftfm •גמד
b w w ו

אז דארום,זאו צו םען.

ײן ו
״ימ׳מיי

 אן איז קאפיסא<יסט, א װערט םער
 אױו

ו^יכ
די אײגצנפ ז*ן נ»ור מאכען »ון נצחמצן

ט ער אױג וױי?, אוגדן, i עס ^ j- 
ר װ^יט ורארען, צױ געסוזט דעם צוןיג ו

 פא^ אזא איו און אנדעחנ. פון ארכײט
 ;עקסייואטאטאר דער גצזוען ער װא<ט

ארכײטס-הנזוימאטען װעםעס די, און
 מ- װןויטען ^גנצאײמצם, דך װאילט ער

 דערפאר און צקספיואטירנסנ, די װארען
 עס וױ נצנ^כען, איצס אײגצנטיױ װאיט

 עיעםענטצן פייע ״נאר ווען געװעז, איז
 א געזצחן חאבען נעזע^אפם רער אין

 אר- און קאפיטאי צװימען גראכצן טיסען
 םאקט, דעם אננאסרצפט װאס כײם״.

 ביסע^ע, דאס א• ׳פפארצן ארנײםער װאס
 וױײ זײערע סון איבער זײ ב^ייבט־ װאס

 א אין ארײן עס טראגען און דז׳עעס,
 ■ראצענט, געװיסען א קריגען און נ*נק,
״ םאכט דאם M מטיק^טך םאר יע ז P,' 

 אינםעחפײד, דעם םים אבער םאייסטעז,
ן זײערע װאס ע צ כ ע ר א פ מ פ  א

ז ע ר ע ו ם ו י ם נ ע ד נ ע ו ו ר א  ם
י ף י ו א ע ד י צ א ט א ו ל י פ ס ס  ע
 סאר־ די פאר נאר ,ע ר y ד נ א ז ו ס

 זייער םון םארבעסערונג און שעהגערונג
 אין ח׳עבון. איעמנעם זײער אויף לעבעז

םאר״ צו אנ׳עטאט װערטער: yרyאנד
 און םארדינען, זײ װאס אלעס, כרויכעז
 טאמענ־ זײערע אלע פאר ׳עייכ זyפארדינ

 אזוי אפ זײ ״טפארען ŷרפ:יסyבאד טאנע
 כדי מעגליך, נאר איז עס װײט װי פיי,

 זײ װען ׳צײט דער םאר עטװאס האבען צו
 ארבײםסלאז, אדער קראנק זײן װעיען

$mv i רוקט עילטער םינסטערער דער װען 
ײ  אר־ גיט מעהר ״פוין iy:yp זײ װען אז ז

כײטען.
v

 ארבײטער די אז הײסט, דאס אױב
 דאס זײ זײנען קאפיטאייסטען! װערען
 דורך ןyהאב ארבײטער די געװען. איםעי

 גרױזאםע־עקס־ די דורך ׳נויט ביטערץ די
 אן צײטען םריהסטע די פון פלואטאציע

 אפצו־ עטװאס םון טוגענד די געיערענט
 דיזעא־ טאי. iy:'i:y^8o םאר *טפארען

 געיצערענט, דאס זײ תאט װאס נויט, בע
 בויען צו געילערענט ׳פפעטער אויך זײ האט

 באזאר־ צו זיך, ארגאגיזירעז צו יוניאנס,
y:די מיט זיך גען ; ^ i גע־ קאמןי־געװעהר 
 איז py און קספ^ואטאםארסy yרyזײ גען

 זי*y^ר א םון ^yn צו י^*רליך פ׳טוט
 אז ׳עטאאטען, yפאראײניגט די סון נטyד

: װײי ': " *v האבילן ארבײט^״ױניאנס 
vwרyזײ טyגרינדyג v '*  y ,אין באנקעז 

yDsyii ױי{[- ארײן טראג^ ארבײטער די 
vi אפנy׳ט^ארטy גרא•פy,צו אנשטאט נס 

^  ױיערע םון iyp:83 די אין Dy fy^־
yהספsתגרפאר איז ׳ואםאטארס ly r 'i 

 זyאפיטאציסטp אלײן רyארבײט 8̂y שויז
 ארבײם און קאפיטאי פון y:8,״2 די אין
! לײזטyג ״טײז איז

V
 ניט פאכ^ *רבײטער׳ב;(:? די נײן,

 ̂זyאפיםאליסטp פאר רyארבײט די
י ו ז , א ג נ א י י ו ו ױ י  ־ y ו ו ז

ן ע i י y t i o ן ע כ א  ״V ל א מ
ן ע ן נ ו י ם י ; רyז ט ײ ב ר  ו

m ז ו א  | y t i o ב ע  g ן y נ
ד נ ע ט י י ד א ר זyב י י  t ו פ ט

י י ט רyז י י ב ר ם א ו  -gp צ
 םyד אויף iyp װאס ,ט ס י יל א ט י פ

viv5\ איז y^g□ ,ארבײ־ ניט װאוילטאג 
v i:v v, װאס און iyp ניט אילײן נאר ניט 

 רyינדp זייינע זyרזארגgפ נאר ארבײטען,
 ל«ז~ םון ילעבען g סים ?ינדס־?ינדער און
 אנצושלאנען iy3gn נויטינ ניט און ׳סום
D gיננyאז ר g ^אט םינג yn□ צושטgנד 

̂ען  ־8אפש ניט ארבײט^באנקעז די וחג
 צױטטאנד רyד װי ^אננ, אזוי איז פעז•
 רyד טyװ ז,yרyװ אפגעשאםט ניט װעט

 ארבײט און ?אפיטאל זyצװיש
 װעט ny ביז טיף, אזוי בלײבט\ א^ץ נאך
און פארשאטעז ניט גאנצעץ אין

 ןyװ ניט הז,yשyג דאן נאר טyװ דאס
 ?אפיטא־ א זyרyװ װעט רyארבײט רyד

 װעט ?אפיטאליסט רyדyי זyװ נאר ליסט,
ארבײטער• אז װעחנז

v
 נשמה yngD די איז דאס נאר אזן דאס

 ?ײנע ארבײטער־באוועגוננ. רyד פון
" ה^םעז. ניט דא \v:v? פשרות ?vi 

yD'T ,אר־ דער צו חניםות ?ײנע רײד^אך 
: : )^ * ב ^ ט ײ  צום און זײט אײן םון ב

jy זײט צװײטער רyד פון ?אפימאיל iw 
 ov נדערעז.y ניט האר א אויף y3ĝ די

 אין ארבײטער־באװענונג די אז אמת, איז
 נאף זיך איז איז, זי װי ױנג ׳אמערי?א

 אײגע־ איהר |yayn באװאוסט ?ילאר ניט
uvi אינyריליכyאםילו ציי. ז □yiDy.̂ נאמ־ 

 װיל ר,yניכ רyאד ׳ניט Dy הטyז רסyפ
dv זעהץ. ניט נאך yםאר- צוםייל איז ר 

 אום ?אמף, זyניציכyטאג־ט םyד מיט נומען
 רyאיב רypרgשט זyכטgרטרgפ צו זיך

nyn טיפyשטר ארן זיז רעזyבyד םון זyר 
 האלט דארום און ארבײטער־באוחגגונג,

yצו נויטיג םאר ר yרpל>yרyאײנ־ זיך ז 
 הארדינג נטyזירyפר מיט זyנgרשטgם

 yוױסyג םון נאציאנאליזירוננ רyד געגעץ
 די |yiy: מײנט דאס װאס אינדוסטרי^

 אין פריוואנדאײגעסטום םון אפשאפוננ
 רy ניצליכפײטצן״. yנטליכyםy״ אלערילײ

 די אז !,yרyלpרy צו נױטיג פאר האלט
איז גאנצ^ g אלס ^נונגyװgארבײטער־ב
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o תםזע?בען M im ao v, װעי־נס *ו g 
ד פון יי<0 חינ׳*ער  ״111»3רניינ»ר־0 מ

M ײ '4 געקום׳נן, ׳*וין pm נו« ltsvaa 
I’M Diom פון ” r0M iina ,װ»ס »יץ 
pm סיט o sn אין יײנסטוס, קת<׳׳*«ר 
o טון װ׳נו טײגסמר רער n יי«וטי»ן 

 טסח׳ןן םון *װטסטנד n «ו יחו3תוחױו
פרמוננ.

 או װ»רקערס םימױנײטעד די
 קאםוניסטען.

די «ז טודת 4טונז«ר

די און
 חיו׳ן די ס ט«דת טונזעחנ סון טייגן

 -JM זיד חטנען זיי װטרום קטםוניסטען,
>otavm v ד טידיטע טונזמרע «ו דוקט  י

 09 װיי«ן וײ חי?וי װסמס פיט גיטנס,
m ao 909 סט«יט<ע די pm y 'y ityo n' 

 נרױסע די lyrojtoMriMD pm ,mpרי
mMpnyoa ,די םון די וױ ױניטגס m•״ 

 נאך fiM מ״נער טחדטרב״םער,3זענ
 I’M רטיין וועמעס ייטעד,3טר טזעיכע

 «ימ1רמוזטא זײ פון נעפ<טנ«װעטמר רןר
 ׳פטטרמד, עטװטס ;עפ־חיט ייך וו*יס

n םון די װי n  ,vran פיני׳}ןערין( PM 
 עס װי חטט, ררעםסייסעדין, דער חיח׳ן
 װיר״ iri’M דפעה<טMD ניט ,opm װייזט

 .OPPO0P םון סט«ו<«ן4אפ די אויף קוננ
 םוגנען,”* די םון זעחען מיר װי װײיו,

 םפר* a כטMoגע דאך ענדי״־ו זײ האכעז
 מײן ױנײטעד די אין ארױגצודריגגען זוך

 *בױעחןן אנהױבען ארן ױניאן, װארקעויס
 קלענייה וױ ng iy3g איגררעניג׳/ פון
o: דך האט dv טרױעריג װי r im ױיער 
□y yogרשטyזײ דזאבען נאך םארזוך. ר 

 מינ״ די זyכgמ צו בראכטyג רטיג8ם ניט
 T■ ילואיס, מר. און שפאי*טונג, yסטyד

 מגיאז, װאר?ערס מיץ רyד םון גטyזיד
 און, !םיר די גערויזען שוין זײ וזאט
 זיך האט נאר ניט #םער?וױרדיגסטצ דאס
 r̂סטירענדy*ראט אײן אםילו רטyהyג :יט

 חאגד־ yטישgרpאDאוי אזא |y;y3 שטיםע
iv םון לרנג i ילואיס, סר, חנם םון זײט 
 דעך אויף iyDgaj^inny:'’a v*ל נאר

אן  גן• lyj^t םקרענטאז איז ?אנװ^ז
jyn שטיקצד אויף צויײסצן צו בארײט 

v אט־די n * i וױ #״ױניאז-שפא^טער״ 
 וױ און, אנגערו׳םצן. זײ האט לואיס מר״
dv ״ שיעכט ?עמר זײ װאילטעז ׳הײסט•^ 

צן, ט ^י  צ״מתנס״ אימינע ניט זוען ג
 ןײ נצקוםעז ?ײגוש װע<כצ ^רסyפארמyר

 פון גורטטעװצט זיי םמש און הילוי, צו
 דט דאס איז טויט. lyogm^gtiy; א
 אעןל נאדניט נאך Y גישgכסט־טרyד.

̂בגען  דצם ערשט נעםאכס ארבײט, די ס
yרשטyסאצ^צ די מאכצן צו טרים ז 

 tg* דערינעז מיטצן אין איז רעװאלוציע,
! אוטנלי?

V
 למשל, פאסירם, כאטש װא^ט דאס ײען

 אײזענכאחך די פון זB^fנyאנװp g אויף
yD''3ig^ אריסטאק^»צז, אונזערצ בײ 

 מ• נאר וואיט ^ירען״pנg,ב̂ אונזערע בײ
y ווען p w  g> דאזיגע ^די :ער?יצרונג

 גיט ,Tטיר^gנ ײייעז, ןyרyציאנpgyר
vivn\ ר םון ?אמוניזם, םין^ צי א  מך ס

טצן, ניט |yp דאס iyag װאילוציע׳/  ג̂י
y |g D>gרy p̂די םאר רונג ^ נ  ס סיי

 די ŷסטpרgשט די o^g נטgpgב זyזײנ
 doip עס װען קעטםער. םײערדיגסטע

 קײן זײ פאר איז ׳\״ogp jy'nog ig צו
 דאס .״ער7װא^וציאyר̂, צו ניט רgז

 במום קעז חןװאלוציע״ yלg״סאצי װארט
 װאם ווארם, א זײ פאר זײן ניט אוםן
jy זײ זאיל p y ^ y i. דyו איז, םאקט ר« 
 D'upgo^g yװא^וציאנערyר yסטyגר די

 חנדצ! זײערע םיט iy:’’t gpnyog איז
 םאריגצן םון יאהרען iyr80 די איז נאך

 ב^יבםמסטצ די זyװyג יאהרהונדערט
^ די בײ רyדנyר ײנ  1אי ^Df»ytg ם
 אייד מארסאנס, ר. רטyלבg למש^, ̂ןyװyג
 אין זyרכיסםgגgרטירער-gמ די םון רyנ

 igיאח רyנyרשטארבgפ רyד שי?אגא.
 פאפויעה inyt |yiiy3 אויך איז םאסט

^ די צװישען ײנ  אודאי האט ער און מ
 חר זײנע םון ?ײנער איז םארם^זלט ניט
iv צו דען ^ g n אנ?וםענדצ גרויסע די 

 גול אויך איז עס ר^ואלוצי^ yלgסאצי
ly די tg ^רמאנעזyד צו טיג r 'o האבען 

ט אכ ^־ סג  ר^ואלױ אזעלכע זיר םון ^י
^ אנ iig װי ,ivbdvp צי iryn, •מאיע 

 װײסען, אלע װי אויך ם^באז• און
j די איז r״iyo ױניאן ווארקערס םײז 

yr 'K אונז םוןyםארטגעשריטענע רע 
n לואיס, מר. רyלבyז רyד ניאנס. n 

iv םון זידענטyםר i ,געװיס קען ױניאן 
g D̂ נטyכyררgם ניט g lyiyM רעאקציא־ 

:v.̂ ר פארyאיםײ האט ?אנווענשאן ר 
 מײגאר די אז »,gf»p g רשפרײטgפ רyצ

 ווערצ! זyצושפאלט אט־אט װעט ױניאן
 גע• g דאס איז לינסע, און yכטyר איז

 רעװאלוציאנערער •g לינ̂יyאפp װיסער
oyti , i i w w 'z אז שםעלעז דאס זיר 

 נצ״ אבער רעבצלען, די םון שפיצע רyד
 דעי װאם דערםיט, זיך Dy האט ענדיגט

 זצ<־ דעם גצלויבם האט 'rf>yggp רyלבyז
 חײ ביו׳ן לואיס, םר. ׳רyציאנpאyר כעז

 צו םארשלאג g DDgoy: האט און ב^ל,
 ®אר איחם דאגקען צו ?אנווענמאז

 אוגו פון פילע םיהחןרשאטטו yrnyc זײז
jyjyp םעקחנםצר• חנם נריז, סר. אױך 

 מןןחי םיין ײנייטעד דער פון רyזשורyטר
onyp ,גצוחח איו וועלכער ױניאן Pm
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am סאציאליסט I1R /י רןןדי^י י  mp\ ו
אט $לס װצרצן שימט צו נרודצר^וצו

i כריטיש דעם n i i p רצויצ- צו 
jyזענט r א. די A 11« J פון B1• אלעס 
װ^רקצדפ סיץ די אז איו

9 1 דט איו ײניאן m 
מ/ ח H דואא נ*ר מדנ M W  |ib  w m 

M צ1שטארק-פארטנצ^מצ W W און 
i חןונצן דאר i iצן99מן»מי וצחנ f w i- 
M מלענליכען אזא נען 'M rm P איז o r 

 יוג- דארוי 9fH צטװאס, דם וױרקיױ
T פ^ספצרט זערצ f םאר״ צו דט סאכצן 

1 טיאכטען
V

סײק, א^גוםעגטס םאר אננ^מען,
צ סיט מחוכט ז״גצן זײ אז rn יי i" i 

 ױדאוס, אסצריחאגצר די צו טענוח
ײמן וײ f» נענומען, ױ רטס נציצכט, ו  יז

m די װי יאנ̂ג u  o j f i r  lyigpnjfooן 
״ וױ אוציכצ, פארכלײכען  איצט, דיגצן ז

 סאציא״ tin אױף חאםמנג קײן ניטא איז
im אנער רעװאיוציצ. לער p דען וײ 
 dטאדעrכ די סיט א? פארשטצח̂ן ניט

" וועיצן אן, װצנדען זײ יתלכצ  נאר ו
 און פארחאסט זיך סאכצן צו אױספיהרען

 גסו |1»9 סדנײטצד, סיצ פון פארדאמט
 ארכיײ פארטנעשריטענע די םון טעי־-י
 עס אז ׳ניט דען די םארשטעהען \ טעי
 Tf ״אױטסיידער״ אן םאר שענדיױ איז

 םון דיקטאטאר אלס אױפצושפלצן ײע^ען
 יyדyי דאס און ױניאן, װעיכער אירגענד

nyijypjyi צױ רעכט מיט װעם טענש 
אױטסײדצרס/ אזעינע ריהוױיוען

V
 1W• א פאר קומט עס נאר, כאטראכט

 די םארזאסעלט זײנען עס װאו װעג״צאן,
 םאר־ n םון |yDgiy?>yi אויסגעקליכענע

 מען װאו און ׳יסgpר-לאyמײנ ׳:.ידענע
 וױײ פאד פלצנער אויסארבײטען הטyג
 וױיד- םאר םאדערונגען ,y®©yp רעyט

 ארבײטצר״קאנדײ נעסורע פאר זשעס,
 א ערש״נט דערינען מיםצן אין שאנס.

 חאנצן מיר כאטש װעלכען, אין ליםיצט,
 װערצן עס נזלײענט, ניט ליםלצט דעם

 פ״• $לס ערשלערט סיחרער די ססתטא
Diyp, קאגטד-רעװאיוציאנערען, אלס 
 וױ ארנײס^מ די פון םסררעטער איס
 נײ נוסוז גצװעחנלינער דער איז דאס

nyt3ig קעגט מאםודסטצן. אמעריקא;עד 
 •90■א סץ אזא וױ ®•רשטצחן גיט איהר
 אױפחנגען רעכט מדט גצסוזט האט װיי
 גיט דען האט און םארזיםצלטע>׳ אלע

 רעכם, פאלקאס געחאם לואיס פרעזידצגם
 עטלי- די צו געװענדמט דך חאע ער װצן

 ב*י• דער אױוי םאסטער״דעיע^נן yכ
:װערםער סאיגענדע די סיט קאני
,̂yיט,ױנ די רלױכטyװאר״ מײן ר 

ן רסyק ײ )  זײע־ םארחאנדלען צו ו
 ארײנ״ א״ער אהן אנגעיעוענחײט^ yד

ly איצט און כיישוגנ. ioc אײר איך 
 דרוײ גופים yאײער אפצוסיסגצז אויוי
jyD.״

V
 dv‘ םיט מעגש g קצז ײי סרעגען, כײר

 ? דטאבדילען טנרערש עהרע-נע&'הל װאס
 געחט ױניאנס yאונזער •אר א אין אמת,

dv שלעכט. «זוי ניט קאםוגיסםען די 
 צו חוצפה די רyאסטD םר. האט דארם

gDרלאמעfg d רע״ ילאזען איחם ?אל מען 
 סען װען ,oyiitnp נאך האט צר און יען,
d vi אין חײם. דער אין כלײבען איהם 

 דיער pjgi א ױניאנס, yiy?:ig םאר א
 עס װערט זאגענאנטען, ראדי?אליזם,

 תערפערשאםם, וױילד־םרעסדע א אז לויבט,
 לינ, שאפ-ד^ענאטען yנאנטyזאג די ײי

 אינערליכע זײ אין ארײגםישען זיר ?אל
iy פון אנגעלעגעגהײט^ i ,און ױניאן oy 

 ױניאדבאאסט^ |y3’Dyj נאך ?יך זאילעז
y^yti כײז; ?ײן ניט דעס אין זעהען 

jynyD^ngD y^yn די איז דאס אז ׳ניט 
yooaiy ילאזען צו ױניאן א םאר שאנתן 

 דרוי־ f'g-oy-iyoytt םון דישטירען זיך
 אלע סיט איײן ױניאן די װי אזוי סען,

 מעס- yגאנצ איהר און lyirvD איחרע
g’r iyn װאלט y:gDrga| אידיאטען, פון 
 ססדװוילסצן צו nyo'3 נים זייגען יועילכע
 װאס ,iyDg דאס .Dyjf'D y3yi''g זײערע

y i’Dg® ivp? היסטערי- םון ױניאז א אין 
w ,מײדלאן־־ oyoyit םאר׳״ ?ײנען םוחות 

 דאס םראזען, פוסטע אלעדלײ סון סמ׳ט
iyp סײן אין פאסירעז ניט װעט און ניט 

 זעלכסט- מינדעססע די האט װאס ױניאן,
 כאל- די dv האבען דערםאר אט אכטוננ.

 grg גע?ראגען אניטאטארס yש,וױסםyש
jyany'no אויף ברוך־הנא jyttjgp iy i״ 

 Dnypigit מײן יװייטעד דער פון שאז
ױניאז.

V
oy Dyr ערװארטען, צו צוםיל ?ײן

 dvbv זאיעז ?אםוניסטען yiymg אז
 װײל האפען, לאמיר דעם? פון רנעןyל

 סיײ װעלכע די, זײ, צוױשען /ױזרליכע די
 טד דאך װאלםען דזשאבס, ^ין ניט נעז

DJgp ברײנגען נוצען םיל זעהר װירקליך 
 װאל־ זײ ווען ארכײטער״באוועגונ^ רyד

 v%ל םח באםרײען געקאנט נאר זיד טעז
y: זייערע rn g ,נעדצ־ זיך און םרסיען 
 לע״ סוז םאתטעז וױרקליכע די מיט כענט
נען.

 חשענעראל דעד וואס וױבטי^סטע סאמע דאס
 דעם אױןו אדפגעטאן חאט נאארד עקזעקוטיוו

מיטינג פערטעל-יעחרליכען ®ינפטען
3,

o y ro f i 19 m n iw m  r j -«ו 
o וצן n  m# \m n r\n t -מי 

t סימ iw fffW  7 iiY ifO fi fii .-כאסח 
t i| י1 באםש oyo^oi YH fil חאגצן 

i ססמוסצן  oiyoon im ריס*ל! no 
m ,צײס m  om סיסימ jri ofn- 

m r n* ד י to ,m דט טסן \w י nf 
m ^נאארד ח׳אצנצרי o r

ooMoii, צייט פאריױחון
f חייוי סון i^ y iw n w א 

 קא* yi)jfr«tny די סון טי^ חינסצר
" פון נס׳יטוווןס סיטצס *y m חא• פון 
 אי* לאמאלס פארסידצגצ פון סיטצס

 *ועכי- אדצר טצחר םאר׳פיחנג*, נער
o פיאגעז ױניאן וױכטיסנ גצמ iii 

 װצי- מאריסעס, אגדערע ד> אננאטרעפט
 ריט פאינמדעז גיט דיחנקט דינען כע

 "1 שטעהען אינטצמ^שאגאל דצי
 ר-ט כאצידינג רyענג גאנץ א אין אכער

 באװעגוננ, אינײטער אי־געמײגע־ דער
 אינטעמע* די די אױך iyp נמילא און

״פרערלע׳/ אלס באטראכטען ניט שאנאל
M דיער איז אגנ "V*y\ גרױ״ פון

 תשענעראל דעפ פאר װיכטינחײט סער
*v נאאיד. עקזע?יטיװ  oy אז ׳אמת 

iy i כאארד עהועקוטױו דזשענעראל iyp 
 פאל־ פאלשידענע ד• ערםילען אפט דט

 נע* איהם צו װערען װעלנ? יסגנצן,
ly אץ אנער שמעלס, o ^ n n ס  צ̂י

 iroipyfpy דו׳צענעראי דער לעמט
 סיל inyt oyo’OOP 4ד דורך נאארל
ly^yn אלוצ- דער פון צושטאנד דעם 

 iriyuig HiiyiMO/ ארכײטער סײנער
fyn פאר, oy מוטט אסט ^ױזר .fi אײן 

 -y^yiii yonyi א ב*לײבט קאמיטע
D’Mjyi ן1פ p i ,א קוטט וײט yo’iiy 

f ii ט א״נ « yfHנ iי  yמyיyגyנnײo 
f lyo א סון ’nnr״•y r f i i n  f ii ,o 

ivoipyfpy ^ iiy i נסירד i f i  T i i  ipp 
ly rm n y i l® ii לױיט'( ויך# lyjyn 

o •אסירוננ lyoiiya א ii ip i p i-״ 
JH טער iynna

ongi f’i  oy גיטא p״pdg fiii i
n» צו  fn yn i ,צײט n  o iii -קאסיי

oyo סiמyהm  dyo נוצען yi i  f’i- 
ly i’D'Hjy;, װארים -n yo  n  |’i 

oy f’i  y5yo yoo בלױו ניט mp n 
lim  o r  091 oim ,yo^o^ צוס -Di 

po'ow טpכמ !ןריגט שיד  y iy  צו 1
fyiyn א n n  n u p פון yi• o n- 

r i  y^yn ,D im אפט H03H inyf 
fy צו iy i. גיט yor lyo^yfיi n  fy 

in o  OHrpfn■ טאגמר n  |io -װ״ס 
•fyigio fy o jm n צז nר y o w p 

fyu^io yo^yn ארױס i\ ^ טי ש א  כ
f פיי ii ,iny^p אמאל 

tn ^נץ n jg, לאט קאסיטע די וױ oy

oniyi אכדטעס די ויאואטען? )o w v 
f p קירצ^ פיל fyogo דך i״iy אנ־ 

ט ײ ^ ^ על t אסור װאיט ג iy iון ya-^ 
lyo,״ im  iy3g שוין וײנסן y iy ir i 

 fg גיױכען, וײ .cyo’ogp מעהלסטע
ip װאס ir t לץא ר״דעז, די ly n o o r 

i n  r i ײג f לו?.1י ii חד זױ אזױ• 
gori o:nM| גאסט-םרײגד- זעהר 1אי 

 קא״ די |yDyD צו סיז דך ער היט ׳ליך
oyD'o 1צ ויך fyogo זואס iyvvp. 

ifg fig' עס מי fyoip אמאל oyo'OiP 
f זyיכgה א םון װעניגעל ניט w i, אוז 

’y iy יעדער כאםש װאלט, דאס ?רמט 
1 i y r ’iאגט gיכעל ytfpiot$i אס1ו 

ly o n y  i n האט ?אסיטע דער פון ‘P3 
fyo fyp ,o:gf ניט fg ,w p i אכיס^ע 

 oiooryiH^i געקאנט דט װאאט צײט
fnyn. ,װאיט דאס געזאנט, וױ אבעל 
fynyj חשמן אױפ׳ן -irno'DOg; po 

 נוטע, אין העפליכקײם פון ליכ?ײט,
yD’5n:’HD ,כאציהתנען pgo ?,g’ שדן 

i^ אפשר y r, װאס n y f J ii קאסי׳ 
fyo^y; oyo די n y i  yoo^it פריײ 

 זײ םון v:"p ןpp ojyooi'jyn הײט.
 fyo דאס ,nioinn קײן האב^ ניט

 fyo דאס ^yiyaono ניט די האט
fn; ניט וײ האט ’’iono Dfgty ,אלעס
fyvii.i f'o’i זײ װאס i  fy3g i,

 קאמײ װיכטינע inyf עטליבע װענען
fyDgi oyo שױן מיר o :g o in די אין 

fySp'Dig yanynno, ג-1א אין אױך מי 
o^yngD’iy  yiyi. סיר fyf»yn דא־ ױי 

 א1 אױסלא^. fyvjg; אין איצט רום
fyiyn D זאיען jgo in סאמ י1 נאר 

 נאך האב^ סיר װאס ײpo 1 וױכטיגסנדו
t אמי דאס און רערס*:ט, נים t p וױ 

מזןנאיך.
g װאר״ ניט־גולס ר1̂< םון קאמיטע 
oiyp איז מגיאן ;g jy^g^go fyoipy 

gט rרטyר fie דyאי:ט רyתy,שאנאל 
y רי איז ^צט כיז i’fgi ניט מניאן 

yooVy«g fyny;קײן 1א ן Tf3iyo3^g 
sgprr. אסאל #אסאי fy3gn ״? Tfi
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w לאנג o p p  ip in  po, • "*

 פאר o^roo ?״ן fyogo זא< iy רpר
n  fyiiyi vn jy iy io i in g, ס״גוונ 

oinM םין yig ,טיט דוסאן -ptfpv 
ly y j i i  i n סו< חאט כאאת־ yiH’i- 

 ױאר״ oiiro^j n וױנאיו- fg שטיסט,
fyj’i  oiyp אסאל יא fynyi -אגנע 

fyog^r אן po ^gigryiiyoj’ji h די 
 גרױ- g oy איו ,oiyngn םעקסםײל

yo ^1* אס1 אױכ םראנ ipo p:v ' iי 
 איגסזנר״ iyi3tg אין ײארקערס 01ניט־גו

& װאלט שאנאלyג o 1כאל נ i i ’oyi צו 
g װאס סכסץ/ יקשאן10תשורי •’f 

inyf קײן ניט ngf yonyjyng ון« 
 fyroyiopg T^yo וױים וױ fio װאס

1 f̂ g oy .fnynארוס y; jyogfirg3- 
jngn צו fy3go אנםראגע אן fy;yn 

o n ב״ m .כײ אױך <ױ ל., אװ פ, א 
 י1 םיז ווון װארקערס, ^’Dopyo די

oiyoojy y r f r ט  אפהענ״ שטארח ^
^ י1 נען שײר ט ĝ םון ^ iy jy rn  o n 

moipyfpy אין כאארד iy fn .םראגע
y iy או ,fyogn וױלען םיר iנטםyר 

oyn א דין ly i’oo rj, 3דאס און 
jyjn^ y3iyn ,o iyn g iro itro ’j 

p i גאנץ א pרDcyינyאון ר ly ro ro 
fy^yn ,o:yoy^y-fg^n ̂ו כאאדyרfy 

g פון טײל ‘’gjgyynyorg lyijig 
g חוסט װאס קאסיטע, צזױיטע i.iyf 
o צו אסט n  po fyij’ô o n .נ y. .׳כ 

iyD^og:go i םון yo’ogp g vא n 
i״ צײטוגג n מyסyoנ^זשr^y,׳ yD^yn 

dyDy:y3omg oiyn װי oy ,הײסם 
-n:g:g*gi■ g o^g ,oiyjy: igo 
 igo igo ,□f’^g’ygo igo* יםט1ש

i» r״fyo מא־ י1 צוױשעז ליכט סזןהר 
yonw r fyo, צו איז מאל דאס i n 

pטיט^p w p m  pנאד ן y r ’g, זתיל־ 
 ^״g 1נא ,yo^oig yיבy^ז טום כע

y^yo אױף in jg  fg .לױט אוםן i n 
i םון מײנונג n מ צוױיסער  איז ?אםי

i n ״iyrn :yoyoצו ״ ^Arnoiyo 
iy  rg ואי m ^ y ig  fy ŷp נחײ די צו 

yo ,םאסען fragn אז וײ m 3g אוםן 
n3g3g*gi■ pc. וײ fyDgn א ••oyi 
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iyo7yn שטרעכט — n ti ,וחמעססטנס

oiyn צז —״ בסװױסססס ffirn jy iy i 
19 m^ jh פון ני  l y m r im  o n 

-W  w oom  opn poror  n  d•• < 
^ i» צייי i  yonii 191 fyrni 

p n n i n  po ffi ״fy ig im n?״ 
m d w n וײ 1נטי fn r fjrnf 

y3f»yfi •״M  fyofn / ir n iiy r ^ i 
g קלײס -ig  p ipo 'ivpxnw  n  ipg

T װאס ניס, fyo״n 1סי fjyrfi m 
fy09^g3 091 0’09 7 ii צו f90 

f’i ר i מ y n r .אגג^ונאנחײט -H i 
TO9 f’g prw^g if f, או ijrtng 

pרך rנnp̂ל n^oigyfpy 11א9נ o r גיט 
n קיין נאפיחלט rfH fW סיססאטי if 

nר yoiwffP סון או1אגס 1איח נדט 
ip חילף, i א סאקט,^ fg סלז אין 

yooyp nyfJig 0̂1 גיועאן inyo פון 
01915 ?m g  o n  f’i  r ; i ״-m  ■7yi

 yn- גאנץ דך fyfgTigo און סזנלף׳/
o״oong po חילף n אױף ניג m, 

yD^ynן f״ fy>9f ̂ט ,fyiir.o נ
f̂ סון g fy;ynoon די אט yrrg i 

yo’09P חילוי-א!נ"ס איחז־ סיט g 
 ״7yn ,3H3^ny :טעnopרpעטn נאגץ

iong  iro g  fy7yn t o  p i״fn גײ 
niyntfyi in ig  f iט,״

fm איז in3yD9i איצ^ און tp 
h טyליכטgכ  fyipt )^וfJPט)p ״i5 n o 

oyo^o9P " nסיר9ל ׳ fiy n y rg צו
nyfjig א"oyoi39p pm סיט iny^f

g fyiyn oonynr .fyug^igo נאנץ
 ״9P g פון ng^igo זyטישoיlyטpאlכא

o סון סיטע yr’g. סיט ̂pnnr fnn9 
i איז \mm vא n יױ ?לאוקםאכעד 

ly א ניאן 'n o y i ,iyon ײניידםאן 
rg לעוױן. אײק fyogi סיט׳ן  iy נזד 
 ױניאן lyDgopig^p רי און כען,1שטא
^fyo דאן האט gD איהם שטעלען צו 

iy איז מצכה, א ig דעם נאד כאלד 
 גאנץ אלייז ױניאן iy3gopigf*p די

jn g n yr p iiip, און ^i r r  ,iy נזד 
fy2ig o r. סאמליד i n  f’g באשלוס 

f’D ניט איצם .fyigiTyi o w o y in n 
 כת- Diniy7 p^g זyלמpyג איצט איז
i n, ־1:אסי חוב. חןם געמאנם און
באשלא״ ^g:grynyo3’g די האט אץ/

o n  rrvronrong fyo פון כאשלוס 
iy :’790g i n קלאוקiyDgo .ימיאן 

ly ’noyi i n יזןוױן אײק ױניאן״סאן 
םצבה. p'f האכעז 1כאל וחןט

 ?ארסעט׳אלכײ״ די סין yo’ogp א
iyo אמלירם האם ט19יתש*1כ סון
gf’igr.g fy; א סאד ?1שםא iyon״ 

 נוסחײסתנ רי■ 1ס» און ציאנס״?אססײז
 ״oyoigp די סאל אין ,p״ioo א סון

oiyifropyongo נים ותלען fyr^’ngD 
fyim ngo yb'nyi. י1 דוי yonDgp 

iyo״Dig *לע זײייבעז ,oiy^piy האס
ngopyc-oyoigp iyo o n i i n  pg 

אמזך שםארק inyf כו־ידזשסןא־ט אין
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מי פריימןג, *ו ען, ח io28 א

 זיינ^ן אאע און ױדאדום םון *טמיזט
 תאסו״־גײסס. ריכטעען דעס סיט פול
 סיגנאיל, דער װערען געכעכען נ#י ?אל
סאמ,*. צום צושט^ן ysH ײערען ?ײ און

 •רױואכרדחנס״ דער םון האמיטע א
 גע־ איז פײארעי־פיא שרן ױדאן טײהעיש

 סועציע־ א פא^ פאריאנ; א כ-ט יויטען
 די דזי־ך לאהאי־, דע^ אמאדיועד. יען

 הייזער, גי״סע פיי־ע רי םון קאנתודענץ
 גע־ װעיט דרעםטייסינג •י״װעט װאו

 ניאם׳צטאב, גרויסען ג*״ א אױוי סאכט
 עס און איידפרוטפען. אײן א־ן ראלט

̂ז  איג־ די אז וױכטיג, זעיזר דארוס א
 4לאסאי רעם העלםען זאי״ טומעשאגאי*

 הוד און חונדעיטע ד♦ אמאדזיחנן ?װ
 4וױיי •ד״וואט-דרעסמײסעוס, דעיטע

n* קאײנע זײגע כייט אליין יאיזאל 
 ביסעל ר* און טאן. ניט עס קען כוחות

 געטאן, װערט װאס ארנײט, סריױױייגע
װירסונג. ס;א»ער א גאר פון איז

לאמי־ א געשײןט האט ל♦4 לאפאל
 באטעג־ אי״ע אז םאריאמענדמ, ס*,

 צושירײט דיגען וחלכע וזאל׳ט״קמרס,
 נעהע- זאלען יאקאלס, פאישיזמנע אין
 באטעגהאא״סאכער-יאקאא דעם צי ראן
 לאסאל דער חען ניט אױב װאריס, .64
 װעניג גאגץ ?ען און עמזיסטירען, נים

 •ועא־ כיעכיבערס, יעדגע די םאר אױפטאן
אנגד&יאסען. איהם אן דיגמן כז

 קאכדטעס, סאעגערע אאץ זײנען דאס
 פארהעאטגיס־ םארנומען מז3וזא װמאכ*
 םיר אבעי צײם, װעניג גא;ץ מסינ
 שםיאשװײ• כײט םארבײנעהן ניט קאגמן

 גע״ איז װעאנע קאסיטע, א נאך טנן
 אנגעאע־ וױכטיגער זעהי א םיט קיסען

 די און מיינוננ, אוגזער אױם ׳תנהײט
 עס װי ׳וועט זועייכע איבער ענטמײרונג

 וױכ־ גאנץ א צו פיהרעז אויס. װײזט
̂יגג םעסטעי און טיגער ̂אל. אינזעד פון יטטעי אינסערנע

 איז ריטיננ אעצטען דעם אויף ^ין
 דעם פון אױערען רי n נע?וסען מס

 א אז באאיר, עקזעקוסײו דדטענאראא
 דעס אונטער געהט וואס קאריצ^אפט,

 םוט ״״**•-חנאענאטעדאיג״ נטכתז
̂ונ־ צו עמסטעזמ ארער כעסםזנס איחר  ק

 כאשטי- צו יוניאנס, גוװיסא סרטאיותן
 בא• צו ױניאן, דער םון יטאיסיס ניט

 בעאס־ די זײן זאי״ען עס װער טטיםען,
װ. ז. און יוניאן, דער פון טע

 קערפעד־ א יפאי־רעילעגאטען״אי:, רי
 אפיציע״ קײן איז מםקהט װאס טאםט,

 און דניאן־/ דעי מיט סארבינדונג יער
^כצ  פאיאגט־ נים קײנעם צו איז ו

tyו lrמיר װאס ׳דעם דורך ה*ט ׳ליד 
 מעסבערם, אאקאאס נעדויסע אין חטמנן
 זועלכע איז ״אינקע׳/ זיך רוטען וועלכע
 יע• נאכצוםאלגען כארײט דאדום זיעען

װיקעאט ער נאר אבי אוואנכדוריסט, דיז

 איניןיזם, ן1פ פיאנטעא דמם אין אײז זיר
 עיע־ היב׳עעז גאגץ א אױןי געקראגען

 יאפאיס אוגזערע פון פאר א אין טענט
 םאא, יעדעס און אײנםאוס. געװיסען א

 עס אדער װאהיען, פאר ?ימען עס ותן
 װע־ ענטיפײדוגג דער אום דך האגחנאט

 רופט םראגע, וױכטעער געוױסער א גען
 מיטיגנ א ׳טאי־דעי״ענא^ךאיג דיזע אט

 ױגי*ך סאר^ידעגע .די צו בייף חרך
 וױיס^ די װעאכע װעגען טעטכע״ס,

 ױ״ אינקע די צו גענײנט זײנען די אז
 טיטינג דעם אױוי און דאדפיהרונגען,

 זײן זאאען עס װער כא׳צטיטט, װערט
 סאנדידא־ די װען און קאנדידאטעז, ,ר

 אײנ־ װערם אױםארװעחאט, װערען טען
 װעא־ אױוי טיטינג, צוױיטער א גערושעז

 די םון ׳װער בא׳טטיםט, ווער׳ע עס כעז
 געוױ־ א פארנעהמען זאא• אויסערװמהיטע

אסט. סען
 ?ומט מעז דאס #איז רעזוייטאט דעד

 כא^ריסע, פארטיגע טיט םיטינג צזם
 ׳טאפ־ דער םון טיטינג דעם אייוי געפאסט

 טיטיננ ױניאן דער און דע^ענאטעדייג,
 ״ראבער־ א וױ טעהר, ניט איז נוםא

סטעט■.״
 יעאי־ דער םון טאסט״ה דאזיגע די

 קאאר באזונדערס איז דעי׳עגאטעךליג
 םון װאהאען אעצטע די אין געװאױען

 סעקרעטאר איז באאיד עקזעקוםיװ דעי
.22 יאקאא םון

לייבא״ םון באשטעהענד קאסיטע, א
 םיטגאי־ ׳ראז פערי און ראבינאוױץ װיץ,
 םאמעסומען איז ,22 ןאא5יא םון דער
 באארד עקזעקוטװו דזשענעראא דעם פאר
זײע־ אין :געשיכטע םאאנענדער מיט
 בריןי, צ־וױי געקימען זײנען הענד רע

 סילער, אײנעם םון אונטערגעיעריבען
 צײט א םיט האט לאקאל דער ו^יכען

 םיגו־ װעלכער און אױסגע^אאסען, צוריפ
 סעהרעטאר דער אאס ׳איצט עס רירט

 דיזע איץ ליג. מאפ־דעאענאטען דער פון
 יא־ םיז מעסבערס די ווערען כריןי צוױי
 ער־ דעם אין אויפנעפאדערט׳ 22 קאיל

 מימעג, א צו קוםען צו בריןי, שטען
 עסזע־ צום סאנדידאטעז די װעיכעז אױזי

 װערעז, בא׳פטימט זאאען באארד ?וםיװ
 זײ װערען ברין״ צװײטען דעם אין א*ן

 םיטינג צום הומעז צו אױפנעפאדעיט
 אויסער־ די םון װער כאשטימען, און

c םארנעהםען זאי װעהאטע jr אדער 
אמט. יענעם

 אינ־ דער צי געקוםעז איז עס װאן
 אויסערװעהיצ־ דאזינע די םון סטאלירונג

 אײבאװת, ברודער האם באאמטע, סע
 כייטגלידער עלטסטע די פון אײנער איס
 זײן אלס עס באטראכט לאקאא, פון

 גע־ סראטעסם זײן אױסצודריהען פליכט
 מיט אינסטאילירונג. גאנצער דער נען
עי האם הענד, זײנע איז בריױ צװײ די

 זײנען טעגיפעז דאדגע די אז נאיױזען,
 געװארען בא^טימט םריהער םון ״ט״ין

 קערפעחפאפט, א םון עטטער ד׳ערע צו
 םיט כאציהונגען חײנע אין יטטמחט װאס
 צע־ גאנצע די אט אז אין ;ױניאן ר;י

 ױגיאן־ די אינסטאלירען םון רעניאניע
 חוזק, א װי סעהר, נים איז באאדטע

 ױגיאן־באאכד קײז ניט זײגען זײ װײק
א■־ םון װערקצײג בלויז נאר טע,  דער.̂׳

 װאס אלײן, דאס שױן ייג. דעלענאטען
 און סיהרען זיך לאזען כיענשען דאזיגע די

 סון עםטער זײערע אױף באשטיכיען זץ־
 בעס־ דער א*ז ׳ליג שאפ־דעיעגאטען דער
 זײ דאס כאװײז, שטארתסטער און טעי

 םי־ די זײן ניט קענען און ראוי ניט זײנען
 א פון פיהרער א ױניאן. דער פון רער

 מײגונג, אײגענע זײן האבען םיז ײניאן
 אינ־ די הארץ און זינען אין האבען מ*ז

 ׳אלע רי ױגיאן. זײן פון טערעסען
 אינסטא* א'צט געהט םעז װעמען אבער׳
 װערהצײג נלינרע לײדער זײגען לירען,

 װעמעס שאפ־דעלעגאטעךטנ, א םון
 װי ױניאן, די םארניכטען צו איז צװעק

א'צט. עקזיסטירט זי
 •רא־ לי־יבאװיץ ,בדודע,־ האט אזוי

 אינ־ די אז געפאדערט, און טעסטירט,
 און בלינרע דאזיגע די פון סטאלירונג

 פון באאטטע אלס װערקצײג, - שטוםע
 אפגעלענט װעניגסםענס זאל ױניאן, דער

 אגגעלענעגהײט גאנצע די ביז װערען,
װערעץ. אונטערזוכם גרינדליף װעט

 עקזעהײ גאנצע די וױ אזוי ׳אבער
 אויםנאהמען, װעניגע גא:ץ סיט טױוע,

 איז לינקע, סארט דעם פון באשטעהט
 געװארען, א־נגא־ירט פראטעסט זײן

 אויסערװעהילטע די פון קײנער כאטש
 א:־ די אפצולייקענען פרובירס :יט האט

 די װעילכע פאר און םאקטעז, נעגעבענע
 שטארה־ די געװעז זײנען בריף צוגעשיסטע

 געהער קײן געפינענדינ ניט עדות. סטע
 םון עקזעקוטױוע דער בײ פראטעסם צום
 האכײטע רערמאנטע די האט ױניאן, דעי
 צום ®ראטעסם איהר כײט געװענדעט זיר

 עקזעיזיטױו דזשענעיאר פין טיטינ;
באארד.
 דיסקוטירט גײנדליך איז פיאנע די

 גאנצער דעי איז נעװיס געװארען•
 שטארק כאאיד עקזעהוטיװ

 דרוי־ פון דיהםאטוי^ םאי־ט אזא גענעז
 םאר, אײך שטעלט ױניאן. דער אױף סעז

 ױג־ דער פון איז װעילכער מעטבער, א
 סעק־ דער א־צט איז אױסגעשאאסעז, יאן

 שאפ־דעלעגאטעךליג, דער םון רעטאד
 דיק־ די םיז אײנער דאס איז ער און

 איבער און פאליסיס די איבער טאםארס
 דעם אחוץ ױניאן. רער פון באאמטע די

 גאנץ א שאפ־דעלעגאטעךמנ די איז
 איז זי קאטפאניע. וברודיט׳דיגע נקודים

 םון באשטעהט זי ערב־רב. אמת׳ער אז
פאריטײדע־ פון מיטג<'דער פארשײדענע

 ז*נט מעז וױ ׳אויך און ױניאגס׳ נע
 טעניפען. אױמסײדימ גאמ םון ׳אונז
 א |10 פיחרוגג די עם דיקטיחנן ךי און

 איז װעיכער דומס״סײקער^ פון לאקאל
̂וקאל א נאמינעל  אינם*רנ׳*ו דער פון ל
 א איז דאס אז קלאר, איז עס !שאנאיל
 ניט קעז אינטערנעשאנאי די װאס ילאנע,
טאלערירען. כיאפענט א אױף

 נא״ גאג*ן א געיוען דארום איז עס
 די אז ׳דעם פאר מעדזיה״ט דײטענדע

 אינסטאלי״ נאנצעד דער מים װאהיען
 און װערען, גע׳פסא׳ט גלײף זא^ען רוגג
 װאה־ נײע װעיען פארגעניפען זאיען עס

 אײגשםיכײג איז ענדליף אבער יען.
 אז כאשריס, דער געױארען אגגעלוםען

 אננעלעגענהײט גאנצע די זאל צוע־שט
 סא־ א און װעךען, אונטערזוכט גרינדיליף

 םײנ־ װײס־פרעזידעגטען די פ.*ן כייטע
 כא׳ איז העלע־ און רײזמגרג כערג,

דמם. םאר געױארען שטיכיט
 אינסערזוכינג די איז װאף יעצטע

 דער פון אפים דעם אין םאמעסוםען.
 גע־ אײנגעלארען איז איגטערנעיפאנאל

 יאקאל סון עקזמקוטױו גאנצע די װארען
 געיײ־ ניט האט זײ םרן סײגער .22

 אזעלכע באקימען האבען זײ דאס קע;ט,
 צי״ האבען זײ םון םעהרסטע די בריף.

 םין סיטגלידער זײגען זײ אז געגעבע;,
 די דאס און שאפ־דעלעגאטעךליג׳ דער

 כײרע די אןיף געװען אנװעזענד זײנעז
 אײעע־ דיגען זײ װעלכע צו מיטינגען,

 דערסאג־ צװײ די דורף געװארען לאד־ען
 ד«א״ אײגיגע װעהרענד אבער, ׳בריו* טע
 װאס װענען ׳ן ע ס ע ג ר א ם בען
 סיטימען, די אויןי גערעדט האט מען

 א מיט םארגעקוטען ערשט זײנען װאס
 גע־ אנדערע זײנען צוריק, װאכען- פאר
 עךקלעהרען׳ צו בענוג אפעגהערצינ ײעז
 מען וזאט מיטינג לעצטען רעם אויף .אז
 מעהי איז עס װער ט, מ י ט ש א ב

 םאר אױסערװעהלטע די םון פאםענד
 ארזא האט מען אפט. יענעם ארער דעם
 יענעם, אדער דעם פאר געשטיםם ניט
 פא־ דער איז עס װער באשטימט, נאר

 ׳די גראדע מערקוױרדיג, און, סענדסטער,
 אלס געװארען, כאשטיטט זײנען װעלכע

 עמםעי, געװיסע םאר ^פאםענדע״ די
 םאר געװא־־ען אױסערװעהלם אויך זײגען

עםטער. דאזיגע די
 װעלכען צו ׳גיט גאך װײסען מיר
 איז אונטערזוכונגס־קאמיטע די באשלוס
 אננעילענענ־ די אז מעגליןי, נערןומעז.

 םאר פארקומען אמאי װידער וועט הײם
 אעטערנעשא־ דער פון פרעזידענט דעם
 נױ גאנצען דעם םאר אפשר אדער נאל,

 באארד. עקזעקוטױו דזשענעראי יאיקער
 װערען געטיאכט װעט עס װי ׳ש:על אזוי

 טיר װעלען ענטשײדונג, ענדגילטיגע רי
 צו באקאנט זי פארםעהלען ניט געזױם
״נערעכטיגקײט״. דער דורך כיאבען

!

 איז עס װאס נײה, שםיקער n נ*ך איז עס
 טען לעז װערם*סיחסה, רע־ נ*ד י*חר ח נרויז
 האנעז ותיכע ד/ ?יננ^ר םאר טאכען ניט ר»ר

 Deny וועט סרחטה נעקססע די tv נעז^ם׳ גכיאות
 לעכס אגכ, ̂!■עםעו־. י*הר 25 םיפ׳ םארתופדנז

v y$3 רעrםFדורכנעםאכם האבעז װאס די, םוו ל 
 אי:־ רײכם *זוי ניט tjra לעז םיחסה, יעזטזנ רי

 איו דײאםע ביוםינע םרימכ• v נאר סמנידע?
 נאנ־ איו ניט נאד א•? ijtd tv י־ין,t אויד המו ע&

jjnr לענןן «ו אוס !יר״ צו נע?וםען t t וױחני 
 נים \ועז «בעי סיא־ט. עעוTר» רמס נײױכעו

איז ער ווי ע?ט, װאיטטעד רער װ*רט ר*ס
pװpנ אויסנעםייםמט vװנר קאורט, סו*רים םון נן 

 נריינ׳ צו יעיםעו אײראועאייטע רי םאיבאם מר
 ‘יי וױינעז אזן יליכז־ס אלערלי־י אםעדיקא ג«ף נעז

אנלזןל ראלט :א־ ניט רעט. ןוו נעםיהרט כער
did רי •טיפעז די םו; ק*:»יס?ידעז אײן אין

x גןבי«כםע iv ; r זאל ער ׳מױן, רעים םעז נאר 
י אויר CB»;r דעם טיט ijtdvtw פ«נםיטקי.*ען  י

 רא־ דער אז נרויכזנז, צו מװער t̂ עס מיםעז.
yvx^ אוי«עםיהרם װיךיריך ז*ר סםדא^נןוס 

 טדיי׳ ,ט׳־ולענע״ די 1ז*רע ם»םעד נ«ר װערןנז.
* *ן רעגירוננ רי בל-ו  די לענעז ראז ^ריט, *ז

 כאטיש ע־גסטע, זעהד ^nyT זײן ױירלליר פאמעז
g w איז עס i ױעלט־םיחם̂ד רעד נאף י*תר
 ז־י* אינזערע שונאים ם«רנענדיגע רי כאטיש און
ן מותפים. נעכםמע אונזעיל אלע ̂נ

 ק*ין איז אויס ניט ל*זם ה*ררינג •רעוירעגס
 עד* צו נעלענענהײם די ײנערt רעדע איימינעד

 ער וועלכע סלחסה, v םוו פ#ל אין אז קלזנ־ען,
x m ם*ר* ¥ו כוחות *יע םיט םרײעז נאטירליה 

 הײסם ״ יענעם און ד«ם ט»ז ר y װעט היפמ?,
01, tv ריכם רארדיגנ ■־עזידענם v t מטארפ נ«נץ 

 אמןר, וײס. ז י י t i'v !י1נ r.v סיחסה v »ויף
dim םיחםיז כױר מנקז ימכתו סים מית?. נאםעס 

 האזיה לימנז אונזעי סיט נים ר«י מאלטעז?
m e nכולי? ן Tirr'T מנסםע די נים דעז סיר 

 ונ־ די וjrj»*v 1 סיר האב^ו וואס ttv •רײגר?
im r i מו צס \*v ׳ײי« ניס tv תז טיר »  ז

 רע־ עוחןסםער njrT:iv נױס הרינ »ין »רײגמח«
ר •דאנקרײר? §וביי< דן תי רvם ווי  חיל»<«- י

 םיר מנעז דײסמלאנד nfOMMiivso^N ׳תי
w i אייז סי« האבעי• ניס סווא קײו אח־אי י

frm ױר* *n .worn m w®• «י ■י̂נ «יי מ

 רעם חוץ v קריגס־נעםאהר. יעדע נענ?ן זיכעדט
 אי; קאנגדעס א נעהאט ?א:נ ניט דאף םיר ראבעז

 האבעז עלרײפ אונזערע yrv װאו װוטיגגטןן,
 װאו אוז ׳כ,-ורערעאשם אײביגע נעיטװארעז זיר
 םארזיגי־עז ןוו געטאז נדר א זיך■ זאגאר האט םעז
 םלחםה װעלכער םון מו עיםעז. ע ט ל א אלע

 נעהטם פארװאס הארריננ? «רעזירענם ךvד רעדט
^d און פארםרויעז זײן איז נ*ט או;ז עי t אונז 
 נרױסע רי ^טrםםרא עס זײם ױעלכעי■ פון נים

t געפאהר

װעל־ אין ברוקלין, אין םיייךעלשידענט דער
 געװאיען דער׳תרג׳עם זײנען מעג׳פעז זיבעו כען

 נעשעהר* זײנעז םענמען ^בעצינ אוז טויט אױף
 א אננעםאכט האט נעױאדלן״ םארװאוגדעם .ליד

jyra ’n צױייטען אוז וו״טונגען די אין נעױדעד 
 יצ־*א;;ז צו וכטT א*ינער יעדער פאליסיעענס רי
¥#,*,jyr'D צו־ די און טויטע די םוז יאפיטאל 

 ויאפ טעניטעז, די אז ׳םײ;ט דאס קאליעםיצעטע♦
 גע־ ;יט פאי־ם זײנעז נע״א־עז, נע׳הרנ׳עם זײנע:

 ויע-־עז פאליטיעענס די אוםזיסט. עטארכען
 א:־ װאס רעט. פון נוצעז זײער האבעז אודאי

 םאה־ װײטער ער ױעט ®ופליקום, דעם באסרלפם
 פא־זטא־ די ם*ט פרײנס אלטע די אויף רעז

 ב'ז האלץ, צופוילטע די םים רעיפעז, ורערםע
 א איז עהסידענט, אז ״םרעםעד וױדער װעם עס

 צו װאס האבעז ײעט פאליטישענס סעט נײער
 פאי אויסצוזיאגעז ויאס םוז אוז אונםערזוכעז,

לאאימאי יאליםיזבעז זיד
ן י  דא־טינע רי האנעז אריזאו סאז׳קױענטיז י

 **,ישלא, אזא דראנ, אזא אױסנעםונעז אויטאריטיס
 אוםסזןנ* סאדברעכעי די םאד מכם װאס םי־ונק.

i «ו ליר m i ,זײן םודת זיר זײ סאבם אוז לינעז 
pv ײ אײכ סארברעמנס, רי  ױירק-יך האבעז ו
jttv• p זאל דאס אױב כאנאננעז. ^ m טארל 

 ײעימנר דראנ, גלטעהילימר א עס איז »סת,
 ייערעז, אונםערדריהם סיםתו •לע סים דארזי

 בילויז באמםעהט ארדנונג נ«נורע אומןר וואײם
 װען איחר, «ו ?”! וחןם װעה אוז ייגוװמ אוי^
 — רראג דער הײסט אװי — .טהאיאםאםח״ דער
 אויף nnjm נמכרױכט אלמסײז אנהױמז ימם
jrv װעיכע נלי»«י־^ און ליע^רם אונז^רע T•* 
? סאכת די נגז ײי! אידנוננ אמזאי «י« ז

 װירד איז װאט סײדעל, א איהר האט רא אס
 איז זי מיװ־יאײ. צװיעעז זעלטענהײט א ליר

 כלה צונעואגטע א אלס םוז'דײט׳שזלאנד נעקוםען
 צװיי איז װעלכער םיואדעלפיא, איו מאן א צו

 עד איז יאהר לעצטעז זי. װי אי״ט, איױ םא'
 טים אםנעטאכט ער האט רײט׳שראנד, אין נעװעז

 יטי־ איהר זאיעז זײ אז עלםערעז, םײרעל׳ס רער
 איהר םיט װעט ער אין אטעדיהא, :אר ילעז

 נעױעז םםתםא זײנעו עלמערען די האבעז. חתונה
 אזוי ניט »נ;-ר שירוך. רעם שון העכםט־גליקליך

 מאמעגט׳ דעד נעהוםען אין עס װעז םײדעלי די
 א־יג־ איהר ערקלערעז באדארפט דאט זי װעו

 האט םרוי, נעזעצליכע זײן װערעז צו װילינוגנ
 :ערקלערט איבערראשונג, אלעםענס צו טײדעי, די

 םאן. דעם ליב ניט האב איף ניט. קעז איף ״נײן,
 םײן שון םענליכקײט די קױםען :יט װיל איד

 א פוז פרײז דעם םיט אםעדיקא איז ארײנהוםעז
 װי מערהװיררינ לדקלערוננ, ראזינע די ליגעז״.

 וױרהוננ אירר םארפעהלט ניט האט איז, ראט
 זײ אוז איילאגר עליס אין אויטאריטיס רי אוי,־*

 אין ינצולאזעזיא,־ םײרעל די באשלאסעז האכעז
 זעהר א םא־אזיסזעדז קעז אץי אבער אמערילא.

 מיידעל ;,דאזינ די פא,־־ יעבענס־װענ •ציר־ל״עז
אפערילא. איז

 ״דא־ דעם טיט געש־־עוזט זייי האט ־־־,א :,א'
 אין געזעצגעבער אוגלערע װאס יא־-נעײגעזעמ״,‘

 האט םארםאסט, צוריל 'א;נ גיט י»:ע; א'בא;י
־,א  נעז־ די צו־םײה. אב־כעל נעשרעלט **־ ־
 פעדעדאל צום נעװענדעס זיך דא:ע; אטפא;*-;פר

 ױעיט נעזעץ רעם דורך א• י־״אנע, א טיט י־א*־ט
ם װײל יאנשיםלירט, א־־נענטום זײע־ ^ ױ  םוס ט

 ױע־ען אשוט זײ םאר ט*^ם דא־־א־ א פא־ נ<•
 םא־י*םעז װעט עס ביז רע־פא־*, אוז דײ׳ ביי*
 אי;* אז זײ פארלאננען טרײכר, ־ינטיגעי רע־■

 רײסען װײטער קענעז זא־־עז זײ אז דזשאגי־״־אז,
 30 פיט דאיאר א אוז סענם 13 פיט דא\א־ א

 רעש פ*לנעז דאיפעז ניס און געז, רי פאד סע;מ
 אײננע־ האט קאורם םעדעראל דע־ געזעץ. ני־עם

ryT? א:יעס8געױ?«ם דו םין לאנע ם־ויעיינע די 
 אוז באװילינם. אינדז־טאנקשאן רעם זײ האם און
 איהר װעם באסיאכטעז, נום עס װעט איהר אז

 נןך האם קאורט םעדנראי דער tv צונעבעו, כױזפו
 םארברוײ א״נןױןלנעי דעי ױער. םים ה^רעלם

 פאריירע? געז־*רײז •יםעז דעם דורך קען כןר
 ווערדע א פאי ויאס »ח סענם׳ עטליכע בלויז
iv •םייז ארער סענם 5 הא« d  nv?V3 v ימרען 

 דורו הענעז קיםיאגיעם די װעהרענד ? אײנעם
cm נײנם t'^.i דערמאר סילי^עז. פאײירעז
T'v יזןכם. װי מהר נים ם»מ Ml פ^־־לירער די 

ijpvt די נים אח נעדפארברוימר״ די זײז 
מז־קאטיאניעט• ארינת

מטאהל־טראםט,•דונע״ םון צאר דע־ נערי, ט•;;
 םרייד־ױניאנ^ם, דעם נענעז װיל ער וױםיל רען
 םרײר־ סאר הארריננ ®־עזידענט האבעז ריר אבי

 ארבײטער־באװעגוננ. דער םאר אוז ױ:י«;יזם
 זײע־ און ארבײטער די פאר טשעמפיאז א’א מיט
 נאי־• שױן איבײםעי רי האבעז אינטעדעסען רע

 האט טשלטפיאן א נאזי זאיגעז. צו ײאכ ניט
 װאנ־ װיליאם איז נעםונען טרײד־ױניאניזם דער

 םײיאנז* גרעסםזנ אונזעיע פיז אײנעם דערבילם,
 ניט איז עס tv נלויבט, ער אםעריקא. איז רעז

 רי ענעזpגערv זאל קאפיטאי אז רעכס, װי סעהר
 פאר רעכט א דאבעז ארבײטער די װײל ױניאז,

 tv סםז, v זײז דאס זאל בארגײניננ. לאלעלטיװ
 ״vp'3yDV איו װינםעל נײער v םאיט ביאזט עס
2נסיסה איהר נײ האלט רעאקציע רי ד#ס אוז

 םאר• דזמארזש א האט טיםי דזשוירזי איז
 צו סװכט־שע«ער־אײנענטיםער ררײ אורטײלט

 םון נעיד־שטראוי א צו אוו ■דיזאן ם^אטעז צװײ
 ריזע נענעז אנקיאנער דער יערעז. ראלאר 100

 tivrD3K8yTvv? דער נעװעז איז סװעם־שזןיער
 נע• איז אנקלאנע רי אוז םיםי, דזשוירזי פוז

 צו T'v עס װי שטאאט. םוז נעװארעז פיהרם
T,נױ איז אויטאריטיס די זײנעז עהז n M rn' 

 אוי־ יאדתער נױ אונזערע װי אנרערש, אביסעלע
 יפעוער ^עלכע דא זײנען אונז בײ טאריםים.

 אכער םויזענטער, אםשד אוז הװרערטער, די איז
 םוז איםיצער אז דעם, װענעז געהעיט האם װ<י

 נע״ זאל סװעט־שע*עד די שוז אױפהאלטער די
 םװעבד די אין •ראצעס? א צו װערעז שטעלט
 םינרזנריעיד םית נעשונען אויר םעז דאט שעפער

 rרזvrTד דער ה*ם ארבײט. רער בײ יינדעי רינע
 דעמ טבער ?)ולרינ, ערהלערט עלטערעז די אויד

 דער םים *«*לײנט ער האם זײ גענעז אורטײל
 ?nog װירער װעיעז זײ אויכ דאס װאינונט

 הינדזר״ארכײטמר־נעזנץ, רעם נכגען םאיברעכעז
 צו סאראורטײמו אוז צוריקױםעז ךײ ער װעם

נדיזאן. יאהד »

 כילרינ^רביי• די האבעז אוים, זעתט עס װי
 לויךמןף v אויםנעפיתרם סטרײק זײער טיט טער

 םימ םאר vim נאר זיד, םאר בלויז ניט כערונג
 וינדןחנ םאחייחנני pv ארבײםער אנדערע
ױ םרײדס•  Mi ממרומ » נעהראנמ! האכעז יז

 ®וז מונדמטןורס איז םאטארםעז די װײדזזתס
ר5 חנר  ®רר וײ נטו, מתר בים*לײו. נוחנגױ «
 ווויי <ויו. ®יתז דעם סים ײאקיישאז װײי י ניו

 ארגײי ד> װײדזארזזעםןרתנ v jmvnppi ח*מנז
 JMVBD9P דײלומי ױחנניו «כתר ד*ר 1« מר

m ״וחנו «ז וחנדט«ל, דער מיצור, r  fie ײ 
n»»»r, עו ממר״, די יײמימז י וײו מו  ױ

m ביאאתסמונג

■  f ' f T'■’ r  fm fit iBWr 1 1 immIUIU Mill

ן צו ®דױױלעדע די מארדע
f i i y f  *  i n

mm
̂עגעני*ױיט8 װארד־ויטער די  ־6כ נגעי
v דער צו אימעגטי*יף יאעט iyo פ־ן 

 דאיזוטענ־ ,,כעניעייכע אינטערעסאנטע
rג א א*ז יאס םען״. yיכטyjyr yן 
 א פון זוהן א אזוי וױ רעפ
y*,־ אן טyערמארד האט r| .ניאטראז 
 פאך־ פאר טעכיון א ?^4אי איז דאס

 ר־yאיב נ*?[ דארןי דא כפזלציאיויסטען.
 א״ד yאי ןyפארב בונטע טיט געבען

iy װאו און א?ױ װי צעי*הײטען, i ראי-ד 
 דינען עס גוןדוארע̂ן באנאנגען איז

 ער* רעם פון *yװע־ט י*עצטע רי געװען
 ייען װעטען טיט און װאו טארדעטען,

 װאס און jnytyi יעצטענס איהם האט
 טא׳ זײן זאכען צו דעפ װענען י־׳אט עס
 עיטערע דינע טאטע, ?יץ ^רער ׳טע

 ברודער. איגגערער זײן אדעד ״עװעסטער
 דאין״ נע־דיג *ױ איבעמעבען ו“אי דאס
 גאר- דאה זיך .יױר איף און קענע; כען
אונטעמעהכיען. ניט

 איז בא-ידדען יא 4,יױי איך װאס
 ריכ־ א~ע־ דיט׳ י־עגאי־ע די גיט ניעהי
 פון זײט געזעי־שאפטי־יכע די טיגער

 דאך ,יױיסט איהר אנגעילעגענהײט. דעי
 דאה ׳עאפטי“געזעי די אז ׳הסתם נין

 גע־ צײױי־יזירטע ארגאניזידטע אן הײסט
 אינטעיעכ שטארקען א האט זע^עאפט,

̂ע אין  בא* װערען װאס פאיברעכענם אי
 א*ן ־,גוט־ארגאניזירטע א אין נאגנען.

 קײן טאיע; געזע^עאפט צױױלידרטער
 ױע־ .ױערען, כאגאנגען ;יט פארכרעכענס

 ־syry; די אופבא׳-טר^פט. ניגסטענס
 דע־yי או געבען אבטינג רארף שאפט

 דכער םיהי־ען דך s^t איהר^• מיטגליד
 כיפע^ דין טיט און ;yבy‘י זײן טיט
 איץי זי האיט דערפאי־ גוטס. און ראב

 פא־ װי *נגעשט^ט^ ארמײ yנאנצ א
 ;־jycyi אין ריכטער ׳רסyלאי <יס<ײט,

 םאדזײ אונז זאי־״ען װאס ניס־װעכטעה
ט. און םרידען זyכער כ^־י  דערםאר זי

 און פארם#מען טcאK,רyזyג די דארןי
 סtr ר.yכyארבדc יעדען באשטראםען

 nyi כדי ער׳עטעגס װערען i^Dyi דאיוי
 אױוי שטראף ז״ן קריגען 1זאי זינדיגער

 דאס כדי צוױיסעגס, ׳און װערט חלר
 אנדערע• פאר מוסר׳השכל א זײן זאי

p? װעיען אנדערע זויכאלד y, שיעכט װי 
 װעט םארברעכער, א זײן צו איז עס

̂וס  וועט ניט׳ אױכ ז.yט‘האיBא זײ ד
 יעדער הםקר. װערען װעלט די ד^ר

 פארנרע- צו jysny: זיך װעט אײנער
̂י״ען אידזר ניט און איך גיט און כענס  װ
רעבען. מיט׳ן ̂»y3’T זיין דאן

 -אל אין אײגענטליך, איז דאס אט
 אייוי ׳yאריyט די שטריכען, נעמײנע
 די וױ גוט א«ױ הײנטיגע די װע^כער
̂וליגע  באגרינדעט. איז ױריסירורענץ אט

 טעא- די איז זyטזצי yצטyיל די ׳אםת
 דיי אילע םון געװארען אטאקירט ריע

^ בא־ אײגסאי ניט שױן איז עס ט

̂אי w ײיזעז דט ט4•
ih ;קײ ^fry .jy ry- r אייך 
 יyכyפא־ני f* #®נ.ײ VPmW* כאגיל א

y r ’f; ג*ט Mr| ׳צי^כטע yny 'i,; 
̂יי M 6 קיא;רע ; ttnwדצטןוט אז יין^ 

 י,ױ נאר י>ז \rs דײי־וי די כ^׳צטי^פ^
̂ו אײך א»ז sy י'-ץ\.  ^טאר* לאדו א ד

n-jrsn yp, נ איyזŷשאeט rn ריט 
או־י ^ורדנומ, איהר

^ פא• פא־אנט־י^^טײך ̂«־נר איי  *yפ
 פארנ^כ^ די וױ /רyיד‘יטגיינ כעל״עע

 -y; ני*ױזען #פט גאדז איז fry איײן.
y אז װ#ר^, ^ n tכyנם ,ynyvכאגאד ן 

jyi אונט הליפטזעכ^דyד רyפון רױק ם 
 ־yג די אין רשט^ד^ א אונידנסטינע

 פא-אגט^^יט־ חוריג*ר i n, זעי־שוופט
7 s *0^11 דעיטיט פא*כ^כעגה ,ד פא־ 

ט •y^־ עילוינט זי ע״̂י  yכsyאז ט^̂י
y* איכיגינסטיגע v y w jv.]

f יי אט ^כעי irw r, y^n אין 
 אגער־ ניט דע-ױי־יי־ נ*ך זײנען סברות
 דילר ״צטאט. דעפ פין געױא-ע קענט

̂*yט ד^י אין ׳ניט ײך ^עכענט *עטאט ^ 
‘אונ״עטענ די ר*ט װײדגסטעג^

 אײגען ״נע*ז אין פאלברעבעי*. פין דעז
 *yv פארל־עכען, א :•איב-עכ^ א איז

 נײ^יא* א זיין, ;יט יא״ ױyכyאױב^2 יyד
 Dy אײב יוויניעדהעיער׳ א א־׳עי נער,

 אטעי^א. אין yr^yry דא נ#ך זײנלנן
^h נעזעץ, םyד לויט x, װ^ויטער ד<וט 

̂ור-  ?לא־ענס עים^רדעט י*ס ײ*ס װ
iיטyאון יוע־ען אנ;עיןי*#;ט געדאיפט ר

א און ריכסער א פא^ לוערען נ^כי־עיט
»•••ייי » ו to ז /

אנשטאט כיר ivnyr ױאה
yT□'(

 נעהט װארד װ^ילטעד װי זעדזען כייר
 עס ױן הי-ם עד פרײ און פראנק ארום

 איהם צו אזױ דױ ׳ױעג ;,,P ניט# איז
צוצ״יוכיען.

 װעס- פון אט*רני דיסטריקט דער
 פארכרעכמז דעי װאו קאונטי, lyDoyy□״

אנגעז איז ̂  ?ic ה*ט נעװארען, ני̂ו
 צו סy§y נ^טעיn 1» געטאכט r פאננ
o ז?וגאר Dfn עי טאן. r  דייי^גער- 1
זט זוהנרעי סל,ע  איכער״ גאכט *״ן געי̂ל

 דם, םעהר ^כער תפיסה׳ אין נעכטינען
iv ג ניט ה?וטyרע#oדי איחם כעכען ט 

נעװארען. ;??מי׳עט איז עס און ?לאגע
 די דעם צו געגוביען דאן דך ה*ט עס
רעגירונג. סטײט

 ח^ט דדעענעראצ ווס^רני סטײט דער
 אונסמרזוכונג. אן סאכען נענומען דך

 חא- געדארםם ער האט צװעק דעם פאר
̂ילטער װ^ס קײכעיס די כען  װ^ורד װ

̂זיקט ה?וט  זײן צו ײון ם*םמר זײן ?װ גע
 גע- איהם חאנען ױי וואס אין כױדער

 נעװען זײנען קײנעים די ענטפערם.
 חאט ױגי^ן ותסטערן די װיכטיס זעהר

is? די אחיסגעכמן ג*וו*יט נים אנפאננ

re frvi^r ♦אייף ״סקיינעי ד ovi גי-ני 
‘^f fr• סודות די ײאי״טען צו ניחײנ איו 

y^  n pc .יו*־דט סווײם א ק^עגטען 
yiywאי׳*י ־י׳אן דאט t9] אר- אן 

mvm *^די זאי זי אז ײגי?ון ייעפטעין ד 
H' o y r 'P .דזאבען א*ױסנע:ען 

 ־yאס דער צו אפע^רט ל*יערס ׳ס•ו?ורד
א־ן דןוורט סיויים פין ט0,י

yi*׳ ̂y:vרyגע׳יסחלט, חאט געדיכט ד 
א־ויס־ דט ס4,קײנע די עזיפ או

)m v.
,׳דערםלן ארו*ס יזיניט VU" ילאס

fry ̂טט חײן קען ניען אז א״ויס, ח
y w  v ^ n\ טאכ דט װ?ורד׳ןyאון ן 

̂א  .ױערען. כא״עטראפט דט ער jyp כרי׳
ov קאסטבארע די או אױס, חודט ;y־ 

 א־יסנע- װערט װ?וס ׳ײכט*טאשינעריע
 םארטײדינען צו כימעי ,ד פון לאייטען

v-p ’m אינטyרyסy,ך י ז ט א ה ן
o ן * א n ל א - ע ג ר H ( ם
r ט V *ד וי י ו א ט י y ט י י ז ר
.ה ד. ,ר ע ד ר ע כי ם ׳ נ ו ם
 - י* y ז y : רyד ן y נ V ג
r ט פ א.

 װאלטער װען אז זיךי, פאריעטעוזט עס
 מיליאנער קײז געױען ניט װאי״ט •ואיד
 קעלטyBםאר געװען יאננ יעױן רy ־וןויט
 יע- אױף גיט אױב י־אגנ, ייעבענס אײו״

̂ט. רyנ  מיליא• א איז ער וױיד גאר *וע
 איז זוחן, א כייליאגער׳ס א אדע• נעמ

 די יזילאס. •רױױיינירטען א אין ער
 איחם גיט ר״ליאנעז דינע םין ראכט

 אוסבא״ סארדעז צו רעכט ר*ס לו1אפ
שטראפט.

 דער ניט איו װארד ײאיסער ײי|
 אננע״ האיל־םיילס דער אץ אײנציגער.
 נױ בראנזוױיז, ניי אין יעגענהײט,

 זעילבע. דאס געװען אויך איז דזשורזי,
 גלח א נעװארען ערמארדעט איז ד^רט

 עס נעיליבטע. ילינקער א ?ימ?ר סיט
מןן  חאכען וו^ס עדזת אפייו נעווען ד
 ה?וט עס װער אױגען, זײערע סיט בעזעחן

 אבער חאט Dip כאנאננען. ס?ורד דעם
 זײנען באיפוילדינטע די געחאיפען. גיט

y געװמן r n רײכטום נמנען און יײט 
■אראיןיזירט. גקזעץ-סאשין די װערט

 יליגט וױכטיגקײט חױיט n *בער
 װערט װ^רד װאיטמר א צי דעם אין גיט
 זײנען עס ניט. ?ודער בא^םר^סט יא
 קרכנות ױסםיץ אוםמוידיגע נענונ ד?ו
 אוכיגיליק גרויסער קײן ניט איז עס און

 שויד אמת עטיליכע, אדער אײנער, אוינ
סדײ. ארוסנעחן װעלען דינע

 די אט װאם איז, וױכטיגער סך א
 צו ױסםיץ-מאשין דער םון כאציחונג

 םעהר ניט איז סערדער סי^^נערסקע
 אילגע־ דער םון םאיל עקסטריםער אן וױ

 אםעריחאגער דער םון כאציהונג סײנמר
נעילט-זאק. צום נעזע^אסט

א *ן ?יך זעהם כאציהוננ דער אס אין

דינע  ווונטץרט^דנןײט, נעורי̂ו
IV* 6 — רעטיגער W P.  . ?וט "

ywלn אױוי דף זעחט ׳וקיאפערײ iy i y\ 
y< רyאונז וין y ? Q W t'yiyן *w iy און 
 חוד םין הױוטזעכ^ך ?יןי נערט ױ

o• די פון גר^טקײט jy^^,sH צ, I y jn 
oyjy i'ij) oyi •רײױיל*נ») די קאיכ■ 

 טיי־יאנערען די זיף ה^כען ט^רדען צו
 פ^יטי־צענט די נ?ור נענומען, ניט אלײן

̂יכען ן.y:y:ys דאס די יז
 ױאיטען טישענסל,י?ו אונזערע װען

y^ym( גיט  jypy אזא װ?ויט שתלאפען 
 #וײן נעס?ויט געק^גט ניט •רױױלעדע

 זײנען טישענס,4פאי ysH די dk אבעי
pלMנy טv n yמיט ^או )yo^n ארני״ 

 זײ װ?»ס נ^ארען דיגען וײ ציעס.
 סיט ׳צטײגען צו האפען זײ און זיינעז

 ר״כען □yi פון אײנפלוס און טאכט רyד
̂אס םyריקאנyאמ  א^ אן איז oy און ק

 6־זאנ רי ניט בײסט ;yo ־־־ כיי רyט
ס שפײזט. ו̂ו

 און אטארניס דיסטריקט אלע די אט
 האפען װאס לאיערס ?yj^r רyריכט

 גוט״ און גרויסע א ארױפצוארנײטען
̂̂י  דיע״ [vבvל זײ #ראקטיק. yטsכאצ
 זײנען די און קלאם רײכען םyד ;ענדיג

 באשיצען צו נרײט כ׳אי ysא רyב,רyד
 עס װען ׳אפייור קלאס רײכען □yi אט

 דןי דיסקרעדיטירען צו אױס ?ײ קומט
יוריספרודענץ. yגאנצ די און אי״ן

 חור אין ivnyr טיר װאס דאס און
 ־ •א״ דער אין מיר jyny? ױריספרודעמ

yv'D רער אין און ייטית ^w yםאר״ ר 
 יאקײסקע דיזעילכע איבעראל װאילטוננ,

 און שטארקע די צו אונטערט^נקײט
 ל*ר דיועלכע איכערא^ און מעכטיגע,

 שװאכערע די צו גרויזאםקײט קײסחע
̂ט עס קילענערע. און  וױים, אזױ שוין הא
 זיממן מעכטינע ארן גרױסע די אםילו אז
 אז םיהלען ױי איםצופרידען. חגם םון

 אי- צופיל שוין האכען <אקײען דיעיע
 אז פיהיעז, ױי מאס. די •כערגעכא«ט

 םונ״ דעם דערםיט אונטער גיאכען זײ
 אמןר געזעלשאםט. דער םון דאמענס

 אײנמ?ול העלםען. ניט זיף־ קענען זײ
 םון •סיכאלאגיע די ארײן אײנער קריגט

 יאקיי א כלײכקז ער זועט ילאקײ א
ײן פון •ראטעםטען די געגען אםיילו  ן

כאילעכ?וס.
 אוספאר- איז צו׳פטאנד מין אזא אוז

 גאנצע די וואו יאנה א איז םײדיױ
 איז סאכט און׳םינאנציעילע עקאנאםישע

 הענם די אין נעווארען קאנצענטרירט
 אנד ימדען םאר גרופע. קילײנער א םון

 אױס- ין״ן נימא איז טענ^עז כיציעזען
 צוםריחונ• נאר וױ שטײגען, צו זיכט

 ?ײ א־ן גרופע קיײנע די אט מטעילענדיג
 אפיאו נעיוענמנהייט, יעדער צו עס טוען
 אײנפאכען װעגעז זיך האנדלעט עס װען

םארד.
 נאר אמעריקא איז טעאריע דער אין

 געזע- ריט מדינה דעמאקראםישע א אלץ
 אונסער־ אה; א^עםעז, םאר :לײך צעז

רײף. אדער ארעם צי שײר
 אבער ד*ס איז יראקטיק דער איז

 א*ע האבעז רײכע די אנדעחפ. גאנץ
 צו ■רױויילעגיע די אפי^ו ■רמױילעגיעס,

מארדעז״

דער אין ױם־טוב א וױדער
הױז ױניטי

קאחן. ם. פ«ױ« דפון
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 ילעצטע איז װאס ק?ונפערענץ, דער

 ״קעמ■ אין :עװארען איגעהאילטמן װאך
 אינ״ פאר ^יג דער פון טעמימענט׳/
 אהין ה^ם דעמ^קראטיע׳׳, דוסטריעאער

 מע״ פר^פױגענםע םיצע צונויםגעבראכט
 סאציא^יםטײ דער םון םרױען און נער
 אױך און באװענומ, ארבײטעיא און שער
 און וױסענמאםט פון D7yii דער פון

קונסט.
 ״קעמי דער איז וױיסט, איהר װי

 וױאא ױניטי די םון װײם ניט טעמימענט״
 די און דרעסםאכער, און װײסט די םון

 אונ״ הויז, ױניטי די םון מענעדזשמענט
 ראםענ* ברודער םון דירעקציע די טער

 פ^ײס נרױס םיט זיך האט װעלכעד בערג,
 כא־ זיך האט זאך, דער צו איבערגעכען

 האט און געילעגענהײט דער מיט נוצט
 כאזוכען צו געסט אלע די אײננעיאדען

 נע- איז אײנאאדונג די הויז. ױניטי די
 שװעס־ סיז ■ערזענ^יך מןװארען מאכט

 די םון םעמבער א װיניס, בעילא טער
?אםיטע. הויז ױניטי

 אײננע- זײנעז קאמעראדען אײניגע
 צװײ מיטאנ. צו. שבת געװארען לאדען

 בא־ םאצגענדע די געװען זײנען זײ עעז
היילקװים סאריס :פערזאנען װאוסטע

 ױאזע לעוױן, לואיס דר. פרוי, זײן און
 זײן און סאםאס י. דײװיד כטרונסתי,

 ■רעזי־ דער דזשאנסאן, װיליאם פרוי,
 סאישײ אינטערנײשאנא^ די םון דענט

 מע־ דער װילאדעק, ב. און ױני^ן ניסטס
״פארװערםס״. פון נעדזשער

 נע־ א באקומען האמןן נעסט די
 שעח־ די םון סערװירט דינער, שטאקען

 דערלאנגזח װעאכע ^װײטערקעס״, נע
םרײנדאיכקײט. םיא מים עסען דאס

 סון באזוכער די ה^בען עסען נאכ״ז
דער אין םארקייבעז זיך וזויז ױניםי די

 ״רעסעפש*!״ ארטיסטישער שעהנער
 םיםגצײ אונזערע םון הונדערטער רום״
 ציר״ א אין אויסגעזעצט זיך האכען יער
 די אויף און ״ראקערמ״ די אויף קע?,

 םירער״ דער אוגטער יייז דיװאנעה וױיכע
 רס.5 םרײ^יכער איםער דער םון שאפם
 פון ילערעײז ״דעתריאײשאן״ די פאקס,

 צוווננען עואם דער זיך ה??ט פילאץ, דעם
 ם^ןס״לײ און ארכײטער םארשײדענע

 אויסנעםע׳לט ניט אױך האכען עס דעה
 אידער, הומאריסטישע טיפיש־אידישע די

 ם̂י ארױסגערופען האט גמזאנג דאס און
באגײסטערוע.

 באגײסטערט נעסט, אײנגעיאוענע די
 האבמן אומגעברנג, ארומיגער דער םון

 אויסנעדריקט װערטער הארציגע םיט
 נײסטרײכע קורזוע אין געםיהלען, ױיערע

 גרויס אדסנעדריקט האבען זײ רעדעס.
 אין װי^א רײכע די װאס ציםרידענחי^ט,

 נעווא־ נעבויט איו װאס ■ארק, םארמסט
 םארנע־ איע די םיה רײכע, די פאר רעז

 ריײ װאס באקװמטליכקײטען און ניגענס
 נעװא־ איז — םארגינען, זיך קאגעז כע
 און וױיסס דער פון אײגמנםום דאס רען

 ארכײטער די װאו װניאן, םאכעד דרעס
 •ראכט גאנצען דעם פון געניסען קאנען
 בא״ םי< םיט באזיצמ. ■ילאץ דער װאס

 אננעװײ רעדנער די האבען גי״סטעררננ
 קאנען ארבײםער די װאס דעם אױף זען

 םאראײנינט זײנעז זײ װעז אויםטאז,
 װארט, אײן םיט ױניאן״ מעכטיגמ א איז
 רײכ־* די םון ענטציקט נעררעז זײנען זײ

 ארבײםער די װאס שיינקײם ארן סײט
 פיז מאכט די דאנס * דארט, נעניסען

!אײניגקײם
ט און ך האט אמאא מי  דערזזערט ױ

V הונדעחטער םון ישטיםעז ײ V "n m,"& \ 
ײנזון. װאס o .צו אנגמקוםע? ז n .אץ א י

 דעאעגאטען אאע די געװען זיינען דאס
 פאי ״אע דער םון קאנםערעמ דער צו

 הא־ זײ ח?מאקראטיע״. אינדוססריעאער
 ױגיסי די באזיוכען נעװאאם אאע בען

 ניט האט זײ םון קײנער אבער חויז,
 ניט אויך האט און װענ, דעם נעװאוסט
 אויס. זעחט הויז ױניטי די וױ געװאוסט

 דעם צו אנגעקומעז זײגען די תן1 און
 געקענט ניט זיך זײ חאבען •אאץ, רײכען

 זוםער־ א זײן זאא דאס אז םא^טעלען,
 זיכער זײנען זײ ארבײטער. םאד הײם

 די םאר יילאץ א איז דאס אז גמווען,
 דענ־ נעקענט זײ האבען װי און רײכע.

V אנדערש ?ען
 -y: זײ האבען ■אאץ, צום געחענדיג

 געדיכ- א אויסנעשפרײט זיך םאר זעהן
 אאנד, אקערס הוגדערמע פון וואאד מען
 און צאנ^ס, גתנע צעװארםענע םיט

 דעם צו צוגעקוםען זײ זײנעז נאכדעם
 כוימער, םיט באדע^ט ױניט'״סקװער,

 ארוםנע״ גראזען און באומזןן שסעקזןנדע
 קא־ ׳שםאלצע םון קײט א סים רינגעאט

 אויסזעהז. רײכען גאנץ א פון טעדז׳שעס
 ארײנ־ איבער׳ן איבערשריםט די אבער
 עאעיד דורך באאויכטען װערט װאס גאנג,

״װײלזא־ :זייך אעזט װאס טריציטענ^
 םארזײ זיי האט ױניטי״, דער אין סען

 ריכ״ אוים׳ז דאך זײנען זײ אז כערט,
•אאץ. טינען

 איבערראשט מעהר טאך זײנען זײ
 בא״ גענומעז האבען זײ ווען געװארעז,

 און נראונדס די •אאץ, נאנצזן דאס קוקען
 דעם כאזוכט האבעז זײ ביאדימם. די

 װײס־געדעק־ די מים עס־צימער נרויסען
 סיהאער דער װי דערזעהן און טימען, םע

 םענ־ די דורך ארײן קױןט ײניטי״טייך
 זיך םאר דערזעהן זײ חאבען דאן סםער.

נעשסאיוםואע! דעם מיט ״•אראאר״ די

 םעכםםער םיאע די םיט ■ילײס׳/ ״פײער
 גרױסעד דעד אויף ארויס סרקען .װאס

 גו־ויטע די ארום נעםט װאס װעראנדע,
 דעם םון ביאדיננ הױ«ט די געבײדע,

 שעחנע די באטראכט האבען זײ פאאץ.
 רײ- די און װענ̂כ די אויף אויל־ביאדער

̂ור אויף׳ן דױואנען אריענטאאישע כע  פל
 אפװאונ״ נעקענם קוים זיך האכען און

נעזעחן. האבען זײ װאס איץ םון דערען
 דערזעהן זײ האבען אנטקענען גלײר

 אעזע־צײ ספעציעאען דעם לײברערי, די
 און זמותאילעז כיכער, פיאע די מיה מער

 ?is איז שפמומנ?, אײניגע אין צײטוננען
 מעהנקם חןם אין ארײז זײ זײנען דארט

 גע־ װידער האכען זײ װאו טאנץ־זאא,
 נאטיר- אנםיק־זאכען. םארמײדענע זעהן
 צו םארםעילט ניט אויך האבעז זײ איך,

 ״טעניס די אאעי׳״, ״כאאיננ ך־י באזוכען
 אםוזירוננס״ אנדערע די און לאודטס״

םארסאגטג «אאץ דער װאס ערטער
 צו םארסעלט ניט אויך האבען זײ

 סױ און פאראאר אײדקרים די באזוכ^ן
 איכ־ אזא מיט װעדם װאס סטאר, װמניר

ט  ראזע שװעסטער פון אטענדעט איכק̂י
 סאסנאוױ אנא שװעםטער און םיסאטא

 נעקויפט האבען זײ פון מאנכע און סקי,
״וראר״ אויםשריםם: םיט׳ן סואװענירס

אנדענקעץ. »ן פאד הויז״ ױניטי קערס
טאנ, הײםער * זעהר געװען איז עס

 ארוג־ נאכדעם זיך האבען געסט די און
 זײ האבעז דא טײך. צום טערגעלאזען

 װאונדערבארע א זיך םאר נעהאם װידער
 זיך האבעז זײ פון מאנכע פאנאראכיע.

 הא־ אנדערע און שװימען אװעקנעאאזעז
 ^״יפלאך, די איז אװעשגעאאמז זיר בעז

 פון װאסער קריסמאל־קלארע די איבקר
יטײך ױניטי דעם

 איז זץ/ באדט טען װאו יאא״ו, דער
 א פארנעמט װאס מײך דעם םון טײא א

 אלע זײנעז באלד איז אהער׳ 70 םון שטך
 אױס, זיך סום מען װאו שטיבעאאך,

 דער נעסט. די פון געײארעז םארנומען
 אױסנוך איז װאס פאװיאיאן׳׳, ״בײדיננ
אנ״ איז יואטער, איבער׳ן וױיט שםרעקט
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פרעסע דעה אין אינטערנעשאנאל אונזער פון עניניס
©r אמע אייגסאי* ניט שױן האבען‘ 
 איז ל9אי;טערגעשאנ אונוער דאס *יוען,
מי  ׳#רעסע ךער פאר טעמא גוטע א אי

 געסאכט װערט װאס שריט, יעדער און
 ש«רא־9ב װערט ניואציע9ארג אונזער *•ן
 אױך און םריינד םון ברײט, און וױיט כ^ן
 — דערימנר •אסירט עס שונאים..,. ®ון
 איין װעמנן אז — !?נלטען ניט כאר און
 מנ״ אוגזער אין •אסירונג דמרזמלבער און
 צוױי״ * און אוױ צ״םוננ איין זאנט יאן

r-ijrug fd. יןאן לסשל, צײטוננ, אײן 
 געוױסען » *רײן היסעל אין כיו לױבען
 ם»ר ערקלערען דאס און שלוס9ב נייעם

 9 ווערענד •ראגחנס׳/ סון צײמגן 9*
 ארונטעררײסען עס ?אל צײטונג צוױיטע

 ״רמאקציאנמרען » םאר עס עריןלערען או(
שריט׳׳.
 דער ם*ר שםיול״דגרוב אמת׳ער אן
 אין םאראײניגומס-םראנע די איו ירעסע
 םאראיײ םון םראנע די ױדאן, אונזער

 לאסאל. אײן אין דרעסםאכער די נינען
 23 און 22 לאקאלס די «? ?אגמן, קען מן

 לאקאלס •אסולערסטע די איצטער זײנען
 מען אז אינטערנײשאנאל. אוגמר אין
 לאהאלס די דאס זאגען, סען קאן װיל
 ״פארטונקעלט״ אפיאו האבען 23 און 22

 פרעסע די װעלכען םים ,1 לאקאל אונזער
 דט ילאננ. יאהרען פאר נעװען םול איז

 גאס p* לױנר א םרענ א איצט
 איר וועט ,23 לאקאל און 22 לאקאל װענען
 דארוי ״סען :ענטפער אן באקוסען נל״ך

 פארמטעהט א•?, דאס םארא״גיגען.. זײ
 םאראיײ דער װעגען װאס דערפמר, זיך,

 גע־ נעשריבען סך א גאר שױן איז ניגונג
 אוכד מיט שוץ װארטען אלע און װאדען,
 מאמענט, גליקליכען רעם אױף געדו?ד

 םארקוםען. װעט צאראײניגונג די װען
 אײנ־ אמאל װעט אםעריקא אין אױב און

 געזעל־ יןאסוגיסטישע א ווערען ג׳עפױ־ט
 װען טאג, גרױסער יענער װעט שאפם,

 מול סיט װעילעז 23 און 22 ̂אסאלם די
 דער?יערט •אפיפר װערען, םאיאײניגט

 ױם־טוכ,... נאציאנאילען א םאר וועו־ען
 די אז,אט דאך םײנען מאנכע ווארום

 דער םון אנםאנג דער איז םאראײניגומ
 װאס ״אסאאנאםײשאן״ אלנעםײנער

ביםינו. בםהרה פארקוםען דארף
:דעם אנמקעגען עס זאג איך
דזשענע־ דער האט װייסט, איהר װי

 אינ־ אונזער םון באארד עקזעקוטױו ראיל
 פילע םיט נאך באשלאסען םערנײשאנאל

 םון דרעסםאכער די אז *וריק, םאנאטעז
 םאראײניגם זאלען 23 און 22 לאקאלס די

 קאםיטע א און לאהאל אײן אין װערען
 די דורכצוםירען געװאחגז אפאינטעד איז

 זיך האם קאמיטע די װען םאראײניגוננ.
 לעבען אין דורכםירען עס גענומען אבער
 שװעריגקײטעז. סך א ענטשטאנען זײנען

 נע־ ניט ניך אזוי האט םאראײנעוננ רי
 איז םראגע רי און װערען געםאכט קענם

 צום געװארען איבערגעשיקט װידער
באארד. עקזעתוםיװ דזשענעראל
 א אויפנעהויבען ״לינהע״ די האבען
 ״מאשין״ דײ אז צײטונג, זײער נוואילדאין

סאראײניגונג. די נים דערלאזט
ױל דערםאר, איו דאם  לײטע די ו

 יע־ װאלטען חשבון. אין טעות « האבען
 צער סים געװען באסאנט לײםע נז

 װאל- ױניאן, אונזער אין אאכע אםת׳עד
 רױ זײ װאס דאס אז געװאוסט, זײ םען
 םאר־ די יא נראדע װיל ״םאשין״ די םען

 איצםיגע די אונטער־ רױיא אײניגונג,
 דרעס און קלאוק דער אין אומשםענדען
 אז נויטיג, העכסט עס איז אינדוםטרימ,

 זאלען יארס נױ פון דרעסםאכער אלע
 לא־ דער דאס און לאקאל, אײן אין זײן
 כאארד דזשאינט דעם איז זײן זאל פאל
 ימ־ אכער ױניאן. קלאוהםאכער תנר םון
 םאר־ די צונויפנעמישט האבען לײטע נע

 דער מיט דרעס־מאכער די פון אייניגוננ
 זײ װאס *אמאילגאםײשאך אלנעםיינער

 אז װיסענדיג, און םפאריה.״. א דרעהען
 אינטערנײשאנאל אונוער םון באאסטע די

 ״אםאלנא• ילויזער יענער םון ניט האלטעז
 עם־ דערװײל נאך איז וואס סײשאן״

 זײ האבען יװײמ וױ װײס װער עט,
 גענען איז ״סאשיז״ די אז פראקאאמירמ,

דרעסמאכעי. די פון םאראיינינונג רער
 אננעוױזען םײלװײז ווערט דעם אױױ

 די אין נאטיץ רעדאקציאנעלען א אין
 ^טען םון שםימעי׳ ארבײטער ״םרײע

n קעפעל: די אונטער ירני, w סאראײנײ 
 לאקאלם״ דרעסםאמןר צװײ די סון נוננ
 וועגען נערעדט ורערם נאטיץ דעם אין
 מד נעפאסם זײנען ײאס באשלוסעז די

 יער״ פערםעל לעצםען רעם אויױ ווארען
 עק״ דזשענעראל אונזער םון םיטיננ ליכען

םױו מו  גע־ וחגרם דערבײ און באארד ז
זאנם:

ז ײ ו ו . . . י. וו. ג י ». דער םוז בןך»יום .
מ ■®ר איגםערעס נרויס םון »יו  אונזע• םה םי
n ר נ ם »ים vvn *וו מו v ױינ i •דאתיזנז»»» 

s n איו njn ו נןךײרס  נײרע פארווײגיגעו ו
מ, דויעםאאמר פי א נתר וומסןר a אח n מ

פיגקעלשטײן. ר פון

 23 »ו| 22 רפהיורס רי םון פ**»ײנינו;ג די
 — *•סאמאםײמפר. םיו ם«וח ״די און
 ג«ך —נעסעד., װערט קע;ןןדע אין י*«נע די
g ױ;יטי וױיסטס«מר רןןר װעגעז װ*יט 

«ןןר?. םארעסם אין רויז

 v אײגפירען און נ«>«רר רז׳**ינט קיױה*«כעי
טרײר. נ*נךען רעם אין ק«נםר»ר כעסערמ

v ״אײנענטריו n ב»־ גײןגר קײן נים ר»ס 
 צײם g פים מװ*רעו געפיוסס *יז מר עיופ.
 געײ•־ ז!טיםס8ב ד*ז איז ?•סיםע א און וווריק

m !*םי• םירן יאײגינוננ.8ם רי רורכוווםיר 
 גע* אינעהאיטעז ?ײנעז קאגם*רענ*ען און טיננען
fjngn ד ה*ס לאסיטע די אוז ײי  נע־ ניט ?נ
 םאראנםװארט* נאגזוע רי נעםעז ויך אויף װ«יט

 םים כ»נו«ועו נזןװאלם נים זיד האט «י ייכיץײט.
 און געװארעז, גענעכעז איהר איו װאס רזןכם רעם
מי דאם  אײנ^נלהײטעז ?*©•ריצירטע רי כע

k םארנעלײנט אסא'* װירזןר b* עק־ נענעראי רע־ 
זעלוטיװ.
 ארבייםער רי םוז םרייגט וצדקתך׳רינע ״רי

 ״םאיצין״ די אז נװאיד א אויפנעהויבןן האכען
 ראס איז זײ כײ םאראיעינוננ. דער נענען איו
 נוט זײן וױיען ארכײטער די אז אקסיאםע אז

I'rg״ די נאר םרוס, אוו o/ים״יש םירער די ׳ 
 עלזעקוטיװ רער םח כא^וס דעי נים דלריאזעז

 א־ויסגל־ האם ער אנטוי׳עוננ. •ז זײ םאר איז
o נוםעו n זעגיעז.״ זײערע םון װיגם

 םון ניצליכקײט דער אנבאלאנגט װאס
 נאטיץ דעמ אין װערט םאראײניגו:; דער

: געזאנט
 נוצען ברײגנען װעט םארא״נינו;; די ,.אז

̂וען דעם  אר* טויזענדער א״ע די אוז טרײר גאג
 ױע־ נאעעפטיגט, אים אין זײנעז װעלכע כײטער

 עס אז נים. םראנע ?ײז אוגז כײ איז דעם נעז
 איבער־ אוז געדויר םיל םארערען אבער זיך װ?ם

 ער• עיאציע8א די דורכןװשירעז כדי נעכענה״ם,
 אה זיכער. װי מער אויר סיר זיינעז סאלנרײד,

 םירוננ, די םוז ^טערוננעז די צוליב ניט נרארע
 פא־ יאלאלעז רעם כײצוקומעז םארקערם, נאר,

 נאאױוע די און מיטנלירע־ רי םון םריאטיזם
 װענ זײער נא־ *ז אייגינע, םוז אײנרערענימ

 צאל א קעגען םיר ריכםינער. דער אלעםאל איז
 סיטגלי׳ איבערנעגעבענע ׳ענערנ״»ע ארבײםעד,

 זײנעז װעלכע יאקאיעז, באםרעפזננדע די םוז ז^ר
 װעם זי װי םאראײניגוננ רער נענעז אנם׳שלאסעו

 אד אויר קענעז סיר װערעז. דורכגעפירם איצם
 ערים רעם באםראכםעז װערכע םיםנלירער רעיע
 זעיבינע רי וױלעז זײ נאר ריכםינעז, א םאר

 װערעז אננעװענדעם טאקע־ נלײך זאי פאײסי
 ניכער װאס כדי יאחאיעו, אגרע־ע םילל אויף

 ״אטאינאםײעאן״ םרז מצוה די זײז צו מהײש
 םינאריטע־ זײנעז עלעםזןנםעז כײדע די ככוזונ...

 םוספטענדינע א האבעז און ײגיאז רער אין טעז
 אבער םײנוננעז״ זײערע פאר אניטירעז צו רעכם

״  no םיטנלידע^אםם נאנצע רי װי נום אזוי ׳ז
 כאנענמנעו צוםרידענהײט םים דארף ױניאז, דעי
 אים העלםעז כארײםװילינ אוז ׳®ריט ערמםעו דעם

i און צייט רי לעבען. אין רורכצוםירעז ריכטינ

sasasas

 װי וױיזען איגגיכען איצט װעלען עיפאױננ רי
ריכםונג״. *jn אין נײן ם׳רארף און ם׳קען װײט

 פארענדיגט ווערט נאטיץ דער און
:װערטער םאלגענדע די כױט

•רי איגט׳ןינ^א־ רי און דרעסם*כעי ״..
 גײנם רעס טיט װערעז ב«גריסם רארםען נאל

םארװערםס״. ׳*ריט
* * *

 ^נערעכטיגקײט״ די םון לעזער די װי #
 אינטערנײשאנאל, אונזער האט װײסען,

 אנגע־ צוריק, חרשים פיעלע םיט נאך
 קאםיײן ־ ארגאניזאציאגס אן םאננען
 קענערע, אין ?לאוקסאכער די צװישען
 פון אױםזיכט די אונטער שםעהם װעלכער

 אנ־ םון זײדםאן. סאל. װײס־ארעזידענט
 גע־ דארט באלעכאםים די זײנעז םאנג
 אפנים האבען זײ גלײכגילטיג. גאנץ װען

 ־yp םון קאאוקכמכעד די דאס געמיינט,
 זײ אז ׳אפ גוט אזױ שוין זײנען געדע

 פאיגליך און ױניאן קײן ניט דארםען
 ניט אויפמערקזאמײקט קײן זײ װעלען

 ארגאניזאציאנס־האםפײן, דעם שענקען
 אנגע־ האט אינםערנײשאנאל רי װאס

 שאעטער אבער זיך האבען זײ םאנגען.
 טעות. א געהאט האבען זײ אז געכאפס

 דארטען קלאוקמאכער די האבען גראדע
 דער פון רוף צום צוהערען גענומען זיך

 װא<ד נענופען האט ױניאן די ױניאן.
 אײנ־ אנגעשלאסען זיך האבען עס סען.

 און שעפער םאנכע םון ארבײטער צעלנע
 באלע־ די האבען שעפער. גאנצע אויך

 זײן צו ניט מעהר באשלאסען באטים
 טאכען גענוםען האבען און גלײכנילטיג

 נאר ניט און שוועריגהײטען, ױניאן דעי
 גאגצע טאקע נאר אליין, שװעריגסײטען
ו !פארשװערונגען

אײ״ מיט נעענטפערט ױניאן די האט
 באלעבאטים די זײנען סטרײקס. ניגע
 האבען און כלים די םון ארויס גאר שוין
 נאך לזאזרטס די אין אװעקגעלאזען זיך

 דער אבער האט דאס איגדזשאנקשאנס.
 ױניאן די אפגעשראקען. ניט ױניאן
 אגי־ אן אנגעפיהרט װײםער אלץ האם

 די ביז אדבײטער, די צװישען טאציע
 נענומען ענרליך האט דארטעז רעאקציע

װענדוננ. אנדער אן
 אנגעלעגעגהײט דאזיגער דער װענען

 אין נאטיץ א געװען צוריק לאנג ניט איז
 צײטונג מעגליכע אידישע א ״אדלער׳/

 װערט עס וועלכען איז מאנטרעאל, םון
:פאלגענדעס נעזאנם
 מאוקםאכלר רער נענעז םארשװערוננען ״די
 צו נעבראכם האט חד^ים לעצטע די םאר ױניאז,

 נע* א אויף נעװארעז איז ױניאן די ײאס דעם,
*•נעעװאכט. אופז װיסעז

 םון א־בײם ענע־גיעע רי דאנס א נאר ״אוז
 א פון נערדארעז םארהיט איז יחירים אײנינע

קאםאסםראסע.
נעטאן ביאז א װי:ם דער האט .איצםער

N וױנט< ד*ר ?י«ו?«»נ<ל. רי פאר נינםטינ H 
 קײוין״ די גענ׳נו נןנל^זןז עטאיק אזוי היט

 און צוריק אויח מט»ז אללר זיך האם מאכעי,
® רי חאנ^ן ט«ג ®אר מצטל די סאר תי ײנ  נןי

«וװײ©^ן. » נ»ף רורנפיל 1אײ קרינמן גלגוסעז
 רי אוז ©ן)0ל0רװ0 עםאט רי װאס ראס

fjrtd ויו חאם •אליצײ יטטאטי׳ןת p i ׳ןן0ענטז) 
 אײסטיי• ׳!yof?,« װ»פ סטרײימר ארעססירמז

IPD גיט \r< 10#נק0איגדז© א; אז טמענדיג 'v i 
וײ דץר  V הןijfrjjra 0 ®רןסמירזנו «װ •אל̂י

T0 «ז נענראנט האם װארינט,  tg ,d pi טרײ״© 
 » אויו• ר*ן0נ?|װ וילעטy« זײנעו ׳שלןעד קזננדע

אופז. סרירלינ׳״ז
 קײויך די םון זיג דעי נאף ?וסס ״ד*ר*ו

 זיײ op װאו לינגסכןןנט© אןי לארט אין םאנער.
רן און קיאוקסאכער אײנינע נעו ײן  םיחרע־ ו

 •ימטען םאר רז׳*ורי » פוז נעװירעז נע׳םשיט
ע אוו  ארעז,1גאר באפרײט דיגען p'owo'yi יי

 ניט זאזזס זי •? ערלמרם, ױ«ס רזעורי די וױיל
 א איז ראס פארנרעכעז, א 1אי ■ימםעז »י אײז,

 אײסנאגנ זעחר'נוםעו » האכען װעט װאס זיג
 רי אין סטרײק םוו יאנע ®ײטערער דער אױ«י

עעפער. םאי׳פירענ;■
 פון הי<«י דער םיט ױניאז ?לאוקסאכער רי

 אי* איצטער םאכיליוירט אפיס ענעראלrרז
 צו• װילעז װעיכע ,,ד נענעו ?אםוי איז כוהות

 זײנעו גיאויםאכער רי און ױגיאז, די כרעכעו
זיגער. די ארויס לאםוי no װעלען זײ אז זיכער,

 נעלײהבתים רי װען נעװען װאלט ױ*ער ״א
 מאל איע םאר א״נסאל און זיך צו קוםען זא^ען

 צוברעכעז, ניט ןײ װעלעז ױניאן רי אי אײנזעהו״
 א צו ױניאן דער םים הוםעז כעסער זאיען און

 װעלעז טראבעל וױ םעהר װ״ל םארעטענדגים.
 װעז אפילו אוז האכעז׳ ניט קאםוי םוז ראד זײ
 און »ר אז אויף איז וינער די איויס װעלעז ויי
 זיוי עמאיקט ױניאז רי װײל זינ, אזא צו װיי
 אום־ בזנםטע די אונטער און טאנ צו טאנ םח

 בעײ־־הבתים רי װאס ניט םיר װײסעז שטענרען,
״.1נ/״װינע רא קענעו

♦ * ♦
 אפ״ דער אין װאך לעצטע האכען םיר
 שרײכער א ײאס איבערגענעבען טײלונג

 ער־ די װענען געשריכען האט ״טאנ״ אין
 דרעסםאכער און װײסט־ די םון עפנונג
 און פארק, םארעסט אין הויז׳/ ״מניטי

 איבערצודרוקען פארשפיאכען האבען מיר
 נע־ איז װאס צײטונגען, אנדערע םון נאך

 מיר און ענין• דעם װעגעז געװארען זאגט
 היינש. ניט אבעי אויך, טאן דאס װעלעז

 אן איבערצװעבען מיר האבען מאל דאס
 נע־ איז װאס עדיטאריעל, אן פון אױסצוג

 ״פאר־ יארסער נױ דעם איז געררוקט װעז
 נאר עםענונג, דער װעגען ניט װערםס״

נוםא. הויז״ ״ױניטי די װענען
פאלגט: װי זיך לעזט עדיטאריאל דער
 אונזער איו םיל טעז רערט זוםער ״אלע
 דער פון “הויז ״ױניטי רער װעגען כאװעגוננ

 עטליכע םיט ױגי*!• װײםט־םאכער און דרעס־
 נרוי־ א *•נעקױפט ױניאז ריזע ה«ס צוריל יאהד

 יענסיל׳ ׳«ארק םארעסם א*ז זוםער־פלאץ סעז
 טיי• אוז נערטנער אוז קאםערזמעס םיט װייניא,

 םאה• װעלכע ארבײםער, אוז װעידער. און כעז,
 צוליב סאי אהיו, םאהרעז װאקײמאן אויף רעז
 װאס רעם, צוליב סאי ׳«לאץ םוז שעהנקײם רעי

 לעצער,1■רױואט* איז ײי בילינער איז ראיסעז
 וואס נײסם, באזונרעחמ רעם צוליב םײ אוז

זאגם איז״ נײםם דער װאס דארםען.* הערשט

ר א ט ק א ד װ ״ ״ א ס ק ײ ר ט ס
(םעליעטאן)

װהילער. ז. פון

 קוםען עס װאס װאכען, פאר די אין
 ״קאםענסמענט רי לאנד איבעד׳ן לאר

 צערע־ די ״ד.ײסם דאם עקסערםײזעס״,
 שולען די פון גראדױאירען בײם מאניעס

 פילא״ דער װערט אוגיווערסיטעטען, און
 פון העלד דער יחכם תלםיד דער זאזי,

 פאליטישען דעם םארשטופט ער טאג...
 הינםערגרונט אין ביזנעסםאן דעם םיט
 אױבענאן דעם פארנעמט אלײן ער ״און
 סעזאן א איז עס צײטוננען. די אין

 טוב ױם מין א ;אינטעלעהט דעם פאר
גײסט.... פאר׳ן

 א קוםט עס לטובת. זו גם — און
 װעלט די קוקט עפעס דערפאר. דא:ק
 רעדט מען ױם־טוב״דיגער. אביסעל אויס

אידעען.... פון תודוז, פון
םאנ־ װאס דערױו* קוקעגדינ ניט און

 זײ װעז פארציטערט װערען מעגשען כע
 צאהל נײער דער װעגען קלער א גיבען

 אפ־ האמ מען װאס הבצנים דיפלאםירטע
 פונ־ װערם — לא:ד איבער׳ן נעלאזט

 און נחת ביסעל היבש א דעססרועגען
 היױער.... סך א דערםיאנעז פרײד
 נאט זיך לאז זײן, ותם שפעטער ויאס

 דעד זיך פרעהם עתה לעת זארנעץ.
 שטי־ טיט׳ז מײדעל, דאס אדעד בחור,

דיפלאםע. דער פיט פארטעכ^ העל
 אלץ, פון בעסער אע שעהנער נאר

 דענריס״, ״מ|נאמנרי די םיר נעפעהלט
 אונױוער־ די אין אויס םײלט םען וואס

 װאס דיפלאמעס ?ײנען דאס כיםעטעז.
 נים זײנען װאס םענשמן צו גים מען
 וואס נאר םסודשנכמן, געענדיננמ סײ\

 זאך נוטע א עפעס אזיםנעםאן האבען
 רער־ סרינען און נעביג^ נעוײסען א אױזי
 עס אז באוױיזט. דאס אנמרקעגוננ. פאר
גוסא אז און ״וואכט וראס אוינ אן דא איז

אפגעשעצט... װערען םעשים
הא־ מיר פארװאם פארדריםם עם און

 אונױוערסי• ארבײטער סײן ניט נאך בען
 אפען אן האלטען זאלען װאם טעטען

 ארביײ פון אויפטואונגען די אויף אויג
 װעט אוים, זעהם עס װי פירער. טער
 פראלעטאריאט דער ביז לאנג נעםען יאך

 האפיטאליסטישע די פארכאפען װעט
 ערװארטען צו און — אוניװערסיטעטען

 באלוי־ זאל קאלעדזש בורזשואזער א אז
 א זײן פאר םידער אדבײטער אן נען

 קאפיטאליזם, נענען קעמפער טיכטיגער
פיעל... צו געװען װאלם

 נע־ ניט טאקע איהר װעט דעריבער
 איז מען װאס די פון צעטעל אין פינען
 מען אז דיפלאם, האנאר »ז מיט טכבד

 װאם אײנעם, אנערהענונג געבען זאל
 אר־ םיליאנען פון גורל דעם פאר זארנט

 װאס אײנעם אדער פאםיליעס. בײמער
 לעבען דאס פארבעםערען געהאלםען האט

 פראלעטאריער םויזענמע הונדערכמר פון
 ניט זײ נעהמעו זאכעז אזעלכע נײז, —
אפבאכ»־אכם.... אין

לײענען, איהר װעט אבער דערפאר
 ^דאהםאר א פאר געםאכט האט םען אז

 וואם, האעםאני. םרינץ דעם לאאס״ אװ
 םריגץ דער ווער ניט נאר װײסט איהר

 איטאליע־ דער דאד איז דאס — ? איז
 ווײ וױלם איהר אפבאפאדאר. נישעד

w מחדש ער האט וואס סעז w i אין 
4  פאר- זיך האט ער וואס ,rvm אין ,#
 זזנהד ״א וײפלאם? דאקסאר א דינם

 םלחםה, במת האם מר סון *
 עסםרײכי־ נעבק בארנ א אויםנעריסען

 אין חורבן א אננעםאכט אה םראנם שען
__לאגנר שונא״ס

טי יעיל סי ער ױו בא• דאס האם אונ

צ דארױ עס װי אפגעשעצט און מערקט
זײז•

 געגעבע ״הארװארד״ האט אט און
 ל^אס״ אװ ״דאקטאי אויך דיפלאם, א

מארגאן. פ. דזש. צו
 אי מארגאן מר. אז װײסעז מיר ינו

 התורו על נאכט און טאג געזעסעז ניט
 אי נעגריבעלט זיך און העבודה ועל

 וואמ נײ א זאנען צו כרי ספרים אלטע
 אינ קוםט דעז זשע פארװאס לאא. איז

 אי ״ער װײל דיפלאם? דאקטאר א
 פארועט און מאכט דער םון ױרש דער

 אינ םינאמ גרויסען א םון װארטליכסײט
 כױנ באנוצט זײ האט ער און כטיטדכ^

 סו צײט דער אין ש ז א ר ו ק
 װעלכ דער אין קריזיס פינסטערען דעם

•--------מלוזמה״.
 מאר םר. אזוי װי װײסען, מיד לויט

 הוי םיט מאכט זײן באנוצט האט נאן
 קריזיכ פינסםערעז םון צײט איז ראזמ

 פרעזיחונכ ״זיר דאכט ׳נאר קליננט ך־
קיבעץ.... א װי ניכער שבח לאועל׳ס
 די אז םאר, זיך שטעל איך און

 שוי דאך װעלעז םארגאלם אײניקלאך
 נעלפ פיה^ען. גיט םעם הײז געלט אין

 װאםעו װי ׳לוםט װי זײ בײ זײן וועט
 בלודםײחנ? א אז אבער דערםאר —

 די איבער חתן איהר ארומפיהדען װעט
 אוױ איהם אגװײזען זי ײעט ציםערעז,

• װאנט: דער
 דאהטאו דער אױ אמ זעהסט, —
 געה׳ראנען האט זיידע מײן װאס דיפלאם

־ הארווארד... פון
אײני־ 1א זאל טאקע זשע םאױ\אס

מר אן פון קעל כ ײ ט םיהרעד ארב  סא־ ני
הר פאר באריהםען זיך נעז  — :חתן אי

 כױין וואם דיפלאם דער איו אם זעהםט,
אר געפראגען האם זײדת  עם1 אנםיהחנן פ

םעז . קלאוסםאמנד גדוי .^ ײ ר ט ם
ט װי אנ ש » ז ע וואפ :װערבמל טי׳

ם מען ב ײ מ אן שי  סאן האן urn דער מי
ט םה*ק ני ם ן9אוי  און — סײ\ םי

אנדעד גאר האס9נ וואלם ס9 הונ: אנ ױר  ו
ױ די אוי

l U J U t l i . l l
t ד*ס ם0ל ימיןן די װןלנו ־דע in
j jn:׳ yn םי  •ון חויז ן - חויד \װי

 י1וד0 !י0ד m לײזff<in 0 די אוז נ־ד־ױיט.
o ס*ר ניו־אנט־ע א n 0 [ײסט׳ erijrn H uיז 

v k■ .■ר0װײסט^ *ון דר^ס־ די זו*ןר*חײ  מ
 0•ר ,WimPrW'tv 0 fii onjr»r«a *ו ײנ

r ו|0 1ס*סלוסםי0ק נ־עכייו, rm a n
 *ינ־ די פון yy n יז8 דוױז״ ״ימיטי ״די

tn ;ס0ײני אוגזער־מ pt>pyy כטיטיצילס, in זיך 
H הר«ן0י ייעצטע די u  mk vjttrm v'ik װ״זוז 

 נילס0ןר סyn ׳גס0ױגי די no ןי*נרעס דעב
 ינסטיסױ0 די נ*מ*גתג. ,״vKjgi אוגו^ר סין

 *ויפנזנויט, ט0ו נאױעגוגג אוגזער װיס ציעכ,
ו0 ר• vn עס לג.0«רי »ז ?ייגעז  וי״ 0 זיי י

pרלpח g און טער rסלוזר לץ0 — ציל ר M 
ץ8 ׳ײזנ;וננ0יט?,-ב,רנ8 די יהעז8םארשט  מחר י

ר0 רזר ג*נ*ן צו כט8ד ײ«ן  די יולנומ.0כ רג
if m אױו יז0 חויו• .ױניםי r  ig* 

 it ־נײט*־irog 8© #רויס ©דין jnngo טער
*t םאיכריינגעז f ir ’<p0H ip " i”© אויף g 

•«״.10 איגםעלינונם•? ׳עליגעם
 »; וױרקלױ איו חױז״ ^ױניטי די יע,

m ערםאלג דער און עיפאלנ, ini גרעסער 
אן, יעדען טיט & עס וױ און סיז ײנ  ש
 כאזוד דין םיזאן חײגטעער דער װעט

 ־9ג סען האט דאס ערםאלגרײך. דעיס
 און עםננומ, חןר נײ גלײך זעהן לןאנט
איצטער. אױך זעהן מען קאן דאס

 וױלען װאס אונזערע, מיטגלירער די
 װאחײשאן ז״ער םאר אױיסםארען אהין

 19װעל זײ ן9וו גוט, סאן דארינמר װעיען
 וױלען די װען אײגשרײבען, באלד זיך

 אכי* אויך דאס װאיט אנכ ארױספארען.
 — טענעדזשמענס די אױסנעהאלםען סעל

©jy סאר כאצײטענס שוין װיסען װאלט 
 אלץ כוײ צ^גרײטען, זיך םענשען װיםיעל

אי  דארף עס װי כעסער נאך דין דארט ז
״ צו ײן. ז

ער  אין םונ ױם א װיד
סי דער חױז ױני

)11 זײט םון ושלוס

 לום־ םון קולות די סיט געװארען מפירט
 פרײיד מים זײנען וועלמ סעגשעז, טיגע

 ארײן װאסער אין |9געש»רו;ג לוסט און
ברענענדי״ דקר םון שםראלען די אונטער

' זיז. נעד
• אזעלכע, נעװען זיעען טאמער און

 צייט יענער אין גראדע האבען װאס
 קײגער אויך וײ האט רוהען, נע־ואײט

 םאר־ דך זלאבען נע9י נעשטע־ט. ניט
 האנט אין בוך * מיט װאלד אין קריבען

 שא־ אין גמלעזען רוחינ זיך האבען און
בױנמר. סאסגאװע הױכע, די פון םען

v
 בײם •אגאראםא די איז אװעגט אין

 לבגה די געװען. שעהנער נאך טײך
 װאל־ די הינםער פון ארױסגעחוקט האט
 אין ארום אלץ אײנגעמונקט אוז קענס

 האט אדוםי געגעגד גאנצעד דער זילבער.
 םארצוײ א װי אויסגעזעהען דעמארט
שיאס. בעיטער
 א T? םאר דערזעהן האכ איך און

 מיט געזעהן דארט האב איך װאס בילד
 פון כאזוכער די צוריס. יאדזד צוױי

 דעלע• די געטט, די מיט צוזאמען פלאץ,
 ארונ־ האבען קאנםערענץ, רער צו נאםען

 םון כרעג בײם װאלה אין מערסארשירט
 געווא• ;עםאכם איז עס װאו ׳טײך דעם
 דארטען, און פײער״. ״קעמנ א רען

 לײ געזונגען עולם דער האט ׳פײער בײם
 האבען עס שפראכען. אײניגע אין דער
 ױניםי-לידער, ספעציעלע געפעלט נים

 אײג־ גוטען זעהר א געםאכט האבען װאס
דרוס.

 צר םאתעגמען א געװען איז מס
 זיד האבעז מעגשען אונזערע וױ זעהז,

 נא־ דער םון געניסען צו אײסגמלערנט
 אונ־ פארברימגעז זײ שעהן װי איז מור׳

 אומע־ ריימןר דעד פון אײנפלוס טער׳ן
:אטור. םרײעד ךער פון בונג

V
 בא• םיז קיואי א איז הויז ױניםי די

 אר׳ די װעמען די אלע םאר גײסםערונ:
 נדיער! און ליב איז באװענונג בײטער
 דא,ים, זײן ניט זאל ביע\ סאל וױפיל

 שעהנ- נײע מאל יעדעס מעז באמערקט
 ענטציהונ;. ארױס רופעז װאס קײממן

 זײנען שעהנקײם און קונסס נאםור, ײ
 װי־ ױניטי אונזער ערקװיליעגד. איםער

 סוכמנן דארפעז עס װאו פלאץ, א איז לא
̂ע  און מענעי מימנלידער, אונזערע א

 װעט דאדם — אלט, און ױנג סײױעז,
 װעט עס און מוט ?ײער װערען באנײם

 אץ גלױבען זייער ווערען נעשטאמןט
 קאץ כאװענוננ ארבײטער די װאס דעם

 אר־ די םון װאוילזײן דעם םאר אױפםאז
ביימער.
 גלוײ װאס םענשען דא זײנען עס

 גע• װערעז מענשען מאנכע דאם ׳נאך בען
 ױ־ איז מענעדײזעז רעגירעז, צו בױרעז

 גע־ װערען אנדערע װעהרענד רעקםירען,
 רענירם רען9וו צו גיאלגיז, צו בױרען

 װאט םארזיד יעדער געםענעדזשם. איז
 םארװאל־ צו אלײן םאכען ארבײטער ײ

 אס גיז9ג דס9י געשעפטע?, זישרע טמן
 די םייגומ. ר9נ9גום9אמ דאזיגעד דער
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 וואכ ארבײטער, פאר ארבײםמר, פון
 ;ד9ארבייט די פין פארוואלסמס װערט
 את- די דוען גאך, דהױ«ם9איב און גופא,

 ױגיםי די JאלDער jn איז טעמזנםונג
rin ר״ די און אתםמתקמומ אזא איו* 

דעםי נױט וײן שסאלץ מעגען בײטער
 סיםגליחנר, ימזערע אז וױיס איך

 םדאכמלס קיץ ניט זײ סזןלט עס כאםש
 • פח אכער זײ טרוימען דאנות, און

^ די וואו װעלפ א — װעלט, כעסער ו  ו
 ציװילי״ דזןר פאר רײכםימער די שאפען
 דעם־נע־ םיז אױך אלײן זאלען זאןױע,
ניכעז.

 נמד״נק*!, דארפמן ר9נדםנליד יענע
 אדנײ״ די לערנען טיײד״ױניאנס די דאס
 פאר״ גרױסע זיך י1אוי נעמען צו טער

 נ-9רנ9ד דאס און *נסווארסליכקײטעז,
 וחד ארבײטער די ווען *ײם, די סםעד

סיז1נז קאנען ן9ל  בײזוו^נד אלע n פון ני
מן, אח ליבקײםמ  ןױוױל*־ די װאס לזנ

 סרײד־ די געכראכ^ ויך מים האט זאציע
v יװיאנס m iim\ ז אנקומז דאס» 

ת די  ל-9וו r» װעלם, m וײ jo*" ני
 ד כאקזסיז ן9ל9װ ארנײסקד די כפר
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ױניאן פרעסערס קלאוק
י ן ש # 3ר 5

ארסער ניז ױ פרהםמר י
כדמען װעדען

״•אחזעדמס״ אץ חעזולײ, טען9 עם1 אװענט, מאנמאג
r ׳ל0ה n ט ס 0ב אי 1. י ד ו ד

עד די ױל אנזו פרעסקד כר
םיםען וועלען

 לײבאך־ 1נזוױלע01ב אין חשולײ טען14 עם1 שבת,
םםױט. סעקמאן 229 לײסעאום,

:װערעז אױפנענוםען ײעיען ■ונקטעז פאלנענדע
עקזעקומײדע. דער פוץ באריכם .1
 ״ענען באארד עקזעקדםױו חשענעראי «ץ כאשלוס דער .2
.60 לאק&ל
רע»»רם. אםיס .3
כעסםען. און וואויל *וש אץ רעקאםענדיישאגם .4



F

 בעקאנםע אייערע קריגען
? װאך יעדע צייטונג די

? ניט װאח־ם ניט, אױב
 לאקאל אייער פון אויםגעפינען דאס פרובירם

דעם צו דירעקט שרײבט אדער םעקרעטער,

Publication Dept. I. L. G. W. U.
3 West 16th Street, New York City

 ראדיקאלער שטארקםטער און גרעםטער דער אץ
װעלט. דער אויף ארדען ארבײטער אידישער

 $2,500,000.00 — פארטאגט
 83ססס, — מיטגלידער

740 — ברענטשעם

 יע־ *טיצט רמג *רב. דער
 עק#נ#םי- װיכטיגען דען
ק»םן». ■*ליםי׳יעו און *ען

 ‘קוא דער איז רינג ארב. דער
 אידי״ דער אין *ענטער טור
באװעגונג. *רבייטער *ער

 אידײ אײנציגער דער איז רינג ארבײטער דער
 סאניטאר־ אײגענעם אן האט װאם אררען, שער

מיטנלידער. קאנםאמפטיװ זײנע םאר ױם
ביז 18 סון עלטער אין ארײגנענוםען װערען מעםבערם

יאהר. 45

כפיגהייפ ע ר ע ג
 די פאדערט אינט^רנעשאנאל

 אץ מוני פון כאפױיאונג
נילינגס

( 1 p• 0'kW)

זי* לעצטע די *;4*־י סט״ט
און **רדײןיאגע, א אינטע־ ״*r נען

 חאט עס דאס *מ:*טר*כמ, ״אץ
 דאכ ארויסגעװיזען, דאן ױיט ,*ייtr ױך
 ז״גען די ו*עײכע יווסי קיאגע; די

 בארוט האבען ׳גע.״וארען פ*-ניש«ט
 כיטע• אױוי בווױסע, נעפ^־שטע אױוי
 שאי- ■ע-זעדןיכע און קל*כע;״ח#ס רען

און ש#מע;ע;,
 איז עס דאס אמנאטראנט, ;,h״

 די דאס #*נערצ״גו;; עמסטע #ונזע•
 קײן באקוטען ניט האכען :יע;ע• צוױי

ד, דיכטימן ״  געמשיט װערענדמ ט־
 שאראורט״לע םון אטנלא^ערע #; אין

ז האס * ;v״ycm; דער דודך געװארען 
 אמא־ די פון שװ#ים די סון •רעסע

 י*שיסיל *ױש׳ן א־בײטעל ;ידרטע
רא־ום עס זײ קאישט,

 סאךערען כײר דאס *נמימלאשען,
 קאי״יסארניע טזן ;אװערנאי דעש אױף

 מאכט דער מיט מוגוצען דך 4,זא ער
 און מוגי כאםרײען אין ב«זיצט עי וואס

 בלױז ער װעט ט#ט דער כײט ביייגגס.
 םון פרעיז ״צװארצען א *רונטערנעטען

 די* האט װאס קאורט האאיפאיניעד דעם
 פאר- ארב״טער־םיהרער אוס״עואדיגע

קא״ נאגצעל דעש מון א«*יך אין מישפט,
^טאאט״. עדייפאר;5

 טעלענראמע דערמאגטע פריהער רי
 דינען רעזאיוציע דער מיט צוזאכיען

 גא־ צו געװארען איכערנעישיקט גילײר
ריט״שאררסאן. װערנאר

 םאר דאלאר טױזענט צװאנציג
םאױטאױום דענװער דעם

 סא־ דענװעױ פון שאנװעג״פאן דער צו
 נע־ אפגער-אי־טע; איז .ױאס ניטא־ױם,

 די האט צוריק, װאכען צװײ מיט װארען
 געבראכט עקזילערי לײדיס יארסער נױ
 ער• די איז דאס דא^אר. טױזענט '20

vov איז װאס סומע, כאד״טעגדע 
 נעבײדד נײעי דער פאר ארײגנעתוםען

 אין זיך יאיר• װעליע בעטי־אך, 300 פון
בױען. אנהױבעז ניכען

פאפי־ זעהר ־איז נעכײרע נײע די
 אמעדיקא סון אידען די צװי׳טען אעי
 בא־ זיכערהײט כייט קאן םען װי און

 יא:נ איבעריג נעמען :יט װעט חייפטען,
 דע־םאר וויטיג איז װאכ סומע די און

װערען. נעזאמעלט וועט
 נײער דער םון נױטװענדעקייט די

 זעהר שױן נעפיהלט זיך האט געבײדע
 גע־ א אזוי גי*אט ניט איז עס לאנ:.

 גע- אייך װאיט איײן דאס װאס בײרע,
א איז עס נאר אויפטו, וױכטיגער א װען

׳־ז״כ•

י ! 3$ .לאקאל ױניאן, מלאוק-פרעסערס ד.י פװ םיסנלמוו
 טי#• די װאס אדרעסען, אלטע ױינען געדרוקט, דא װערען װאם ,35 לאקאל פון םעםכערם די פון אדרןזסען

p יוני^ן דער פון אפיס אין האבען צו נױטיג זעהר אכער איז עם מנגענעבען. אםאל האכען גלידער j l ’M 
 גענעטןןן ווערען פארעפענטליכט, דא װערט עם נעמען װעטעס טעםבערם, דיזע אלע און אדרעסען, איצטיגע

אפים 1אי איצט, װאויגען זײ װאו אדרעס דעם שיקען ז־י זאלען אדרעםען, איצטיגע ױיערע אר״נצושיקען
עװענױ. צװייטע 228 ,36 ל#קאל פון

י־ערזשע־
1265011344
13190
13617
11804
1622
3104
2224
1702
1.384
021

17107
11007
2808
2144
2637

1321484W
4605
3002

10008
4000
770

5000
3100
7043

17136
1092

16825
4293

12576
14055
12282
9897

10122
16902
16803

806

אררעס נאםען ניסעי
 דדש. סיטי, רזשוירזי סט., טע3 310 אלט^יל, ®ח.

אײלאנד. קיני סט״ טע24 װ. 2847 א;ט*יס, פיעגק
 בראנקס. עװ., פאנטײן לא 2011 אפטײסער, ז.

 יאר?. נױ ׳סט. טע4 א. 251 אהעימאן, לואיש
יארק. ;ױ סט. טע7 א. 185 ארטענוק, ס.
 יארק. נױ ׳סט, טיעערי 317 אל*?ראװיץ, ע.

יאיק. נױ ׳סט. טע4 א. 209 בערכיאן, דדע.
יארק. נױ ׳סט. טע6 א. 635 באייםעוױטמ, ל.
 יארק. גױ סט., טע0 א. 725 כל־םבערג, ד.
יאיק. נױ ׳סט. טע11 א. 620 בוכאנאף, א.
יאריו. נױ סטריט, טע8 א. 326 בעקטאן, י.

יא־יק. נױ סט., טע161 א. 824 כעקער, םרענק 48:14
יארת. נױ ׳.ss הױאיט 858 בעמ׳עטײן, א,
בראנקס. עװ., פראספעקט 1347 כריסקסאן, ה.
יא־־ק. נױ ׳סט. טע100 א• 411 באסס, י.
 יארק. נױ סט., טע1מ) א. 76 באסס׳ ס.

 יארק. נױ ׳סט. טע110 א. 68 בעקעי, םש.
 יארס. נױ ׳סם. טע103 א. 160 ביאפטאן, דדש.
 יא־ס. נױ ׳סט. טע111 א. 111 בי־אוסין, העיי

 בראנהס. ׳עװ. קלינטאן 1411 ׳בעל סאריס
בראנקס. עװ., לעגנעט 990 בא׳שינסקי, הײמאן 4562

 יארק. נױ ׳סט. טע96 א. 119 בעמ״טטײן, ט.
 יארה. נױ עוו., סעקאנד 1859 נראון, ה.

י. נ. ׳סט. טע33 א• 503 גודמאן, א. .p בראדי, םעקס
 יארק. נױ סט״ טע113 װ. 105 בעדנשטײן, ס.

 יארק. ניז ׳סט. טע31 א. 274 בארר, דדש.
יארס. נױ ׳פר. לױוינגסטאן בואןב, אייזיק 4752

 יארה. נױ סט״ טע11 א. 63 נ״אסהין,
 יארק. נױ סט.׳ טע6 א. 433 באנקאלא, פאוי 4380־

יארק. נױ סם., טע8 א. 111 ביטירסקי, װ.
יארק. נױ סם. טע13 א. 326 בראדי, ײ
 יא״ק. נױ ׳סט. קענאן 67 באײן, י.
j ,יארק. נױ ׳סס. מעדיסאן 239 בערנ״טטיין

יארק. נױ ׳סם. פארסײטה 209 בוכאװיצסי, ק. •
 י. נ. װעסטפילד׳ עװ., סאוטה 842 באכםאלץ, ד.

 םיטי. דדשוירזי ׳סט. טע1 154 בודזקא, אײניה 4555“
 ברוקצין. ׳םט. טע4 ס. 324 באקעסאף, י< 4433—

̂ארבאנעל, מאדים ברוקריז. ׳סט. טע2 ס. 265 נ

ארר׳נס גאסעז יערזשעי־נוםער
 כרומלין. סט״ טע2 ס. 237 ׳בעיעי ט. 3663—16323
 ברוקלין. ״סט. טע2 ם. 188 כלומ״צטיין, א. 12582
כרוקלין. ׳סט. טע3 ם. 222 בארנ^טײן, א. 2125
 כמקלין. ׳עוג ב?*"<ז 431 בראםבערג, י. 1437
 כרושאין. )/עװ טהאטפארד 237 בור׳צטײן, כ. 9090
 כרוקלין, עװ., היגסרײל 230 כראדערסאן, אײברעלעם 155

 כרוקלין. ׳עװ. םאראטאנא ;160 בעגעסאוױץ, ה. 4966
 בררחאין. סט״ קעטרזרין 17 בײלין, י. 9462
 בראנקס. ׳עװ. כרוק 1509 בראון, רוש. 1881

 יארפ. נױ סט״ טע8 א. 512 באר׳ טישא^ 13354
 יאײן. y: ב'., עײענױ 82 באכמא;, י. 11857
 יארק. נױ ׳בי עװ. 4 כירנבאום, מ. 11698
 יארס. גױ סי, עװ״ 89 ׳באף ם. 8935
 יאיק. גױ ׳סט. טע114 א. 610 ׳קאהען א. 5013
 בראנמס. ׳ו.1ע בראנסס 1333 טישיפקין, ר. 4839

 בראגקס. ׳עװ. לעגגעט 918 קאי׳ן, א. 12493
 יאיק. נױ ׳סט. טע7 א. 84 טיעערקעס׳ ד. 4370

 יאר^ ;ױ ׳סט. טע12 א. 547 ׳באלװיק סעם 4677—17048
 יארק. נױ ׳סט. טע11 א. 640 בערנ״עט״ן, א. 4477—16897

 יארק. נױ ׳סט, ‘'vvvpo 28 בולואױסקי, סעם 4811—17181׳
 יאיק. נױ ׳סט. לורלאו 142 בעיגער, פױיער 4627

 יארק, נױ ׳סט. טעדיסאן 244 בארעגישטײן, ל. 4371—16820
 .P*ty נױ ׳סט. ׳טעריף 91 ׳בוף י. 4137
 יארק. נױ סט.׳ ראטגערס 56 באגעט״ס דזיש. 2407

 יארק, גױ ׳סס. פיט 0 בי״אעכר, טײער 1447—14093
 יארח. ;ױ סט״ האוסטאן א. 228 בארכאנםקי, דזש. 963

 עװ., קאנװײו 643 643 ברעגםאן, דניאל 4772—17153
בראנסס.

יא־פ. נױ ׳סט. טע8 א. 408 סירטשעס, ט. 3113
129j .יאיס. נױ עװ., טע1 1882 טשופין, דזש

 ברוסלין. עװ״ קריסטאפער 316 קאהען, ס. 13356
 ב־וקלי;. ׳סט. טע76 1676 קאיזען׳ סעם 4406—16844

 יאיח. נױ סס., טע13 א. 423 קאהען, ט. 885
 י. ל. טעספעט ׳סט. פיסק 127 קאיזען, ל. 1659—15121
 ביוקלין. ׳עװ. דריטע 3999 האהען, ם. 13100
 ברוקלין. ׳פט. פאיעי 511 ט׳שעטיטיק, מ. 7542
ברוקלין. ו.,יע טע14 4404 קאטלער, לואיס 3815

װאך.) :עקסטע אדרעסען און נעמעז (גאך

 נעבײרע א געבײדע, פרויען ספעציעלע
 םרויען נײע פאר פלאץ האבען װעט רואס

פאציענטען.
 פאציענטען פרױען פון פדאגע רי און

 אנגעװאויטאגטסטע די פון אײנע איז
 דענ־ אין סאניםארױם. דעגװער דעם בײ

 אויכ עטעגדיג פעלט סאניטארױם װעד
 װאס צײט דער אין םדויען. פאר פלאץ

װאדטען צו לאנג ניט אויס קוכיט םאן א

 צו פרוי דער אויס קוםט נעקסט, א פאר
 מא־ צו כרי און װארטען, און װארטען

 די נעבױט װערט רערצו, ענדע אן כען
געבײדע. פדויע; ספעציעלע ;ײע

 דערםון נייעס די א־ז באזונדערפ
 בא* גרויס מיט געװארען אויפגענופען
 כיען װי און יארק רינ אין גײסטערונג

 אפיס יארקער נױ דעם פון איבער נים
־וניאן 31 סאניםארױם, דענװער פון

 ארײנגע• טע; לעצטע די זי־יגען סקװער,
 ככלל און בײ׳צטײערונגעז, פילע הומען
 איויס״ פוכריסום יארקער גױ ראס האט

 אינטע• אויסערגעוױינליכען אן ־נעװיזען
 די אױך אז האםען צו איז עס און רעס,

 טאן װעלען יעטעדט אנדערע פון אידען
 װערען װעט׳געבױט עס און םליכט זײער
 הא״ װעט װאס געבײדע רי ישגערער װאס
םאציענטען. םרױען 100 םאר פלאץ בען

ר ע י י ט א ם י ט נ ע ד
אײער כײ קאשט, װעלכען אירגענד אהן צײהן, א־יערע עקזאפינ״רט

אין דענטישט אײנענעם

ן א י נ ס ױ ל ע ר ה ן ן ט נ ע ס
נ. םטר״ט, זוטע איםט 131

 איו האט םענטער העלטה ױניאן דעם פון דעפארטטענט דענטאל דער
 םון טיםגלידער הײסט, דאם ארבײטער, 10,000 נעדינט 1922 יאהר
דעפארטטענם דענטאל דער םאםיליעם. זײערע אדן י. װ. ג. ל. א. דער

דינען צו אויםגעשטאטעט איז
םאםיליעס זײערע און ױניאן דער פון טיטגליד יעדען

 ר ע י י א איז םענטער העלט ױניאן םון דעפארטםענט דענטאל דער
 לויט נערעכענט װערען ארבײט דער פאר פרײזען די ט. ם י ם נ ע ד

םראפיט. װעלכען אירגענד אהן קאםט, דעם
 א טײנט הײנם, צאהן א אין לעכעלע קלײן א זינען, אין האט
אײפצוטארגענס. צאהן שלעכםער
אװענם. אוהר 8 ביי םריה רער אין 10 םון טענל־ך :שטונדען אפים

נאכםיטאנ. 5 ביז םריה דער א־ן 10 םון שבח:

ס ױנ הר ס ם״ די אי ײ ס טינ ענ ער עדע ״נ אד י !אן גלײך זיך ^ליםט ׳םים;ליד קײן ניט נאר ײטI ? װ

:װעגדעו זיך ױיסקינפטע נאך
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י י ו•

ר ע ס ע ר £
ז*י& איהר אז אײר, נעטען מיר
v ענען m i  O'O •\yavr ivm אױ»ן( 
 «ר”א iwn-,»t ײידען ר־ר װ<ור׳ס
זונם. ̂נ

ט אױזר ^  וויי׳נר״ רי Dip װיפע;, ז
 ני• יייז װעלותט «ר«סען צו ברעטיאך

ט ניו חןןנען ס״ר וי*ם ע־ודיע «  {«■ י
w די פאר דאכט n v, ן«  נ«סאנט ו־י

 ספשינ׳ןן די װ«| Drt אויי, ״װ*רען
 סיס ם«ן נ«ניסט רyוױי רי *ריין זעצען

 ם־ט 1» יפיצפט ןn און oivoyv סך א
 «רױס* נ־ט זןןל װייןןר רי אום ר־־װענט, א

צוריפ. לו־נען
o ריזער :toyi א סון נעטטכט איז 
ס וו<וס שס*וי נרענענרע דז *  8 ועהר נ

»irm i ,ס0• איחר װעז און גערוך  רז
 איי• חייסצן םיט *ון װ*סער ם־ם ד«ום
 1»וי ג«רוך חור ןןר״ן *ײך נ«הט זען,

o װ<וס ,-«עז,8ה n י t׳ זייו Iי H w, 
מ ז»ג»ר  ונז«ר8 סון ■רנייטזר פי

 תיר׳ד 8 אויוי נ»קל»גט זיך ח«נ«ן ש»«
p אונגמרזונוננ אן שװאשק״ס. fi a |ia■ 

o 1 נצציינט, ח^ט ט*ר n« רקיים8שט
in* דעס םון  nan  o n  ona* oivov? 
רופצן רנײם«ר8 אונזןרן ױנען.8 די

T דאס o y o y iT iivo o m n , ia.״
jto *ייט לצצטע די ה^נען םיר vy j 

אױןי ר״נר«טל»ר8װיי די צוקיא»«ן
 nan י׳יד״ נ«*י ה«יץ. שטיסער סראסטע

 און פעך, <na« נעװ־סע 8 זץ־ ין8 האט
 סון צענמנגט די צעװ«ריםט יהר8 װען
 איז ,nan יי *ויז װייער״נרעט«ל דער
 »״ ײער8 ר8ם שערליר זעהר נערון־ דער

 שװצחו נע*םערט ifaan פיר זו;ט!
 נעסיגען |y>a« זיי םעכ*ניקער צו נעלט

a 8 צו מיטעל m ao וױיער״נרמ׳ױ 
 oy נ«רnan ina, 8 און צעסענט א־;
אויסצוארנײסצן. שומר זעהר נעװען א־ו

ivoa קענען יעצם t o אײו ivtatta 
 יעצם [yoan םיר □an שסחה, גרויםע 8

 װיײ a אױוי פעטענט נייעם 8 נאקוםען
 קײן און צעסענט ק״ן ייאם ע־־כרעםעל,

 — דערצו געברויכם ניט װערם ה«לץ
 *”< onao ata ערםונחנן jyoan םיר

 איז ,nyrip פון נעמ»נט איז oan װענס,
oan ,ivyv אײנגעםיקסם ivoan ס־ר to 

 קו* די «ו <yoyno וױי׳ד״ די טשע*עדצו
 נוס ארזים doip oy pa ■ןר־^״װןנם

ח*רציז! אין נץזונט א — כםיני« אין
”iyj ר8םל8װייער־בר די t 1»י װייד 

 די און וױי, |yo װי בױגען זיי |yp נדעז
yoovu סײז otyn נaןא׳ פונס 2 ר 

jytjnt nan 16 די װאס שםאם  nyp'or 
 1« די ב*װאונד*שן oy״ איהר םונט.

 ,o;yoya נימס אונזער םון םרידזזנהיים
 1#”צ דש־ פון װאונחור » איו װעלכער

 oan ,pngor »זױ Dip איז רערצו און
 P6 ברעםלאך jyoyTtyo’a 10 קען עם

yoyt t ססי< אלסען דעם oאייר ן ia 
 י״8 א״זגר םון •ana װארםס — ע*יז

 נרצ־ הילצערגע סװערע די בייטס־סיש
nyo. שסוצינ^ די ארא• אןיך װארםט 

VDoyango ,״ ליױחננטoy yo>y עקעלס 
 »יי| אין שרייט |.yoyj *ו האנד אין
 םיס ניחור ! ngn די םיט ״;ידער :קול
׳ I לייװענס נע»עכנמ ד•

״ nan iyo אויב י 1’א א״ר נ י  י ״
 װעלותס, |yoyn• צו ה״עױ־נרעטעל

ניי״ אונזער הויפם ניליװייע, רyד8 א׳ט‘•׳
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 טעלעפאו יארק. נ־ו עװענױ, פ־גפטע
•2220 איעלאנד

 ^טער דיזען ;יס פרײנד^ה ביטע
אדוי• ב^ס. אײעד צו

 סאציאליסטישער הארלעם
 סענטעד עדױרןײשאנאל

סםרים, yaioe איםם 62
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האל נרױסען א פארדינגען װ
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lynyn tוrט‘דאy>»a ן
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I f lי וי ט כ

 װאוסטער אין שעפעה דרעס צוױי נאדי
מיט םעטלען ..

.)1 זײט pc (׳•־*וס

שענער. ־טע סעטע
געװאו אריע':י־־ט
וױים ארן ״ כא־א

T *קי PK אי ׳כאן
ע״ען. ל זײ לישע,

!,א כייטי;; דער
 טעיזלעטע־ pc ־ען

 גיאנענ־ פרעדדענט
נע־ זײגעז ויווקטאכער

 דעם פין ענד־ע
,געט אנװעזעגדע

ארו;* X ו_ זי
׳ * 40 ♦— פאךנײידלאך

,p דעפ פ ענדע צו און כט־י־יק,
לאבעל פייל, דעד אין ־•:רוגא;
א־י:* באש״אסען רטל״יזע־•
עחכ־ ״טעיעפאן v• »M*M ».**• * J> 1 w ץ
̂ע־ טע רי כיוט צוצוגעבען .־״
אי־ד ז*ך י־אט טען ־ײי־עי.

:,”א' כ • י V * • י•י יי ו>ןו ו ׳ 1 א ציו״ צ ;
סט־־ײקער.
טעיעפאן

צײט
*זיזאטען

 יא כייט*;;
סעקרע־ :ייט

 איגט^מײשאגאי/ די און :*־אױ טע
 אינטערניישאנאי די װאס ־ײף לי סאד
 יא- סטרייקעד די הטלײק. דעש ניט
 אין רעזא^וציע, א אגנענוטען אייך כען

 בא* לוערט אעטעדגײשאנאי רי װערכע-
הײף. די פאר דא;קט

 איז נאזוך באראוי׳ס ״סעידעטע־י
 װען צײט דער אין אױסכעקוטען נראדע

 טעיע די
 אין ־שע־

 : מיטי:;,
 או;זע־ע

W * 114« ײי״י *Mצ־:*א טעו
כט־ פ**;

— «»< <•• א ו % .*י % » • ץ *t*%t ך

 ״אר־ט
 דע־ אין

 ־י‘• קזגטס.
ד ײ ,,י״־א ן

 נ״א- די א;י,ימען וױיטעגס pc )זעל
 זיי־ זיי האבעז ללעסטאכער, שידענדע
 נע־ האבען זײ דע־י״שדאזען, אביסעי־

 ערגע•; pc ראט לואכזפאגי לי אל מיינט
 פארנע־ צי סקמבס, מח;ח א נעביאנט

 סט־ײ׳ טעלעפאן יי pc פיעצעי די םען
 דער־ אבער זץ־ האבען זײ װען קער.

 זיינען, מאײשירענדע די װעױ װאוסט
 חידאךגע־ א׳ אלױפנעיאזען זײ האבען

 אייני- פא־ געהערט זץ־ האע װאס ערײ
 האס פאסירו;; די ו א־וש בראי,כ לע

 אונ* שטאט. :א:צע די אױפגעלודעי־מ
 ארײנמאר״ דאן האבען סטרייקצר זעי־ע

 טעלעםאך ארע װאו האל, אין שירט
 פארזאטעילט, געווען זײגען סטרײלער

 א פארנעלווםעז וױדער איז דארט און
 נאנײםסערוננ. פון סצענע מעדקיױרדינע

 געהערט זיך האבען הורא־געשרײען די
האיל. דעכ ארום כאאסכ עט?יכע פאר

ל א אנ ש ע רנ ע ם נ קאלענדא• אי

 ,*,א עקםטשיינדזש
 פי• טחנוז א ;ע־עטאנען

 pc ■רעזידענט כייטין
לעד־ ד.אבען זײ ררען א*ז

ײזן

םקרלםמן. ה. םרן

צרריק יאהר 12 מ״ט ױאך הײנטיגע

 פייערען ־,קיאוקםאכע יאיקעי ניד
 מא־ עפאנע דעם זינט יאחר עי«טען דעם

 דז״יוינכ די .1910 פרן סצײיק כענדען
 װעייכע אין רעז^וציע * top: באארד

 הארגיג װערען פמזערלײם e^r די
 יוני$ן די דורכןירען ען6חעל פא״ ד#נקש

 קל»וקכל»־ די װעלכע פאר ק*:די*י#:ען
געקעםפם. חעלדי׳■ »?וי חאבען כער

 אויך װערם סמסםיטינג ריזיגעי־ *
 װעלכער יוגיאן, קופער אין איגעחאיטען

 ,ל^נ םאיר גענ^םע *ון אדרעםירש װעד#
fn,] .ם. דייםע, דז^אחן װינםריעײםקי, מ 

 דר. און םאסקאװימ׳• דר. װײנסשײן,
 ערקלעחרען רעדגעי אי*ע ידײם. ג.
 דער װאס איבערקערענ״■ גיויסע די

 געםמכםנ געחז ניינפען פון סמרײק
 קלאוקמ^כער די «ון לעב^ן דעם אין

 אנדערע אלע פון לעבען דעם אין אדן ב«רם
 בכלל. װארקעיס גארםענש לײדים

• * *
 #רג«:יוי- םמכער סקוירם ^יק»גן׳ר

 זעלבסט. זיך לוןקא־ א אין ?יך רען
 » ארויס ײז ג«פ אינכןעדגןךס^נמל די

 .94 נוםןןר לאקןןל פלס פף*אי*םער
* * *

 א ערקלערפ ױגי$ן במישיםןןרער די
 און דענעננערג פירםע דער בײ ססרײק

 פוך פירםע די װ^ס דזןרפמר בלוםבערג,
ײ *ו דעים װ  סעקױרי־ דןל»ר חונדערט ו

 פאדערש ױניאן די #רבײםער. די פון מי
 «ע«ער אוישסייד די אין ^רבײשער די &ז

 דעם קריגען ?אלען פירסע דיזער פון
 כײ גןךיסףןל* װערמ ער װי ■רײז זעלבען

באלםעלאכעס. אינם״ד די
* • #,

̂. װייס* בידזשו די  •רןך אלס גיא ק
 יענעער דער גו פרײ ויייסא א םױם

^ אן די סאבש װעלכן םייי א  צןחל וו
װאן. יעדע ארבײ®
זא־ םײדלאך די ®ז מריורזאכא, דאם

 כאמ נ׳יםות, די ארו«סיאגען ויך לנן
 די קריגען *ו נעלינגא אײנינ! כלויו

*»n w v .מײסאלאך

אוגזעיע
צי;ע;ע:ען

• <ו 1'

 ;אך אלױ האנע;! * י * • ג י•
סטריײ טעיעפאן

ען צ ענ ער ני דײ פון אנ
י ר ע נ א מ ־ אד ל ד,

באס־ אין איז ייי רזשױ • M »י41ייi>u«r > yy »
צװי־ אנריטענט דע־ ן (lotyt'iiAMyy ח טאן

די און ױגיאן אפעי ײאוקפי די
װי און , אפס׳ן : ?־טאנופעלטשררערו לראו

רעצטמ טערדעט גע ן • U •י 11 י MMI י ׳* 1 * - ?י י ׳ טיר
אנקױבען עד<ט גי יר ז לאבען ױאה
u » i A בײדע • %•tit•41 •1 < 'י צי קאגםערעגצע,

::•יען. בא צו א:־יט׳;;ט דעפ
mmm ״mI ״ 1 ״* ־אבען צע; קאנפעלע: די
באא־ד ושאינט ו « יע פא;;ע:.

פאי• לט װע ;יאן V* ױ "־אוקטא: *־ pc ז
 א דורך יזאנפעיעגצען די נײ טיאטען

טיט קאמיטע קאגפעלע;•• י M « t • ײ • ̂י• י ״ י w>£* > >
כ־פרעזידעגטיי־־ם- יי• וי•

יעם
האט
־נ/

w>ע ,!׳J >̂ -אף ין Mk**• יי * •% ייי•♦ י J ן י̂» .
 װענען איז כאדאױ סעקיעטעי

עי אין אהין ;עפארען בפעציעי־
צ װאך א כניעט פא־ב־אבט ױארט

אױסנלײר. אז צו קוטען העיפען צו
אײ־ א־ויסנעשטערט האט ױגיאן ד*

 די פון אײגער פוגלטען. גײע ;־:ע
 ״רעאדזיטאטטמענט״ א איז פונקטען

 איבײ־ טא;:ע פיא־ װײדזשעט ד פון
װעיל- אינדוכט־י, היאוק דער אין טער
־ זײ וױ וױינינעד פיעי־ בא־וטע; פע  ד
 לאנטראקטא־׳כ דע־ צו ײערט. עה ;ען

 א־ויסנע״טעי־ט ױניאן רי האט אכײין
 זײנען װאט פירטען רי דאס פ-ינהט, א

 מעלר אדער צוױי םון צוגויפנעשטעאט
 לא• די pc איײער בלױז זא" יערזאן,

 ביי באטײריגען צו זיך יעבט א בען
שאפ. אין אדבײט רער

 פינק־ אנדערע נאך דא זײנען עס און
 זיך :עפינט עש דוערבע צװי״עען ׳טען

 פון טאגכע אוטצובײטעז םאריאנג א
 די װאס טופים ױם געלעצי־יבע זעיס די

 פ־־י־ דעם לויט האבע• ^אוקפאכער
אגריטענט. ל-;-די;ען

 געמאבט רא״ט װעט ׳עײ;מ עס ױי
 די כעטרכיענט. פרידליבער א װערעז
 אויפצונעטעץ :רײט אבעד איז ױניאן

 זײן, ;,נויט זאל דאס אויב ׳קאטף א
 די פון א^טערעסען די םארטײדיגען צו

 אין אינדוסקריע. דע־ אין ארבײטער
 ;ע־ װערען יצורות ,ד װען טאטענט רעם

 בא־ זאגען ניט נאך טען לאן ״פריבען.
אױס־ זיך װעט זאך די װי שטימט,

עז•1Vו »

 50 און 41 לאקאלס רי
םאדאײניגט

.)1 זײש מון (עלוס
 פא־אײניגו;: אפיציעלע די אײרער ;אך
פארגעלומען. איז

 לאקא^פ בײדע ״שױן ז״ינען איצםער
 יאקא^ אײן אין פאיאײגיגט אפיציעל
 אונזער פיין םיטארטער ;ײעם א אוגטער

 ;י י א אונטער און •:טערגײשאנ׳אל א
 יא־ גײער דעי װי אזוי .טענקדזשמענט.

 לא• די pd פאראײניגו:; א איז ־אל
 פון נומער דער איז 50 און 41 קאלס
 מײגט ד$ס װאס ,91 לאקאל נײעם יעם

 נױ די אפייו ^אקאלס, די נאר אז״ניט
 אויך זיך האנ*ן לאקאיס די פון טערען

פאראײכיגט.
 פארבלײבט גרינבערנ ה. ברודער

 פאראײנינ־ דעם פון םענעדזשעד דער
 גולײ ביטריס שװעסטער און לאסאל טען
סעקרעטערין. די פאדבלײבט קער

 פאר־ נײעם דעם גליס וױנשעז כדר
 דאס האפען, טיר לאהאל. אײניגםען

 א אויסאיבען איצטער װעט לאסאל דער
 פארפעס- צו זיך טעטיגסײט ענערױשע

מעהר. און מעהר אלץ טיגען

״ ומחמו......... אועלויא5וי אײדזשענסשאץ
* .)1 ?ײ« פון (אל.יס

ניזגמ

 װאהל׳אא׳ זײן נע-אט אויך ־זאט אןי;
 קאםיטע ס&עציעלע די אבער ׳טיטע
 װאס אלץ אויף 3אױ הריא גע־אט האט
 קא״ אונזער אז און פארנעקומען. איז

 די געטאן װאוזלען די כײ האט מיטע
 װאפ פאקט, דעד צײגט פליכט, פױע

 גיבען קאסיײן דעט אין צדדים כײדע
 דורכגע- גוט זײגען וואללען די אז צו

 א? ׳צו אויך דבען זײ געװארען. פירט
 פון קאםיטע ספעציעלע די ניט ױען

 װאלט באארד, עלזעקוםיװ דזשענעראל
 געװען רארט װאהצען די םון טא; ר<פ

טראבעל, סך א
 איז װאהלען די םון רעזוילטאט דער

לאנדיראטען ״רעכטע״ די :פאלגט וױ
 היבשעד א מיט דורכגעגאגכען זײנען

 ערװײלט איז עס שטימען. פאיאריטעט
 643 מיט דאטהקי א. ברודעי ;עװארען
 מיט רובין גדריה כדודער און שטיטען

שטיטען. 4׳)0
 קאנדײ ״לינקע״ דורכגעפא^ענע די
̂ס בי־ידער די זײנעןדאטען לע־ און זאי

י * • י
•I י *

צא־
פען
דעם

א געצױגען אבעןI Iזי
יצטיטען.

;א:צע ־י
M * יי׳•ריא״שײז

< -W <י־יולי• 1״*

זל!עס

.י- «

 קיײנע
גערזאל־ :יט ;אט

 פיז היסטעריקע ליגקע״
;עגען פארלױמדונגען

טיט
1.»I - .I א א•; ־אטע;-:»;ד

 פ־• א•; דאפע*—קיא די אנאנדע־
 או אױדנעזעײען, ז־ך דאבעל יאדעיפ-א

 נר״כ־ ברייבען :•ט נ״ך־ טא־ע;
א•; םא־ קומט עס ײאט דעט ׳v ;•יט•;

», דער  ijttirw ז״ג׳ון »f און ױני
1W די *ר6 ׳*טיםען in\ ײ 6װ«ו  •j״1 ז

ן ד.י װ«מ| זיי »ז הען, | # י «  י
רע*רעיענטיר«ן.

^i די rw i זײנ«ז * !r» ire ip yr* 
m גערעטאג  )W tU  6m, ין* 

 I9B יזון ,14גיױ ק^והס»נ«ר די «ון
 נן- מחייגמן י ױרר נעמטימט ה*ט
ט,  יוויפמויוסם ׳סםריימ *י« עט און ^

*י r»< »ז נױו^רןן,  ר>וי<ל mw» ז
עהרלין. און

H ;o נ<וך א־ז א-נטעיעכאנט ttv 
 און ר«נט«"״ ד«יר«ו;טע די חוץ

v?ט אויס׳ן *יי לו«נדידיוטען, ״ ^  מ
*ו נעוו«ן  jnfp, נרור«י מנדידאט, # נ

 »יו'נד«««נת;ט/ געליופעו איז ער
 ׳(*1 ח«וט און <יג?«ר״״ K א׳ז ער אויך

׳אטימן. װייניג נאנץ צויגען
ײ איז איניר, אוני דט מען װי  נ

^ן דעם  א טאת«ןוס«ן אויך עאען
 ״יינפ׳נר דץר ״געהייםנ־פ״. יטטישעל

" ״  דורף ארױםג^יהט נעטייך האט י
 חנר 1«י מ׳נטנערם די ויו כריו׳ א יאםט
 *ניט־רמ איז 6V װעאכען א־ן ױניאז,

 די װאו און ,יינמ׳ו׳/ די פאר נעװארען
 ארוגט׳ןי• זימען יואנדידאטען ״רע:טע"
 מ>ןו םיאנע, די א־ז נעיוארע;. געויסען

j־• ״א־נקע״ די האט i אד• די ג«נוס«ן 
 קום«| וױ םעםנערס? די טון רעסעז

 א־נא- אױטשייד אן iv אדרעטע; די
I נ־זאצ־ע
 װ«ט ױניאן די או דעגא־ר, א־ז עס
אונטעחוכונג. אן דעם װענעז טאכען

גענעראן 8 אין מאכער כאפאן נאדמשנסם רידיס ססרײס
)1 זײש שון *וש8(•

װאקסע/ געגוסען האט לאליאל דעראיז
צו טאנ םון גרעכער געװארען איז ער

טא;.
 אן סאראן אויך איז פאך דעם אין

 סאנופעקטשורער, די פון אסאסיאײשאן
 אביסעל האט ױניאן די נאר װי אין
 בא־ תנוסען ד האט באקרעםטיגט, זיך

 סא;־ אנצופאנגען עבאט*ט5בא די יערען
 פוי לא;ע די פא־בעסע־ען צו פעיענצען

 קורצע א סיט טרײר. אץ ארבײטער די
 שטאט־ קאנפערע;״( א האט צוריק צײט

 קאנפערענץ יע;עם אויף און ;עפוגען
 פלעזידעגט ;עװען אנװעזעגד אױך א*ז

 צוזא״ באיאו*, סעקרעשער און זיגמאן
 יאקא־", דעם פון קאסיטע א ם*ט פען

 ;ע־ ניט דעםאלט נאך האט כיען אבער
או־סנלײך. אן צו קוטען קענט

 אננע־ וױיטער ױך איז ױגיאן די
 ארגאגיזאציאנס* איהר םיט נאנגען

 דאס ׳איז רעזורטאט דער און א־בײט
 אלע האבען םריה דער אין דינכטאני
 די פארלאזען פאך דעם פון ארבײטער

 געגעדאל א אין ארונטער און שעפער
 פינקט־ האבען ארבײטער די טטרײש.

 דעי פון רוױ דעם אױסגעפאלנט ריך
 בעסע״ פאר קאמף אין ארויס און ייגיאן

ארבײטס־באדיננוגנעז. י־ע
 יױ דער םון םאדערוננען הויפם די

 שטונ־ 44 א װאך־ארבײט, זײנעז :־אן
 פון *נערקעצונג ארבײטס־װאך, דיגע
 וױי״ אין העכערוגג א און ױניאן דער

 געארבײס טען האט יעצט ביז דזשעם.
 םאר װאה א שטוגדען 50 טרייד אין

 ארבײטער די װײדזשעס. ק^גליכע
 גענרג שוין זיך האבען פאך דעם פון

 אנטשלאסען זיי־נמן זײ און אננעליטען
 ילא* די םארבעסערען צו דך העטפעז צו

 םולע די איצט האבען סטיײקער די גע.
 אינטערנײשאנאל, אונזער םון מיטהילו*

 דער אין נעהאט עס האבען זײ װי פונקט
 ארגאניזירט, זיך האבען זײ װען צײט

 םארכארײטעט זיך האבען זײ ײעז אוז
 םאר־ סטרײקער די סםרײק. דעם צו

האל. בעטהאװען אין זיך זאטלען

קלאוה ױ פון שערהאלדעדם ױ צו
ג פרעסערס סקוירס און נ ױ ל אסס׳ן ני
#

 ביל- פרעשערם םקדירט און קלאוק דער פון שערהאידערם אלע

 אפיס אץ קוםען צו אויפגעפאדערמ װערען אםאסיאײשאן ז־ינג

 װאו ,S3 לאקאל ױניאן, פרעםערם םקוירט און קלאוק דער םון
ײ ײ װאס געלט, דאם צוריקקרינען װעלען ז אײנכע־ האבען ז

שערם. זײערע אױף צאהלט

אסט׳ן, ביצדיננ פרעסערם סטוירט און סלאופ רי םיז נאםען איז
/ .*י

. ש , ת או ל ם ע ר מרעזשורער. ב

סטריי״ די מאבען נײטאג דינסט*ג
 ענטודאסטישון אן איגעהא^טען לע־

 אדרע״ איו סיטימ דעי ראס*סיטיגג.
 וױיס״יר/נדחןנגו פון געװא^ז סירט

 אמא״ דזש-אװאגיטי, ארטורא נינפא,
 גרע״ נרודער און רוגעסקי ה. נײזער,
 דעד םון טעטנעי טעטינער א נלאס,

 אר״ די pc ייאצעגט 60 ארום ױניאן.
 איטאאיע״ דינען םאך דעס א-ן בײטער

נעי.

 m עדװעהלט זיגמאן #דעז.
 קלײדער־ארכײ* םרן קאונםיל
אינטערנאןױאנאל טער

.)1 8זײ פון (א^וס
 אמיודזא״ אוגזןר קאן אורזאכען װיסע

 פאר״ תײן האכין דט םאל דאכ ציע
 קאנפע- קוטעכדער רעי בײ טדעטער

 ;*״jrrn אוס דעלעגאטען אילע רע;ץ.
 אע״ אוגזער םון באארד עקזעקוטמ ראל

 רי אױך אײנשיליסעגדי; טערנײשאנאל,
 און נרעזידעגט דעם כעאמטע, חױ«ט

 פאמו- איצטעל זײנען סעקרעטער, רעם
 חור אין ארבײטען װיכטיגע מיט םען

 סרן קײנער און ׳ילאנד אין דא ױגיאז
 א•• איצטער םארדנעז גיט זיו קאן זײ

 אונ• רײזע. יצאגגער אזא אױף צוםאוען
 דאס דעריכער, װעט, אמא;יזאציע זער
 נאוױ״ שריפטיליר צושטעלען בצױו םאיצ
 •רױטנוחן ײעיען װאס •ונקטען, כע

 קאנפא• חנס םון טאגעסארדנוננ אוימ׳ן
רענץ.

 דגםאן ■רעדחזנט האט דעם װעגען
 סעמרע״ צום נעשריבען פדיחעד שוין
 1ווא נג כרומנר םארנאנד, דעט םון טער
 וזאיאגד. אמסטערדאם, אין העיג, דער
ך איכעתעשיקט אויר איהם איז עס  ג

 דא״ און מאםעריאילען געוױסע אװרעז
 ױגיאן. אונזער באצונ אי; ?ץםענטעז

 ד5®אר פארלאנג(^ האט ער װעלכע
 אין תאגפערעגץ רעס ףי א; ביײנגען

שטוטכאר־

 אץ סשרײק קלאוקמאבער דער
גאנג שולען אץ בא?טימ«ר

)1 זײם «ון (׳<יוס
ארױסגענומען. וזאט פי־םע
 ׳שױן וױיסען יעזער אד;זעדע דיײ
 אונ״ םון געםיהרט סטרײק רעי ױערט

 דער און דעיאיטםענט, איסטעלן זער
 הענט זײנע אויף האט יע*איטמע;ט

 אנ״ אין שאפ־סטיי־יתס עטליכע :אר
שטעטלאך. אלן שטעט יעלע

 דזש., נױ ?עטדען, אין סטרײק, אײן
 שױן אן געלט לעװ, פ־רטע יער כעגען
 האט ײאר די און וואכען אײג״נע זײט
 סיטי״סע• רעד אדײגגעפישט דאדט זיך

 פיר• די צונו-פגעבלאכט לאט על י)ול.
 אאגםעחנגץ א צו ױגיאן דעד םיט מע
 סזמד «ו שאלזוך א געמאגט האם און
 זיד חאם דערוױיל סטדײק״ דעם לען
 אױסג^א״ נאמיט קאגפעיעגץ דעם םון
טײ וחנרט סמדײק דעל און זען ױי  ו

 װאט אבער קירצייך פארטגעזעצם.
 װ»ז קאנסעחמץ, צװײטעד א פארקוכדגן

םיר א נעםאנט ור^ט עס װו״ ן
o סארזוך n  prteyo nr
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 חחוסמי נצז^חי
hM .ארסמ

ױג, , (י ז )4 נ׳

ן ״ םײן ן נ נוי רן נן
ד האל• קײ• ויר יי

j w v װ מי י י
לןזןן נ»י ייתי־ אי

ו ן ל ע ד י אן מ ן ארג ו ר ו ן ל ו א נ מ ע נ ר ע ס ת ס י ױ ײ אז װאירהערס נארםענם ל יוני
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 מכבד דינען שיק»^« ®ץ נאסעס דרעס
אינדזשאנקשאן »ן מיט ממאן ®רעדדענט

ו א מ ג ו ד ן או ײ ט ש ל ע ד ע ו • ע ד סי ע ר ד ען א צ נ טי ן מ־ ו is ו  u r « i « n
יוניאן. ידער' אץ ״לינקע״ די ®ון תעתועים מעעיפ ד געגען א-ױס טרעטען און

באאררם עקזעקוטיװ טא און

 tnrve װ״ם<ן, ייעזץי y־jrtj!i» וױ
f| אונזערwvrvoyn'* $ ••ט־כט

rי*נyאf^ינאד מן c׳וo^שי?•* אין •״ 
m ‘ yoyn ,* j• װייפ• פין פ־ײר^ר׳אאפט 

•o jy r t y i .1-6 פןוריו־פ־נ •עייי׳אטײן 
ױי ה<ו;«ע;טרירט קערו־ין ד<ר  *ין ני
 אג־טא• טינט׳גץ א ־רעס־ט-־ד. דעס

 ;y׳׳*V¥ יחר«0|«<6 ד^ו־ט ־וע־ט ע*•
 ׳י*<י«ידאז1^ױ *ו -1 רר«ס״דוןג«ד, רי

 ;־ט מחר איו ז-ף, פאי^וטעהט ר<ופ, און
 ׳**״ פון דרעס־נ<»סעם ר• הא׳־אע; *וס

ײ ן » האנ* i׳* iv ז־נען ז r w דער 
א־נ״ט. דעי אץ יונ•*;

אי־  א־ז ז־נרא; *־עוידענט װי נ
̂ןי לןצטע I •י M ’V I'6 w - im w, 

 חיײרס דעפױטי • נאגעגענט א־רם האט
טעד םון  o-HlP דיםטריקט סט״טס ײדי
י' .10 »ז ,o-iw ;עגענען א׳תס או;  ד

e נר*ס. ס*טש«י םון טשןי, v i l סווגד 
מנט ד«ר <הטש-רע־^6  רסר פון •לעי׳

מ* ל»ט אס^פיא׳י^*!, נ^וטקס מ א  אוי
ן ו פ־ »ז פאר א«ליקײשסו או ג ^ ש ח ג  י׳

v \*v• דזש<ודז׳פ ?ye fie .iyo }y»iH• 
אי m? ‘תי o. סאר iy  (yoyn, ,זינסוון 

D אנדערע די א.ין J'y y n  re  fosttna 
ljnyBD;y jyoip iv נ#א״ר ro  jyiyn 

p3*viii-6 l וחןרוס נא־ױיוען »ון y i‘ 
*י ש*ן ז.yרyװ lyeyjyjDMi* ניט ז

ly חןר נ״ט־^עא, ii ,iy ii^D pye i»o• 
 ן * -ס3 א׳נדזש*נפ׳**ן, Bin כער
B פעדעלאר »ין iiBP. 3-6 אז D f i iy• 

ס^טס דיוױדיעיע e די סיט *נוי y n* 
 i״p אין ארײן נ־ט ײעי׳נז ייי 1א מאנע*

 inyi ניט iy?yn די *ז און *!,ױנ
i און סטר״הען, « B i n פאײאננט iy 

o iio p  >*ivive u n >*ז lyeyjo’iiw 
 די ivo*z',*f»ו אינדזשאנשש■; אן

D לײדיס א־נטערנעש^אל iyo is i װ^יר״ 
oiyp ,זיגס•(, סא־־יס »< ױניאז i n

T

•o i r v f rי♦ י״ן ׳ y i r i i ^כאיומיט 
V1 )m i ױם '**f r^ f  A W ט  ד

 רע״ (יס irn^f »*ן *מ#דו>ר*ן
j r n r W M «  p n ^ ט ד ״ 4י י י « ד  י

m n i f j )^ט i jy r / o י lor 
i i t i א״חס װצט v*vw} גע- דעע *ץ 

!,VDDVr
ט ס/ ו ד̂ז ד « ו m ר»4»י
ן »»ן דרופ-טי;*פעקט׳צ*ד^לס סנדוחן י

 ייעגע- ׳ה^נען און אס^סיא-ש^ן
;iv^yn to ,©1 ^ 3  w i i v יי״ע

v iv v p\ אײניג האיטען זיף א־ן צוזאסען 
 דעם אין איגטערנעש^נאל דעל וענען

 אלגאגיזירען צו ©מאניזאציסנס״לעספיץ
דרעס-מסכער* סלע

 דדטאינט ״ די מדרעסירט זיגםמן
 כ^ארד עקזעקוטױו און באארד

מעסכערס.
 אין געקוםען איז דגםאן ניעדדעגט

*/p4,©;© און יאלק, נױ נאף װעג אויס׳ן 
.)13 ז״ט אוין״ וס4(׳••

 חשאכעי ד\ װענעז אונטעחוכונג ױ
קלאוק-טױה אץ פראגע

ער פץ קאסימע ס#עצ*עיע די « קליװלאנד. כאזוכט כאארד עקז. גענעראל אז

y איז פאיגארט ראנטאג i*ey»ip|
ד1 נייד אג lie vo-9*p mi-ottoדי *

ivoipyrpy i r y m  mr;m ,אלד  יס8ײ ̂נ
tysinyojm  iy ir if t iy i m-ovna t-n 

oyi װײחש׳סקיילס, די פון *י׳»ט»נד 
 די jib ^1'נ»דיננוג6נייט1» די און

6-n כדי י«ד, ר׳ן
ly iyonyoo סון ooy; oy |y ;» i 

«iy3N׳»n״ די ױך  lyo’ii i* bin ,n״'
y װי n » n  iy B n  b *o.| די vo-o*p 

or,iov*a ירע■6װײ 1י313ס*ל די סון' 
im n-i : 03 ־{- n*r»Nn>NB,* ייור«־ 

■oma . r n  ,m i» n  nyn ,m ay-t •>y 
i. יאח r J w  . r n  tw

i אין j n Pi v Pp ומט yo*ofp n ייר 
»lyppjm , i r o n  B i n ’t n t  r o  |y cn 

n-o*p  i n  po i n m  i n  vn און 
in ודול׳נז t o  iw n n « ץ » ■13 נ

 םאהטען אלע רי םון **ונטעלויכונכ נױע
i y i  I'M דערנעהן צי א־נדוסטריע 
By eppii \*דעם נענען װערען געטאו ס 

)4 ז״א אויןו (י*ליס

כאד אין ספױיס הלאוק
אױס־ שטעהם ט־םאר גמײמנס

 שמוג• 40 א אײן פיהרם פירםע אײן
 אפציהאל״ װאך ארבײטש דיגע

 פון ארבײטער די מען
ױניאן. דער

ססרײ© נעגעיאל קראוקפיסכעל דעל
 !אויסגעצײכענט שטעהט כמלטיפאי פון
 סטרײק דער »ז ׳סםק קיין ניטא איז עס

 ױ;״ דעל פאל דג א פיט ענדיגען זיך װעט
. ארכײטער. די םאר און יאן

 צײטונ^ דעל מיט דלוה צום געהענדיג
 םון טעאענלאםע א באקופען מיר האנען

 אין ױניאן, קלאוקמאכעל באלטימאל די
 אײני״ איבעלגענעבען װעלען עס װעאכער

 מאםענט, אעצטען פון אײנצעאהײטען גע
:םאאנט װי

̂ו שעיעל 16  נעסעטעיט שױן ען5ה
 יע״ םון ארכײטער רי און ױניאן דער םיט

 אלכײט דער צו צוריק נעהן שעפער נע
ױניאךמאנדישאנס. אינטער
 זײנען װאר דער פון סארלויף אין

 אפליסײשאנס צ©יל א נאך ארײנגעסוםען
 װעלכע סעטעלםענם, א םאר םע־־טעז פין

 סעטעלמענט דער פון באםלאכט װערען
ק©מיטע.
אלעס״ זײנען װאס סםרײקעל, צוױי

>16 זײם אויף (ישלוס

 ר\ פאה אונײטם־װאו־ פ־שטזנדגע א
66 לאתאל פח מיטגלידער

דעפ כאנײען וזאוסםצר פה מלאוקסאכער
גאלענאנדם ר מיט אגוימענט

ץ שאפ דרעם א נאך ספער » או וואחיען — סםרייקער. די פפי םעמעיפ זו
דן נאסמאן. r,fl ילאקאלם קיאוקםאכער די ז

װאוס״ אין איז דזש״לײ טען1 דעם
i אײסנמגאנמן הל©וש״טײיד טעל n 

 די און ױניאן דער צוױשע; אגריסענט
 ©•;עחאל״ איו עס סאנוםעשטשורערס.

 צוױשמז קאנםע-עגץ א נעױ©רען טען
 פ©ד- און ױניאז דעל פון פ©רשטעהער

 רער און כאיעכאטים די פון שטעהער
 ט4ס Air*vM כאגײט איז אגרימענט

ענדערונגען, שיײנע מאנכע
ד ?י©וחטאכעל די װעט איצטעך  ױ

 מיט פארנעהמען דף װאוסטער pc י©ן
 יוניסדטעטעיןײט, געוחגהנליכער דער
 כא- דמל אז אױפצלפאסען, #הײסט ד©ס

 דולכגמפיד^ט ז©י אנריסענט נײטעל
ר׳ן יעכען, אין װערען  און ׳װאויל פי

מיטגלידעל, די םון כעסטען
 געכיאכט שױן איז ©נפאנג רעל און

 דעם ©װעגד׳ דינסםאג סאר געװאדען,
 יײמע״ יוגי©| די ה©ט דזשולי/ טען10

 מעטכער״מיטיננ אלגעםײגעם אן רופען
 וױכטיגמ װאז #של©ױןםאכעד איע סאר

 וחנרעז״ כאהאגדעלם ז©לען םרײר־םראתן
 געססכט אויר דארף כױםימ דעם אױף

 כאאטטע סלע פאד נ©טינײש©נס װערען
r די פאל ײד©ז, דעל סון w w צ״ועיזי 

חדשים. .
 םי| דערס״מאכקר סטריײןענחנ די

 נזד וױדעד װ©ך יעצטע ה©כען װאוסטער
 פיר״ » נ©ד זע. באדײטענדעז א האט
 נרעטםע די פון אײגע טאסע און מע,

 ט, און ם״ די װאוס^ןר, אין פירסאן
סיט געסעטזציט ה©ט ״ה©מ«סדע דרעס

ר  נמ* vn סמס^טענט 4ױני© מ
o 6 ס©ג44פל מװ©חון טסכט nטעז 
שוי vn wvrfim ,44דז yo  i n נמטאכט

,)16 ױי^ (׳•יופ

 אין רעש אהן שטיל, דעד אין ואגץ
 עטכראי־ כאנאז אונזעל ח©ט נעס^חד,

רי  געהאט 66 לאקאל ױניאן װאדקערס ת
 לעצ־ די זײט זיג. כאדײטענדען נאנץ א

 געלאט ױניאן די האט װאכען םיר מע
 דער םון םארשטעהער םיט סאנםערענצען

 איז אסאסיאײשאן סאנוסעסםשולערס
 טען5 דעם װאך, לעצטע אוז םאה רער

 זיך קאנסערענצען די האכען דושו^ײ,
ט ^דיג א  גע• איז עס װאס דעם, מיט ם

 אגלי־ קאיצעקטױו א נעװארען שלאסען
צײט. יאחל צוױי סאר םענט

 דעם אין פונקט װיכטיגסטער רער
 טרײד דעם אין װאס איז, אנרימענט נײמן

 אל־ ״שטונדיגע40 א אײנגעפירט װערט
 װײסט און דלעס די אין וױ בייטס״װאו/

 ארבײטס־װאך ״שטונדיגע40 די שעיער.
 קומענדען דעם קראסט אין אריץ געהט

נאװעסכער. טען1
 נע־ אױסגעבעסע־ם אױך זיעען עס
צו כאצוג אין •ונקטען מאנכע לוארען

/ ■־־
 או{ ױגיאן דער צוױשען מאשינערי דער

 געז איז אגלימענט דעל כתים. בעאי די
 ד* פון אסאסיאײשאן דער מיט סאכט

 קאנטו־*! װאס םאנופעגטשורערס,
 h מניאז די טרײד. םון פראצענט 60

 שטעלען פאדערונגען זעאכע די איצט
 ,״אינחנ• די בתים, בעאי אנדערע

דעגםס״.
 ױניאן רי איז סאנפערענצען ׳די בײ
 ספעציעצע א דורך םאדטלאטען געװען

 פאסס בלודער קאטיםע. האנםערענץ
 ילא״ דעם םון טענעדזשעל דער עסענםעאד,

 רעד האכםאן, דזשואױס בדודע- און האל
 װײטט דעם םון מעגעדזשעד גענעז־־אל

״ באארד. דזשאינט דרעסמאכער און

Qאינהאלט״שאחנײכניס

 מאכער כאטאן רי פון סטױק דער
ױניאן דער פאר זיג א מיט כעסעסעלפ

^) אכ. םעקרעמער ר א  — םטר״קער. די םאר אגריםענט חלס סאר ילעזט ג
םינ *ננעגוםען ווערם אנריםענם דער  פון שטורם t> אונטער איינשםי

אדיסמענמען. איי

.28 נוטער ,גערעבםיגק״ט״

 אין רעניש ד. מאקס — װ«ר די .2 זײט
דרײזין. כ 8H <ל«האר ,1ױני* ם״יא־ס יײדיס רער ,

עקזעיז נײעם רעם סוז אינשטאי־ירוננטיװד. זײט ̂אל כאא־ד שעהנהאל־ י. - י- יא
נאטיצעז._דר. אםעריקא םיז •אריטי־טע רי a זײט

הויז.

יכםע סאציאיע אוז נ̂י עייר קארםאן ה י. ױנים< רער םוז נײעס

m ליידיס סעלולױד די פון סטרייק 
 אגגעהאי׳ האס מאכע־ באטאן נוןרסענט

 נע־ זיך חאם און טענ אייניגע נלויז טען
מן א סים ענדינם ױ ר  אר״ די פאר זיג נ
 נעוואוגקן זזאבען וןרנייטעל די כייטקל.

 פיעם » אלנייטס״ײאו, ־שטונדינע44 *
r n די אױןי װאד א דאיאר דדײ סון 

 vn-opm*p און »•r ױניאז א װײדדמס,
 םאנומססשו־ערם m סים נא«יתוננ?ן

*סססיאײשאן.
 וואם איז, איץ סון וױכםינקי אכעל

 נידעדנע־ די האמן סםרייס an ײיד
yiy;*'r פון ■דנייטעד Bn סאך mnw 

u נקןא m p  1 B D I C, לא־ 
 אינטאתאשאגאל. אתזער פיז 132 ימ׳■
קודמן on ®ח •רױס איו מגיאן די

 מיטגאי־ נוטשטעהענדע 800 טיט סטרײק
nאין דאלאל טױזענד איבעל כױט און ר 

 םײנט אנפאנג אן םאל און טרעזשולי, דער
 אבעל אלץ סון מעהל סך. א גאל עס
 זײנען ארבײטער די װאס װערט, איז

 װעילען און ױניאן דער םאר כאדיסםערט
 ארנאניזאציע. זײעל צו נעטרײ כילײבען

 ניע- דעל דובינסקי, העדי ברודער וױ און
 אײ אונז גיט ױניאן, דער סון נעדדעעל

 נעמען זיך איצטער ױניאן די װעט מנר,
 מא־ װאס ארבײטער, די ארגאניױרען צו

 אנדערע נאך און באםאנס״ ״קאװערד כען
 פרויעך צו נענוצט װעלען װאס גאטאגס,
סלײרוור.
m ױניאן דער צוױשען אנרימענט 

ו (׳ילוס י « *ו ״ .)10 ו

ױניאן ?ראוישאכעי«*.. זײט ê םיז םיטיננ '*rn רע^ פיז
 ». זײט
- זײט
.8 זײט

ארנאנײאציאנס*פיאנעו. אוז טיײר
 גוריה. אל — דערןועהױננעז הײינע

:אשיץ*ביכעי*. רעראקטאי׳ס םון
 אויש״ ה»ט כאאיר עיזעריטיײ רז׳שענעי־אי דער װאס װיכטינםטע, סאםע ראס .0 ?ייט

ש. — םיםענ רעצטעז רעש אויױ נעם*ן
וװסקיל,י ־

ט נ ב.— עאר,־י אוו הורץ סו. ?'י
־► יירער םײמאן. ב. — װערם־נעריכס נען װע• ם״אז נײער הא־דיננ׳ס יי־עלידענט .11 זײט פערעלמוטעל. ם.
איגטעינעשאנאל ־,אוגזע פוז ענינים .12 זײט פינהעלשםײן. .5 -׳ ■ינםע דעי אין

-י •1>שעייעטא םעג*טען קיוגע ,ivr:ro רייכע לעבעריגעל. רער
ט  שםועסען. רלויצע .13 די
 ארװערםײזמענםש — 15 אה 14 ?ײט

i — קארעגראי טערנע־צאגאל ידנ״ & זײס און 1זייםי םון שיוסעז ifl ײט1 l 4סקול&א
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