
11• ,1f i r  *M f r r J W N ״r f f j w״ 
y i*  l y r a r a* ״8״yiy״ y v 'iB 'a,־■ 

b* iy i  $ f i  ,p * #p*6 *y*׳lit b
i 6י*t 1׳‘* •n« 41׳ **P־* * j P*'B

f׳y־)*•/ fyyyfflj iy <ך
P׳**iy i* * f ;׳* יי׳ן• יי *׳|i* .iy»y 

n■ ׳ר# i r  lysyn־o i׳*y* •*נ 
ya־j i r m s  • »>»•»' ,t»P״b& !׳* 

T ג 'י«־*ן ^וי ט iv• אינ״
iyaft* ין ן י ״ ir ׳**«, י y n די •*•■pi 

* *a i y i•וי ׳ v ■tyj*aBv*i׳i׳iy r 
ו1 r י * t׳i |i* iyu״ e׳i r n וױ זיר 
y1)(*"9׳׳« T| ״ נ*ו ׳ו(י•), *״ן *i y i 

y* ײ י**יגט1י *״ן * *  •טינ־ *יז ג
iy, *י־ט i*vyi

V
 מעמ־ «מ מיטיגג סועשעל *

.24 ל#ה*ל •ון גע־ס
׳ n** 24 ין6 י1נ״טי*׳ד׳ י r •*«

 twyii דיטימ *y׳vviB * ג***ט נ׳נן
V** **׳yosy• •ין י»ג* pi**p -טר•׳ 

f ty iw״i* iyi6׳!iv־[y-*v,yj iya 
״ *11 ,iViH'iB y in׳ iv ■HB ײניױןן• 
.lyoya iy:*a yj*» *׳

8*f * ^ ״;ען1 יע־שון *ט»ט1י
nv 1 vaipy;i*6 oris;*״ *?;•jrye i 

uv iyv*״ji* i**n  iy i  iy •ד »■y n 
ya6* 6״|B.]*»ײנ■*; די ׳*״׳ *r 

fyjww'M ד*ס ד׳«ם, *״ױ im■ יאננ 
 ײ*נ«; 1נ*סט* *־ן lysftwm•* די ■1■

 פ*נ«ז זיי tyenn **ב״ט, <uyj ניט
*‘i y׳j y i r־ *eejya נ*סט*ן *ין

B iy דט |1*י rw־-«yj*B ין* •jn yu
׳*טערט,

i»*yBVByi ג־ט ג*ף יייי ®יײ*׳* יי
וvnyaip 11 די * avii 1» נ*ר י״ן* 

y*׳;yii fv |ys*yn V i*  ,t־'iy
it iyttyJB*6 «״( *ױך i; די )r iT 'P 

 די עינ«מ11 ױיוי '[,bb* ״*;«ר*חט*רט
* 'uyj r ; i i  »yn yi• װע• נ*ט**נט 

i ey; •6ר* ד* o?*6:yiy׳ |y״
y»u,| ל״נ** נ*ר לאס ya• װעט r 

vaa  y>*P* נענע־ yii־y.] •*■*ה t*i 
sy !ז״ *! ■it

 *mc נןיוארד דזשא־נט אײן
נ#סט#ו. rn ל*ן*לס אלע

 ד0ר אי* פון טיטגי׳יד^ר ט׳<טינע די
̂י־ס K*1 אונזער םין ק

i יןיווט^ני זײגען נןוסםןון jw m e 
 ן י י n עטאנײ-^ו צו א־:״ט, דער

D r ר  if n נ n אי &ון ד, ר יו 
 װאס ׳6יאק>וי־ ^ג»ר1״»ינטעדגי-

 yOJ״r עס וױ »ון כ^סט^(, אין דך נען
̂ןן אין דאס װעט ̂נ־ ניכ *ו
 *yj ̂ויז *גפ#נג דעי :עכץן. ,א-ן רען

 חד׳^ב אײדגע טיט גזנװ^רןןן בי*כט
 יױיה pn ויגטאן ®-עדדענט םין וױויה

 עכ װי ^כער •ערא^טײן, *תזידעגט
 יעדען ס*ט רונ דוןוט «*ס*רט
 ;ע• דעס נענען *ויף זיך ר*ס )אױםטו

מע; װאס טיפער1“ >ו פע׳נן
 יויפ »ון איכערלןוטען, געךאיפט ףןוט

e א rw § ?q p « נעג-ינדעט דעמאיט ן 
 *נ?ר ?אזגסיל/ דיסטריקט געװאיע;

ijn אין נעיאט נ-ט וזאט ״ק׳ן׳וגסיל״ 
וױידג ד-אט ער סך קײן דך

 pc c״v דע•#דורך םונל^יאגי־רט. װאס
 א*ין ברױז ער ד׳אט עקזיהטענץ זײן

 אי־ס׳ דעען ov מיטיננ, א נעהאט
 טיט און... בעאטטע גע־ו^יען גאוױייט

 יע־ געעגדיגט. עס דך האט דעפ
̂וז ׳זוןו>אי איו, ל^ונםיי דיטטרילט>)  גמרר
נעכורט. זײן נײ ײף5ג דויכפאי א

v װעיען עס iv w m\ אוד־ אײניגע 
 געג^-אײן א*אד^ע דער פאר זאנען

 »ין ^יזא־־ס *** פאר בא><רד דז^אינט
וסטאן. ̂וס *יז, אורלאבע הוייט די ̂נ  ד

 יזי#וקמא- דעם צװי^ען כאצײןונ;ען די
 דחנסמא- די און ב^ארד דזיטאיגט כ*ר
 *,אנ׳ irvv( זיעמן 49 ילאיואי ױניאן כזי
 otfir, י״עצטענס *בער אננעצױגען. כעי
 דוגא און געענדעיט סך א ליגע די זיך
 דרעכ אין ניו♦ גרױ׳סע די דטען. צוב

 סיטיא״ נײעם * נ^אפען הזןוט טרײד
*tr סא• סלןױרט די ר*ס ס*טואציע, א 

 נענוביען האבען 24 לאסאא פון כעד
ײ םון מנרען ר ע ^נ  עפזעױטיװ דו

 פאר ס^י אײן v*,v ואל עס נ^איה
ע  דו׳י^גט אײן װערן גע^א^ן 4טא■ ײ

 נ*סט#ן. אין □6יאיןא• א?ע פאר גאארל
 אגגענוסען 24 לאה̂א ח#ט וין דעם אין

 צוגע״ אײר איז װעיכע רעזא^^יע, »
 היאוקסווכעד אוגזער צו געװארען שיתט

נאארר. דז׳ןזאינט
 •n די האט כאארד רמגאיגט דער
 זאך רי כדי און אננענוסען ואלוציע

 חןר חאט דורכצוםיהרען, ניכער װאס
 ריטיננ א אײנגעױופען באארד דזמאינט

 די פון כאאידס עקזעהוטײו איע םו;
 אגנע־ איהר צו !יישן װאס לאקא^ס
 f«n פראגע די װעאכען אױף ׳&לאסען,

 א״ז און נעױארען דיסקוטיים :ענױ גאמ
 גע״ גיטנעחײסעז אײג^טיסינ אוין־

װארען.
ריכ* דער אין י*ריט נמסכטער דער

 r,t םיטינג א ״וםע; צו זײן ױעט טייגג
 אינ- אלע פון כאאלדס קקועלוטיװ די

 p» באסםא̂ן אץ גאיןאלס טערנײ״ןואנאיל
 אװועי פון אפיס דזמענעראי דער אױב

 אבײ דעם אין װעט אעטעינײזזאנאל
 גא־ דער אין נאר וועט צוהעיםען, כמלע

 אײן כאסטאן איו וײן צוסונםט חענטער
 איז סוט קיאו^ םיז באארר ז^עאעט

 כ^ארד ת^יאינט אײן דרעסמאכעו/
 ארכײט. דין אין וױרפזאמער זײן ױעט

 און אויסנאכען וױיגיגער זײן װעט עס
 די םאר כעהער דין אלגעטײן אין װעט

̂ע PD סיטגלידער  אינטער״ אונזערע אי
כאשטאן. אין לא״א^ס נײעאגאל

v
קלאוקפמכער. די בײ לאנע די

 *•ן קיןדקדאפער די כיי ל*נע די
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ע  נע־ האט ניען װי פ־ל *זױ ניט* *ו
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 אירישע אונזערע אלע ודנשען יר 4^
□j ̂יתער אידי־ אונזערע , ®אטרו

*מ ®רײנדע שע
 גליק 4®אלר *ידישעו גיגמן דעם >וץ
יאחר. נײעם וװס ועגען און

 cm גדײנגעו גאט גוטער דער ^אל
 *ו *ײעחןן אה גליק W נײעם |

 אמ עס וױ ישראל, «ון קינלער אלע
מרן װאונש עדנסטער דער

P . L O R 1L L A R D  C O M P A N Y
םינארעטען םיור׳נר *ון חאיגאר פון  r r m w » « « o

טרײד־פראגען איבער ו לאק. פון מיטינג וױכטיגער א
.)1 זײפ •ון (אלוס

 וײנ^ז וואס מארהאנדילוננען איע בעד
 די ײני*ן, דעד צוױמען םארנעסוסעז

 דדטא״ די און סאכ־סאנרפעקטמומןרס
 מארחאנד־ n םון חנזולםאט דער ;בערס

 דואס וױרטונג דער ורענעז און לונגעז,
v רעזויםאם דער p\ אר״ די אויןי האכען 

r די איז בײסס״באדינגוננען m w 
ר סאנדזע״ איז זײז וחנם םיטיננ מ

סט. טא4 איסט 64 יײסעאום, םען
 רדסט 1 יאקאל םון עטזעקוםיװ די

i םעםבערס אלע t אס סיםמנ״ דיואן 
 כאר^כ״ װערען א*טמ*ב*ן אייו וחנמז

ז  יאטאי״ וױכםיגע זעתד אימנר מ
םראנען.
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אריענס-געגוינועם נאדןדפרײד א
מאן מארים ®רעדדענט ט גענעראל אלס ערװעהלט דג  — פארבאנד. נײעם דעם פון פרעזידענ
 אינטער־ פינח די פון אינטערעסען די אין ארבײטען װעט אלײענס״ ״נאדעל־טרײדס דער

םאדבאנד. רעם צונױר שטעלען װאס אמעריקא, אין נאדעל־ארבײטער די פון נעשאנאלס
 ארבײט פרובטבארעד םאד אױםזי־כטען בעםטע די מיט זיך שליםט האנםערענץ די —
צוקונםט. נאהענטער דער אין

םון סיהרער רי צו סערעגראטע גריסונגס יטבת׳ אין םרייטאג פא-אכםאנען
 איז סעיטעסבער, כען8 א־ן זטען דעם

 קאנםערענץ א געװארען אפ;עה»ױטען
 פון ױניאנס אינטערנע^אנא? םינף פ\ן

 די און אמעריקא אין נאדעל־ארבײטער
 רע־ גוטע געביאכם האם פאנםערענץ
 זיף האט קאנםערענץ דער ןויטאםען.
 אין םריה דער אין םרײטאג נעעםענט

 םע32 און בראדוױי םארטיניק, חאםעי
 םארטנעזעצט נאכדעם איז און סטריט

 םון רום קאונסיל דער אין געװארען
 3 בילדינג, אינטערנע׳פאג^י אונזער
סטריט. טע16 זועסט
 זײנען ארגאניזאציעס םאילנענדע די
:פארטראמען געװען דארט

 לײריס איגטערנע^אנאל אונזער
 אםאל־ די ױניאן, װארקערס נארםענט

 אםע־ אװ װארקערס קלאדיננ גאםײטעד
 רי אינטערנעשאנאל, םאריער די דיקא,

 אינטערנע־ סילינערי און מאסײקערס
* אי  טײלארם דזמױרניםען די און ^
 ארבײטער נאו<> םיגף דיזע ױניאן.

 מיטנלײ־ערמאפט x םיט ארגאניזאציעס
 האבען טויזענט, הונדעי־ט עט^יכע םון

 האנםערענץ, בײם פאר^טעהער נעחאט
 םון פראנראם א אוסגעארבײט האכען

 און רואגםטיטועאן, א און (תטיגקײט
 קאונ־ עקזעקוטױו אן ערוױילט ^כען

 די אילס באאםטע דז^ענעראל םיט סיל
 ניײנענרינדעטען דעם םון װארט־םירער

סארכאנד.
 ער־ זײנעז באאםטע דזשענעראל »לס

 פערזא- םאלגענרע די נעװ^ורען יױילט
אינ־ אונזער םוץ זיגמאן, םאריס :נען

געװארען ערװײיצם איז םארנעישאנאיל,
 די םון זאריצקי, םאהם און •רעזידענט

 סעסרעטער־ דזשענעראיל קעסםײקערס,
קאונסייל עקזעקוטיװ דער טחנז׳טורער.

 םון און בעאטטע צװײ די po ־כאמטעהם
 אמאילנאםײטעד, דער םון חילמאן, סיתי

 טא־ און פאריערס די םון ?ויםכמז, סאריס
 טיײ דזעוירניםען די םון ס^יג/ סאס
ױניאן. לארס

 תאנ־ דעם אויזי דעלעגאציע נאנצע די
פאלנענדע די פון בןרטםאנען איז םעדענץ.

 בארד דדמאינט סון םיטינג דעם אױף
po ױניאן דרעסםאכער און סלאױן די 

 נעװא־ אננענוםען איז םדײטאנ. לעצטען
pn * באשלוס װיכטיגער pd צו כאצוג 
 די םאר ארכײטען וואס קאטערס די

 עס ז<ינדוםםריע. דער אין דדמאבערס
דזשאבערס, אזעלכע דא נעםליר וײנען

 שיהעז זײ און קאטערס כא׳טעסטינמז װאס ״
̂נעמניטענע 4סאכמ ארויס  באנדעלס. צ
 זײ אז ניט מוין דאך חײםט דאס אבער

 באהויפ־ זײ װי נארםענטס, די ״קויםעז״
 זײ זײ. מאכען זײ אז נאר עס. סען

 נאר דזעאבערס ניט ,op הייסט וײגעז,
 מא־ זײנען זײ אבער טאנופעקטמוחןרס.

 זײ ,ר v b v ש ן ה א נוםעקטשורערס
 װײס װער אין נארםענםם די אויוי סאכעז

מאיקעס! וואסערע
 דער האם איצױןזטעל^ דאם כדי

 סײן דאס באשלאסען באארד דזשאינט
 ־י א םאר ארבײטען ניט טאר קלאױדסאםער

דזמאבעד. מיאוק
 סעק״ דער לאננער, ע. לואיס בר\דער

 בעם באארד, דדפאינט on םיז רעטער
דעם סארעפענסייכען nr דעריכער אונו

 אוגזער א'ז !ערזענריכקײטען באקאנטע
**רבײטער־באװעגונג.

 פרעזי־ — אינטערנעשאנאל דער פין
 די און באראף סעקרעטאי זיגסאן, דענט

 דזש. פײגבערג, י. וױיס־פרעדדעגטען
 אםא<־ דער םון ;װאנדער ה. און העלער

 און שלאסבערג הילםאן, — גאמײטעד
 — םײקערס העפ די פרן ;בלוםבערג
 ספעקטאר בוריש, צוקערטאן, זאריצקי,

 — פאריערס די פון ;נאלדבערג און
 קא־ סעם בראונשטײן, װעניס, קאופםאן,

 דזשוירניםען די ;סילװערשטײן און הען
 צװײ און סוױגי טהאםאס — םײלארס

 פון באאמטע ׳רי ארגאנײזערס. ױניאן
 טהאםאס :געװען זײנען קאנפערעגץ דעם

 צוקערםאן, םאקס און טשערםאן, סװיני,
סעקרעטאר. קעפמײקערס, די פון

 םאי־ אוים׳ן הא̂נ קאנפערענץ דער
בא־ א געשיקט קאוםםאן, םאריס פון שלאג

 קארעספאנדענט ספעציעלער אוגזער
 אונטער זיך שרײבט װאס באסטאן, פון
 ײאך די אונז האט באאבאכמער׳/ ״א

 װעלכע קארעספאנדענץ, א צוגעשיקט
 אויף אנצופאנגען גוט גאנץ זיך פאסט

 און צײטוננ דער פון זײט ערשטער דער
:שוײיבט ער נערען. גאנץ עס טוען מיר

 האבען װאך לעצטע פון ענרע ״בײם
 גאגץ עטליכע באסטאן אין נעהאט םיר

 םיטגלידער אײניגע — געסט פראםינענטע
 םון באארד עסזעקוטױו דזשענעראל םון

 גע־ זײנען װאס אינטערנעשאנאל, אונזער
 דער צו דעלעגאטען אלם אהער ?ומען

רעליף. פיפעלס דער םון קאנווענשאז

 םון נאטען אין סטײטםענט םאלגענדען
 קלאוק־קאטערם. די צו באארד, דמזאינט

.10 לאקאל םון מימנלידעי די
 דזשאינט רער !אםערס4< ״ברידער

 דרעססאכער און הלאוח דער םון באארד
 בא- מיטיננ לעצטן זײז אויױ ד.אט ױניאן
 טיטגלידעי די אויפצוםאדערען שלאסן

 ניט ,10 לאקאל ױניאן, האטערס דער םון
 קאטערה אלס באמעסטינונג .אנצונעםען

דזשאבערס. קלאוס ביי
 כױמ שטרײננ זײן וחןט ױניאן ̂די

 דער־בא־ אז אױספאםען, װעט און דעם
װערען. דורכגעפיהרט סינהםליר זאל שלום

 װעלכע ,10 לאיזאל םון ״םיטגלידער
 באשעם־ זײנען װאס סאטערס םון װײסען

 אױםנעפא־ ײערען דזשאבערם, בײ טיגט
 דעם אין וויסען דאס לאזען צו דערט

 ױניאן, דער .םון דעפארטםענט תשאביננ
 טען6 אוים׳ן סמריט, םע25 איםט 130 איז

םלאר.
נרוס, ברידערליכעז כײט

קלאאק, פון באארד דזשאינט דער
.y .ריפער־םא־ ארן דרעם סקױרם 

ױגיאן. כער

 דעם טיט באנריסענדיג זײ כיײנערס, די
 די אין סטרײק דעם פון סעםעלמענט

קוילעךפעלרער.
 אלס געװאיען נאםינירט איז זיגםאץ
 דזשאזעױ םון פארבאנר פון פרעזידענט
 פון סעקרעטאר דזשענעראל שיאסבערג,

 שפע־ איז עס און אמאלגאמײטעד, רער
 אגנע־ ?אנםערענץ פןן שייסען בײם טער

 עי אז הייםאנ׳ען, פון געװארען וױזען
 נאסינײשאן זיגםאלס װאס צוםרירען איז
 פאד־ אמאיגאסײטער אן פון געקומען איז

 פאי קי־אר זײן זאל עס כדי שטעהער,
 נארעיל־ די םון טײי קײן אז איעמען,
 די *םון באאײנםלוסט ניט איז ױגיאגס

 דער אויף געםאכט װערען װאס אטאקעס
 באאם־ איהרע אויף און אינטערנעשאנאל

קרײ־ אוסםאראנטװארטליכע די אין ׳טע
ײ אויןו (שלוס .)7 8ן

 סלאויד דער פון באארר דזשאינט דער
 מיט באנוצט זיך האט ױניאן םאכערס

 אנװעזענהײם, זײער םון געלעגענהײט רער
 אדרעסירען צו אײנגעלאדען זײ האט און

 םיט* אינטערנעשאנאי םון םאסםיטינג א
 גע־ נערופען איז מיטיננ דער גלירער.
 טען4 דעם אװענט, דינסטאנ װארען

 האל, םעטאריאל םײן אין סעפטעמבער,
 װיים־םרעזי־ ״די סטרים. אפעלטאן אין

 דזשײהאב און פײנבערג איזראעל דענטען
 אײנלאדונג די אנגענומען האבען העלער

אררעסירען, צו םאסםיטינג רעם
 איז םאסםימענ דעם pd צװעק דערא

 אןגעםײנע די באשפרעכען צו געווען,
 אין אינדוםטריע קלאוה דער אין לאגע

 מארקעטס הלאוק אנדערע די און באסטאן
 אנאנ־ אויך איז דאט און אמעריקא, םון

 ערשטוינם װי אבער געװארען. סירט
 םיר װען געװארען, אלע דא מיר זײנען
 ״םרייהײט״ רער אין נעלײענט האכען

 אײגבאדוםעז איז מאסמיטיננ דער אז
 יױ רער םון ״ארויסצעװארםען געװארען

אק־ זײנען װאם מיטגלירער ררײ ניאן

לעצ־ נעמעלדעט געװען איז עס װי
 האט ״גערעכטיגהיימ״, רי אין װאך טע
 ך 1לאקאי ױניאן אפערײטארס קלאוק די

 לעצ־ פיטיננ מעסבער א אייננערוםען
 טען6 דעם אװענט, דאנעריטטאג טען

 ׳לײסעאום, מאנהעטען אין סעפטעכיבער,
 ‘ד*ס נעזאלט האבען עס װערכען אויף

 פראגען ײיכמינע גאנמ װערען וטירט)ר
 איז ױניאז רעי פון אינםערעסען די אין
שעפער. די א*ן אפערײטארס די פון

 ,נעזארט דאבעז פיטינ: דעס אױו*
 פוגק• םאאגענדע רי װ־ערען באמיאנט

:מען

□ __________________________ Q
לט־ם^צײכניס8אינה ן
| , ״ ט ײ ק ג טי כ ע ר ע ג ר ״ ע ם ו 37 נ

ס-------------------------------ס
ט ײ ש ד מאקס — ױ»ד די 2 ז עני *ר־ ד

 װערט״זםענטס
ט יי  ארװעי־טײזםענטס .3 ז
ט ײ א — עקאנאם־ע איז קורם ct 4 ז ױ מ  םי

 ;»שיצעז עירוקײשאנאר קאפאלד,
ט ײ  רער םוז כןואי־ד רושןויגם פין סים';נ 5 ז

אז דרעסםאכער און י.לא*ק  לאנ־ ל — ױני
ארװעיםײזםענם. גער.

באארר עקזעקוטיװ רער םון םיטיגג א .6 זי׳יט
האלץ. י, - 22 הנ שע

ט ײ  אברהם — (ערצעהיוננ) תהיעות צװ״ 7 ?
. ען ײז 1 זײט םון שרוס א ר

ט י'  נ*םיץ־ביכעי רעראהםאר׳ס םח .8 ז
ט יי  די סיט ט»ן צו נ*רניט האס רעכס .0 ז

ילינ״ ״ערױקײש*;אי דער םוז יוניאז־ברעכער
בין. אברהם — (;עדיכט) װאונדערליר טו
גראס. נפתי־י -

ט ײ  ררעס־ און קיאוק םון םיטיננ א אוייי io ז
 רע־ ()טעוי א — באארר דזשאינם םאכע־

סער. אר ג ב. י — שארף און קורץ פ
ס ״ ר — פוילען םוז בייף n ז ער. רו  מיי

סקולמאן. ה. — קאלענדער אינםערנײשאנאל
ט ײ  ארװערםײזםענם. שםועסד קורצע .12 ז
ט ײ  אדװערםײזםענשס .16 און 15 ,14 ,13 ז

שיוסען. אוז

 עדױקיישאנאל ױניאן ״טרײד רער אין טױו
 פון ליגען פארדאםטעו• דיזער אט ליג״.
 געסײן אזוי געווען איז ״םרײהײט״ דער
 האט עס דאס פראװאקאטאריש, און

 זא־ די םון אםילו םאנכע, אויםנערעגט
 האבען זײ אםילו ״לינקע׳/ ^ענאנט^

 א דאס פארסראנען, געקאנט ניט שוין
 םא־ א האבען צו סלײמט װאס צײטונג,

 אונ״ זיך זאל עהרליכקײט, אויף נאפאל
 אזעלכע םארשפרײטען צו םערנעםען

 רער געגען קלאגנען געםײנע און םאלשע
 און טוםעל א אנצוםאכען כדי ירניאז,

ארבײטער. די צװישען האס פארשפרײטען
 ראס רערםאנען, צו ווערט איז ״עס

 ״םרײהײט״ דער פון פארטרעטער דער
 דעם צו צונעגעבען האט באסטאן אין

 װאס דאס אז שורות דיזע פון שרײבעד
 גע־ איז געשריבעז האט ״פױיהײט״ די

̂אס םארזיכערט האט ער ליגען. א װען  ו
 ער דאס און נעשריבען, ניט דאס האט ער

 צוריס״ באלר זאל ליגען דער זעהן, װעט
האבען דערוױיל אמנר װערען. נערוםען

 ארגאניזאציאנם דזשענזוראל א װעגען
 דזשאינט דער װאס דעפארטמענט

 אײנצושטעלען באשלאסען האס באארד
 און שעפער סקעב די ארנאניזירען צו

 האנדי־ ױניאן רי אוי^ אויניצופאםען
אקציאנס ספעציעלע א װענעז :שאנס

 סקעב־ סײז דערלאזעז צו ניט קאפיטע
 נ*ט ואל מעז אז דעם װעגען שעפער;

 כדי אװערטײם, לױין א'צט ארבײטען
 מעהרער םאי ארבײט ײיז זאל עס

 פלע־ געפייען װעגען ;סלאות״־טאבעד
 קלאיקדאבער ארבײטסלאזע פא״ צער

ף (שרוס ײ .)14 זי־ט א

ארבײטען ניט טארען קאטערם ̂לאזק
חשאכערס ױ

ן אינטןןונײשאנאל ראוכזע אדף נלכולים הי פאר ״פױהײט״ הי פארדאמט באסטאז פװ כאארו דזשאינט קלאוקמאכער
 פראטעםט־רעזא־ א דאס פאר אלײן שלאגט באארד דז׳טאינט דעם אין זיך געפינם װאם ,ליגקער״ אײנציגער אײז דער

 א אפברעבען וױלען ״לינקע״ עטלאבע — װערען. אנגענוםען זאל ״פרײהײט״ די פון לינענס די נעגעז לוציע
 דזשענעראל אונזער פון םיטגלידער — די.מאםען. פון צארן דעם פון א״נלעשטילמ װערען און םיטינג ױניאן

א אדרעםירען העלער דזשײקאב און פײגבערג איז^על — אויפנאםע. שעהנע א באקוםען באארד עקזעקוטױו

)13 זײט י1אוי (שלום

לאקאדונרעכען פון טומעלמאכער ױ
םשעג ץדאן א אפ

םאראנטװארטליכקײט. צו פארשוינען די רוםען װעט לאקאל דער
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ײא-יתעיס on ;אי־ג״^ט ,,s שאנא״
*Kt גנ נאיו^  c |y:iHcy:; א ײדאן
J צ פארנאגי. ere pc נד.י;גזגר רyד
‘דא mvi ",iy3Crvc yr דאט ר ¥ ריב

ייל־ פא״״ Djypy: ניט e^y*g Yינyר י•
 *•ז *V ־וען איצט ביו ״עיען כט,1י

פאקט. א נעװארען ענדי״יף
 גןדער״יוינ״טער די pc piy״se ײ
 *,,י* איגטע־״נע׳ט^אי די אר־ם נעהניט

 ד* ירביא̂ז ױ*יריןערס גמיכיעגט דיס
אדדױע אםאי׳גארײטעד  א*ו *ואידקציס י̂ז

 פאר אינטעמעעאנאי די אסערײזא,
 יזיאםי ױג^טעד רי יודאן, ױ^ירקערס׳

 ־• pc ױדאן םײקעיס הע■ ענד וז*ם
 שםעי׳ט זי יוגיאן. טיײ׳איס ד^וירגיטען

 פ־ן םיטגיידער״זואםט א פאר זיך סיט
 אײיענס די איכײטער. 360,000 אחס
 אי*נײ* גרעסטע די pc א״נע זײן װעס

 *־: cpnyec אין טןר^רגאניזא^אגען
 ראי־ע גרײסע א iyVcr ספק אהן יחנם
 די pc א-נײטער די פון קאם(י רעם אין

 לעבעז. \mvovo א סאר נאי־עי-טר״רס
 ‘פעדערא א איז ארנאניזאציע נײק די

 אמאדזאציא- כאטדעםענדע די םון *יע
jyi. ײעט אײנע יעדע װעלכע ס־ן * ״  ד
שט^יג בעז  זעי׳כ־ אין אױטאנאם פאי

 אי״קנפ דער פון בראש שטענדינ.
 -װעי* חאװס״י, עסזעיזוטײו אן שסקריט

iyo כױטגיידער, סעו״ סון כ^טעחט 
 אנ־ £יד• pc יערער pc אײנמס צו

 דער אס אינטעמע׳זואנאי״ס. נעטיאסענע
 * c די האכען װעט יןאונסיר אקזעקוטיײ

>y אדנייט די אױסצופײזרען סאכט rc 
אי״״ענס. דקר

 זײן יי־ען גאש ־אס ע־ pc א-־ב,
 ערקי־עה* *v זעענעױא אין .אים״עטע•

 וױ ואײץ“*“ אזױ גיט אז y אי
 אדרנא אי?, ער אז איר-פ, ראיט .*ע;

£אר;י־ײכען. צו גײיט זיןי אי־״נא,
y נאדינדגדלן, ד• ryp סוסאליד 

 £1איטי״ דיגען אגג^וטען, איצט ־אט
̂וכען גריכען די יאפ’ זעיכע, •  איהם •

 דעם pc אנפאגג סאםע נײם :א־נעי־־ענט
 ױערט אמעי־עגמנה״ט yy;c3 ד* ^בסוך.

yאיכ r yגyכyאינט *ים זr yאyיאנאysן 
 *0oyc װעט יyכsyv דאאג, אין ;^*יכט
 ײ נא^טיסען א־ן פאק^; יי *טעי^

cוטy ׳yאדyךyכ’נר *ואס ׳רזאץyניאגד 
̂ויןײען «״ < pc פאר כאיי :r^ i^y -,yi 
^ יי ^‘'yrpy רײ״יטזוײי״ײם״

c ן -yסטײyגyאך עס איז ז; vי 
oiv ;yô *י פריה p די אז #״עױס y);K־ 

 ןyנגאנצ,א יךא*ױרי. ־עױן איז ט,,;^yנy־
rג yי־יכטy־״פט ״יענט אז אין ט )y?,□: 

א־ן האכען ראיןי מאכט״. איבע־
?yp,; סוסא־ גאו י־אי״ט פא^ױסמ אז

פענט M o VI יאיעס V)"l איז י־־יגי
ngp y,״ cyT ^אינז c ײיאט״ןןען PC
gre jy1 האט איטאי״ iy:syp צי PC
-y פון iyo•״ װ פיר י״1,יח fyr-cDr
yy ן ) y^yp ׳jm yn די אז rgrריגג,

r* §ריט א c•ארנאyן c-׳jn^y -^ט 
oy.ifD ״אױפאותאיטאן :די oyi נא־ I 

 ןןרליס נ*ט oy ^אזעז נכזד׳/ ^יאנאי^
o;yn y-y^r pc נױינג. אזױ oy ,סוז 

ט נעחטען גאטיי^ך,  y-ג nyi כיז ךי
 ז״ן iyDy;o«nc oyî האא; אין ריכט

jn י ^ n jjy; סיט ^y4 .אײנצ^הײםעז 
 וױײ דערוױיל jy^yii ןyטoaMאc •י א״ינ
 אכי־- חארפו jyp קאיסו, ןyט>•־ןאי טילר

ycr syt־ ^ vרען אוין וױץ  טײי א ״̂ו
 א אהן אח נטא״yאיריד ״איטאליא פיז

 -yr אנגענעכמן ;y:yp אורזאכי; •שיעור
 םארנײ״* ין sr ואי חא־סו פא״ײאס ען

יעטעג-יג r,vn איטוןייען בײ ;ןיב

קויחלעד*רידען• דעי

r כוגג i r •  ®VI IVJV11 ״ וט•©
♦1 טיט 1ה*נרי* יו^ס ,y*c יי כעז

ד civ I* יןיסט oy ניז #חײדויעז  •ו
ט נרױנ^י, ^ ט ע ̂גת̂ט ו  י>ײ די YC ד

̂ו? <ye^g »)fpyi זענכ#ןי־ןכ
̂ן ןyf4אריגטע^  אין ׳4§^מדרײט י-״ פ

נן• יט^ן41ו די אז
Djyr טיי אכיסעי־ רוג  mTM Hi זען4לי

 *ך9 איירען ד• <4ז 14י און יײחים׳
^ן ^י  ח>ײ פנער רױח, פײנער א נ

 וױיט גאטיר^יף נ*ף oy האיט •ױיר
חנון די דט דע־פון. א ^  ניט און א״ז

[ ,ר '" !‘'*im v H V ױחי?ךח*נד- און?
nys רײיען oycy ,!*!*און ארונט^ל Y
pc זײ חען סיעז  i-ŷ yi jy)jM*Y גױײ א 

yjH-'C yo.

h ר*דיק*יען. ח«לנ א אץ ן4םיי*י
pc ױי*¥ y0Yyry)jyay;0jy ד ג  לן

-pc p c  iy י ׳ייYyטy ♦מן4װ «וױ *yj 
 זיך נמטי־גען oy א? ײאמיגנ׳ c קוכשז

jyr^rv אונז ly jf’^o yy jo -ראדי* 
iyscr/מ ׳ מי jyo ו ircc r t  jyoipn ו* 

iy ,ly-yoriY איסאיא- און פאידכטאן 
 אדן y^CY^o ri3yi’00ppy די ױאריאן

v w 'w n w אינסטיטוYיDy יאגד. סין 
vv רי ŷכyװ םון jy^yvp די in i סורא״ 

v v i װארדגג *pc  ,wwyy v — די 
r" אן yo’ocn״ v w o 'o  ryp^yoc 

pc י-עױ jyp^yoc אסאסיאײ״עאן, נז*ר
pc yo’04P c . . .  pc דyײדיטער ר

 40C' ב*ר די ז.4ײני oרypד>̂ו•v פיץ
y o ^ H C ^ ’H'O ד אױןי ה^טyין*;״ ר 

pc \*mvv דyסײ אין 4אסס׳ כאר ר 
;yאיאי״יס ::*vivivי די ן ז  ־־,^יאד ^ז

osc "jy^cp דט pc ly r jyp -נחןר^ 
ly^cn ,וחןל״ הפכען זײ אז א*ן םיייןון 

Y pc tyajio^Y 400 yo״iyocntro׳ 
yocn y^yp* מײיאן םינף *»pc ny?y 

ic׳־ כייליאן 3 סון בודז׳מעט א s4. רי 
pc yo*ocP וױ״ ױניאה רײנערס דער 

 opy? yםYyי די םאר האם yװאיכ ׳חןר
 pc טקטינקײס די אונטערזוכט חדמיס

 קײהיערסעלדער, ײ אין ״ר־יםל׳ לי
 1 יד״ס ראדיסטיין rev*4 י־י אז ;יט

jynn̂ זײ אז ,oyocpnco pc כײי״אז c 
*’,pc yo־־cc'0,'v א אן i r -פאדאודיג 
ye רvװs4רYנ4יn y .טקטיגקײט

tyo גיײף העז nyt׳; c? ד, mvi:n

EH H 3 ^ ES• S W H v a rL lf
Y yoyoyiיycרyטעהר דט דיגןן ן f• 

jywir'n0ny3’C yrn g j ,1♦ טייא fg 
jic yoM< דyנ רgר ••I , igr^C’Ogog 

 yrg ^yjip p4c pc rVY'^;yogpY מן
 -jtc !44p טאכ^דיג ניט !,yיgקngר
>w \ i  T*gnn\ רyר ^y ^ m  i y r 

pc oiyygo-^yoio y)’g|fgTiiir -נחנ 
h  pc oiyo ^גױיס p ogn״♦« 

t •יץ רyס ir e  y4co yuyopgn״ 
f j jrn o ארנײטןר W  ,o-.wee pc 

yo דך װ^יען -yj i r o  ty ! ? )^ r iy i 
pc trg lyjnyn חןר pc woogrf»ytyj 

oy ך4נ yy .םאר׳יטעהן op •oc vrrn i 
 ,דו$ו iyog .|gr^c*ogoc נאר די |י4ד

 pg yo’ogp ס^ינןרס רyד pc נאריכט
diy >yooc p ir^ סאר o f. .frc 

 מד״ וי♦ ogn rg ^or אױפ׳ן סך
w r t i w g  iy i  |yjini jy^nyY |לי• סו 

 pg oy iyog אמת. איז סודסטען4ת
yo^g> פייל^ engmy אונ?, סון iH>i 
̂ולען  ניינפ חײס?יע ogi rg נילױנען. ו

 ׳גיט אסייו fyjyp y^yp ׳©ודסטען4ק
̂וע די גוט jyogn |yf»4T ,ig עגנאי ic r 

etc Dgoyj אין אײג«יוס גרױסאן Dm 
 om pc 4^19 סון 'עטאידסטר״ק
o'lyoroPio סטרייק pc pc 1920 pc 

 og,^Dcriy7npp און א״זענבאהך די
.1922 פין

oy זײנען ;O’py פאראן pc •ד 
lyoccor yo)^^cicc נ״ וױ מזרר* 

jy^g.mjn י’ס  גיױ- ogn ,jyrjyo ז4י
c ,\n? ניט קרעען ז״ iyppo*. p'p 

 ־Dccr^yiyj הײנסמער לער אין ריל
 m:v אן יײיעז ogp pc ארדנומ, דyל•כ

 יאוזר injnr iyo’c טים ׳זגוין דקרונג.
 סאןריאליססי׳מער דער דעבס׳ האט «וריק

 כאקוטמן *רעזידענט, פאר שאנדידאט
 הונ״ r און ; lyo'oe׳ טיייאז א כסעט
 די זײנען װאס טםימען םױזאגד yדערס

’yoYr יאהר ■אר jyoy;y3i4 גyװgרy? 
 זיײ ר״נאװאנזגנ4פארסאר״יײכ רyד פאר

vviv) ?yoכאוױיזע, נדע ig די YJ>c’• 
 אכער װאקסט. נדgי אין סרירענחײם

g lyo’nmyiY אוגסאדאחדי^ןר קיײנער 
mypcrj פgנgסיypר gTg ם»כם |m 
 גיס pc האכען זײ ניט ogp אײנסיוס,

oy jyp w ױי v p איז ifogn אין ypg- 
 נא־ ניט זאמן זײ געלד וױפיל — ריקא

 ig? נים איז — ״־3gsopc סין סוםעז
 דט 0TT» oy oyr קי^ער נאר ׳נ#ר״ט

גלױכען.
 עגס>י,אי דע• פ-ן גרינדונג די

Dsyotp גאר פאד דיז טיט c *כאד״טעג 
 יעב^ דעם pc ooדyוngפ מריט רען
 pc iy:g,vcp;cr'g-^yD":nc די פון
 g pc ל*ס ז.yטריonוי;rדע^gג די
pר4לyנא- װאס •עריט, •רא<ט^ער ׳ר 

 די iy?:y'.r.Y?yDgP¥ רyהנטyג «װעי.ט
 ־yin: pc"1 *רב״םער-ארנאני^ויאנ^

 מיג־עסטע די lyccrryig אין ס־ײר
״ צוױ״*ען םיסטא^םעגתיס  ogv ׳ז

 ־m אין טירטoקדy פייײכט חאכען
 *; זיץ װעט דאם טארגאננענהײם.

 :-voraH’T tyc״piv םארכאנד רyאםת׳
 הןjJWTYCpJcri4~iyoMr)g, 4 ױנק
 ,Dice ׳ או״כער ריקםאטארײשעד מום

 די אין ארייגכי״עען iv:yp זיך זאר יאס1
pc fyo"n:y3ypy:MC y y ^ y v  c די 

 ״עסט־ pc ארגאניזאציאנען. אײנצעיגע
jyayp געיױס פארכאנד דע־ װעט ;y* 
lyre געגוג jy;yr אזײ װי V* -איבײ 

 טינה ״y2^DCCc,j״oy; דער פאר טעז
pc אגנ זײגע איעsr yאסyנy אי;טד־ 

 יועט איבײט דאױגע די pc ^4נעישאגאי
re ,,m פיהרען צוױיפעי אהן y i אר־ די 

 א*ט״יונ־ איע םון כײטס־נאדינגונגעז
-אינ־־יכט-יע דער םון גען  זאי^ נאמן̂י

י וױיט וױ צײמ דער םיס י די  אױס־ מ
ײערקן. :ם>י,געגי

צדריקםרים. םיסאייױ׳ס
yחו¥*ה׳די״ דער אז אױס, װײזם ס

 עי־ האם דיקשאםאר איםאליעניטער נמר
 נידעריאגע. עתידעריגענדע אן <יסען

 זײן פיט .״y האס זיר, דוכט ,Deny אט
 געישייגען אראנאנץ כאראקםעריסטיטער

 װעיט, ייעד אין אלמסעז »יז אלמ אױוי
 די• אװ לי; im אײף איכרמהויים

o ^ r, י אױףyנyר lyr-iocoyj, -אונ 
 oyeysre װאס כאקזקסעניט, מעדליכער

 pc pc דואנט תר אױ^ פלינ g נים
D in נמםה די גאט n ^ v. טיט און 
 יםJנ^gדװcם םוסאייגי זיך האם אסאי

ty^ye c pc, איבעדסיים איז װאם^ 
 ״nyeg ,ד װאס דערפון, םױיער׳״ מים

 מיינוננ yייכoנyסy בריםי^ע »יז סאנער
re נע- ארױסגעםדאטען ם״ג^יך אזױ

r cטyר iy i ;פין אגפיהרוג jrctrn 
s. זיעע אין רואיס ;y2gn jycrny j 

yD̂ די -cn קײה^ען jy rcry i ony:'’o 
 linyr זי• און זיג, jyנדויס גאר ;אר, א

iy צו איכיסעחדען דך i די אין ארכײט 
o טײנס re דyם )ryonyoBVD jyo2H

 onyi?yrnnc א«פאך ג״ימ* י־ע־
 גא- ױאס •וגקטעז, םײסםע די זיך אין

ry לאט •ינם״טאט -עינאר ^ ry n c e, 
y'̂ט ׳  -?wg^.rinyv א זיך אין ענטד-ט

 פאייעט^' ׳מכירות, pc נג iyoyn טיגמ
 (חוץ יוניאן njn pc ::*:yviv:g דינע
oyi ̂״  yדyנדc pc סיסטעס) ״ט״טעק-א

yojp*y; jnyjjrp.; עי D^yDr טיט 
 yp̂- סיט זינ, כידןזםיסטעז c £אר זיך

:y; װאיט איבײטמױ-ארגאניזאציע יעדע 
:o:y?y ז״ן. יפטא^ץ

 קיאפט אין זײן דאדף א;רידע;ט דע־
,•י , • v* יי r v״d, טל כאטיט פונק- רי ױ

yu; אגדיסענט דעם פון oy pc 
 צ״ױי פײ־ע זyלy, ד סוז ד אז ד־י,י# י.«,

 האב^ ײעט צד iyry* װאדיב יאהד,
 צי יאיזר ״pv די פאד אליך דעכט דאס

cע;ד א-עדעןyײ:נyאנרי־ לעם ןי* ז 
^.ojy

 איגעפײנע דאס יןאס פרא;ע, די
p איצט, סרזןגט ױנליקום c: וועט וחןר 

 טכידות די אין הוספה די באצאייען
דער אי ■יעסע די אי ‘} פײנעי־ס די פון .

iy lyr'ow^g״»o ;נלױבע o m ,גיט rg
 האכעז yofm — iyog3;ir3T’o די

 םיחפה דער pc צײט יער דורןי דך
 — •יאסיטעז ריזמק צו צ״נאװאױנם

 דיער םין הוססה ׳די באצאהלען זאלען
yאי ;y rר yzyvvv. טפנים אימ lyr’Pi, 
rg װעט האכעידנג די cרױcגyילyוחד גט 

 ngp די פאלכרױמז װאס די אױןי רעז
yo . .קדיהיען

 לאס ־.אט ■•נטישאט גאוחןמאל
 mv איז פאדפ״דעז. געװאיס פ״שפעות

DJirrrm• צי כריף א צוכ^יקט ־זאס
 פאר יצנם ער װעלמז pc קואידדש,
 םארסײדען. צו ׳יאס nrc וױ ■י״ענקר

ם קר  אינםמרסםײט די rg €אר, ^א:
 די אונטערדיכען gr»5 קאסימאן קאסעדס

 דער פים קױהלען אוי^ סלאכם״דאסעס
 אז איז פאדקי״ענעלעז, ךײ אכזינט
gr oy> אונםעתר אן װעדען געסאכט
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ר ע כ א מ ם ע ר ד

אױפמערקזאם! ,23 יאתאי ירביאו
 כיז־ די װעמען כײ ,23 לאקאל פון םעמבערס דדעםמאכער,

 ביכלא־ ױניאן די צוגענומען האבען נעס־אײחשענטס
 ם ע ד ך א נ ,22 לאקאל פמ מעמכערס װעדען דאדפען

. ז ע ט ו ר כע סעסטעם
 זײנען םעםבערס, די פאר לײבם טראנספערירען דעם סאכען צו אום

:געװארען געםאכט אראנדדםסענמס סאיגענדע
1. pd yo^^yro-»cir ׳ 23 4לאקאיnycyc דאיפען יואאען :py ברױ צו 

 די פאר ביכלאך נײע קרימס צי סםריט, טע21' װעסם 16 עעהנלאלץ, ־iy«־
yse ארכייטער pc ״-׳c,» ד לועפען בײyצונענופען האם ביזנעס־אײרזישענט ר 

ױניאדביכלאך. די
 ידאר־ זײ וועלען ריתשטענדיג jy:^r onyaeyo די װאס jy־ifnr אלע .2

ye; ^אין אױסצאחא c 22 י׳אקאל צו צײט, קורצעל.
 רyBעr 22 לאקאא pc ארכײטמז װעאכע פעסכערס, 23 אאקאל .3
אוםן. זעלכען דעם אויף טראנסםערירקן דארםען זיר װעיען

מיםע ײיע׳רע קריגעז וועלען םעםבערס געםראנספעוײרםע אונזערע אלע
נומכערס. לעדזשער

גרוס, ברידעראיכען פיט
23 לאק*ל בא><-ד עקזע^װ

םענעתמער. יײגד, ם. נדסערסאז גרינכערג, ה.
^ Docoy: jyiyp אראנתשמענםס — ב. ג. y p גע• אונזערע אאע אז 

ŷ רסyמבyם טראנסםעריר^ wt? האכעז ךײ וראס נוצען דעם םאראירען ניס 
םאנד. ignogoigp »יז ח?ס םיז יעצס ביז געהאט

סימימול א וזערען איהר זרלט
ביכעל. דיזען אהן שױט קײן נים טאכם

ױ שטעלס ניצדנירנסי דעי  זןהר וצהר, איו כירנצר • װ*רעו צו סז פןר, נעװסהגיױ ז
 :ס*ד זי^ ער *שםעלם ■רוגעז׳ נעװיסע 4»וי ענססעיעז קצנעז סוז מז to מייפ ער ׳ייתד.

מד • ײיי מז שיתרע צו װי •זוי »וו קחוססזןז. ״ o ניס׳ זיו סזח מסם זי -.ri גיס עד 
־ כירנצר. קײו

ז י נירנעד, » רעז1ײ 't שװעד נים •ייז t'rou ד?ר ו
ד, ײי סי v •*דזןרס oy נו i, י סקז סי* י װי װיסיז. ז ו ז  ײצים רענירתנ וםעריקונער די ו

 דוס ױס וכער סןרװויםצם, װערעז שםסדם או? סס״ם פוו lyooyry: די •זוי ווי נעסירס,
סיו יז רי װי T ס ?נדינעז :יס מו דן J fr Jn p

ד נןנס׳סורןליזײשוז די חוס pimf דיזצז פןר ײ « ליענ ו רוי ני־ נײסס נאנץ א נ?בע?1»
ז סיסיזעױ. וםסייממסר .דעד חײסס ײעלמי מי״ י ז כימל דיזסז ו י מו ו צ מג  of9s ונ
י jyo װןס yro די ^r-jro■״ סיםיזזןז yo**r.» no עישםזנ די ןרויסנעהםסז זו יויסעז 4דו p j- 

מי דיזצז סיז וייגעז ?ytyrn רסריזײ׳שסז מר * *ייי צרקרצרט כי מנײי א ר׳  סידי׳מר ••
רי פסישטסנדמעו • נים סיז שסיסד ס oy>• ipjm 4נן: oבירנע סנבסלאנגם װן n m.

ד מ יןןרדם P» געשסציס ײער?ו פרןבעו, די ניכעי דיזזןר פנסהסים רעמ ייוי
מ יעגינ♦* ד♦ ךו עי y יי־ניז 1פרי»י די פופירעז. סיסיזצו «ױיסנסד.<תו געהזוז יו n y v o* 

מליו, r*o נעמז י׳ ■ײ בוב״ססוכצו סידישע סיס עננליו ױו אידײפ צ  מנ«ו יתלמ י
מ גים מ ד• מנ .enter ד.:יי־

y« יײי• כימי סיםיזעז בזסםעי דעי סיו דןס rvo  nr- פרײז יסי נופ no *ג־ימ תז own די מנס. 1ב סיז ס סנתסוס ס^ס n סןר iyp5ri¥ זסיצז םײר ניי !ונעשיקס הןנלז זס חי o ױי n חו נ מ ײ DJVO י :ןדרצס •
.NATURALIZATION AID LEAGUE. 175 Eart Broadway, New York, N. Y
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דאלארס
לענדער שכניישע אנדערע און

ער סנ ק מעױ  פױלען ןיא קױח־װערט העכסטען דעם צײט לאנגע א שױן האכען ווסלוטע אטעריר,אנער די און דאלארם *^ו
ער איז עס און מ ב ױ ע קען פאר םארלאנג א געװארען געשאפען ד און אריבערשי

הײם אלטער דער אין דאלארס אמעריקאנער אױםצאלען
האמפאני עסםפרעם אםעריסאז די

 דיזע «ט דערזעהן האט װעיט, ג»גצער דער איכער געלט אויםצוצאהלעז םעגייכקײטען און ארנאניזאציאן נױטיגע די חאט װעלכע
דאלארם אמעריקאנער זיכער און שנעל םיםטעםאױסצוצאהלען m פארפאלקאםט און ארגאניױרם האט און נײטווענדיגקײט

לענדער. אנדערע אין און רוסלאנד םױלען אין

ען מיר ע דאס מאבען צו באקאנט אימשטאנד איצט דינ ט שױן ארבײט םיםטעם ריז מאנאטען םילע עדםאלג גרױם טי
ען רעזולטאטען די און שטעלענד. זעהר דינ פרידענ צו

געװארען אריבערגעשיהט זײנען דאלער) מיליא■ (אײן ססס,ססס,ו$ אריבער
םאװעט־רוםלאנד און פױלעו קײן

עקטל״ךפ א•; •טנעל עױארע;נ טאהלאײסנעצ זײ־־נע געלדער אריכערגעשיקטע די אז װייזען, צוריק קומען װעלכע רעסיםש, די און
J

0

געלדער. איבערגעשיקטע די שנעל אויםצאהלען םון צװעק דעם פאר םאסקװע אין און װארשוי אין פארשטעהער םפעציעלע האכען םיר

דאלערם אמעריקאנער
אונגא־ו. און עםטרײר דײטשלאנד, רוםלאנד, פוילען, אין אויםגעצאלט װערען

(
V

 װ#ם אפיםעם די םון אײנעם אין אדער שטאדט אײער אין קאםפאני עקםפרעם אםעריקאן די פון אפיםעם די פון אײנעס אין אריין געהט
אםײ׳. װעלכען אירגענד פון םענעדזשער רעזידענט צום אויסקינפטע פאר שרייבם אדער אן, ך$ צ׳־תען םיר

:קאמפאני עקספרעם אמעריקאן דער םון אםיםעם יארקער נױ
בראדװײ. 65 אפים, חשענעראל

WEST 23RD STREET 17 םט. טע23 װעסט 1ST BROADWAY[ 2 17 בראדוױי איםט 2
4Pרנŷשעטהעם ר .Cor. of Fifth Aveעװמניג םינםטע קארנערCorner of Chatham Squareסקװער. נ

u סםוײם. טע16 וועםם 22 s עװענױ. סוע3 1251 םטריט טע39 וועםט
בראדװײ. 2131 םט. םעpc pncc 180 םאריס םםרים םע126 ורעסם 1
דזע. נ. ט«רק, סם״ בראד 876 י. ג כרוקלין, םם., מעpc 41 עוו. טע3

שטעדט.- אנדערע אין אפיםעם עהםפרעס אטעריקען אייינינע
 ם«ר?א. לוקי 29 גא., «טצאנט?ן,

 ס*. פעיעמ װעסמ 182 םד״ באלםימאר,
 ס«. *ע19 נארפװז 4 אצא״ בירםיננחאם״

 ס#רי«• פרענקלין 48 םאםס״ כאסטאז׳
 סמס יירי ױן םעין י״ נ. כאםאצא״
> 82 מיסאגןן״ ,c ס« דירב^רן נפר*ח 

סמס ריזם און טג4 א., סינסינעטי,

 ספ. טע9 איםמ 2048 קציװצאנד,
 סמרימ קימערס 1306 טעה״ דאצצאס,
 ס®. סמאוט 1643 , האצ דענומןר,

װעסםו. ס®., «ןןרמ 25 םיש., דעטראיט׳
 םע־ ס«ו® 32 אינר״ אינדיאנאפאציס,

.to רידיאן
pענrמא״ םיטי, עס H26 םעקגי CD•

 ס®• אליײ .D724 קאצ., אנתשעצעס, צאס
 עװ. ם*רקעמ 619 מינ״ םינעאםאציס׳

 סקײער. פילייס 521 קענ., מאנטרעאצ,
 בויאדוױי. 366 װיס״ םיצװאהי׳

 גרײװיער 707—709 צא., ארצינס, נױ
 בילדיגג. חאםדנל םזעארלז סם.

 •C0 םדפעסנומ 1708 פא״ םיצאדעצםיא,
עװענױ. ליבערטי 909 ,פא פיטסבורג.

yc2 coyp 26 ױטא, סיטי, צײק סאצט
סםריט סאוט

 ס«ס. אוק און םע6 ארע״ פארטצאנד,
 cnco םארקעט קאצ., םראנציםהא׳ סאז

סעקאגד. בײ
 jmdd לאקוסט און yt9 ,םא צואיס׳ סט.

 ס«רי®. דריםױג 804 װאמ., סיאטעא•
סמרי*. דזאי 1381 $, ד. װאמינגטאז,

 אםעריקאן אן טאראן אויך איז דארט םםײשאן, רײלװײ א דא נאר איז עם װאו שטעםעל, און שםאט יעדער אין כםעט געגענד, יעדער אין כםעט
חײם אלםער דער נאך געלט שיקען אייהר קענם צאל, אי־ן 30,000 װי מעהר אםיםעס, דיזע פון יעדען דורך כםעט אמים. עקסטרעם רעילװײ

w קא• עקםסרעם אמעריקאן די דורך
 זאצט איר re dhpt סײן. עקסםרעם אמערי?אן אן ארױם העננט װאס אײדזשענט, עסםפרעס אםעריסאן אוימאריזירטען אן דורך נעלס שיסען אויך קענט איר

םארצוםט. געגען םארזיכערוננ אײער rאי דאס רעסיט. עסספרעס אםעריקאן אן סריגען

םארלוםט. נענען םארזיכערוננ אײער איז דאס רעםיט, קאמפאױ עקםפרעם אטעױקאן אן קריגען זאלט איהר אז זעהט,

American Express Company
65 B roadw ay, New  York  C ity
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,דע אץ ערןאגאכדע אין רןױיס א
גאװעגונג אי־כײטעי•

r**hiffi jy 1ײיי• Jpu ty  W W i  tfnf t f $ k• ר«ו#1*• וחר• יי w twwi •̂דווױר n ,**• ײניי• מז *וױי אין ו*ר »«#ר ײין ו*ר, אץ ײעי־עז •ר
6*J שיל״־א T*'K#(tr.־

•;t שעגטערם ױניטי ד• אץ נעהוו־יטען
־•נ*א;. ,ערש—״א,

נארמעומ ל״־־יכ ‘אינטעמעשאנא־ ־ער
1-ד׳_י> Ifrjj כיזאן

tײ י* ך ײ / ׳ ר /
ענדונגען עי אין ®ארעוז אינדוסטריע ד

 געזעי• א־צטינ^ר דעױ פץ ש־פטעש ע־,יזניזפ״:״<־ די<ר ארנ־יט עש אײ• וױ .1
ס^ױייז־ יז פי־ן שםאנדפלנקט, א נאן פ־ן ־וערע; נאטראכט קען ם6שא
 אימנל״נחייט גרױסע די דאס געזעחן, האנ/י; מיר סענשלינען. א סון לען,

 גרױסע h דאס לוירק־גג, די דאט ר״נט־ש פ־ן ®ארט״י-נג דער אין
 •רא־ די פץ טײי נעניגענדק א ניט בא־-־מט פארק פץ מאיאריטעט

 WVP סיר לענען. פ־ן נאדערפעדשען די נאפרידיגען צ• דוקטען
 פארװאל- דערם געזעישאפמ א־צטיגע די א־ױ וד פרעגען א־צטער

 עס װיפיל f,v* פאריאננען, מענ׳טיינע ד♦ נאפרידינען צ: א־ם טעט,
טאן. צ• דאש םעגליך דר איז

 וױ עלןוזנאסיסטןןן, סץ פארשטאנען, ה״נט שוין ױערט אלגעס״ן אין .2
 דט איגדוסטריע ח״נט־גע די דיןס װיםענ׳ואפסס־ל״ט, אנדערע פון
סענ׳*־ די צלפרידענצלשטעלען אלם פראחצירען צל א« ניט רלכ דאס דן

 אינדלסטרי די פראפ־טען. םאכען ולל יאנדערען נאדערפענישען. ליכע
 נא־ די ;ײורעקען פרילואםע פאר םוחר״ם פלן קאנטראייירט ולערט

 ב״־ייױ א רונ דאס איז • באדערפענישען םעגשלינע די פלן סרידיגלמ
 אמטעת׳ןחםלנגען ניינעס צ־לישק אלנטערשײד גרלישער א דא איז עס
■f•<־ סיט חויפטזאנליך ויך פארנעסט א״נס םאשיךפראדלקציאן. און

 כלליז ױך אינטערעסירט א״גס ;נענרױך סיט׳ן *לױיםע דיזס ;פ״ט
 •חזדיקטי- דער םיט *לױיטע דאש ״מארקעט״, פלן *־עטאנד םיט׳ן

לדיטעט.
 ללערט אץ *תאױזירט, איז א־נדלסטר• צטיגעיא ד• לל*ס דערפאר .3

 םענעלינע די נאפרידיגען «ױ אזױ ניט פארללאיטעט, הליפטזאכיליך
 פאר״ סך א פ*ר קלגען פרױואט־פרמפיטען, פאר וױ כאדערפעני׳טען,

 םענעי׳יכע פיל אזױ ם>ןל דריי ־אש איז רעזללטאט דער דארכלננע;,
פארכרויכט. ללערט עס לל• פארלארען, געהט מנ׳טטר״נגלננ

 ללערט א*נדלסטו*י די לױ אזלי דאפ גע־וארע;, אליםנערענענט א־ז עס .4
̂ן ״ניזנעסל״ם״, די פלן באטריבק איצטער  נ;- *ליריזיזםלן״ט איהר ק
פראצענמ. 15 ,?,אל כלליז לוערען רעכענט

 געזעי״ ה״נטינער דער אין אינדלסטרי דער פלן מענעדזשםענט דער אין 5
 איחר ארליס רינם עס לועלכע דלרך לעכער, סך א דיז ז״נען שאפט

פארדארנלננען. סן א *ל פיהרט עס אלן ללירקזאםק״ט,
 פר#דלק- דער אין ״סאכמטאזש״ פין א *; לױרקליך געחט ערשםענם, .6

 ד«ס .פוזרקעמ״. פלן ״צ״בטוןנז/ץ די י׳טם אנגעפירט ללערט לואם *יע
פאר־ לודרען וױיםע;״ ״עלענטע די אין ־■אש א״ן, אויך ׳שלין ׳®ליסט
 דער פץ טײי א נלליז דוןרט ארב־־ם םען אדער פאבריקען, די סאכט

פרא־ לוערען איבערפילט, ױ־נען םארקעטש די לר;ין ;ארבייםש־צ״ם
 באנלולט פאכריקען די א*ן לואס דאם ; פארניכטעט לױרקייך דלקטעץ

 םעכנישע די ױאם צ״ט דער אץ םאעינערי, שלעכטער םיט זיך םען
 *ללינ םא־ש׳נעױ, נעסערע אליסנעפלנען לאנג ׳טלין האט וליסענשאפט

געלם. קאסםען דאר,ז םאזזינערי נ־יע די איעשםעלעץ ־ואש דעם
 אינ• דער א״ן פארשלוענדלגגען אלן םארדארנלנגען פאר אלין קומען עם .7

 לױ ;•ריזד־־ןיע דער אין סיסםעכען פארעלטערטע די *לליכ דלםטרי
שלעכ־ א סעם#דען, איטע געשעפטע;, די פלן פארללאיטלנג שלעכטע

 אלן משין״קראפט אץ םעגשליכע — קראפט, דער פלן אליסנלצלננ טע
וױיטער. אזוי

 שעד- זאגאר א,ץ אלפנלצייכע, פראדלצירט לדער־ען עס לואש קלםט, דאן .8
 ללקסלש־אר־ א־מנױטינע א״ן אליך של*ן שליסט דאם ארטיקלען. ליכע

 קאנקורעגץ די ־יזהר. א דאלאר בילייזן פעך- פון לוערם אין ט.יקלען.
יאחר. א דאלאר כיליטן ם*ר א ;א־ כמםרעפען אדװערםײזםענםס

 שנעל־ די פלן פארשללענדלנג די ולאפען, פלן פראדלןוירלנג די קלםט דאן
פארשיידע־ שפײזעז, נעפעלשםע קלײדער, אין ״סםיילס״ אוםבײטענדע

 אזלי און עקסטש״נדזשעס״ ״םםאק םפעקללאציעם, נעםכלער״ען, נע
לוײטער.

 די •ארכײםסלטזינקײט, דורך קלםם ללאש פארללשט דער קוםט דאן >׳.
זװ־ אתיס קוסט לואם ״םאכאטאזש״ דלרכ׳ן לא־אלטם, אלן םםרײקס

 דלרנ׳ן פארללסם דא אױך איז עם םלחםלח. איגדלסםריעלע די ליכ
פאר־ א שאפט צלזאםען אלץ דאם רייכע. די פון *אשעללען א,ץ «וםם
ארכײםס״קראפם. דער אץ יאהר דורכ׳ן פראצעדם io פלן ללםט

 פאר־ די פלן ״ארבײם״ די גערעכענם אױך ווערט פארלוסם א פאר .10
 כאשעפםיגם למןרען ולןזם טענשען צאל גרויסע זײ סײלסליים, שיידענע

גים. נאר דארפען זײ ללאס זאכען קויפען גל םענשען די אײנצדרעדען
לםשל, םלחםח, דער פאר •ראדלקציע. דער אין אוםארדנוננ די הײנם
 כןך אײזעתע םארםעז פארשײדעגע זעכציג נעלוארען געםאכט זײנען

 אײנצלשםועםעז םענשען נעחאלםען האם פאכריקאנם יעדער אח םען
,סײלס־דעפארםםענם׳ דער בעסםע. די זיינען בעטען זײנע אז עולם, דעם
 אלנזערע פון םערםטע די איז פאקםאר לויכםינסםער דער בכלל איז

צלױיםער, דער קוםם דעפארםםענט״ ,אקאונטינג דער אינדוםםריען,
 דאס קלים פארנעםט ארטיקלען די פלן פראחצירען םאםע דאס אלן

פלאץ. דריםע
U. אינדלסט־ אםעריקאנער-אננעזעהענע זעקם אין אונםערזוכוננ םעכנישע א 

פארללסם, פאלנענדען דעם נעוױזען חאם ,1921 יאהר דעם אין ריען,
:פראדוקזױע דער אין פארדארכוננ אדער

פארדארבלננ. פראזוענם 29 םרײדם, םעםאל אין .1
פאר־ פראןיענם 41 םאנופעקםשוריננ שוח את כום די אין 2,

דארבונג.
פארדארבלנג. פראצענם 53 אינדוםםרי, בילדיננ דער אין .4
פארדארבוננ. פראצענט 68 םרײד, פרינסיננ אין •5
פאר־ פראצענם 64 םאנופעקםשורינג םענעו-קלי^ר כײ .6

דארבונג
 עס וועלכער ®ון שםאםען, פאראײנינםע די אין אינדוםםריע קױלען די .12

 פונקזיןא נעכײדע, אינחססריעלע נאנדע אונזער אפחעננע דאך איז
 די פון ערנער םן־ א חואמער חערבןרם פח םיינוננ די לױם וירם,

ארכײם, חןר ײיז ןעמאדעס שלעכםע האם זי אמדדםםריען. אנדערע
אנ־ םיים פארכתדמנמ נוםע קײז נים האט ארנאניזירם, שלעכם ידז

ארבייםס־קתופם. איז אױסכרימנעו״ש איז אץ אינדוסםריען, דערע
עט וזען דאם עקאנאםיספמןן. פון נעדוארלן אויסנערעכענם איז עס .13
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 ®ײטשעגדלע̂ר אלעקמונדער
 דירעק״ עדיולךשאנאל אונזער
װראמ. ®מ צוױק טא̂ר

 מהענ^נר, סיס אלעקסאנחןר רי.
 אח דייעקט^ה עדױקײמאנאין אונזער

 «^ך א סיט זײנעז סיט^הענדי״ער כידס.
" םון צוריקנזןקוםען צוריק טמנ *i r.*•

̂יכעז זײ  ימװײ• םראנקרײך, נאזוכט דז
 און דײנמויאנד איטײייעה צאריע׳

̂וכען זײ עסטרײף.  געימ־ * נעהאט ה
 י*עמננס• די כי^וכאכטעז צו גענהײט

 די !,א ארכײטער ׳י־י םון באדיגגונגען
סים׳צהענחלער׳ס םר. ילענדער. ^זיגע

 עדיוקײ• אונזער םאר װערט גרױסען םון
חןאארםמענט.

 ?ן איז *וריקקוסעז ז״עד *ו הענדיער
״וױיקאסען״״. הערצייכען א זײ גען

מנםפ̂ר ױניםי די פון סאלענדאר וחןכןנםליכער
: 17 סעפט. מאנטאג, עפענען זיך דועלען םענטערס ילנ־םי פאלגענדע די

7:30 אוס if זין־ םאננען זyoיאp די
צענטער. ױניטי סײד איסט

םאנהעטעז, עוועניו, ערשםער נעכען סםרים, פערטע — 63 סקלל יאכליק צענטער. ױניטי וױיםממײקער׳ס
םאנחעםען. סםריט, םע20 איסם 320 — 40 םקול פאכליק

צענטער. װניטי כראנהןם
כראנקפ םםריט, שארלאט אץ איסט פארק קראםאנא — 61 םקול פאנליק

צענטער. ױניטי כראנקס צוױיטער
בראנה» פארהלועי, קלערםאנם אץ עײענױ וואשיננםאן — 42 םקוהל פאכליק

צענטער. ױניטי בראנקס לאוער
כראנקס. םםרים, םע135 ארן פלײם בראון — 43 סקול פאבליק

צענטער. ױניטי בראנזװיל
כתקלין. עווענילם, םאםער און קריסםאםאר — 150 סקיל פאכליק

צענטער. יונימי וױליאמסבורג
 בחקלי;. סםריט, טעקקיבען און עלוענױ בלשוױק ,147 םקוחל פאבליק

 ױניםי אלע די אץ וועם אווענדם, םיםוואך און דינסםאכ םאנםאנ,
 וואם םאכחשעסםס אנדערע די חױן א עננליש, װערען נעלטרענט צענטערס

לוערען. געלערענם ללעם דארם

 םון צודיק ג*רד חשיי װיליאם
איטאליען.

 די pe 1נעי,א נארד, .m וױליאם
in fo p y r i םיו i n מעםראפאליםאן

fצוריקנעקוםען וואך די איז הױ?, ■ערא 
 םתי, 1זײ םיט צוזאםען איטאליען, םדן
ססלאגד.1נקבו וײן אין נאזוך זײן פון

נעזאנם, ip האט |yaip)f .זײן נײ
i נאטא דאס n  «wogp פון סענעדזשער 

 אין האם חױז, אפמרא מ׳וםראפאליםאז
 נײק באדייםענדע אננאושיוש אײראפא
ifeono פאר m ,חןר דאס איז אפערא 

in הוס׳מדעו־ y i f סיזאן Dm בוײ- א ז־־ז 
 נע• אויר האם נאח־ םו־. ייאנםענער.

 ?אסאזא נאסא האם וחזניס אין ראט זאגם,
iftg זיד iow סים gog .אײנער קאהן, ה 

r* די ingopnn סיז gig-oyn i n־
in זיי איז האסאאני׳ז אפערא יליסאן g i 
Digi 1«ײענ כאראםוננ א נעהאם o n 

in iyow סיזאן. אפ׳נרא

m איהר, וױיסם
i n אונ־ דזם םיז באריכם אםיציעלער 
 אן *יינם, ,1920 1םי צ׳ןנזוס יש׳זן1נא

W t v :  D igi\ ךי אירקן. 473310 זיר 
 סי• 7 איבער איז באםעיקעתננ ־גאנצע
 אין Dgn כאפ׳ולימרוננ אידישע די ליפיז.

י  ןותע־ איננאנצען יאהר 10 לעצםע י
y)gip| ר, 1,606 װי םעײ ניס^ סני  נד

in די לויט y t ’v v i v w m m. אחם 
 נ׳ד יאהר io די איו זיר חאמו 10300
 tK איז, ירקיפרומ אםיצתל׳ו די שםד׳»

o צוליכ n נאםעלקעךוננ אידישע די איו 
 tv איחר, ײייםם נעייאסם׳זן. װיינינ אזוי

ore m מער* ריינןם פראמנם 100 סון 
 אײד om ומלםארס איז טאבאה קיש«ן
a םיו באגדיא g נפבען שנעל n אונםער־ 
 באםרי־ יואס סינסרעס א צוױש׳ון שײד
f ניאס און דינם a n v r o  v

/

r

ם י י ק ג י ׳ ם כ ע ר ע ג

 דער פון כאארה חשאינט פמ מיטינג
• ץלאן דרעםסאכער און. קלאוק

*ושריןוטען,
הא׳ וײ ד^ס איגפ^רסירט 1 ל*קאל

 ;ic יראיטאנק^ דעם ;וט;עחײסען נען
on דעם אױגוסט סרן נ^ארד דז^איגט 
 די םון אױסנארע דער מיט טען24

:•ונתסען ס^לנעכרע
 אי;*>׳ די וועילכען oonmr דער ,1

 דעס״צו נעיציקט חאם טעמײשאנאיל״
 םאר- די *ו נאצוג אין כאארד דו׳ע^יגט
 גע־ איגעיײנט איו ס״״ליג ^ײדענע

 םון מיטיגג נעקסטען דעם צו װארען
כאארד. עלזעקוסױו דעם

 דז^אינט דעם pc כא^יוס דער .2
*רגאנידי- אן ^דגאדדרען צו ב*ארד

̂וטיטע  געװ^- איכעמעגעכען איז ה
ס^וכ׳ק^מיטע. זייער צו רען

ה#־ זײ Dip אינפארסירט 3 י*קאי
 םון ײאטאחאיען די נוטגעוזײסען בען

 אוי־ ®יז רירעזטארס אװ באארד דער
o 2 גוסט nדז^אוינט דעם םון און טען 

o 24 אױגוסט סון נאוארד n.םן
̂אק̂א  די אז אינםארםירט, סנ י

̂לען רי ;וטגעהײסען האזכען  «\-אסאק
 אוי־ סון דירעקטארס אװ באארד רי סון

 טען,22 און םען15 ׳טעז8 דעם ̂וסט
 דז^ןוינט יעם םון ®יןוםאוק^קען די ארן

וארד  אין טען17 דעם אוימסט פון ̂נ
טען.24

 די יאס אינסארמירט, 10 4לאוקאי
 ׳פענקיז רוא־ס ׳םארער לואיס נרידער

 און ראבינס הענרי זאסיאװסשי, הערי
 פארטיעסען וועאען ׳צטײןי טיעאס.

באץרד. דזיטאינט בײם ל*קאל זײער
 איז ^טײן טלןאס. ברודער װי אזוי

 עי װערט םיטינג, צום אנײעזענד יט1
 יע־ איבעריגע v*ל ,אינסטןולירט. ניט

- צוגעלאזען. װערען <ענאטען
 זײ דאס אינםןןןרמירט, 89 לןוקאל

ב̂ע  פראםאתאלען די '׳;וטגעהייסעך ̂ר
 אױגוסט סון כאוארד דדזןאוינט ;»in םון
24 onאװ באארד דער םון און טען 

טען.22 דעם אױגוסט םון ךרעכטארס
 רעקאםע;־ די נעגען איז 23 לאיןאל

̂ול כראודםילד כרוותר אז >*#ציע,  ז
 םענעדזישעי אילס ײעחןן *װעקנענוכען

c םון n אן און א׳פיס, הארלעםער 
 זײ; אויזי װערען נעקןיקט זאל ןזנדערער

 ברוזתי אז נאױבט, לאהאל דער •לאץ.
 רוש. דעם געדינם שוין האט גראדפילר

 און נעכיםען פארעײחןנע אויױ גןוארד
 םע־ ארויסנעצײגט אימערצו זיך האט
ארבײט. זײן אין ךינ

י־ט *װ העטערם ״ױנײמעד די  ̂נ
 קלןוותםא־ די צו אפעלירט אמעריקא״

 1H זיך םאמט עס װי אזוי אז כער,
 ארביײ יעתר און סיזאן װינטער ךער
 דארוב ׳העט נײעם א אן טיט נזעױ

 זא־ קלאוקםאכער די אז ׳זײ םארלאנגען
vfr םירכיעכ. די פאםראנײזען כױיז 

 יױ דעם מיט העטס פארקויפען ןחגלכע
לײבעל. |יאן

גוטגעהײסעז. װערט צױפריםט דער
 ליג״ ױניאן טרײד ״דױמענס די

 באארד תמאינט דעם פון סארילאננט
 א צו דעלעגאט םרוימן א ^יהע; וװ

 ret? םארסומען װעט װאס ^אנםערענץ
pm ,טען29 און טען28 דעם זונטאג 

 װמט סאנסערענץ חןר אויןי *סטאבער.
 א װענע; פדאגע די װערען פראכען1בא?

 ארביײ םרויען פאר װײדזש סיניםגם
 םאר בילדוננ ;ארבײט יזינדער ;מער

װע־ אויך את :ארבײמער םרויזע די
םעל־ צװישען זnריD ״טטענדינען א גען

 גוטנעהײכען װערם צױטדיפט דער
 סאניא די םארגארעט ?*״װעסטער די >וון

 באארד דזעאינט רעם שארטרעטען װעט
קאנפערענץ. דעי גײ

באריכט: קאםיטע ספעשעל
 םט באיטט איז װעלכע האמיטע, די

 װאס קלאנע די אויסצוהעחנן געװארען
 ברו־ פיז נעװארען ארײננעבראכט איז
 װאלקא־ שוועסטער געגען שװאנער דער
rr t, ̂אגע די אז באריכטעט  איז ק

 פא־ איז עם און נעװארען, אויסנעהעדט
 מינאריםעט א און מאיאריטעט א ראן

באריכט.
:מאיאריטעמ דער פון באריכט דער

 דאכ אכיבאטראכם אין ״נעמענדינ
אונ־ פון םיטגליד א װאילקאװיץ, דאוז

 א כייט צוזאמען באארד דדהאינט
 הא־ מיטנלידער, אנדערע מיט אדער לינ
 דאנערשטאנ, מיטיננ א נערופען כען
 סטא־י נױ אין אוינוסמ טען23 דעם

 םארהאנדעלם האבען זײ װאו ^אסינא,
— םראנעז םא^נענדע די

דעם אין שואדיג׳ איז װער .1
 נאדעא די אין הערשט װאס כאאס

• ? מו־ײדס
 יױ טױזענםער זײנען םארװאס .2
 ארבײט בעת ארכײטסלאז לײט ניאן

םקעב־ אאערלײ אין געכאכט ומורם flM

צעדנדי־יד;־ ז״גען םאדװ^ס .3
פ־ײרס די פון ארנ״טער* טויזעגטער

? ־:אניזירט או ניט
כײ־ רי ניט jycoyp םארװאס .4

ציזאטען סיהרער וגיאן1 ר^קראטישע
שונא־ש די גע;ען פיטנאירער י ך פיט

> ארנײטער די םון
אקט־ױע די װערען פארװאס ג/

פאר־ 'ל״ םײ און ״ו־ענ? דער םין נרוימן
ראל.יאטי״עע־ yi pĉעד ־ כױ געי פאינם

פאשין>
אין ;;קיי־ H׳י ד טאן piדאד ױאס

:אגצקײט די : כאשיצען צו ס*י שײא״
גײכט .ץי יזא: דעם רײן האלטען צו אין

• ? ײגיאגס די שין
דאש ׳ט ורא: א:־באט אין גיגד yפy:

 דאס צונעגעכען האס װאלקאוױץ ראוז
 פאיהאנדעלט דינען װעלכע פראנען רי

 :*;־ װאי־םען מיטינ;ען די םון נעװארען
 אונזע־ אױױ װערען פארהאגדעלט קע;ט

אין ׳םיטי:;ען רע
 דעפ אניבאטראנט אין נעמעגדיג

 *yiry ^ראy;y,J,דז דע־• פון באשלום
*ליגס״ די בנרבע באא־ד קומיװ

 -yccyrr ־*אס ניײ ןyרעקאכיע;דיר
 ;y-yv אויסנעשלאסען זאל װאלסאװא

באארד״. דזשאינט דעם םון
̂אלאי״ פי־ז כיאראזאוי, דוד כרודער

 ;ט,ידי;אריט ־1די אין איז ,־־yz^yn ׳2
נא*־נט: זyני*yפאל; דעש ארײן כרײנגט

 כײטענ בײב גערויען ניט כין איך׳<
 װאו אױגוכט, ט״ע־ןcy 30ד דאנצרשסאג,

 װאלקאױיץ lyoDViir yא;ט̂קיyאנג ,ר
 איך yr^yn שון קאמיטע, פון איז
 ־y: הערטyאויסג רעסכער א אויך בין

 jy;yn בריױ קײן האב איך וױל װארען,
 קו־ און ערהאימען. :יט טיטיננ דיז^

 זyט6 ד*לם דאגערשטאג, דיזען טענדיג
 רעדזשיסטיייטען א דורך ס^מעטבער,

 זיך איך האב צייט, אין פיגקטליך ׳:ריןי
 םאקט^ אלע כײט באקענען ;עטוזט

 אן און באריכט שריפטאיכען א דורך
 איז װעילכער באשלוס, אי״נשטיםיגען

 פריערדיגען כיים נעװארען אגנענוםען
 א.״ס• װאלתאוױץ שװעסטער די םיטיננ,

באארד. דזשאינם ז־עם פון צושליסעז
 אײנסאר־ זײן דעריבער מוז ״איך

 בין און איציין זיך סיט בי.ויז
 גאנצער רyד פון באשלוס דעם געבען

 אױב ׳איך װיל אורזאכען די ?אםיטיל.
 װײל כי*נדליך, פארברענגקן טעגליך,

 איך רעתער שלענטער א פאר װאס
 באריכט־צוזאכיענ־ א רyאב איך בין ׳בין

̂. א; נאך שטעאער עריצערער
 צום אפעלירם פאראזאוי ברודער

שװעס־ איצם זאל מען באארד, דזשאינט
 נא- אויסשליסען, נימ ויאלקאװיזן מער
 פאר א אויױ איאײגען דאס זאל כיעז

 דערבײ, ערסלערענדיג שאעטער, װאכען
 אויסצוטילי־ צײט די ניט איז איצם אז

 דזשאינכ דעם םון דעצענאטען סען
 ny אז אויך, רטyרקילy רy באארד.
האנד־ י־י לים אײן ניט אויך ?:טיםט

 שטימט ער אבער ״יליגכ׳/ די פון אוגג
 פון האנדאונג רyד כײט אײן ניט אויך
 שוועסםמר אױסצושיליסען קאםיטע ד׳ער

 אמבא- אין נעמענדיג װאלקאװיץ.
 טרייד, א*ן לאנע איצטיגע די טראכם
 פראנע גאנצע די אז פאר, ער שלאגט

 פעהר א אויף װערען אפגעלײנט זאל
צײט. נינסםעערע

 איהר אין װאצקאײיץ, שװעםםער
 םעפבע.*ס אז ערקלערט, פארטײדיגוננ,

 פרא־ צו רעכט א האבען ױניאן א פון
 עױ־ זי אידעצן. זײערע פאגאנדי׳־־־ען

 ״עדיולוײשאנאל די אז אױן־/ סלערט
 ;,װעלכ ארנאניזאציע, הײן ניט איז איג״
 פארהאנדעלט רyאד סטרײתס־, רופט
 אז דענקט, זי מאנופעהטשורערם. םיט

 צו דארט^ רעכט א האבמן פעסבערס
איז ליג״ די באלאצגען.

 ־,ארבײטיל װאו אדגאניזאציע א; .כלויז
 זיך קופען טרײדס פארשײדענע די םון

 פארשײ״ דיסלוטירט םען און צוזאמ^
פראנען. דענע

 פאיאריטעט רyד פון פאריכט דער
 טyפאיאריט א פיט גוטנעדזײסען װערט

v\ 11 שטיפען 44 פון :v i. סעס־ דער 
 צו.יאזען אינסטרואירט װעדט רעטעד
 אנ־ ״אז ארײנצושיקען 22 יאהאל װיסען

 בץארד דזשאינט דעס צו דעאעגאט ד£ר
 װאא־ שװעסמער פון פאאץ דעפ אויח

קאוױץ.
 פדעזידעגט זיגטאן, כד<<ריס ברודער

 אן גיט ״א*נמעינעשאנאל׳׳ דער ״םון
 דעי פו; באשאוס דעם װעגן איבערבאיק“

 און ב^ארד עהזעשטײו דזשענעראא
 ער אאנ^ גאנצער דער וועבן אויך

 ע^זעתױ דז-טע;עראא די אז ער£לערם,
איז קעריזנרשאם^ די איז ב^ארד םימ

 ר• אי־נסאיט-־ױם האט פען וואסען
 דאפ ראט ד און ׳א*נאניזאציע גאגצמ
: אױוי אייפצלנאסע; רע:ט  װאױר־ ח

r זײן t ע־קאעיט, עי פעפכערש. די 
T דער געװאיען איז ער װען אז t 
 אי<מעי;ע־טאגאר"״ ־yר םדן נטyזיד

 סאנװעגשאן פי^צעל t אויז* עי האט
 פרעױדעגט סרא איי־כ אי ;־קי׳ערט,’

 ״י־י;־ ~irn ״דעכטמ״ :יט קיםערט
 ױאב אבע־ ׳אר;א;יזאציע דעד אין קע״

 זאי ױ;יאן די אז ׳איז היפעיט אילם
 א- זאיען פעדבערס אי; :אנ״ל זײז

בארי;ני:;ען בעסערע אי;טע- בײטען

",א ״עדײז״שאנאא די  פא־ איחד ריס ;
 כױ״ א*:א;ױאציע. שערייכע א איז ,איס
 פעפבעיס אז באלויבט׳לט, זי;מאן רע־

אפי־ קרימילי־^ן צו א ל^בען
 ײיט־יי־ען צ• ;:טיי א •y2^r -כעיס,

אליכיס, ״ד ̂: ז־ין מרז י־יטיה זי
 אר;אניזאצ*ע דער pc ראפען די אין

 אינטער ל^יזי^אך אױמסייד אין :־ט ;,י.
̂בע םצגשע; פון סיהױע-שאפצ ־־;•  ורא

א־נאניזאצ־ע. די ט,בוy: ניט י־אביען
װאך.) yקסטyנ (שאוס

שבל מיט קױפט
 קאם־ םיגארעטען עװייגליכע ך
 װײל כיליגער נאשירליך ט;ץ יא
 טא• געדױיםגליכע ענטהאלען זײ

 אין געפאקט װערען און באק
באנדעלם.

 ענטהאל- סיגארעטען העלמאר
 טערקישע אםת׳ע 100% םען

 אין געפאקם זײנען און םאכאק
 פער• װעלכע כאקםעם, קארדאן

 צױ און צוכראכען פון זײ היטען
ווערען. דריקט

 דעם קריגען וױלט איהר אױב
 געלד, אײער םון װערםת פולען
 קװאליטי״ קויםען איהר זאלט

צאהל. גיט

 עטװאם קאםטען העלמארם 20
 סיגא־ געװײנליכע 20 װי מעהר

 העל־ יעדען םיט אבער רעטען,
 מעהר פיעל איהר קרינם מאר
פערגעניגען. פיעל אזוי םאל

 באסס דעם געדענקט
גאמען דעם און

1באקםעסםון 20 »דער 0

/dna\a}̂ 0
 העכסםע די םוו אנוםעמ»ורערם3

רטען  צנייםי׳אע אונ yrvnyo ט̂ן
וח[<ס. דעך איו םינאדעכמן
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22 לאקאל יזדאן דרעססאכער דער פון נאארר עלןזעקוטיװ ןונ׳ס מיטינג א
ו ו ו i n  i n nדרדזז:

 ב#*־ד עיץןעליטײו פיג׳ם יצימ1 *
 21 יסלא ן0ײד lyogMoyii -yi פ-ן
ro די;כס*ג עז“0נ?ײ *ונע-סיטען 

 po 10 סדדסס, jyoJt דעם אייענז-,
 #*c Oyi -.yojio בטריט, טע21 העהט

ז יױ*ו,0י־י0ױ שילעכטער םון ר
oy ̂ז ס־ז *י* א -ען0געײ בײהוכ״

 די jy-*f*:oJi0 צו |0nyr:0p ס פסי
yivDO-y-yo -*״0-0• פסרכיעײי״ינ

iy .1י0י דו ן ם i ײיז ײוי yj0«*io״ 
iy• * םין יען0געױ שימט rH 0 p v * i 

yj jy n r y r y o n *  no p* yongp־ 
jjngn פון y-yori0£- פס״ןןײ״ פין 
 נרױ yro<*0• j*o נס0מ*דיוד דענע

»11 iyooyo§yo jy»lo •yi .ivצט 
o־j ר-טערו^,0ל״נ #yo*4 p ,בטריט 

yv ny-y®:0i * linjrr* טען><ו*געיז>וי
.Dyi גען

pi*• ריר סז סײדיסױמ, דעי Hf־
jyr?0 כאט״י־עען דןי לען i oyi |*n 

fyp«r p* r:yiyo:*p ױי  ע^*טעז,1 ד
r*3*0- *ט1  r*0 3  ivoipytpv iy i

h  jy«ony:iv:0 jyo *ן מ11*"*י״•* H 
iy : i0 i lyooynr זײיגען וןי״״ן און -iy 

 פסי- #רו דארט :ז ס jyignyj װעײט
jyeyia,
 ס••:**- *ן געפיסנען jyogn סיר

o: פונ׳ס דומ iyjy? םדן *פיס ro  i n- 
 -y: רyד r* פעלדענלע ג*י,0*7ט*מ

ivuipyipy **iy: נײ *ט1 *רל0נ P ’f 
lyovyi צו ס*ן0י0ינ* דצומ jinny 

1V 0W W  oyi ד פון יןאונסײyר *-yo 
n* jonny iyo  ivph "  yp-? ר,03י

n- דין *ןovn 301 רyכ i i y ’-svoiyo 
firs ין סיטינג* n r  r j.

i״n:v:inyJ iy- צו y r i  o dvv D 
:jfotfi oyi i r w  jyoviy ס-ידסט 

po י״סע*ום. עםען1מ*ג
iio *o  ivoipfipy i n ר;*ט H 

 lyooynr ײין *נגעדטען ס״גיסדוגנ
jyonnv H0Bt)on נרוד ריםyר jnyiy- 

 צו jyigvy: סױסגעקי״בען ז״נען ח*רז
.ovwoo נ״ס דין

r\ &iyo:vp" 01 ד׳^טח \^
0y א אין w 9 9Dnrry?  PV oyn tf*״

iiyewT ,ד ד  אייגקיאמ אין אז נןי
 rp נ^ארד oyn פון נא^יוס מיס׳ן

 ir;yeyno»3 דעם פון דירעקט^רס
 אנטאנאױ־ דמ jy3it^nyDr» סעגסער

t d׳o 0 •יאן^  אונו^ יף י ז000<1ױ
ץ ייין סיםגי״ידער yקראנק רע  סאד• ד

oingo פארי»:גט iy i יסוז3ח nyojyo 
nyrnri ̂ר  vompt « jyp’ir- ו^יען מ

i v m r *  « pyn פון nytjiw 
 ו(ױ״ סען24 דעם סרײםאנ, כייטיגג, »

^ ,px יײקסײד אץ ׳נוסם די ג מ  מ
 וױ נאכדעס / j פאוגט/ סאיױױוז
 ״,4אױספײזרי Dfn ׳פעהנה^י״ו כרדמןר

ny3 כענעכע; און ^-פיעהרם nnyo -אינ 
y’yg^nyD רועבעז ojn ,איז ■יײז 

 osnyr^,y פרידטאן כיאילי nyooyiir׳
ץ iv געװ^רען פיטינג. כײם ד
 עחפיעהדװנ אן כאפיסען jy30n סיר

 אינטער- nyn פון אםיס געגעראי פ־ן
 דעם אױוי דף נא^חט װןוס נע^מאי,

 וvלטpyזpy ג^עראי פוג׳ם נא״פילוס
 איד דער פון oרyםבyמ ורעגען ב*ארד

0irynyo^ מ :  ניײכצײטי; זי-נען װאי
 דזניעגא* יפא• דער םון oiyaoyo אױך
 עדױקײ^*נאי ױניאן סרײד און יינ טען
<מ.

iy i וריםט  א ארױסגעתםען ד.*ט צ̂ו
j םיםגיידער אײגיגע דיסקוסיע. y w 

;;*jyvry, סאי^ריטעם לי רכם אז fte 
ײ כןוארד עקזעקיטײו איצמינען דעם  ױ
 דעיעגא- %w דער םון מיסגילידער נעז

ץ ל ר ? & i v y ' i ײ  סיטגילי״ אױך אכעד ו
ײגיאז. דער םון דער

 ער״ ה*ט כאארד עקזעקוםױו דער
 ״שװעסטער די םון קאמיטע א װעהילט

 װאיקאוױץ און קארעװסקי דןותער,
iyj^y2i»D'w אין אײנצעלה״טעז סמהר 

 קאסיטע די צדפריםט. מיט׳ן מײכות
 א םאר װאס כאטראכטמז אױו זןויל

 דאזיג^ oy•־ װעבען jyonyj צו ׳שטקילוננ
 כא- אידזר |y;:ynoj’^• און צו^ריםט

 באאדד עקזעקוטױו געקס^ן צ־ם ריכט
דיטיננ.
jy איז עס j'iny פון קאסיטע א 

 ?-yry; ייט^־יאםור ״פראיןוטקיז רyד
 nv9ipy?py דעם נםypבא און. יעאסט״
tP ד• סיט כ^אדד v tאון ן jyoiM’W 

 אזױ ןורנאגיזימחג רyזינ0ד ד*ר םון
 yoyp די ארױסנענמז v* האים ױ װי

pP00*rip pnjni״o גדעד0ב *דױי אץ 
ס אין זיך נױטעם און מ א ארי מ ^ ע  נ
p ?י yo n n אתוער אז tv diwrypy 

ל ב*ארד * ד דעד אז אג^יסען זיף ו  נו
irw yerro בײ• אױך און אתאניזאצת 

ir iy ’W ייבעראילע א yoio .געיד
o 'w o^p  i n אי- איז פאריאנג. 

 ®ינאג״ל דאד• «ז irwrnyj בערנעוױז^
?אםיםע.
i n טוז באריכם o i^pm כאאדד 

o n  i n  no• ײנ״ וױיסם־םאמר און 
gT טיז? ,tmry* r o סמדגנ^ 1 f f אח 

o n  urpyiiij y w w B j i
ln• אדפמנוסימ איד גזסס^ y v f j

fy י-צפ אין r f f i 0 גאי-נט-yi 
p& n רyטyy4' -yi p*•• אײד w 

syi fit. iy •^:טאן, נ״ידע״ r f iy i f9 
^נטא;, נ^אײ, דסכי^נט
 ל^ט ((‘ט-ט ס>ינ i/ytyvjy דיצנדיו

̂♦ נא׳יגט oy- גצ^י/גט |י>אײ  ♦1» א
d it  -y אי-ס i r  oiy 03n 3y i )^ y• 

, or^yoi לס פ ר־ט־נ; זyט ײ ^ נ
yi* ־^ איו נאײנט)yi lys^ry• 

jyiy^yi א̂י oy py ןyרrי
0 in  yo’9#p די w n 
p0 r׳ r fD iy y 1י lyooypv ,יאמפןורד 

 ואטראצ• iv ^POvy-JP און פרידל^ז
yo; וױ •ייון א py fypnnyo^y Mfn 

r פון ג^טאן i j f i  i^rpyipy oyi אד 
r n i  iy ip fynyן**ן --0• 100301 ״ 

iy•* poiyv ,001 ארנײט iy  ofv ̂ס  א
O רyנאאסט P0rfl oy- pe גאאיד 

lŷ די פא- ן0;עט iro  po o-yirsy 
•10ײד

דoyv y 0ט*ט0ל די  אין jyoiy; י
 jypnTVio ט°0טזאר0ר ךי נאטיאנט

ד -י ס רyנ ד א ס נ ס o י - 0 § y i ץ P א א H- 
 ריט• yivoig jyoyi צ־ ,כר י״עט

jיד‘יyאו סון רyf3י 1#י3ײ ר i « W W 
o• טיט ןyגypנא ;v דך n o iw  oyi 

 נא-יפט pyi 0011 /fiאיnyראט רײכען
o^o^o^y.

r מ א ע D ם 0 i  y o ’O 0P ^ ג מ י י א

po iro ניסמו n o s טיסיננסן, ײ11צ 
py |yoJ4 oyi ooiyi 001 m i f i j

,oouMM tyo^l
n ארד0ג ivoioyfPV י0י  oyi 

jyoongj און סארחאוד^ס lyjou•** 
>fyo

n r 0 m  iy i נאייכס אדד0נ no 
r iy i17׳״ oyi no |0*jv  iy 3oopi0םען 

 סא־חאנ־ און jyoi;y)ô> איו א^דסס
jy-onyi o^yi,

0iiyj jyo'jyio^o- נדעפ0(
 V0 ארד0כ oyi סון גאריכס^ ** יסן
15 n* ivoh oyi po 0i0opyi*iטען 

iroipyiry iy i  po oomo ארר0כ 
O 0 i ר ע נ m אי i o ^ y u g i y i  *m ט0פ :מ

 נארינט ivomv צוס נאצוג אין
ivo* oyi po דט װעיכער *נוסס,1א 

y f אראגז׳ןן־ י1 טיס אס סי*<וױיד 
oojyo0011 ׳ ly in o חאט סײנכעמ 

03*oyi ס*ר oyn iy i ,אינדוסטריע 
001 ivoipyipy iy i ם' אר-0נ^v " iל 
 א ט0ה ער װ»< חאןדיסן, o;ypyj דס

n• i"w סיט v r n t,\ כא״ ױעלכע איבער 
jyi0iiyi ooooyi \ v v 'i jy o w ןי0נ 

lytjio ly i^o םיציעל0 איז ?א?0י 
 ינט0?׳»1 קטאכער10?י oyi אין ארײן

pv iy ט0ה jyiyrooyuio ,1אי0נ i- 
ivoipyr אױסג 1אי0נoyyiy די נעגען 

oy .oo;yonjoio yrro i כא־ איז 
iy אז **ד*^11 i -נאאר V0 דירעק״ 
r יס,0ס i;yo ^ io n אראגזיצרענטס די# 

001 jyy;ou*o די איעארירט yooyiyj 
ym m ooן oy^guyooPin fm סון 

ivoipyrpy lyrjio אונזער פון כסאײ 
 װע־ iyjyf»o איהרע יעגען1רצ0ס יסלאי

jrro y ii jy^y’yyoo * jy i’loooy jyi״

ojyotnoo, ס0װ no וױכטין חדכאױס 
iy ,חסנען lyogoivovo ho אױף iy i 

00 po VHDDiiro-pyi-1חיטע •y n  h 
i# אין סרנײםער h םון טעומסען Mio 
iy i ט0ד. ארד0ב עקזעקוטײו yi״ 

iyon ט1סיגסטרוא־ jyooiy^yi n 
y io io , h  jy9iyjiyo’io סיט oyi 

 iod . iv;v>i0D po iio0o יגט0זס1
טענות. yooyiy; yiyrjio איחם

O0i< סנכסלסננט a jr םון יכט1בא 
 h ^טהסיט װע^כער א-יגוסט, ןyט16

oy'voijyoopyi םון ly^y’vyoo i n 
ע ט ^  pym ii0• 11000 דעם םין מ

 ינט01ז״״1 פונ׳ם כאיעיוס דעם סון רס0ט
 נד0ס לאר01 |0םילי דעם װעסען 1אר0ב

 ןי0נ כאסרד עקזע?וט־װ -עד איחם ט01
0 i v y i v n in נוטועהײסען. כסטראכטוננ

lyDoynr איז װעלכע ד,10ר*טפ 
גע־ סױסנעקליכען צוריק צײט ס ריט

 םון ^סס־טיטיננ ס בײ זײז צו ױאיען
 בא״ האט ,0p oyn טי. און אײ, ־־ ו
 כייטיננ. נײם געודנן איז זי אז ׳-טעט ר

D0V אינעתעגעכען האט זי וױ גאידעם
 כא־ סיז אויסגעםונען, דאיט האט ז•

 1איח צו jyvynviv געװארען יעלאסען
 מיטגי!ײ 1באסר עלזעפיטיװ צוױי גאד
 ס נאך האכען זאלען דרײ po דער

 בס־ דעם םון סרנײטער די טיט מיטינג
 אננעהן וױיטער און oor ען1טרעפעג

 םאיג^דע ךי אונטערזוכונגען. די מיט
 ״owe? :נעװארען סױסנעקליבען זײנען
םיידסאז. און דארנער טער

םעק. ,r ל א ה נ ח ע r י.
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הירעק־ און ספיםערס פומדךענט, דער
m צום ודנשען כאנק סטײם ר\ פוז טארם *י

 זײערע אלע צו צמו־ומו, תרפ״ג יאהה
 איחמ אלע צו אזן בפרט דעפאזיםארס

יאהה געזונטעס און גליקליכעם א ככלל

ה לשנה ו םזנ תנ כ ת

14 ,3«tyncן j <»עסגער,1ס ^ f my i 3 ע ר p ג b »י ק י

m

I
י5^ ת ו ע י ק ת

־ײזעז סברלם פוז

 זעכצעה:״ דער *ון סאלדאטען רי אז
iyo יא״ סין זוסער־צײט פילענען ראםע 
 רי װענען שסועס א סמאי מאכען גער

 םלענט טאגעװרעס, yiyin״ סוטענרינע
 םיט ׳«טעל1סאל עריג1ני קלײן א ׳אוכ

ן סנים, נלײן א  םאנסנ־ ,jppyirijn ד
 עיטערע -י ביי אט1סקו דערםיעגעז

 איכער מען לאזט װעםען אטען,1סאל
 to באקוםענדיג און קאראאול, אןיף

 די ײבען4בי קסראאול אויןי אז ענםפער,
 א שיב׳ן פלענט שװאכע, און ?ןראנקע
 הארצען אױש׳ן ווערען לײכטער כיםעל

זאנען: שיעגט ער און
י־א״ םען װעט מיך ניטשעױא,

זען
 גוי׳אישע די שלעגען ־־־־ אוראי,

 װאסערע אויף — לאכען, סאלדאטע;
 װי שלאק אזא שלעפע; םען װעט צרוה

T כין״0י״ א ךן
 גערוםען שונ׳ן סען האט ״ראבין״

 ״קעסעײ ןיפ האט ער וױיל דערשאי
 און עסעז אופן oiro געװאלס ניט

 םריה דעי אין ארײנכאסען אםאי םלענס
םאך. דאװען 0^

 דאקםאר י־ער אז םאנעװרעס, ערב
 צו װעסען ״סםאםר״ 0 נעסאכט האט

 בײם נעװען חן נושא שוב דאט לאזען,
 גע־ קלאפ א איהם האט ער א?טאר.1

 :געשם״יכעיט po סלײצע איבער׳ן טאן
פאידיאש! !םאלאדיעץ

owגעהערט, זעלםעז חאט װעלכער ׳
זא־ איהם אויף זאל םען דינט׳ ער זײט

קאםפלי־ דעם האט ״םאלאדיעץ׳/
 אז און שםחה׳ םיט אנגענוםעז םענט

 ״אהאלאדאק״ שון צוריק ארויס איז ער
 ;ע״ איהם האבען סאלדאטען די . אזן

:םרענם
Voir ׳נו ־־־־

: געעגטםערת םרעהליף ער ראט
 האט -אתטאר דער !געה איך

 און פלייצע איבער׳ן געטאן קלאפ א סיר
״.״יעץ1״םאלא נעזאנט: !

 טען איז סאנעװרעס די אױוי אױיס
 איז עס אזײנער. אכט שריה, אי(.*דעי

 דער ;אלול־טאג כםארנער א נעװען
 גע־ זיף האט לאגער דער װאו ױאלד,
 האט און טרױערינ געשםאנעז איז סונען,
 באדויעח, װאלט ער װי געױישט, שטיל
 ער װעלכע צג אטען,1סאל זיי:ע <ואת
 צוגמװאוינט, זוסער אזא פאר זיף האט

 װא־ עםלעכע ונר גע זײן אױעק, גקהען
tfO, אונטער׳ן ערד -ער אױף ישלאםעז 

רעגען...
s* אנגעהויבען האבען םוזיסאנטען די 

n א שסילען o o םינאר, און ip i 
 גןך םארש אין האט װעלכער בסריםאן,

 גע־ טרויעריג זעהר האט סאלא, א חסמ
 1א דערמאנט זיןי האט oir ארן ׳כתםט

 ;:וראים״ *יםים ינע1פוםענ די אן ׳ס<ול
ט זיך אנ ם  װאו ^PDiyor זײן אן ^

jy iy c r  inro בתי־ די אין איצט 
 שװערע א און !אװנען, און םדחטים

 ער־ ציהעניש מוסלדיגע א ׳באנ?מאםם
נשםה. זײן !ולכגענוםען האט י גדל

̂טיג<- דו ביזם װאס ־— ^5אוס ? ב «ו
אײוסנאװ, געםאן מטוס א איהם חאט

 ״צײל*, זײן םון סאלדאט גוי׳אישע! 0
 אויף שלאםעז ם^ןגט ער וחולכען סיט
 בשלום איהם ם־ם האט און yio: סיח

געלעבם.
 טרויעריג oir האט ־— !אזוי —

געענטפערט.
, — iy n r? — װײ־ איװאנאװ האם 

נעםרמגט. טער
! irp נישט —
אפ״' מסתמא םען יחוט 1סאל —
 סאנעװרעם, אױןי געהמ םען אז מהעז.

i צוױי לע0 אס מעז רהט1 y r. אױןי 
 ־־־ ׳אט1םאל דעם םען היט מסנעװתוס

 סאתהיגען געװאלס װי איװסנסװ, ח*ט
iy ^יב׳ן,  fy^yn פאר געהסלםעז חאם 

זיך. opyir װאס ״נאװאסראניעץ״ א
 צו געײעז, איז יאהרען 0 1םא —־

 ״םאנעוױ שװערע מוואויץ־יאה!, ע1אי
!by,נע־ װײטער איװאגאװ האט — ״ 

 צױסטרײען װעלען וואלט iy וױ ט,1חו
 א םאר ־— נע!סנקען ימג1םרו־ע שוב׳ס

 יאהר,: שײארץ צום ,1םי jyoon יאהמןן
 iyo0 סערג! אױח אלץ :עהן טD^ארyג

 ׳יעם״1גא1״פא נים האט p^oe lyrjio י
 םון ״ספאסיסא״ א סאהוםעז האכעז 1סי

 ארץ אלײן ואיס?אםי1 לאםאנתױשטשי
ס!אנםען. גיזןזלאך צו

iy שוס׳ן i  boi ,װעל־ איז • ראניעץ
 נאף ניט כדשא, א נעלעגען איז עס ?ען
 צו אננעהױסעז נאף, געװאוינוזײט זײן

 נע־ סיהם האם ער ׳|ypn א*ן שטזוכמן
 אי״ נאר נ^רינער, טאן pn א וואלט

:איסערנעשלאנען איהם האם נרסנאװ
d —-־ io iiמעז1ה םיר וועאעז 1בסל ׳ 

ריכ״1שא n וחגסט ״סײומל׳/
 נים. .מעז 1טא ״npoo״ po סין,

 קענסט — םיזצסםא׳' 0סװיסטאי ״ססו־אי
 !.םלאװעסנאסט״ טט לאך

D fi : סטא/0טי -סוױ»םאיע ז׳וןןדט ♦» i י״ • • «• % * .* s

 אלול, אין דערסאנט וױיטער שונ׳ן האט
 שוםר אין ראש״השג-,, קיטעגדיגען אין
 א־ינען ,ד אײשגעהײבען האט עד און
 פאףעיי־ אין װארקעגס ,״־ .,היטעי צ־ם

 צירױ־ערט װי זײגען iyo^HDry3 דענע
 ־1יפאי; זיר יזאט שיב׳ז איז געשױאוטעז

 אי• יעצט ײיד גדויסע-־־ דעי■ שטעי־ט
ה־מעי*.

*וע־ דאיטען טען קי*עהרט ויאס
 אײנגעפא״ א*הם א*ז — V א־הם גען
jys. — גע־ ער װאו ׳םען וױיסט צי 

 געה־ דאס םעז װעט הײגם? זיך פינט
 סלאכים די װעלען ? זינען אין טעז

סאלדאטסקע זײנע אין דערקענען איהם
ררײדעי?...

 װי אז סאישלאסען, האם oir און
 ער כיוז אנקוםען, נים זאל איהם יש־יער
 זיף. געםינט ער װאו װיסעץ, צו געסען

yאויפ׳ן !יאהר גיט א אױסכעםעז םיז ־ 
 כאשש דאױנעז, כאם״ט ער װעט שעי־ד
 דאי־ איהם 4זאי םען גאר טלית, א אחז
 ער אז רויסען, זאל םען דערקענען, טען
 יא־־ א כזיט רױ איד, זעלבעי דער איז

! הײם דער א*ן -יליצ

owy ראr דער איז םארנאכט ״השנה 
 פין פעיר. א אויף אננעקוטען פאייח

 היה־ קריעע נעזעהץ זיך האסען יױימען
 אין צוזאסענגעגאסען וױ דעכעי, צעינע

 -ערמאנט, זיך האט oir און אײגעם,
 אװעקנעהן אטאל שלעגט עי װען אז

 ש״םעדטער, דעם פרן וױארסט. א אױוי
 ןים jypip סון געװאױנט, האט ער װאו

 דארט פלעגעז צו׳ שטעדסעל צום דארט
 צוזאםענ־ דעכער די אזוי פונקט אויר

 האט שוס׳ן איז אויסזעהן. געגאסען
 דעם צו אהין געצויגען הארץ דאס

שטעדטעי.
 נאכ-עם ,oir האט — !אידען —

 צױ פאלאטקעס די האט פאלק דער וױ
 איסמרנעכטיגען צר יף1א דיפנעשטעלט

 צו געװענדעט זיך פריה, סאיגען ביז
 רא־ זײן םון סאלדאטען עטליכע די

rK איז מאתען — טמ׳ i־i j r , i....
 אי־ די האסען — !װײסען םיר — ׳
נעענמפעיט. םארדריסליך װי דען

השנה׳די* ראש א אםשר װילסט —
 םאלדאם אײן האט — סוילעטש? נעז
 רא־ םרן ארויס נעהם — נעוױצעלט. זיך

־סוכארעס... סןי א לינמן -ארטען ניעץ,
 זיך oir האם — גױ, א סיזט —

 צן זעהן בעסער ־לאםיר — עלמ.1געזי
 א װײט ניט איז דא — דאװנען. געהן

ישטעדםעל.
 ט0ול -• !אװנעז! װי דאױנען, —

 ־־־־ געװיצעלם. וױיטער זיף *ט1סאל דער
 מען האט אימצן א 1צ װעטשערע מסעז

 וועטשערע א געהן, טאקע געדאיסט
נעשאדט... ניט נעװיס איצט װאלט
 אײנער האט — !וױיט איז עס ־—

 ״אנ־ זיף_.טיאוס סען מען ־־־־ געזאגט.
רײסעז״״...

oir האפ אין םארטראכט. זיך האם 
 :נע-אנק אײן נעארסײט איהם בײ האם

 אױםריײ איװאנאװ׳ען סעטען װעט ער
 דאוױ גער׳ז וועט ער ן1א סיקס זײן ניגען

ארײן. טעל1שטע איז נען
 ער-1 ער האט — כליעסאם! זא —
 זװאר־ זײן םח געשרײ א הינטען הערט

אונטער־אםיציר. נעם
 נאר איז נעהן דאװנען זײן םון און

 מען האט סרויט נאף געװארעץ... נישט
 דאס פאלה, צװײמען אין געי׳ז נעדארםט
 סתיט דאס ארויסגעסעז דאס אפװענמן,
 די מיט איז oir און לסננ, געתיערט

 אראפגע־ מיט אװעיז אײ־לאף עםליסע
סרױט. נאך קעם לאזענע
— השנה, ראאע m 1האסט אט —

נעזאגט. געהענדיג אײנער האט
 וײטער1צ א האם — סלוזשסע! —

געטרײסט.
 ניט שוםר הײז אפילי מארנען —
 גע־ זיך םאר װי ,oir האט — !הערען
רעדט.
 אונזער זעםעליאנאװ, איז? װאס —

V שלעכט סלאזט סיננאליטט, ic ir ־— 
 וײ1גע װײטער זיןי סאלדאט דער האם

צעלט.
oir האט נעוזערט, נימ אבער האט 

iy אין איז ער װאו ואוםם,1נע ניט i 
 סרויט, נאך ע&עס נעהט ער ׳ װעלט.

 הײנט ...,ברױט^ דאס ער דארף װאס
ודשנה... ראש יאד איז

 ארױס־ םארגען ממן װעט װען —
 סײם נעפרעגט ער האם — געד,ן?

 די געסייהרט האט װאס ״עלטםטעז״.
סרױם. נאך סאםא;-ע

 פרי־ אין שטעלט צעהן, האלס —
י קאז...
-V שיס האם ~ ן צעהן האלס 

שטחה. מיט יען1אױםנעש
 דס־ סז !ערמאנט, זיך 6הא ער און
lo״ שוםר... jyo סלאזט מאלם ir״ ! 

 האפ. אין טr^ױyנ סיהם הסט !״שוםו־״
iy עד מוםר^ גען1מא יעי־עז מוז

זעח א*ך ייי * ̂יי א יט
האט און DPIi

אלנטער־ אז ,
א איהם האט

 א־י*;, שטערטעי* א־; יוישע; ויאי־גי
ניט ס*ד" ״פאי װעט -v ,“נישקש

אױעהגע״־־ן...
 ש־״ה רעי אין איר ;עי־ טאיגען ־־

 ;עײע;־ זיך •;־ -אט ״:טע־־םעי, ןיא
א;־ :יט - אי״ע•, שא־ די צו רעט

...r-yi

 *־עי א•; אײשגעשטאגע; א*ז שיב
 געעעקט האט טען אײדער נאף פריה.

 אוישגעױעקט ער האט םריהשטיק, ױי א
 :עבעטען איהם איװאנאװ׳ן, שכן זײז

 1זאי עי־ אויגען, די אין טיעהרען טיט
ביקס. דער פיט ראניעץ זײן היטע;

 — Vh געהסט װאוהין n א־ן —
געפרענט... פאריטלאפען 1יא:אי1א* האט

נע־ oir ראט א־ף... איך...
 איך — ־יערטעי־ הא״בע פיט עגטםערט

 ביענ־ — י״ך איל שטעדטעי־, ןיא געה
...nsn גען

יטע;.yii" 1 איף גע־־., גו,
געענטפע-ט. אײוא:א*ו יאס

 א*ן פאי־אטקע פי; אלויס א-ז ש-יב
o r געהן. נע-אזען זיך

 1דע1בי טט, א,
דעי־ עך האט ■ :־*יי

 אימ; זיןר י־אט עי
 דעזש-ר יעם דע־־זעהן
אפיצי־

 - :שופ־ ש,יא
קאפ. אין ;עטאן ק״אפ

 דער האט ־־ !בילדעד געה, —
 מיט איהם צו געײענדעט זיד דעזשורנעד

 גע־ שוס׳ן האט װעלנער טאן׳ װײבעז א
 ׳שארםער א װי הארץ איבער׳ן שגיטען
in געה, — מעסער, i io, היף; אוים׳ן 

״םענש״. א גראד דארט םעהלט עס
 האט — דעזשורגע! גאסםאדין —

oir טתגהרען פיט סעטען אנגעהױבעז 
אויגען. די אין

 װעםען ניט האב איך :ארעיע, —
 אטשערעד. י־ײן איז עס שילען. צו
oy געדויערען. ניט װעט
האט — !פאיםאיען פארםאלען, — #

oir געקיעכצט. היך איז נעהענדיג
ט האט oir אז ^דיג  ארבײט די ג
 עס נײן. האלב געװען איז קיף א־יפ׳ן

 רy און םריהשטיה םאר געװעז נאך איז
 נאף װעט ער אז אויסנערעכעגט, האט

שופי. הערען געחן הענען
 מיט jyO'i< געלאזען זיך האט ער

 הארץ דאם דטעל.yטr אין איםפעט
 נע־ האט קאפ אין געקלאפם, איהם האט

 װעג ים׳ן1א קלאננ יעדער און רױשט,
 א װי אױסגעוױזען איהם זיף האם

תקיעה.
 :אנצען אין שוין ער זעהט אט און

 אידישע קלײנע די טעל.1שםע דאס
 אױסגעשטאר־ װי שטיל, זײנען געסלאןי

 זיך הערען הויז א םון עפעס נאר בעז,
 זיך לאזט ער קולות... סאלאנטע ?ולות,
 װעלכע ת,1ל1ק די 1צ געשװיני־ער לויפען

ללנצח... פון ניטן Dyi איהם דערמאנעז
באלד... באלד...

תסיעה... א זיד דערהערט אט און
 iy געשוױנדער... לױםען זיף יאזט ער

!הערען שוםר װעט
 קיאפען ער דערהערט צים1פל |1א

 םון jys0::'D פין ס<אזען א פױקעז, םון
וױיט... דער

אװעק. נעהמ פאלק דער
 jyoy: צוטוםעלט... װערט oir און

 דאיט ן1א my'pn די ער הערט איהם
 — איףןם םון װיארסט האלס א װײט,

סויקען... איז סיננאלען
oir po אהין. און אהער זיך װארםט

 — ? םען לויםט װאוהין גװאלר, ~
נעשדײ. א ארוים סיהם סײ זיף רייםט

 פויקעז די איז םיגגאלעז ד• אח
און איהם, ציהען ן1א כעם, מיט רעש׳ן

אינו, צי ;-,טכ דכער, :א־-ם ־ישע;
! y;0i*yio א אי;י צל

i ־,דע ;,פ תקיעלת די אין y r —*K 
yt^ro si*r; טר־יע־ אזױ ישױאןי, אזײ 

 cy :יעטה די איי־פ ציפט cy ריג...
 שעיא'רי *:*ואנע‘ די צ• אי־ײ איהם צי״ט

תקיע־ת...
 };yc £ט,“י ״א"־; גירארד,

y D-yv* שטעהן. ביײסט א־ן ציט־טעיט
 שםאר• טיגנאלען ד• ־לערען אט און

yr,- די iyp"s :־־y־yמיט רופען און ־ 
ני־ ארעריר אײךי־ : קראפט
!בערר־
 עם יראו אלי; oy ט־אגט poir ; א

yr־o תיױעה... די *סטארקער ויז Dy 
 iy אין שטוים־יױנד א ״י ־־ס א טדאגט

צים ציריק, ׳קיצ'־ זיך יאזט
...Ps02

 אי־״ענס טרײד נארעל א
געגרינדעט.

ס ־ ?י ט פון ( ײ )1 ז .

נץ ayi םיז שללס ב'ים זען.  קאנפעי̂י
iy האט i פון פרעזידעגט 'iv iy נארsy־ 

 ־yi א jyosKny: ‘א:איL״yינyאינט טרײד
yi כט,שארפל זיךyהאלטען 1צ גדיג 

 אלץ טאן צו ; riyoy‘' םארבאנד דעם
 םאיבאנד דעי* ך,6,םענ זײן נאי־ װעט װאט

 ט־יײר פון געבים אייפ׳ן טעט־נ זײן 1זאי
ילגיאגיזם.

 קאנסער^ץ, דעי םין םאררױף אין
 טרײר לy״נאד דער װי נאכדעם ;^יך

Djy,,sK" זיינען ארגאניזירט, זין האט 
0::jjr^ny: jyDi:y בא־ וױכטיגע אײנינע 

 O3yo״vyi:0 אויר איז עס איז שללם^,
iy i  jyiKiiyo ,אויף װענ iy i  jyo^yn נײ־ 

 אין ;געהן זאל פארסאנד רyטyגרינדyנ
 טינקײט.yט זײן הזyטr0O זאל oy װאס

 Dy װסו דאס איז, פונהטע די םון אײנער
jyiyn \vyz( װעם v זאי־ םראקםיש, םאר 

 אר־ yםליכtאrמײנyג jyiyii ארגאניזירט
 צל כדי נטס,yפארטםyגאניזאציאנס־ד

jyii'DO0 jyjyp איגא־ געטײנשאםטליכע 
y אין קאמפײנס גיזאציאנס jy i"n o D 

 jyoy: 1צ אויך אלז לאנד, םון שטעדט
y«: די אײגע iy i פינאנ־ און םאראלע 

 ארגאניזאציאנס־ אין סײ הילם^ yלyצי
 לאקאוטס אח סטרײקס איז סײ ארסײט,

 פאסי- טרײד ycvn: אנתצחג אין סײ און
jy::ii. אין jyo^oioyitf'io oyi פראג־ 

iy אז ז,yװיזyאנג רטy11 ראם i פאיסאנד 
 ארגאנמיד־ דעם זyלyטrארD זיך םיט זאל
 אלע די םון סאלידאריטעט םון כח טעז
ױניאנס. טרײד לyנאד

Dy סאשלאם^ איז :jyiHiiy, אז iy i 
 צהאסענ־ yהרליכyי זyoהא זאל פארסאנד
jyDD:iP אז און ivDipyipy iy i האונס־ל 

 װײניג־ אם ,jy::'D'D yDC^ זyoהא זאל
D:yoo מאנאט^ דרײ אין אײנמאל 
 y: jyoi:y-::0 יך1א איז סאשללס א

jyiyii םארסאנד םאר׳ן םאנד א שאפען צו 
 סודזשעט א זyoהא העגעץ זאל iy כדי
^jiy:iv םיט iy i נ די ארסײט.יyלט 

y' װאס ,oyi םון jyoip זאל iy אנגעשלא־ 
 צאה־ זאל מניאן אנאלryרנyאינט םענע

M' םאר מאנאט א D:yo א ל{(\ D  jy iy- 
iy סער. i םארסאנד Dyn סא׳ זייז אױך 

D:'Doyi הא צוyoםראםוירנסל ז ypyi־ 
iy' םון ?אנװ^פאנט די בײ גא^ז iy 

אנאל.ryרנyאינט רyנyלאסryאננ
jy מיר rrn גליס Dy'': oyi נאדy'ל 

 איהם' jyr:'ii מיר !אלייענס טרײד
 )טעםיג?"ט און ןyoyל פלן יאהתנץ yלאננ
 םיטגליחף■ יד םון jyDPiyD^: די איז
 םארסאנך דער װאס ילניאנס די םיז

םאר. זיך מיט שטעלט

אן איהר, וױיםט
 אין איץ נ#ר האיטעז «ז*רעםטינא פוז אידע; די

 אםע־ נ»ד ױיםעז אוז ינא1ארע«9 םא־־רןןזעז איין
 ה^םול אםעריסאנער םוז אםיס דעי־ אז איז ריקא
 װאס אירען םים געהראורעם אימער איז רארט
 צו עררויכעו זיי םען װיזעם נעהטעז הוםעז

 םעי־ אי איהר, װײםם אםעריקא? הײז םאהיעז
 ט־יערס־ דער 1אי בעםטער רער איז טאבאק קישער

 ענט העילםאר אז אוז סינארעטס םאר טאבאק טער
 טאבאס, טערהיקהנו ריינעם •ראזױןנש ססן האים

 נאהסעס י־אי־דבארר איז נעיאתם װערעז אז און
באנדעיסס? אין ניט און

וױרטהינם קלוגע
ב»קם ¥t הױז אין איםער האלטען

ם ק ם ■ ע ק א ז ל
[

 שאםיליע גאנצער דער פון םאגעגם די רעגולירט דאם

ד.יללם. דאקםאר זײ פארשפארט און

סטארם. ־ראנ »צע אין באסס, m םענט 60 און 25 ,10
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ץ נאדעי־ארבײטער־פארכאנד דער * 
אמעריקא.

**yr ®*-גאגד צר,, עת אן ®ין
 איו :®דו״טרײד, דעם אין ®ן1?:’ כער

 צוױ־ םארנוגדענחי־יט די איינינקײט, די
 □ע^צ?1® ױגיאגס אונזעיע אלע ׳עען

 ז־ער ®ין נעױאיען דעסאנסטריר□
 און ראט םא״ם:,דו־ך ׳?וטאריוסטער

 ױען □,11צ א ניט געדעגקען סיר טאט.
ry 1 װעיכע אימעגד ?r® *f?c,ס:®*;• 
 *(״1n אין געגויטיגט דןי האט װעיכע

 ?®ל ױ אז סטיײח, א םין □11צ רער אין
 *;* אי־ע סון jy;®npy; האכען ;יט עס

y n r ,אז נראד, אזא צו ביז ױניאנס oy 
 o:®*:v ?11* אי־ע אז אױכגעזעהן, ד,®□
 ®□n ®?s® פ•□ רעם אין אייגס. גען
 כאט״ע םא-באגד, נאדעײארנייטער א
:t r פא**ר, אױם׳ן □®ny דיכט, אין 

 דעײ עקדסטריט. אירער םאראליימ
n®c, װען pc ;®:rn®c •yn גאדער א‘ 

 :ע־ נעסאכט איז *רנייטער״פארבאנד
j r ® r צ?ם ®סיס, גענעראי אוגזעד פון 

 םרן j®jr:y??:®p דער א־יף סאל עריצטען
p• אין s®:®ry:ny^*® ny®־:? x®:* 
 ®-ry; אױפגענוסען ער איז ׳1920 אין
 סיט תאדועניעאן גאנצער דער סון רען

 כסעט איז ny נאגײסטערונג. אסת׳ער
 -װ® .jyn®??y: דעבאטירט :®מײטט וױ

 חיד ;עםיהל דער און נע־אגק דער רים
עט־ jy??y: :יט איז דעם טער
 דאיף װאס אוננאקאנטעס, נײעס, װאס

כען א*ע װעחון, ערקיעהרט ע^ט  ו̂ז
 םאר^יאג דאדגער דער אז ®אר^טאנען,

 \V>V"i'tn צום כרעמען «ו ביױז טײנט
 סאראי^ען דעם גייסט, דעם אױסדרוק

 ‘ווײ פריהעסטע די פון האט װאס ׳בח
 אדנ״טעײ אונוער אײסגעצײכענט טען

 איהר ה#ט אייײן װעילכער און באװעמננ,
 I כיאכט, םין גראד רעם צי ברעגנען געקענט
 האט עס י־עתרײכט. האט ױ װעיכען
 מינדסטער דער נעהעריעט ניט רארום

ד אננענוטענע איע םון אז צװײםעי,  ר
 װעט ®!6קאנױעג״ יעגער אױף זאיוציעס

 סיג״ דעי אהן און נוײך רעזאיוציע די
 וחד דורכנעםיהרס ^וױריגקײט דעסטער

 צוייכ םאקט. א אאס רעכען, אין רען
 עס יועיכע אין ׳אבער אורואבען םירע
 איז אי^ט, ארײנצוגעהן נױטיג ניט איז
 גאןי ׳איצט כיז געבייכען רעזאי״וציע די
 לואיכ א און דריי באיד םון םארדױף א

 עי״עט אין ד-רכנעפיהרט; גיט יאהר,
 טען7 *עם יעבת, און םרײטא; יעצטען

 דער איז ,1923 סעפטעטבער, טען8 און
 וױ אדער, גאדעל־ארבייטער״םארבאנד,

 נידעי- רי ענגיי״פ׳ אין עס רופט מען
 א געױארען איײענס, װאירקערס טרײדס

 וניאנס1 גרויסע. םינף די וױרזןיליכק״ם.
 אמעריקא אין נאדעיל־םרײדס די אין

 אפי- אן נעשלאסען זיך צוױעען האכען
 װעיען זיי־ װעילכען ילױט אפסאך, ציעלען

ט איצט זײן ע ט כ ס ם ר א  צו ם
 םין צײם אין אנדערע לי אײנע העלםעז

 קען װאס ׳איעס װעילנען יױט און ׳נויט
 טיט נוצעץ, סעהר מיט װערען געטאן

 געטײנשאפט^ן, רעזױלטאטעז גרעסעדע
 יע־ פלז װעיען געטאן דארםען ניט זאי*
באזונרער. ױגיאן דער

•%
 איבער״ טינדעסטע די אהן דערפאר,

 טע; ■אסירונג, דאזינע די איז סרײבונ;,
 איז ױאס וױכטיגסטע, די זאנען, מעז

 סון געשיכטע גאנצער דעד אין געשעהן
 געגען קאםוי און הייוי נמגענזײםיגער

 אדנײםזןד־ אונזערע םון עקסילואםאציע
 אין ער״שט. נא־־על־סרײד. אין ױניאגס

 איײענס דער ווען יאהרען, ^■עטערע
״ן אין זיןי ארױסװײזעז ײעם  פוילעד ז

 א§גע?אצט ריכםיג קענען וועט וױרקוננ,
 זײן אין ווויםם• דאזיגער דער װערען

 אגער וױכםינפײם. גרויסער נאגצער
 איינער יעחןר \vp איצם ׳פױן אפילו

 נאנץ םאר^םעלוננס״קראםם עםװאס כױם
 דא- דער יואט צו זײז, םשער זיך יײכט
םיהרען. טוז פארבאנד זינער

A
 געפיהים זיך האבעז עס װי אײניג,

 נא״ פאד׳טײדענע די אין ױגיאנס אלע
 הינזיכטען םילע איז דאד דעי־םרײדס,

 און וױיםילאך גאנץ נעבליבעז זײ זײנען
 ?ײעד אנדערע. די םון אײנע סרעסיי־

גקײם,  ?יך האס םרײנדמאטט זײער א״י̂נ
 האס עס וי*ז דאן, ארױםגעוױזען נאר

 פעס״ א נעבעז באקעםפען, צו נעגאלםעז
םאגד טעז ^^  געמײנשאםםיײ דעם װי
 נזד אויסנעפיהרם דאם איז מינא. סנז

נע״ וױדעד ײגי^נס די זיעאן ווןוראן״

 אנ- די fie איי^ דעיװ״טערט •וארען
n ױדאן אײן פון ערםאהרומען 

y* צו ®חנמ־ ־גענייינ^ן דינען i -אנדע 
 צו געסידיט לאט אליין דאס און רע>

 ‘״1P צו אין טענדדסע2ספאי׳זט אםטע
 דינע• וײ כאט*ע װעי*כ^ רײנארײןן, vנ

n אין ארױסגעקירען קייגראי ניט r 
 ן פ געױען אפט זײנען עפעגטײנחײט,

 וזאנען אין כאיאקט^ ״טייי־סען גאניל א
ף ײ ק ױי ט * צר ט ^ ע n צו נ y i אי ה ױפ  -4א

 נאציחוגגען. ארת-פרייגײיכע פ-ן טיננ
ov אי •אסירען, געקענט ׳האט
 געװיסער א פין זאי ױדאן נעיױבע א

 ראטײוען, אינײינסטע די צײיב #דיט
 לוע״עז, פאריײרדעט ריא־ס •עעגדייך,

 ;אר ניט ױדאן ציױיטע א זאר דאף און
 ניז נאר דעס, צו נ^יכני^טי; ניײכען

 אין סארארי׳*! ה^יםען גיאד געיױסען א
 ־/,פארױירדע דאדנע -י אט פמאנציעי־

 נעטוזט עס דזאט גױטױענדיגעייױיזע
 צוױיעען פארפרעטדונ; א צו פילרען
 איז עס •ואײם ױניאגס. ציױ״ אזעי־כע

 אין גיױנען צו יאװער ועל,ר טאיןע דאך
 ױען םר״ינדיצאפט, אטת׳עי נעס׳ס1אי

 ער העי״פט אינדירעקט אדער דירעקט
 םארנינטען צ,י וונען װעיכע ד/ גאר

jn אײער ry אײד אײ^ד גאסאן, אײער 
®0's — וױכ דאס אץ טײעיסטע דאס- 

 ארכ^טער-אמאגיזא- א; פאי טינסטע
 חןר איז ״אסאס״ ניעסטער לועכרעס צ-ע,

 ריטגײ״דער די ױאס יייבע׳ י>י טױ/ צ
' אי־וד. צו פיי׳י״עז

 א;- פילע געױען דיגען דעם אחױו
 ;עיעםערט לאבען *ואס אלרזאכען׳ דערע
 פון אױפבלײזומ דער עגט-ױשי*ונג, דער

 װאס פייעס, פרײנד״עאפט. ארת׳ע-
 אונ- ײניאן איין פון געױארען געטאן איז

אוכדפםענ״ געוױסק פון דרולז רעם טע-
 און געװאדען מיסםאר״מטאנעז איז דען, ן

 נמיוארען אױסגעטײט^ט ^יעכם נאדז
n םון r ױד ײ־ניאן, צוױיטעד  איז ױ ו
 אוס- ראדגע די טיט כאקאגט געװען גיט

 ;ױ־ געירעז איז לואס םייעס, *עטעג״ען.
 ױד אי״ע םאר טאז צו טעגייך און טיג

 םעגייך ״ואיט עס ווען צוזאטעז, יאגס
 איז ׳נונגיםא.י^טענד גליגדיינע א געװעז

 פון ^יאדען צום אינגעטאן, ;עכי*יבעז
 םאר״ דעם פון ;לינדזג; רער כייט איע.
 האט ױאס ארעס, באײיטיגט ילעיט כאנר

א^- די אין יוניאגש די געהאי־טען  נ
 *נרץרע, די פון אײנע םלעטי־ טר״דס

 פינלא* nyn געיעאפען װעדט עס און
 אױם;ע- תעז עס װעיכען ״,אױ. ׳פע;ט
 פאױעטענד״ איגטיטסטע די דערעז נױט
וײ. צדי׳עעץ ניס

/•
ov אוים־ העכסט״וױכטיג נע״ױס איז 
 עאךדע*ארםמענםיאומא;י?" אן צוכױען

 געפײנמאפטליכע ״אױסצוםיהרעז . אום
 און צײטען אין אדנאגיזאציאנס״ארכײט

 פאדע׳יען rטענB̂צו די װאו ,1*יעצע
 ׳שסעד״ א כײ^ייל, צום נעהכיט, עס/
 טרײד״ םון גע־־אנק nyn װאדהין טעל,

 אױיננע״ נים גאר נאך איז ײניאניזם
^ םיז י.ײנע װאו און דדוגנען, נז  או

 ארנאנידרט. ניט נאך איז נאדעל-טױיידס
 האכען צו אניפטאט יעםעדטעי, אזא אין
״ אן ; * ™nyi כאזונ״ ױניאן יעדעל םון 

^ איז דערדוואס  םיל אזױ טים פארנונ
 עקאנאפיטעל םיל נעוױס איז הוצאות,

 ^טאנדיונקט ׳ ^ינאניזאציא^ס פון און
 ־vג זאל ארכ״ם די אז ריכםמעד׳ פיל
 צוױי אדעי אײנעם ס-ן jynjni טאן

r© א״־עד r n y ?אר;אגײnyדער לויט ̂ס 
 דע- אלגאנידי^אן דעם פון אײנזיכט

 ארגאניזאציאנס- דעם םאר *אלטמעגט,
 אזױ ■וג?ם און אלגעםײן. אין נעדאנק
m אלע אויך דינקן וױכםיג r w םײלען 

c םלז r ניײנענריד חןם םו; ■דאגדאם 
 אוגזצר לויט אבער, פא^אנד. דעטעז

 אין וױכטיגסטע סאמע דאס איז ס״נוגג,
n r פון באיזזאפינג nvm נאrי״םרײד 

 3 פאלגע^ רי אלייענס װאירקעו־ט
n )1 :■ונקטעז r ל ^  דואיל- on^nc נ

onyp האבען זאל אסעליחא פון אלײענס 
n )2 יאהל; יעדען r:yny®i®p א r 

ivcipytpy א׳גסיל? c r  pc אלייענס 
r 3' װעניגסטענס האבעז ?טי P סא־ 

n' בײ )3 כדםינג; א נאםען r y אנ־? 
n ץזמנמאז  pc ײניאגס־ אנגע״שלאסעגע 

n זאי r דיז אלײעגס on 'D 3yir»r
 װעלכע ׳iyo*:^yn ברי^ליכע דורד

c ערװאחלט זrװע r  pc צ?זע?יםױױ 
ל. סי נ א מ

n )דאדy דרײ %v * w\ אר דמ*ן® 
*t r וײ ד^ך וױיל וױנטעטטע, די

r נאדיטמט *ו*ט r  ivnyp -כ^ליכ 
 וױיל ; yo’n;yon®®p»o ®אד הייט
 אי״ע טיט ײדאגס די ױעיאן >9 דורך

i״n» yjyn^rn®® y*yער>אכיyגע* ן 
i ניאנט r y v וזעכסט-סצנלינע די אין 

 no און װעט oאn און נאוזענטלדיט^
iynyn fynrvc, ״- אזny נעגליגדעטער 

yc־n:p3 א נלױז ני״גען ניט ײעט 
 יע־ לוילקלינע^ א ;אל ײאיג׳ט, nyryy׳

פאלט. נעל-גע*
A

 אין פײנוגג, nyrn® ױיט איל, עס
n^m □yn□® פון ovn גיטא םאלכאנר 

 װעל- אימענל אין זאל וואס זאך, ק״ן
iy i טענעז יזעדכס jynyor וױרק״ זײן 

ט ̂^ פון דטען צוס זאסק̂י  גאנצען ארנ?
^  םינ־nםא םארנאנל nyn גאד^טריי

ony- ל חלצי א אױף דט^ h  nr םולy 
 h רynא ט1גגינקיyאונא■^ און פל״ח״ט

ny^yr n אידציאטױו jyn^  pc ױנ״ 
 איחם. אן ןyלאסryאמ איו װאס ׳אן’

nyn קײד קען און דט איז םאיכאגל 
 ny-אויכ טnסא א jynyr דט טאל

 c^n װאס ױדאנס, די nya^ ־עטאאט
my לואלט y i גyםון סאכט yo»o אגםאנג 
 םוגקציאל צו nכאנ oyn nםא נליךyאונט

oiyotny v גירעה mױנ־ קײן װאיט ׳ 
 yםעגnאונכא אזא oyn^ny; גיט יאן

 צװײ״ ׳און ;זין ny®’® טyט,nאויטא
o:yv, אזא אין cאnלואיט װאס נאג־־ 

 כאלל וואיט ^סאנטnyא•יכ אזא ;עהאט
ך y^ ד ; j M y| א i * d  'n y p ; « y ^ ו נ  כ

cאn ,אל ̂אך לױיל, אײנםיוסyזיי־ ^םען 
;jy אוr  ycoy3 ynynניאדםיהnyn גיט 
^nny, לױ yK';yo| ׳ביוט און םלי״ע םלן 

 לועײ צו ̂ןy׳n^ויא yn® םון fyn^ און
:y ^דאס אונטא-װארפען. איז םליי 

 םיל פארכאנד cyn px* ײארט אײין
rנ yטnyניט אײנ טעטמקײט, זײן אין ט 
 .cc®oy; אוגט^יף איהם ןy;אנצ pא

myi וױ אכעד, פאלכאגל ny ,און איז 
oyoyr הױים־ זײגע א*ז •לאניאס 

iy:,-*cr איז ;®yoiiyj; אױף געװארעז 
P nynאגyrםון נ^אז ^ryinyoi^ nyn 

:p ד• א-ן ;יט האט גאי  ־* פון y״
yלyסyגטyװאיט װאס ̂ןyז c:ypyj וחנ־ 

n®c iyn ל איהםyבyנסycyrהnלp.י cy 
n engn iy;»nא ®yn ,^אױסזיכט c®n 

ny איז ;yaipyצו ן jy2ys, צו lyp rr 
n®e אלץ « ryoyna און ynyoynj •סא 

r® צדו^ען oycn®n<׳ ®  yn״nyo אין 
.HP'ny^® pc נא^-טרײרס די

A
nynוױיל iy3®n אנג/ךעלאס^ זיף

 אלכײט^אײ פינף פאלכאנ• cyn אן
n : oyx®T;®:*, נט,אnyנryליײ ̂אנ®ל 

on ®גnמyנט nypn^r□ ױניאן׳ 'n 
 n ' ^אנ®י^yנnyאינט onypn^r nynפא

 אסאלגאמײ- רי םײלארס, דדאױמימן
nyo ;לאדזזינ? cnypr®r רי איז syp־ 

onyp^o. רי ® 'y :'i אלגאניזא־ פינןי 
 ןyסטynנ cyn pn® jyonyj ציאג^

n ט״ל  pc נאrל*םnײnאין ס ®yo- 
oy nya® .®pn נאך דא זײגען ®ynynj 

 1בא̂׳ oDyn כייט האב^ yלכyװ ;יאנס׳”
 סאלבאנ^ □yn צי lynyny; ראדפט
 □nypn’®r נטyג®רס מגײטעד די יט״סל,

 ױניאנס, ynyn:® yילD נאך פילײכט און
 nyn:® ר' צו □□yn מים lynyry; װאס
^’n.□ צוליכ cn®c״y:®ni® y i r| 

jy2®n אט iyi®x®r:®n® n נאף זיך 
c אז ןyלאסc’yאנג ניט r .אלײ^ס 
ny®□ נאר זאל nyn אלײyארויסװײ־ נס 
vi\ ל זייזyכyנס־טyטינpאון ^ײם oy 

 אז ^yc’,r® רyסטyפינ־־ nyn ניטא איו
ד 3n® ryn®ל ײי i®  y״i'i®;n®nyD־® 

 <־yn®: 'n צו irynya װאס ̂סyצי
^ jynyr סלײלס, y r מיטגליynםרץ ר 

nj®3n®o □yn. האט אזוי אוץ nyn פאל־ 
vo®ל כאנד :w  y\ צו yop®r| אץ סײ 

yo^onp□ װאנטיםעט. אין ‘ סײ און? 
®:n װי ®זלי ׳אפילד ny ,איז איז ny 

oo®np yo'in; ® i r r. ױניאנס, יי 
iyc®>try3j® iyװעלכ r r  y איהם, אז 

r ® האכ^ m y ^ y c 1? םון□ny□1® ny 
 ny:1□□1□ כיי□ .n:y?r□ □nynrn ררײ

 . צאהל יn jyp אמאניזאציאנס־אלבײט
1m פון y^ yo  nyn® יך גאל; lynyr ® 

 מיליאן ny^®n ® איז םייליאז, ה«לגעל
®:,?nycii2n® yoni® ציל־כאװאוס^ n 

p® םינף □no ^ :,□□y״y א״ז ױניאנס
 y3^yr קלאפט, yr?n ® סראםם, ®

 זyםיהל pn®otn nב®ל iy□®□ זיד .*ועט
 ®.p'ny®□ םון Dn״nD^yn®: n איז
i:®: םון r ®הnצyגר®םולי זynז □n1 

yonr'n3n®D ynytr® yn® cin®n ױנ־ 
 jyny'1? אויפטו גמיסעז cyn צו יאנס

 ׳ny3oyo«yo iyo8 און iyo7 cyn פון
jynyr ,jyrin: כײ□ וױ װזןלכ^ 4923

yDDrnnr-.p'yny: וױבםינסט^ n זײן
y□□1̂ :  nyn j1® :yo םון n אמ®־ 

:nr®3 yo T r®1.®?־ny□® pc nyo’nn

שפעם. צד ®יז עס ®ײדער װארגדגג, «
םyל אין :11:*□ זyצ ?1□□yny:^  ny״□

®jr□® איז ry : □□®□y: □:®p1 ®ז ׳n 
1m r p ^ n p□□®□ ,4 לאקאל ײניאז 

bcin ױוי מיםינ: ® אײן® □®:sny:®n 
ny3oyocy□ jyo6 o אוחננד, r, װאו oy 
yr03'r j® װעלען r y r  □nry:o?n 

אן מנ ם ײד־ , p» םן־ ן ^ ל ב א ר דאס אוז ■

 fyoDn□® װעט דגטאז :□vnrync אױך
®n y r פארוזאנדעיט ®יז װאס ׳®לץ :y״ 

nyn fy rn y  jy-fn ^קאנ״ ,ד ?וגיא 
:®□onynxxpyci און ,ony3®rn n 
 דעס סין ערװאײטעז jyp jyo לואס ®ון

ocrpi® nyn n®c.
A

n□□® ,רי• וױכטינע* גענדג ® זין 
 :״1םאר® oon®n□® האט וחןלבעל טיג;,

jynxynyo 1®ל y.ויא• וניאךאלכײטעי 
on װאס jyp פאר וױנטמער דין גאך 

 p® בתיט׳ ny11? וױ ױדאךא^ײטעס
 זײנען jyn װאס צוליכ •לטעײםלאנע?

nyo^an® ײדאן, א אין םאלאײגיגט 
jy און ?oyn צוליב גיט אױכ r1? oy 

:jyo^py 1:?1 מיטי:: צום ynx□״!®Dy״ 
□ony, צי אוס jyny,nװאס ׳ iynfi nyn,״ 

r□: צו האט ®□jyorn 1 און ן® Dyז 
:jyoipy אױןי ::1מיט צום •:□ynryn 

 לי n®o jynnyyny״- צו אום זיגסאן,
v v tw oװעגען ראקאל םון י oyn, ױאס 

oy איז ®jyn®vy: j®ay:or איצ^ ניז 
 nnyo :אך מרזען □yr jy□ װאס און

jy□ צו ®ום םאן, ; : r ן1® אײנוננ cyn 
Pi®np־T n o ױך און® ® y: -nnyo?’,־ 

□viyy jyonyן n®o רי .ny:®opi®np 
j®onyr□ n »ון rהאט ,1לױױ כמלער ׳ 

oyn □1סי:: yn ny□® .□:ycyny• •סי 
n nyn , : r□׳ny:i03ri'D03y ,טיטיגג 

 y3iScy וױיל ׳jy:*־ioy:o®c^ :יט האט
jyr:y□1□ ׳:□nyn'n םוץ nyn ,הא־ ױניאן 

jy□ נפ®:: פון® ®j ניט ,wnyn jy?®nnyn 
n r\ p  1n rnjynyoK’Drn®,:: ז® cnip 

 nyn אױוי jynyr □nyo^y:orn® ?®ל כל
 cyn jy:yr דיסקיסיע n □®:עס-ארי־:•::

rxipyrpy n®ny:yrn oyn םון בליף
 □r®5r:n ®ון ds®p®s לי צל □®®רד

j זײ װעלכען ן1® □®אי־דס, r y r אױם־ 
yn jynnxxor® □nyn®oy:□ באיטלוס 

 ynyir צו באצו: j1® .□ .y oyn םון
ony3oya, װyלכjynyny: y צו nyn 

□□y !®1:r-n11•ו1יtr11pלי:, ®נאל ®nyn 
 ״ypx®:״״ y3syt® ynyn:® n:yn1® צו
:jy r1.

 ® y:®nc yoYy< רי ®יז □1ry: נו׳
n.ny? □1וױכ^  r□®□ לאקאלס, רי א־ן :

 pc בא׳טלוס cyn jytf®oor« jy?v□ זײ
y^^ oynנnyאל irDipyipy ארד׳®□ 

jy□® זyילr זײ אייכ r ^ r i םון לאפאלס 
i r ’DiPD'n ny□® ^®:®iryny□:1® nyn 

jy:yo o r  jy:yr לכל זײ ny□® .niynn 
nyr?®n nyn □טען6 םון ::1מי -tyc 

ny3oy□ 11® :יט איז®□:|r ® r y :  fyen 
p m  o r  n®c. רי o r  n®D jy:®no 

:i סיטי:נ  רyכסםyה nyn םון jyry: jy״
 בכלל קלאוק״סרי^ j׳n®o '□1וױכטי:?

 ®^n jy:1'? .□no□ 1 לאסאל n®o און
p 1nל®וn■®*pײn®Dס □,n.ny 1®ל םון 

ny□’1□•,® y n r®: לאױדטלײד אין? 
niDynyo:i®n®E□ יז® •ny3«tm c r 

Bד®בלy.ם ynyr□□1?! j” p םy:®n אין 
yinoon:i®^®^p nyn ני□®. איז ®p 

r□® nyn׳jyוױכ״ איעצינע רי איז ?י ׳ 
□1:n ,y:®nc y פ י n ג א y. האט 

n n®n oy□□® זיך ®□r®n®o □cn®n־ 
jyn'oyny□ אלyםyװ ׳זyלכjyn®? oy y 

 n®o nyo1•® כריינרנגען yny”? זײן ניט
b y:yni,tr ® ש י ט י ל jy:®nc v. 

ny®□, װי ®n jy:” ? ,or® □ny? oy 
nyn j1® onyocy□ yo’ry: ,!®ױני n®o 

jycyr לי □v ’n־jy:®nc h  ,jy:®nB 
o r  jy:yr, צו װי □®□jy ® לyבJy, זיײ 

jy: פון nyn קלyנסטעn 1װיכט?:”□ 
jy::?:11□ r?״ <:בי y, ,לםשל jy:yr 

ny:y’ nyn® nyn ,::צײטו nyn jy:yr 
yr®□ ny:y' nyn®,®□®: זײ און jy3®n 

::®y□?□ ®?« □□®□y^ אזא :,ny^'sy 
 האט 1 לאסאל װאס מיטי::, nyn ®ז

 ®״ry: jy3®n3y:s® איז ,jycאײנבארו
iyn•
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 לא־ סון :עװיס □yr yלכyײ האנללונ:׳
jy□ .jynyr jy ניט 1 האל rm ® c 

□jyon®rny ;y, ױניאן לי ®ז rn oyr 
jyo 1□1□ לי::nynyotr םאלאנט־ צו 

n®r,□"?□^□ ׳* אוןy□ זײ ®□®•ncr 
jyc ,ז ®זוי® jy::1□1□ nnyo זײ זאלעז 
 אונ״ לויט ,ny□® .jynyonY jy:yp :יט

?ny ,:ה®נ םײ:ונynזיד לם n® בלויז :יט 
jy:yr לי npo,n y3^oy־y ::r.זיי• ?ײ ן 

:ny□1? jy לי :®jyD:y םון ry c o ro  h 
^jycnr y כחות, yr צו jy3yn^v די 

1:*1®ynyoDj'o h  p® .j כחות ?”:jy
y:װיסyלאז: :r :y טינ ®jy>yomB זיך 
®ny1’? j1 םון• אלבײט j®’: r־'ny3yn3 

t y לויד ^ o y  D®r ,oyn״r :^ □  r y 
po m :rp  h  j” ? jy^y)i : ,1Ypnyr 

?n® o®r .□’1pfe11••®: ny11□ ייז n®c 
P’F  cyn>®? םון ?”jyoyr , jr® : yny 

”Tnyo:1® yny:? ?יי ? n®o or® jyv 
jyc? װעל זײŷז ^p® jyroy: ,nyn1 

ny□” □•(® ’n־jyn” n אך: ?®y^ y װי 
^jy>®? yנל®yל yr ,:” Ypnyr yl םאז 

”□, ®pפ® □n® y rv io r ny” ? ” ? n 
'jnyorn®c jyp ny:” ® n r y, װאם 

yn:yn’?^®n®nyn ® n®c האס וױריןוננ 
jy3®n jyp אויף nyn ’אוץ ו:יאז ®v r 

oy .□” proyc ?י® n®onyn הצכסם 
 y^®? זאל nnyo ?® ,jy:n?® צו וויכטי:

□y□ נים y p נ y ן □®■’yn.? וי*גד

4928a סעסמעסגער, ט;ץ14 יטאג,1פר ? < p f ^ B a y n y j
j®□ ny□® jyc jyp y r?, ?® עי״כצס?® 

jyc*pn®c nry□ jyjyp < נים ?®ל
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 ®ון :,ynynjyc® גאנץ דין ר1״®□
;®:jy, אין ®ז cyn, 1 זואס□ nynטינג 
 ׳אול״ ניט jy:”? ׳jyn®ryj onyorx ®י?
rn ביויז ny2yn□-::1□1□ n®B h. ?” 

jyDOpn®□  ̂ cyn jyo®n □:yQy; jya®n 
jyn*r 1™□ צו□ □yn j y : r,::טי □®,ny 

jyr ױ □jycn®r yD^yo®n®c yoonny 
 ??®לטען :,1גלייכדל□ א?וי jyry: ניט

:jyry, ל®םjy:®? n1, ׳ א?וי ניטypyno״ 
y□!: jyry: jyo>®r ,rn ’:?’דל®”,□ 

jyryom®c o®r, װי ® □’□nn®n ; r 
oyc jy□*1®?1, p« ,jynyr □nn-cy:□ און 

o:y«״-nyjp□ ny” ? □Yxony□:?® jyo®‘i 
j1® o ר*ן, r ® m  jyry: ?1® ny3syr 

r  ,::,:n®•1□1 □4®־□ nynגע׳ גיט :ג 
 ny®״ nyr1® .jynyr צױעטעײט קענט
 קע־ ®ון יעליטה, ® האכען jy:yn 1ציױ
 ,nynל1By: און <y□?□ ® jy®:□®□ נען
jyr עס syn:®n□ יף? j® jy:yr אונ״ 

;®:•.®1?jyon1 יי ;םאב? o®n jy:yp 
ny®□ 1נ□ ®jynnxor מיטי::, ® אױןי 

jryDK*®□ n̂ ®n nv3pyr םון :oi־*o*n 
 ורייסעז װעלכע □,j®1:*,1 y^•1טn1נ1יBצי

jyo” V, y r y r  ^□□yn yny»r מײ ® װי 
ro: דארף :nyn .jynyr □nnxy םאקט 

s®®?1□1 ׳□ nyn o®n:צו ?1א נsrטyרט 
:jyn®ry די פון yכ1טיnpcr y־,jy ::r 

”j ניט nny? ® ®יז p וטע: y^®pyn־: 
n®c yx®n — םאnאם?yלטy .®זיי :ום 

 ®*1ט® nyom: nyn ®ין ׳n®n :ען11?
n,□,׳□; ;nypo:®” ,□ ®?® jy:y: jyry

 ?יך זיי jy3®r oin®r טו האנדלו:;.
^’□y םון jyno*,Dn®c געי*®?□  1n כױ 

1:®oy ? װאמם jyz®r יי? nדי ערל®זט 
ny11? n®c yn:®r yr?®n און ױניאן 

?ny11 די האבען װאמם ? פיהדע^אםט 
 *nyn’װ נו־טעען oyn jy?’ry:orn® ניס

 צו ?ודnםא ®סע:עם אזא jy:y: שטאנ•
oyn jy3ynn',v צו ::,1□1ם jy^yr ?” 

 בא־ א jynyn צו אום ,jyo*py: ?יינעז
1n□: םון ?”cyn jy:yr nynnx yny, 

 פאר״ די פאר jyn®ry: נעט®! ?1א ויאס
□nvey:: םון ?”ny ?ה®״ װאתם לא:ע 

 סוט :ױטי:עז oyn □®ny: נים י1? בען
 *pnyr בלי^ע yr?®n די ןynהyלpny צו
 oyn jyc®noy: ניט jy3®n ?יי א? :,11צ

□□^1:jy ,א? און §לאץ nyn ;:פון מיטי 
j האלטעזyגB® םו? 1 יאקאל r y r, לויט 

Dy:®□ ny□□’□^®□ n r®״r:nn,: ,און 
”nyo :,1;ױט אי? מס אױב rv  ® jyp 
 צי אום ,jynyr, :כארוםען”® ::1מי□

 ע. :. oyn םון באיטלוס oyn׳ סקוטירען1״־
n םיז ®:ענטעז די צו בגוגמ □. r .□ .י 
 ny:yo®nB^y:or® ®ז ?1א װעלכע ל., ע.

 ®לע און ®;®^KXjny□:1® nyn צו מינא
®ynn1 ם^דבא^טימטע jyrvrne און 

> ®®ליסיס
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h□ □®□,•אכטען o®n ®ם  n®D n1 
□yoony nny ?”□ אנצ דער פון:ny 

 י:־1® מו? עס פאסירוננ. ס?א:דאליע?ער
 װע־ jy:®orn®c □®ל ®לע n®c □®ל
jyn, ?® ײעל־ איז אװײטער־ױני®], ®ן 
 :לייכ:ילטי:, ?1א □®סע yorn: רי כער
jyp רי אין ®םילו ,yoornr צײםען 
”c®n j נים P jyo®n.□ ,װען ®בער 
 ?יף ®□n j®1:?1 nyn :ע:ען סאםױ אין
*.®1^r:®□  ® jyo'iny ,און סולקעסעס 

 ווייל ,ny^nnycy; o®n ?יעעז װעלכע
 jynynyo די איץ אױס ?יף פוצען ?ײ
jyoo^K® פון r1, פון ynװ®לוצי®:עnע̂ז 
 םאי®־ yorn: רי און ®לעז,pיn®n םון

nyn^:□1□ □yon דאן אויף בלײבט 
 װיםען, Dy ?יי jy:y□ ,j®n :לייכגילטי:,

LMמyלyיי ן? r:yt>0’?py 1n פון ?”ny 
’:?1®j איז .n,n®Dy: nyoDyn: nyn

A
גרױ־ nyn צו לאיום jy:®? n1□ און

 ®:־n Dy jyr צט,’א : B’Bny3Dy□ סער
ynדי אום ?יך לט r:yooi?py םון ®”ny 

 y®ל jy:y: ̂שוץ זyנצי:”א ny”® ױניאן,
®1*yny ,׳סונאים nn1® on®o בליײ ניט 

 ®ז ,jny? מו?ט nn’® .:לײכ:ילטי:. בעי
”:jyלכyװ מחבלים, yטליכy יד ? y אױס־י 
:jyop®ry םון ®”jy^ ?̂ ,jyn” n yny 

 צו jy?!□ מוזט nn1® .jynyr ;עצוימט
1n ,עבען און םיטינ:עז: ®”ny פולסטy 

צונ:  nn1® jyoyr די, צו אונט^טי
 ®□n nn’® jyoyr די צו לט,nyװny האט

 ny”® םון □cnmynn’D די פארטחיט
 jy:”? ?יי װי לאננ, א?ױ n®c ױניאז

*®nr?’® .nynn'D yny1 ®טnטינ ט nyn־ 
 צו צװײ nyn® ס?א^אליםט א לא?ען

®□yny” ® jy :^ ® r n ־? םיטיעעןnn 
. ®nn1® טומעל n ^ ’By: j1 לע, מו?ט® 

r□ אײן ײי  ,t?:yטnyמיט ז nyc1□ oyn־ 
 j’® איהם זyלםŷ ®ון מיטינ; םון פאז

1® ^nor® nyn:: רדנונ:. םון® yrלכy 
 ny□’® ד,אבעז ניט ?®לט nn’® ינונגען1□

ny□® ,jy:®no y : r ” rn®c ױ:יאך ®לס 
 nny□ ?® ,jnyocn®D nn1® מו?ט יײט
y’ n® ארדנונ: jytnyn מו? •®לץ פרן r־ 
jyn א?וי :®ר טינ:.ימ t55yp איהר rp, 
jy□ צו ® ®□; :?::’n:yDtrn®c nyon’ot11 
n:® א?וי ny j® jyon®rny nn’® o:yp 

 byr ױניאן יער’א װאס ®לץ, איז םאל:
®jyony:nyDr.

 ױניאן די טדם טאן צו :®רניט own דעבס
ליג״ ״עדױקײשאנאל דער פון ברעכער

ליגנער. דער םאסמער
DnyD□^ y:n^m□ ״יי פיז o?n, 
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?jyry: n:y 1נאצ דעכס, װ, ױדדצין*® 

 סאציאליס־' nyn פון □®:nycx ;אלעי
 פין ,nyoynp לy□וyכ ; 11onns טי״סער

 ®ון nyoyDo:®n□ ®ט® ;״פארװ^יטס״
s®n ®nony□ ,פון וױזייט nyn סאציא‘ 

?’nyrxo ,יר ®ון פא-טײ®□ •?*ny 
 יצירות, די םון nyo״nc? דער און יפטײן

 אינט^•* די פון nyoynon®c די אלס
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 א אויף דאס לי:, ע^ול־ױײעאנאד רי
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̂ילפעז אלילמאל jy? װאס די כזוה r1 פאײ 
 טעטיקײט ny”? צוליב jyn®ry: פאלגט

y□® ®רבייטער nyn אין r.::?: עי nט® 
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 T® jy?? םאל^ y®?עלכ J1® ״אפילו
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 ?ײט ® j® o:’^y®«: ך1® ה®□ ליסיס,
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 *y: איעאנצען ?יך ®□n איך ;שיידען

nאם®Jy יענע דאס כלל, כײם □jyr:y 
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 y*: :יט איהם jy3®n n1□ םיי:לינ:. ®
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 n,□®. ער ??ײס. אויף n^??® צײט?::,
 ?ײ א?ױי עזnyענטם □cn®n□® אל?®,
 ??על־ njy^1® nn?n □p:?b n®D פ?:תט
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 מא־ OKTpnyoc1?® n1ל®מ ny®□ טי:.
 בא־ oyn ל?ים :עטו?אס נאך ®?יף כען

D®?n®D n ם?ן ״האל״ nyn א*ז □ט1□ r־ 
 פאס־ ?®ל .ny??po ony^®n n1®? ל?נ:
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 j®□ oyn j?b jyo®p oyn jyoy,: צ? טי:

 *y: מאל ”nn איהם אוױי האט nyלכyו?
jyD®r.הייסט ״״ oyn jyp ny ?® ,oy 

 :ים yp®D ny ?וםט o?n??® ט? ,nyD’o׳
o’?n® מיט ny?? Y jyD®: oyn שבז^מ 
 p, nyn,^® ל?יט ,j®n ?oyn אין איהם
 ®י:* ״ײ ®? ט,nהyלpnע nyם®סט האט

 *n1??® :®רמ?ננט לײדיס ̂®נאלryנnyט
onyp אין ױדאן ?p’t*בא:?צט ®:®׳ ?T 
 זynיהDא?יסצ? א?ם ׳ ,jyr:yo־Dp’□ מיט

®’jypy??y yn.n.ניחןרטרעכמינ#ד, ״״ :y- 
□”:ny ::ליny! בלייבט לאנ: א??י א?ן 

opn®on:®noy: nyoo&®» ס־ ® ם ®יס 
n ט y n  n y ג : י ל n y, ?בי ny 

oy'oyr ניט ??®□”?jy.

מונים. ®כרהם פון

 ?יך ®יל,ם, □*ט jycy□? צו דך יאנגט
 □יספאײ yo*ry; jy;yr דורנצורײדען
 ארױסנעל?טען ?1א ו?אס *צטעגדדסען,

^עי םיז  פיא* jy:y?? קאנװעניעאן. י
 םראנט״״א־ן jyD:*:il®n®c״ א םון ;ען

nyn ען ?®ט ליג״ ״עדױלײ׳צאנאל□ 
 y*:,,£3®״ יט1;ער? ?1?4בי — ny ?א;ט

jy□ .rn:yr א,? □®yיט ־: :jyo?py 
y^ צו r ®על?סיבy,1? עס ®ון ן:*jy ניט 
1x;11יפSyט: :rv :v &̂ y:1*,? jr®??y 
yn□□ לאט v 11□•r״y:pin״׳jyoi?oi 

4,p cyn,::® דאס ny יט סיטפאטיזירט□ 
nyn םין ארנײט yn• יאן1 ״טרייד:? 

 װאר•״ די nyn® ל/ י־ 4,ע^ולײ״ע®:®
onyp /ד רי אין פאיטי׳®:yל □•®yo11• 

 א□□®* ײאס onyn:??x□ ®ון ®:ה,1*;1
 ;אד־ יל*ס1י> ט®:®• ;טיע־ד״1® 1ד ^®:;ט

onypn®?? o:yo !®אינא* ד• ®ון ױ:י□® 
□1 onypn®?? ::1n®^? nyo11.ן®*:? 

□y□1® jy'o:yn o®r, jy:־jy3y:y
h *פםו::^,1□®־  yo-yr

 □א:ט ייג ®:אלo,”̂יrny ?:*®ן1 טרי־יר
 לי^ די lycf’V.n צ? □11n: איז ny ®ז
 ®ד ®יהם ה®□ jy□ ארנײט. nn®* אין

jy?r?y; 11 אויףPruy□ nyn□ דער ם?ן 
 nyn פ?ן צ??ייגען' y®לpיnאn 1n אין לי:

□•,®11□ny .איהם ®י? עס באר?עגוננ 
jyn®??y: jy?r?y®::, ין ®ז® P:  פון y״

v: ®ז?י די :v c?ny ״"y??x®??nyo:®P 
jye?n: םין nyo” on® nyn גאװעגוגנ 
”:y: מ®כטy: ניט ײיבען P jyn®??y 

Eאnז?כy8® צו ן® jyn’?’:®nל?נגען”ט 
n r  pc ־,□n11 1 ירביאןpvnyי׳ע®נאל 

”j::®:1® הא׳ט לי: די ®? ®?ז ליג p jyv 
 -i:?n: ד• טימ ניט □?ת”^ לyקynב
®1:jyoynyo א? ארבײט^ די פ?ן oy 

 צו ט”גליכקy□ y:סטyקל די :יט ל®□
V W) די םיט באריהרוג: ®ין p : r און 
”jyo .nyo®□ די םון פײל 3n® ny:®P'ny 
 *yo ’־T jy:y?? לט”צnyד איהס האט

□1?jyo11 פ?ן nyn :די ןיא לי ®:yn ̂
^jr□ די א?ז י?:יא:ס טרײד o y ?צ 

^ *  jyrnoD'o און מחל???ת jy□’^־?.
pc ל”צ?טyן nyo” 3n® ,n ארן ?yצyז 
 ט”צ ® j1® צ?ױיט^ געגע; oy:11® זײ
yr; '  ®רביײ די פ?ן y’:ny:־y r:®: י

 n jycoyp®n’ צי ינויטיג ?ײנעז טע־
®B®r jys׳ony נדזשאנקשאן1® און 
1®*onn, ל?י ??®סy1® רן□ny ךי איבער 

eyr די ם?ז ®nyo” 3n.
jyr ע איהם האט מעןpnלעn,א? ט 

jy^’iw v:ynyc:®P n r ןן איהם® 
 אי:די»:® ׳האט ®nny□ ®ין פאכטערין

ony?? ס:1אוyסאד נ?צט :”y צ?טיילע: 
:jy אין n, ,האם נאחנל־טדײדס □□yn 

jr :y^ ® c  cyn □□n^y: סטײטםענט:
 jypynomo’?® □11n: j1□ T״»

n צ? האנט מײן r®  J®□ jyny' Jyc^yr 
1?no, ואס? ??o^®cn®c □ny א?יף ®n1־ 

w:* װעלבען yr: פאר ?”ynF סעט•:־ 
1̂□y; אין :?::y??®□ nyo” nn® nyn 
 צי׳ jr,y?y:B® איך ט? סy®ס״®לn א?ן

 ען4?®' ?ײ yx®?':®:n® אן פאי ??®ס
 פאקס cyn צ?ליב און .jynyny: ניט

 פע- y□®:□ אין tyny?y:c’?® cy האט
y?, רי® ®ז jyD” ny:□?: □®n נ־ א?ן?® 

 jy:®^®?1:®^® ycr?y: טע^פטיצם
 jut ,jynyny: jy:®?nyc y?’n yלכy?? צי
̂?’□jy איז פאליסיס ײ : ” ? y^ y r 

אמת. b’: דורכאויס איז װאס
 ®לס א?ן סאציאליסט, א בין ,,איר

?#yלכny פיז מי^ליער א n r סאצ’■®

̂:־ קיין ניט א?ן 11פארט אגד  nyrxo^ 
נאציאנא^ע די ם?ן ט^ער□®! לס ® .yn 

 nyn j?d yoiD®P rx?py?py סאציא״
;:?4 *צטעי ן11□ ®יז פאיטײ ליכטי׳עעי  

®ימעגד און  □nŷ nny ללאר nny? 
jrnxjyTrsync1□ צו פאיזיך װעלכער  

®ילײחע״ ®ן זע^כסט זיך □־ט ד-אנט

;וי־ :יט טיר  n®b ©1ry: איז oy״ 
*i□®,1־□?® nyDr יך אז זאגען צו ט־ג®  
?®□ די םון יט1;?1:”® די פא־־ יסליך  
בין ®יך א? און :jy;y ®יר־  ,ny□11□•̂  

צוטײיעז צ? ?יי פאר??ך  •jy:sy?? •:y; 
זיי און □®□jy:y: ny:11® jy צוױיכמן  

אומ״ לי  jy□®□ nyn® ,ny::y: :א״ 
1 ®ױכ״ ??עלכען רגענד ® ny□:?® :,כיענט

רייד
 צװי״ :*?vnyt:®p צוױיטען א אױף

1:ny□:1® nyn j?c nyoyon®D jyr’״ 
 ®ון Onypn??® ;אימעגט o’n1^ *;•®:®ל

□1□,py?py ;:xpy ,□11n?? ®□ny?? 
 סאציא^סטי׳^ע די םון רyטyרpyס

 דײ jr®??y: □□®oy: קלאר ®י? ,1פארטי
 טרײד״ די צו פ־א^י nyn םון יטטעלו;:

 האט װחייס .on□ מען.yר®כלB יוגיאן
;:®jy?’??y די n®D׳n  y:yn” c•לוצ®?yס 

y^ yr רי n®B□” □®ה ::®y!*□?: ביי 
*®j?« o:®r:yr:®p ynn צו y^yr די 

: »?ĵ• ?יך האלט •ארטיי : r o צוױגגט 
jy’® ®חיף :יט לײנמאל r '®  ynn 

nn1® n r® נס.1?:’ די אױוי ?ריילעז®
ono. ױיט? y o®nרpלny,ט ?« oy 

 סאציאליסטײןןמ די פון םליכט די ?1א
on■®”, ייחר® j?® yoyni איהרע אלע 
סo®נ: ® jנyל y : ® ^ w n a o r ®  y, ?צ :•y 

□W ’oip yrvn®n^?o ny” ? jy צז n 
p® jy : j ’y®?’:®:n® nyo” on® ^  א

?”yooyp r y םאר ,o y rtT ’r  ynyfyn 
n?pצjr : ? o r  y און ?”yny םאר״ 
jy??□ צו ny” ? jynyoynnwo מיטנלײ 

nyn׳.oo®K
 wr fiM רעכט דאס :יט איז oy״

 w®n ®ינסעחנסען׳/ די אין ניט ®יז
ono. וױיט :o;®?y, ס^אליס- די ״םון 
jyo ?זײקטירען צו •רוכימן צ n ד  י

”yny?? ®:ס’: ? jy:y אינyרליכ-y::® y 
r? איז ז,yט”:הyנyל y n •חמודיסדיק 

y®: אזן שאנאל n r ,ױעלמ, סכסוכים 
 *”»רכ די צ?טיי.לט ?^”אומ:לילליכ^

y??®□ nyo.::?: די ®”:y rv ,ס הילף®?? 
y^yt® j1® jyp ” □n®i 1n ע ל ^ :n t 

□jy ,?אי r,®B״y^y?® jyD” nE -אינ 
yx®on®o וחולנע :ײסם, ®זא אין 

??yלJy יםה?יב?«yן y?n אי- 0’סלס?כ 
ny□ די yD^:y?nyB ם א?זp®n;®ציyלע 

yooyp ה; צו ®?זJלyDס זyטלyז y?n 
 rn• jid- :□?נד □yn א?ױי □1סככ?□
j y s x.

 צײנט פארטײ סאציאליסטיעע ״די
n?y□ o ®ז r, אוםגמדולדיגע די ??®ס 

 yלכy?? ,jy:®?nya nyn® סאציאליסםעץ,
n®o □:yDynn®□ jyo ,סאציאליסטען 

□®□jyr jy זײ □jyB«^®o jy” n די 
 ארו־ס• ותכירעז ”? jyr nyn® ?:*®נס’

^jyyn’M y:y:” ® yny” ? jy :r דװד 
:oy?®□® ynjfb1;  j?® yo” ny אױ?י 

jya®n jrifoyo v די v i  ,nynx •קייג 
”yn yo?: j??5 אכטnבy: ניט מאל p- 
□®□T?y? j®oy> ” ? jy3®n oc® j?® jy 

jyn®r syx ס’?:1 רי צו:® Jim די צוי 
”. :®n®ליסטיש1ס®צ □n®B y ^  ד?

jyrxny□’® די p:yn א?ן םײל, עגד 
 inn ניט p® איהר, עז4צ?טײי in?n ניט

jyn’onynpon די □ony?? ,yoo®y ידאד 
:oy: oyn״.□□®

U A
װאונדערליך

גראם. נפתלי פון

 :נעשעהן איז דאס װאונדערליך װי װאונדערליך, װי
 הױז, פאר׳ן גאנעק אױפ׳ן געזעםען בין איך

 אױם, ראד אײן, ראד זיך דרעהען קינדער וױ געקוקם
 בלויז, זיננען קינדער קלײנע װי זינגען, זיננען, און
געזעהן, נישט און
 — איבער אוינען מיינע םאר טאנץ דער טאנ, דער ם׳געהט װי
אריבער. נאכט אין טאג דער איז עם װאונדערליך װי

 :נעשעהן אזױ אםאל זאל עם זײן, דאך אץ.ס׳קאן
 הױז, ם«רץ גאנעק אויפ׳ן זיצען איצטער, וױ װעל, איך
 אדיט, ראד אײן, ראד זיך קינדער,דרעהען װי קוקען, און
 בלויז, זינגען קינדער קלײנע װי זיננען, זיננען, און
זעהן, ױשט װעל און
 — איכער אויגען סיינע פאר טאנץ דער טאג, דער ם׳נעהם װי
אריבער. וועלם אנדער »ן אין לעבען םײן נעהט עם װאונדערליו וױ
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דרעםמאכער pH קלאוק pc מיטינג א אויף
באארד דזשאינט

o סון זימון ימיאן m גענין n זעינצן 
n^o כאראקטצר!  o n אוד ווארסעז 

ײ י ט  dvpMo !םארד-ניבױ » ימיאן מ
B3W חאס JW גמ״שיכםע, יײבאװיטץ י 
 h סט״לושען װייצן קאמדסס*! די און

געסיכטע״ סאסטער

cyi ״;c נ**טי;; *yr;־• »<€<*#•F *yi
- y :r :r •yn אין איי• ל •yo.v•פאי׳אינr;iH ײאס״ױצ־ע באא*•־, jy t t r n
•שאגא״ ,אינטע־; נוצי א h י: ח^נר
ojyvH y‘־ jvy: פ״ײטאי ל א יגג14ינ

;;,טיט ?y-Hiiy; א איז ט •;* m' י m y m yסאייאג v;rH ;•c ־•טינ:, ד ;־י־ל סין :
’11 ?* ‘ ty*c*־o;y :יא • ל * י י״ ;,וױלכ*
y-rr- V טיטי;; m ־י א־• - י״או גיאן
*yny HH״y;y״:־ti a4;׳c J •/* » 4 4יי i, ׳ ».*שטעHy i  *v* א״אז־ע־, *-HK : ,,קיט*

— / 'ליײחײשאנאי־ *!ר• .“דאגי־א
געשטא־ t*’H o:ycvyi' t * ״געז מ^־כע

***y;y ;;טײי׳ c א*ז נען
;.1גאני* לי־ימ^־־צן א*א yeiiH־

זא* יזע i אל *ײיע;1א:;׳ y* י־אט
א־ ;,ב ■ ^;י •1 ־ y*o ״: « - “n0 ״ yL>5H;yi

- :׳;טאז אפאי -אט : ‘y י־אס נײס
•;א;ײי א א;ע;ט*-׳/ : «י)<
אגטע־ ״א־גז^סט-יעי־ ד״ א u y i,; ו

יאט ע־ ו^י^ד׳/ די־י *וי ד״איאנאי■
אדא' .......אז §*;תט on* אננצלױזע•,

 ־ינט“ י־אזע אזױ ;עג;, סײ־״ןעש ,ד
א:-פ2 פסײצײדענע ;ס״י,ד •i ארױס

: י ,,‘־,נ : h* א־ן יעסצן :iH-jys ט־ט
c ט * י ט v r א ״כ ײנא; די

גע;;לטע*ל" שילט איז 4* ׳ וצמסטע-כ
mv ::v i ;אי דא־לצ אין 'v iw  r ״צו 

־י• כ *•,א װי D־n s,ry ;
onp •״ •לע 

אט1 ער
 לעדאי־ט יזאנען נע;ג דין נדס קעס

 ״י־ דע״ ;y.y; ני;;ע;41נאש״* געמ•:ס
jn א׳־ז ov y**^: פ־ן ניאז, re n 

nitנע־ דןרד״י^ןןוןס״ א יסגעה־דען 
.ינ44 ־m נען ז m*״: ־y;y4 י r 

 *r;-Hc גצ־ינטצט טדרצץ א*ל צצס״
 א*ז pH ױגיאן ייאײןהיומר די טען

no ;זשםיצט חמואי־ט  pc i n f w 
ry ש-י;אים, ײליאז o o rc  r n  pc גןן״ 

 טע•,#4א־נ אייגאניז״י׳טע ד• *1t גער
״ ך• װי אנדוװיזען, לאט עי און ?ן ײ; , 

y; אזו• ד• •אסױמ״איצה, :ycry 
 ;?4לענט נידעלס ד• :טעז׳',4״י**טר;

pc * r r ^ B -ײאב ב״מטעי דע 
 פרײ״ ךי״ רופען nr זיך חומין ד• וואק
tnn,זע*״ דאס פינקט א־צכע־ טוצ; ״ 
 mo•: זײ; ניים סײלעס *ס44 בינצ

 אנ- יאט ער י נזסאן לאט אסמטי־
~t 4;*,,ז זי״ אױך דאס וצלדיזצי, * 
 ״ױ איצסינע ד• פ,ץ שונאיש ביסצנע
ע ניאנס ^נ  י־אזען גינז זיך וױיען י

o און מוהצד׳עצן די ס.ץ n ירעד ז״ 
m א‘ r n ר״טמ^ רעמ»־עבסיגעינ 

 זי״ן דיט סולקעס דעמ׳יויס *ײ •ונקס
צוגדאמן. ־.nr •;יא;4 ד״ נעמ,

oim דא: לאט דנפאן Vnrc, װי 
 ױג׳אז ijn »ן שתא־ם m;4* רי אזײ

 אן ונטע,'־H נאהסיטען זיך וזאבע•
 -yir^rvcnuD .h ^:״ ״אדיױזי״׳עאנא״

י ;yrnyr nr כד• נאמז, ז  ײ;י*ז. ו
pH זאגענאגסע די בודשםײט ױאס 

 דער pc טעסיגלדים עד״וה״^אנא•׳׳
o — ;״?־,י ;n c .װי גיט דעד־ ער 

pn ײ־ די פון ®י-׳זחנד די סיוריײכיחוז 
 אין יאס וורײןןדברײננען כדי גיסנס,

 אום םיםנלידער, רי יו״סעזv עןײיססרס
m ir> n »H •א׳מווניחמויעס ד ! PH 

on םפסיגקײט זנדײחי^אגאי־ יז r 
!מדײס״׳^ן ניס בימבױיי »יז יסם

רעומרצנעי סטעף h פ״ז

y pnט^ ד* אט ױי דע״^יײט ־‘ 
 נעטסז dv’h ביז א*ז א־־ני־ט ויעי״צע

4ד pH y*y*rn pH ;ע*יא-ען
 v* jif ױ-יזט y יעטע-ט. פא־׳טײדענע

 נע*8’אי ־אט ;,י י־י״.*א;א־י,ע-*) ‘״
י ״ :1 H^ v v ; h : h׳py׳ -y r^ y זא״ PC 

 H’ **;יאגכ ד* ײאכ *־ייט•״*; ײ״*כ^
 די אט pH טאן. :יט יyדH טא• y• ;;,י
 •y״4̂y ;עטאז ;ע*א״פט •אט טי,נ‘*
c*• י*•־;־‘; yo;y.H; ־״■ דא;כ,>י ד״ אין 
y-’f *v- כא^אנגען ײאב ניידי־ד ד
pיאבען ז•• *;״ pH **‘*יןאנ pH

 y* נא* א-י• ־צטערט y~y-;H ;א־ א*•
 ע: ײע* בע;,,יד* pt :א:־ט־;יע־ ;יגע•

?vs ;ז••: •־ h נעארצע־ H., א.,י. »^ד. 
s/,• #־y‘ ,די י'אל אנטענ״י; ;־ט ;־ט ̂»« י »1* »1̂ י » f *Hf *>f *ײיי* » • H # w . !4. י«״ O* W «> W ׳

y״c ־yר אט ״/־׳ r wא־נ״ט ־ pc ר 'K• ײ• י “ > • y • ijiiMtti•* • • י ..
‘y:• ראי אי*ן :עדילט דע ־אט h “ H 

 *y: ־אבע; •־,כ כי/ א :*א;ען י״־א
̂פא•־ טיזט y* רי׳ ;**;;,א־י r ;y *טיט 

 ד־' m ׳ס4יא*א ynyip.H *,c ידע* ;
 pn טעט״נ צײט ״y2־־yt ~y״ ph ;׳;־

t ־1יןןו״ פאידאכי*י*טע־ ־ « א ^ ? 
 *׳;,v ,,f װסו אויסןױל^ינען •pi ײ;׳/

 אדעי ײ;יא; דע־ איז ׳:א-א;:ע; :׳ללע־
r  pn״' ־‘*:* p,n װאפ די ry44r 

\r יײכא״ב , T  pH ;y ;̂H‘ H2/׳
; H דיזע; r y M״ry ;o״pc ;yrH די<־
•|i« « « •^ י׳?
2 pnױיזט ;:יאןיז ־עדיע;ט• PH 
; דאכ ׳ ^ לאטוגיפטי;;, די י ד נ א  I*h ה
 יײ ;;עי.י>׳»סר פך א נאך ײ;ל״:ט דער

 אהן יא-טיל זײע־ pc א-ס ש־־יבעל
 ייסס אײגעם *ער^ פ*ע»ט אלן א־ן דין

 yjyp’H אן ראכמ; :v זי• עײו״בם
 פ*ט ;ouy; oy ;y2^n ד• *r ״•״;?;:,

ט• אגדערע. y^c ph כ /
 ״<cyo אויס״ע־׳יסען זײ ;y;ŷ ױא־ום
 א*ע אין נאך גיט ליפען ױאס בעיכ

 #ארטי/ זײער pc דיכציגי־ץ די »יטיפ
pn אױסשליסען ;יט טא־ ױ;יא; א 

 אינײטען ללאס ר־טג^ד^* אזעלכע
 * ; י א י ר ן y ; ע ; :יניטטעב^ך

? יוגיא; ״yד פוז ן ע ס ע ־ ע ם
 חזר זאגט — #ארט*״ *טישע4א־8 ״א

-y;-y* ׳א-;א;יזאציע לויזן א איז 
 מיט או זי־ך ;יט װאס א-גא:״זאציע אן

 זא״ iv ו^גט ווזדנע *ולונפטפ־פוזיק,
:hc jy״ yo y ir;װעכ דעיח װען .״ 

 פאכט פאדטי״ אזא jyn p.n ׳קופע:
 £ידר די iv אײד סען לאט דולכפא^ א

 ־yr׳oon;ic און גיט. טענות הײז רעײ
 ־y״*T טיט ^טרײ;; אזוי זײ דינע; געז

^yo דיסןױס^ן r pn; אויס זײ pc’ 
n סאי איט״י8 דעד y f .ק^יניגתײט 

ם — הײנט ; ע י  וױםייל *- מל פ
 ר y ד א*ן p*t דוןרןי יעטרײגגע־

 ־,א־גא: אז ױגיאז׳ ע־ײד א דדנזיכט
y’vnt קעפפס ותי*:ע rvov'ij p ir 
n טאקע r; מרכעסערונכ די ןאד טאג 

וױפיצ לאנע? אדניממד׳ס cm פון
ײו דאדויי פארזיכטיג רמילר סרײר־ א ז

v ױניאן, i 'v r כסדד כױז p w אין 
אתיסצױ כאיעכאכדם די נײט תאמי

 א א־״נײ^ןר די -hc ו״ pc סז4,4י
iyo43 pirojrj ס  סאר־ nn > ניד

 סרײד־ » |y;y; n pc נ-ענ*ז
n!»?0 טאן קאן *•;״אן  u y׳שא״ ־מחד ״ 

h pc m ײ• דען, naiH fi i n נייטײיד 
8§ yr*o4̂ •  p*f iy>yj.זאגט דאך, יטײ 

םארי yciyn pyiOJOon די
 ,vaoyo ;yiŷ ׳שסרײ;; אוױ פא^ען

-ד ;•ט פאי״נט *•א& ך א*יפ ני ײ דיס־ ן
v״p^i, ;יױ א ײעז טידע־*, אלא ראנע 

 װ׳ד* ,oiyc^yo י• אײ: שי״יסט ;•אז
cyi iyu ו^*ט lycn;* :ע ;‘H סאטע 

o ;y^nrc ארגאגיזאציע רי;ר ®ון!
דט \ v w  lyopvoH ־־ו virn\ זיך 44I
ג־אז ױ ,i און V'ZV'y 1־ע“ט<י“ג ,vy;
זץ־ האט ױגיאן 4 vy; ד און ! ;•ט טא•
-yen y i i ’H ]v iv : ,w r 8 ;yo־אטע ' 1V1
א•;* עון טוגאיס V2VO ׳ 44נא-א אין v:
צי־ אזוי סטען4ו; יא:• ־•״ v r 4? ,v; י s •
זיר ראי׳ט^ זײ אס1 ן, v׳ mt$yv: צט44י
iy:i פיב־׳ ;שטען 4,̂ y; £.ין׳ם 6א ;יט
צו לעכט אםילו m י י ן oy ב איז
ט־ט כyק6,סו אס נyז דאע ײ y;4י y;י־יטא; עט טיט ;?טאן ען : h i :;y; ;4ז•
i n אויײ טאבעז צל צי־*ל ־• 1יא
א פ*ן :y44 טאר־ S* 11*י ~ * טכײ א *: ״דכיו

כטע!״4 y׳y;
;דאן o ז4 ;y i4Ty־c א*ז ט, כאװואט ,*ל

yj“ H• הלבגית די סין pH קלא־ק׳ דעי 
^y:n• ודאן* c n  po -׳יאצמס8מארד 

ט א•? ױאס  די דו-־ר א-ױס;עק«גיע; דעדא̂י
cyp^ic ,אג* סויקמס דודך סארלויסדונגעז 

:r m אױןי yi,̂ .;וע־ האט זינמאז ױניא 
 מלנא־ סינף איבער ■ריזאן אין יעפאכט

y ראצעס9 פארד א כיס טען, iw w r i 
 שטזהענ־ איצטעל אץ ׳הא* p?» איבע-

 רעדעגדע אין *לאשסאים ־m אױיײ דיג
 דעי װען *!-ray ט־ויעײנען oy;y* פון

y*יyע  פאײײנד דורך לאט ־yc*c ־yהט̂־
jy;;n אײזי ;עלױע־ט פ־אװאקאצי^ס און 
 ויאס ױנ-אךי-־מ אגדערע ד• םיט איהס
 האם ׳א;נע^אגט ;yny; דעםאי*ט זײגאן

 םעז ענםריסטוגג. פרן אז״סג^ױחןרט זןר
 אסאיל װירעד האט ער דאס pnyiy; האט

K^ינערyעען ׳שרעקייכע די כט  ■ילאגע̂נ
 דער א־ז מאםענם טרױעריגען Dy;y* פון

iy3 טךשיכםע&ח H c^ n^ im און ױניאז 
 די דאס ׳צארן דים אננעיױזעז האט עי־

 •עדױה״׳מ־ זאגענאנטע די יוססרגיסטן,
ד ;אי* י  סוי־ איז איצמ געהעז pytr;yo י
cyi איױפצואווארםע; זוכענדינ ׳װע;ען 
!כיא-ד־ב^ברי ;ײעם א װגיאז דעד א־י״

 גזד ניט האט דנםאן סרעזידענט און
 אין ;לאם כסהוייםדנגען אתיכע מאכט

 ^סי־ די סוען דןס וױ ארײז, עיס1י ךעי
 סםײם־ ימדער .1״®ױיחייט׳ דער אין דעך

~o:v, כא־ ,איז געםאכם האם עד װאס 
 געהאם האם ער םאקםמן. אױןי ;רינדעס

i פון jnHfnn’v n זיך נײ n אסאלי־ 
;yמדיי־ די און סקענדזוגענםור סוילקעס ל 

i איז ױניאז m נעגעז כעדילןן n -אםא 
̂עבט ות^כע .ווסרחײס״ 1ייגע  •שוץ י
 װע־ װאס צירקולארען, די און ׳םעהד ;יט
18 pnהײנטעער דער פון ױסנעיא?ען 

lym - ױניסן innc ^וג  ״עדױהײמ̂י
iy םון ^ײבערײען י1 אויך pn *יל׳, i 

 האט iy און ״םרײדױים׳/ סאסתיססימתר
o געוױזעז, n םאריױמדונגען בײדענס

o jn ’tyn לאט דגפאן ;y r ry; פ*ט 
i  o n  jjtophc• ״iHJ^*r^pviy /ריג

vn יט; n yo א וױ h ,yo^yoriic בא־ 
yjyolni זוכט װ*ס ׳אפאדצ*א:ס-יוניאן 

 י^י^-טערגןןי; אוגזער »ו;םערצעיאכען
v וױ גיט אזוי ׳נאל iv ijh  ŷ H ,ױגיאנס 

 ןy•־שyהHב י־אזען זיך נ־ט ,וױיע װאס
ד סו; י  iy נאװעגונג. קאמוניסטי׳ש^• ד

 סון ער1טימי*י *i וױ אגגעױיזעז, האט
y^ynin ,דך האנען װאס יאחאיכ in’ 

 ־Hoyi ״yp^:״ לי pc ;yirvciHe לאזט
wmi םון iy i /יל% oin:H iya lyc^n 

y;y;^H m; פארנלעכערייט t  ;y;yאײ ־־ 
ch ־־־ iy זא;ט און גאניזאשיא; i 

oyiM; ניט אוםן ב^ום 1מעל װעט iy 
jyiyn oiyooyo ycsyTH pyiyn געױױ 

mim ?yc זײ פאראנטװארטליכקײט, צו 
yiyn* ^בא־ צו װאל סויסקלײבאז מוז 

 װאיים דאיטעז אדעי n — יאנגעז,
•yn אמאי מים ארנאדזאציעס בײדע אין

 אכ־ ניט זיץ, iy:nP ניט סערל זײ
 אטא־ וױי־דסטע די אױף אםילו י;1טענ
 יאטו־ ד• סון סארד־בײויים און קעס

;ישטען.
געצױ־ אױך יאס זיגטאן ^ט1»רעזי

 זשאי:ט1 םון אויפפערקזאםלײט די גען
 ־ysy מא:כע אס1 פאלט, oyi צו 1באאי

vqmv\ אין i n פינאנ״ שטיצען ײניאז 
 ״פײיהײט׳/ n װ• ביעט^ אזא ציעי״

y34,yn ציריק ניט זיך האי־ט i s*ch פון 
 ־yr:w גענען בולר־ב1ט^ר א אײסבלאזען

 װעלכע םענישצן, די םיהיעי ױניאן yי
 מא־ די םון רyםyרטרHD •i זײן דארפען

״ כען y״jmHC די נ :n םאיהאגדלונגען 
 דא איז װאו םאגופעקנדשוחןד. די טיט

 סכלח ער? פרעגט — די׳^אנסעקװענץ
 יעגע םון סארלױמז־ונגען די זייגעז :נפמך

iy;n;HDyi ײכ־ באאדטע ױניאז די געגען 
*xrv’izv* יי דאי-ן• טו טיג,  זי*ן ;ים '

 די דאס אזױ, האנײעז pn גלײכנילסינ
 װע־ באדיםיגט זאיען באהאמטע אזינע1

 ניט, םעסנערס רי אכער גיױבעץ ;רען
 ריכטיגע, זײנען םא־יױםתנגען יענע אז
n די און  wv'v באאכיטע םאדלױםדעםע 

 סאניפעס־ די מים פארהאנדיצן צו זײקרע
 ,טו באדיננונגעז myop3 ■םא־ טשורע•

 און פארלוימדעי יענע ניט זײ מאךען
 •שםי־ ניט נאר :יט בלעטיאך זײערע

 אופן, װעלכען 1א*רנע: אױוי צען
iyiyi:Ht בלעקםײל ע ג י ז א ד די 
 ארויסגעבקר זײערע אין ביעםלאך

 דאד איז עס !װערען פארדאדם ארפען1
 װיתר־ גרעסטע אס1 — עי זאנם —
 דאם אוםזין, גרעסטער דעד און ׳רלך8ש

yD:no ׳שטי־ זאיען ױניאן דער פון טײכעז 
 זייע־ און בלאקםיילער די 4םינאנציעי צעץ
n .ניט •לשום טאר אזעלכעס בלעטלאך 
 ניט מעהר װעט עס און pjnyn עריאזט1

װערעז! דער^אזעז
 װאס pyoH:ysyi צאוזי! גלױסע י1
 דדטאינס פון םיטינג ב*ים געװען זײגען

 זיגפאנ׳ס םון םאריויף אין ̂זאבעז נאאר^
y in געםאכט yco>oy דעסאנסט־ ס̂א 

 ער װאס ׳דעם צו צושםיסונג pc ראציעם
 עי״ האט ער װען און :נע?א:ט האט

 װעט אינםערניײשיאנאי די אז קלעהרט,
 װעם איז צוריקטרים קײן סאכען ניט

 םוץ וחגרעז צו פטור תאםז* א אנםיה.יען
iy i װי אזוי יליל/ ״עדױהײלפיאנאל 
 אמאי נעװאימן געהעמפט איז צס

אנת־ ארע י1 םע װערען צו יםור
י=

ן ן ן ן ל  סעטזןיםמנס רעם סיט ^י€יידק! א
 גןקיאגילז ר«נעז סײנעיס די הוייזןו־עסרײק, «ין

* ty rm vo o ;;י»< הזנמרו,r יעכירות, זײערע 
דוווגג »דיי  אוז *רכייטס׳׳בטונדעז זײ^רע יז8 »'ן

̂ױ רי ױ;י«ז. רער ne אנעדמנתנ jmt רי  סינ
 »מןױ ז,7דיד8*ל אזו• ניט זייגעז “נם*סזן1אײנ
 עםליכע r,e סםדײק א ה*נעו װי בעסער, »לץ

ipd vm o, נאנזזןז איז נע£אה- םון «װנ«כ א סים 
ip זײעימ ז1ארריר8 ווו :'o -ית* איבזגײמנס 

 א£״לד י־וזמז״ נאנמ׳כ דער *וול״נעז ניט ״י לעז
 װי כר״יכעז ױעם קוייעז אוי^ *רײז ד^ר וחןז

 םיאגע; גדויסע א נ«ך •בער ראס איז :איז
 נאר ואלעז די אז סנרא, א איו op נ*ו, מוור

 »יז •ינליקזס ד*ר חוססח. יתר סי« ••ו־דינעז
i די ׳»סת ;*וסרידעו ■ויצ jp m p מו ת  איהם ו

jpcohp ז ד«ד איז עי *בעד טײעיעי״ י  נע׳ ^
 »וז סליקצו איד״ם ז#ל «po אז ׳דעם •y ױאוינט
מז.  .frr*»nr אודוןי איז uros’B ג».ײערנ«ר צו

oy ;מר א איד& קאר װירעליו אי  מרזזןנלי
u ׳י1סרי»וס w n סאמז אס»ר נאד איהם מז 

 רי סםייסס- ױנ־ממד די סון !דעוידענם •»ר
ײגןז ײעלמנ ססתסא׳ ׳י»ו1»ײני ״ נים ו טי  ש

 .לילמ״• »תז?חו ססתםא dp ifs*m מאיידעז,
ם נאנמז ojn אין זעחו ותלזןן יײ  h מנמלמג
׳גתרי4®רב די נצנןז סיהרער די סח אוראס•

 *ײישעז סיחם־ז א דע־וײיל איז ,o;*»r op ײי
ט*י ז’אי ן נריכע;'אנד אוז ? דז סי סנן  אוז ױי
א סיי  אינלי״ינם לט'ב-א;דpור נײעל א איז נ

 op נ«דע;ם ױי נע־,• ווי-ס. ׳עט•־׳;* א אײזי.
pT i.* א**6נ־; דאזי;? די נע״עז איז r*הסלי• ־ 

r;po זיזי װ*מו סיסאײני jnpc'zm טעהד 
 ױאלט ;ריכ?;לא;ד jpv, ׳-pn» אײגנ^אא־־ט,

̂ז, אזו• גיפ ס*ס?:םאז נ?-י?ז ̂סיי  נים אוז רי
c n o n מו מזן א  ipr:po ■יון ®7וי ד*פ •ם !נ
ך  די אז נעדאנה, דעס *ו 1;זכ־?;נ פוז?ז ^דלי
̂מר א♦; כדיחסד, לזןןרמק  ;prJiro סיל»*ג?ז י׳־ע
o פיט כלזפרדא* איז אוסנעיומעז, ?•ינ?ז n 
ip־t:p צו וומצק r ז א א־סע־, אויר סלתסיז 
אוסזיסמ. •ידים נ?*תז

ו ר*ם אײד י  דער ױ• ללאר א״ײמעיןיזעז ז
 םאבע־ מאג?דינע הילפלאזמ א פאר םאג,.ױ«ס

ס־ איו .ליג די איז ד*כ רייקא » *  ו-תיכע ׳ני
 ײ^־מ״ינ דזןי סיסמל, ד*י זײן נארארסס of האם

ip סלחסח » fF3«to ו1 r^ n ״ װ  ודעי׳ סעללעי, ז
תז מ jn'?x3’o f״i זיי t~ דז® nFi .יינ m: 

v ^ fo. נלײד ד»ם םזסאליני r ’*FלFרם^,אז Fד 
mm נים j n  i n * m r• י*ג r t ,אי-״עזיסישקז 

ו ?ס דאם זי אוז י  *וז סאז nr 08irrF3 ניס ױ
DFn ל»Fא סוז אהי6נע ד• אז סל«ר, »יו ם 

•or« »♦« fiomenim>F *ז יוי ניײ•■

ר ־*pn אויןי םעיין• די *יז ר  *,זא ם-הםח כדי ן
ip-pM םארגאננענד״ס. דער םון זאזי א

 אוגוער אז איך, npt זFצײסרננ ד• פיז
ם א״םעד מ?י א  אויס א־י־ס o-.pn^-p זיןי ראט נ

סז די ױײל יסכ״,8«ו»סיא  איר-ם האם ס־*סה רזד
ײז ךאט np דאס נעמרענם,  *p: זpבpל נאנצעז ז

 גיסם זײם אייז םיז איז נו. סעות. א*ז יעבס
מז, r« אײזש לי אסו  אזוי נאזי >«יז -p װ«ס גי
ז ער ד«ס ׳ױ;נ ע ?נרערעו מ ײ:  ארז סי׳נוננןז ז

 ייזנעז ראננען נאנזעז א סיז בער«ײנו;נעזיא
־ םיז ז  ז7אױסדרײז זיזי װירט ?ייט, np-pn:F י

 1א* ענדערוננ סײנוננ־כ זיין װאס כאדויעי?;, דעם
 וײ־יד ײעלס עי־ אז װייזם, װאס אזא. pנ־אד
 pn:rn:pn סעהרססע די ױארלן אים ײןי

 ייעים״סיחטה לעמת די־ ה«ס ?pr;po p נ ג ו י
 ,זי אוז ,זpooיאדישי אטת׳ע ®אר נעסאכט ײתא
מז אין עי שוז אױסג^קורירם נאנ ײ  ם-יךלערינעז ז

כי־״חסזדענםוײאזס.

 פא־ פא־׳ז פא־־וסמ ־pn א*ז אינעריגענס
 ס*י:*:נם- נאטמ־ס־עס דױ־זי r:Knp< ?־פ־סטילתז

pn:r; ; :  א װא־יס נ־וי~;ר. זעהי ק>ין ניש ־
״ אזײ *py ו־אס «אכי£*םט. jn; .,ב מן jr 

הסד^טזז א ױע־עז כ״יזסה־אויסברוך  יאסס, סי
 כאײ?׳ ־*pn שא* D'npn? נ־ויסעך ל״ז ;יס אמ

J ju ײ»ס c:ynor דו iv::vm2 פײ-דעז א־יכמעז 
o'pv. חי םאר

^־ t״%n מיו jr י א םווי־ט איז ־ פזײ בז ז
 '**F א^ע דאו, •ו;הם מװארעז ה.־»בה איז

 no ::',rpnc:p npn םים סול iP3**i םרנגען
ײז איז ק»רו«*י*ו חספליכסם#י דזןר * ס ו ם ז

n p o t i m r o ייס״•■ njn mb נ מ נ ״ ifא
̂י»נזיש.rי סאסז די צו ביז דעטעקסיײ י9 םי

 ער װעז trc: עגםת פיר געהאט זיכעי װאלם
 אײו< איזם״ אבער Dpn .•■יענען זיר־ דערװײםט

 םp*גכדטtני עי װעלכער אויויי Dpi;־pr.־#:n זי־ן
 ®יז נארניט ער וױים נױםאניע, ז־־ז םיט ײד
opn נים, װייס םען ויאס ראס, און c»n סוט 
ױעד. :ים דאוי

—jr---
 צו עס קוםט :א־ נעייט, דא איז אי*ץ אי־ף

 'niripno אוגזער אין געי״ט לאכ o־־p.*• סיולס,
 ײי יאהרע*?, אוז יאהרעז r־*ir אויסנע־ונעז. ױי

M{ ;pno npn;, *̂*,\PO , nזאםpננrpארמ* FM* 
 ;אר o¥n און קיאס, א איו *ו סי׳•׳ צו ר?ז

 יסקג* 'n קרינעז אום טאנ. דאיבעז א פאי
 אוו ערײבע( אביס*ר א־־סצויע־נזו זיוי י־כק״יס
o איז יײלנעז p ip  op א pn:«M-רי װאס ׳ 
ס ;1ייכד ל״נדע־  l.npo סלורם אזקײכע mb אױי

עז זײ ײעז *ײ׳ יצםממזיני^ ״: / ז ײז אי

: א; ^po;MDpnpcפארנמקוםעו איז ויכוח <־ 
אציי צ־וי׳טעז  האמױ רוםיעען צוײיטעז א אוז מי

ס איז טיאצהי י־אכיאר. נאטעז מטי׳ז ניטם,  אװי
^ רײהע א מים pop*־ ־־pn א*ז ל ל טי  1אי *־

מ ל  קאםתיסםימפ די פארג^רארנמז ה*מ np ױז
 ה«ס ןןר .o״rMFO'MO^ זייער צ־ימיננש־דז־י״בעי•

p רי אז א־־גוסעכםירס, r 'o n !^•כאםוגיסס 
ip-pti tp;pp t* צ*יםו:;עז p h ביל־ סוז קװ*ל א 

in: , איז : י י ס מז ײ א־  1ה»בפ np3*’־Hp רי ר
opn צי מים :ויםינצז rרײכFץ אח סראגק ז  פי

"w r די ?DO,t*n־׳*ui«o«9 inwotnit pn3pn 
 איז OF אז ,onpco:pp3 opn r.vK האם
c«n ד, *.p r 'o i צ״םננג^יייבער inFt~tFJ*M 
jnp-M'r*»*B j'oo באטייאפגמו צו עהינ6אום 'n

opj«o־b־nF^ : ifw, קעז װי hifihi iri of 
tn m מאם ײ״־ז, m JFO FJ >F !•* חןך 

̂יוןר. nr>rr•■• רpד ,ymmm ffmnjFifo רו

lyiiojyarcypD yi, םיטינג דער האט 
 pc |yp:yoD’iH^8H מיט Dםyטורt׳•yג

צלטטימונג.
 אונזער וױ ױניאן, קילאוקמאכער ״די
 ד האט — אינםערנײשיאנאיל נא:צע

y זײז פון ״טלרס צום זycאויסנערו iy i — 
̂ײ זyoipy:iyc'H איז ̂צרי  און צרות א

 און פאריויםד־ונגעז אלע אנשיקענישען,
 שםאר־ אלץ נעװארען איז און ביבולים,

?iy און iy:'DDyo ! ער פרעגט — אכער 
 ק־yסובי טונקע^ע ysH די וײנ^ װאו י-

 די אונטערגענוטען זיך lycnn װאס טען,
 איהר לטטערען צו i lyDoyPHC צו ױניאז

צוברעכען, צו איהר }ארבײט רyד אין
 זעל־ די און ! >' םארשטעיט אדער אםען
 אױך װעלען — ער זאנט — טפלה ביגע

 דער םון דעטאגאגען ״?ינקע״ די ראבעז
 זײ ייג׳/ ״עדױקײיטיאנאל זאנעגאנטער

 אײגענעם זײער אונטער פאיען װעלען
 נידערטרעכטיגע רי און לינענס, פון בארנ

 ’ װאס ׳בוילים4מארד־בי אין פארלױמדונגען
 ױניאן, אונזער געגען פארישפרײטען זײ
 װעלכע ױגיאנס, אנדעיע ע4אי געגעץ װי

̂ען  דעמאגאגישע זײערע יטטיצען גיט װיי
 אינטערנײיטיאנאיל די !אװאנטױרעס

 ץ! ביז צוריק־טריט, קײן כיאכען ניט װעט
טאס־ די װעדען ארונטערנעריסען װעט

?pc v די ̂vs אװאנ־ און דעטאגאגעז 
 ס^רעטערט זיך האבען װאס טוריסטעז,

 ״עדיױ אן פון פאליטען:אטען דעם אוגטער
ג״.,4י קײישיאנאל

ל א אנ ש ע רנ ע ט נ אר אי ד ענ אל ק

סקולמאן. ה. פון

צוריק יאהר 12 םיט װאך הײנטיגע

 ל^אוהסאנער njpr'io דרייסינ אוז ם־גר
 יארקעד נױ npn װאס ■יהניק א צו קוםעז

ם, nבאאר דזמא־נם ^י  ■־אםיס דער אראגז
 nםויזענ ’,nn םון ;אהענם באטרעםט ױעיכער
 קײװ־־אג* די צו אװעי^עשיקט װעיט ד*<ער

• • •סםרײקער. דער
 נראטויי־ מאיאנטא סיז ייאייסאכער די

nn םיט זיד opn איבער האבעז זײ װאם זינ 
 ססרײק npn םעלעים״. j*nnoj״ 1׳םירם דער
 םירםע ,n אוז צײט יאננע א אננעמא־׳טעז ר.אם
 איהר םארקויםעז צו נעצװאוננעז נעװעז איז

 האם װעלכע םירםע, אגדער אן צו םעהט«רי
ױניאז. רpד םים געסעםעיט נײיך

• • •
 רא־ םירםע דער בײ סםרײק Dpn צורינ

r ניט י,א. אוז זןנװאסער n * t ? n ארויס גאף 
וױנםסעװסקי, ם. נענעז אז

.25 לאקאל םוז סעקרעםער דער איז ווזיכער
• • •

»• האיט בארד M’oipptpp דז׳צענעראל די
 קליװלאנד. אין זיצוננ יאהרליכע םערטעל א

mv’׳ipp בא װיכטינ? םילע דיrליםp װערט 
 •אוער״ םול״ םים יןאםיטע א ערװ?הלם אויןי

tPOJj^nKc opn ip jpm סטרײש דזמ?נ?ראל 
ױ איז טײלארס לײריס «n פזז  V יאר^ נ

 ר.?יםעז צו אינמעם8» אויך װערט כאםיט?
 צו ױניאן םאכער דרעס אח װײםט 25 לאקאל

 נענ?־ א םאר אניטירעז אוז ױןי ארנאניזיר?ז
סטרײח. ראל

 םענ־ םוז נעהאלםעז הוייט־עטעלעז די זpרpװ
 אוםצײטינ. גאנץ ■*ליטי׳ש זײנע? װעלכע ,tpe׳

 ניט נאןי דערוױיל טראצקי ה«ם ט?נה npn אוייף
נעענםם?רם.

djpmko  op כינא איז אםילו דאד! זיד 
n ד?ר אײנגעםיהרם װע־ם p rn M D rw *אר 

 די םוז םארםי^ערונג א mk בײטס־םאנ,
 on*n רטpװ אויןי .npnj?' םאר ארבייםס׳ןוטונ^

 א םוננאט׳ יעדעז רוה םענ צװײ אײננעםיהרס
 כינא׳ איז נײ נאנץ װירקליך איז װווס זאד.
 דרײ אוז ׳npo״onK op]popKMnp ipnp« םאר
jpo י רוהpדpםאר םאנאם ז rp»nB אוז npnj’p. 

 רעװא־ P'noK אז דאס איז כינא סאר כנאםנות,
איז כאם׳ש ׳ױצי? ײ Fםילr א?א ?

 דאס זיננעז אין *לץ נ^ך האלם ױאגקאדע
^ ז?לכ? ד  בא־ ניט opm nלאנrדײם אויב אז רי

n ,tppmrtיהרם np װאס רוהר. םוז נים «יו 
f איהם סוינעו if i jm אויס׳ז נאראנםיעס אועהנצ 
 דײם׳ט־ װי אוז.אזױ רוהר. האם np tH ׳«»«יר

 םראנקרייר, בלײבם באצאהלעז, נים ifp יאנד
 איז ער, זאנט דאס׳ אוו רוהר. אין מv חײסט

 םראנ• ע צ נ א נ דאס נאר יאליסי, זייו ניט
f t ' p if איז איחם סיט איז םאלק tprt*n opn 
̂צזלוס  דעםםװענעז no ניט. op אױ גלויב נא

tFJ^t נ»ד Hi ז י  אײדעל• נענונ םראנסרײו י
f i jf o jf i ,סננ^ייז ifhpt p^pn נידער־ די אייז 

ip j'tm  ijn  n• »"prDOFio נF•װאלכדH.ליסי 
i איו אי*ט tFJ^r זײ אםח׳ f i ,אוו םינאריםעם 
ip'»r אויזי ײיר^ננ ipooojptp ijn םײנוננ 

 ז?הר אויס o.ip? op װי ,t*M •ראנהרייצ איז
i א f ih  .pomw, ראם איז באסאנם, וזי wna* 

m ■  pr*»n» ו יײפט נאנץ סםוגל* ipnpniF 
w «t .זײו םים •ואנײרא נױיגמממ jn i ' ip i

ען א־ניע- »רן®ױלעז פון כריף עי עצי B3yi:vioyniip כו

סײער. י־וד

---------^
12.

סיטועציע. איצטיגע די
 עחישנות׳דיגען און אנגעןל א נאך

 וילען2 אין אונז בײ ענדייך האט קאסו*
 אפע־ די טיוכה־רוד^י דעם איבערכענוביען

רעאקצי^ שװארצע נע
 ;י־צט איהר זיך ס׳האט װאס ׳דאס

 nyjycH אין געוױנען צו אײנגעגעבען
 סײם צום jySinn די בעת לאםף םרײען

 הינטער־ א אויף דערגרײכט איצט זי האט
 רײכען פון םאדראט □yi דאנק א װעג,

 װעי־• פארמײ, וױטאס׳עס םון פױערטום
 רדיגעןyפריה פון איג^־יסען זיך האט כע

 צו אנגעהויבען אםען און ביאק ״לינקען״
רעאקציע. דער טיט געהן

 אין פאכריקאנטעז ®ויערים, רײכע די
̂אק נײעם א ג^לאסען האבען פריצים  בי

 פון הױט די ״טינדען צו געכיײגזאם כדי
איבײטער. און קאנסוסענט עז1טאדטי״1•’

געזיכס. לאט רעאקציע אפענע די —
 פױלי׳טע; םון ״שײן דער אװעק ס׳איז
 ״ליבערא־ איז ״דעמ^וקראטיזם״ פכעװדא

 בײ געהאי*טעז זיך האם יועלכער ליזם׳/
 פעלדמאר׳טאל פון פאייע און יעװערד דער

פיי׳סודסקי.
פרױע־• די אױך לאט אבער פאקטי״ט

 ‘Vi זיפ רעגירוננ ״דינקע״ כלוםריטט דינע
̂רסקי :עראל  טיה*נ א דולכגעפיהרט •טיה
 באזוג־ א טיט ארבײט. יטװארצע ביסעל

 ספעציאליזירט ריז ד האט אכזרױת דער
̂ען םון iy3H,D,rn איז  טױ־ פאי די פויי

 פאנײליעס אידײשע אוטנלי?איכע זענד
 געװארט האבען װעאכע רוםיאגד, םיץ

 וױזע א באקוכיען צר רײהע זײער אויח
 די האכען איז יואנסול אמעייקאכער פון

 זײעיע צו אליבערצוםאהרען מעגליכקײט
אםעריהא. אין פאמיליעס

 ?דסאדסקי פר^ער־םיניסטער דער
 איהם פ׳זאל געהאט םורא ׳טטאריז האט

 איד^־םרײנדליכ־ איז זײז חושד ני׳טט
 איז מלוכה־פאז פױלישען א פאר קײם.
גליס. יyסטyגר דער דאס  ער האט א̂ו
 די pd אפנענ־ענעצט כסדר טאקע זיך

yi'H; און :jnyry דא־ זײ מעהר װאם 
קוטיטען.

 נישמ האבעז ארכײםער די אויך אבער
 דימיסיע די באדויערעז צו װאם נעהאט

 ועפרעסיעס די ״שיסארסהי. נעראלyג םון
 האבען ארבײטער־אינסטיטוציעס די אויף
 םאר־ נילזם אבסאלוט צײט זײן פאר זיך
 םארמאכט װײטער ס׳זײנען רט.yנyקל

 yלyנHםעסיHפר רײהע yגאנצ א געווארעז
 םון פאראײנעז די ב. צ. ןױ םאדאײנען,

 לאל״ךארביײ און לעדער בוײארבײט^
 זײערע װ. ז. א. הויז־דינערשאםט ׳טעי

 פאר געװארעז רעהװיזירם זײנען לאהאאעץ
 פריװאםע ער1א צװעסען פאליצײאייטע

װאוינונגען.
 םון האבעז iycn צרות גרעסטע י1
 געהאט רענירונג ״לינקער״ רyדאזינ דער

 מיט ארבײטער. y^TK די הןyאויסצול}ט
 ני^ט איננאנצעז ׳שויז זיד מען האט ?ײ

צער^ונירט.
 עמאנםטראציעס1 אלגעמײנע י1 בײ

 תנמאנסטראציע- די זײנען מאי iyol פון
א מיט ארבײטער אידי^ע די םון צונעז 0

ײז םיט  אבער איצם. מעכטינ ויין מענ ■אליסי, ז
 װעם סןןי־נעז npn װ*ס סאראויסזאנעז, קעז װער

? ברעננען

 װענעז tnr םעז טnרע n־.F^׳*,,n איז ,אוז
pn^ אז n’ דער םוז מענ tFDDpnoo33־n»jpn 

 tpt* נאנץ אויך onpn מעז ;נעצעהלטע זײנעז
 םיליטאריסםימע א םוז אוז בירנער־קרינ, א םון

 ק?נ?ז װעם דאס אזוי װי אבער, דיתסאסור.
̂ערעז,  ױיט־ opn םוז לאנע די כעסערעז, צום ע

םארישט?הז. צו מװער זעהר איז םאיק׳ ישקז

 י.וסט ױניאז װארקערס םײן יונײםעד די
 באל־ m נעזpנ ארם'קי?ז pn״n א םיט ארויס

p r ’DO'MPr קאםוניסםימע אוז »pnjK«iKn װאס 
 םוז דערוױיל, אםעריקא; איז onT'cp::F װערם

nK ipornp opn,קעז טיקעל tpo די בלויז זעהז 
» סאר באװײז?ו די אנקלאנען.  איז ס?היעז ז

m :u i. ,םאיט מײנם, םיר װי אויד npn 
ער ב ריי ש ^׳ ^יז  np װי ,npרצKװp לpם”ם opn א

 ׳אוז .,i^n.npDpj אזוי o’jngj איז np איז.
 סאװעם־ רוסימע די אז אסת. איז עם אויב

nnpn» צו האם npn םאר־ םוז נ?י?נ?נהײס 
^tP?MP איאהרינ?ז  א צונ?מיקם P"nDO־npr־

 אלאר,n טויז?נם צעהז אוז Dnpn3i.n אוז םיליאז
 אם?־ װײל ?,prpnj npnp» ngy א װירקליזי איז

 נוננp*נאװnpבײטnא npיקאנnpאם די אוז ריקא
 קאסוניסםייש, וױינינ אזוי ■ונקט איז נאנצע אלם
 װאײ ם״ז npo"3V די צוריק. nnn' 5 םים װי

onpp א באנ?רע ױניאז npnnpB iponna םים 
D ipnאpnםpםוז נמליכוננ ? ז  זײ ארסײןר?ז. די
(3^« זpהעים n*j װעלעז 'tpripo p, ?הא• װ?יכ 

”npאB קאםוניזם דעם oogopa בעז t n ראפצ־• 
o׳p, ^סא סצו  עסל*מ נ»י רוסלאנד mb אוי

/ דאלאר

y^y'vyioצױ אין באםאײ^ אכזרױת ר 
 פא־ די לאט ^ארז אין געװאיען. טייבען

 אי־ די iy;Hsi״yj כערדערי־*; אלײן ,,ליצ
 טאסצגװײז זײ און ארבײטער ד״שע

 האכצן זיי װ״י דיערפאר, גאל א־עסטירט,
 דעסאגסטראציאנס־צוג. אין געסרגען דך
 צו״עטי־ דער כייט ז״, האכצן װאר׳עצ אין

iy פון טוננ i ,־,צ די ;ע״״יי׳אגען פאי־יצײ 
הולינאנעס. וױלע

איבער־ ארבײטעי־ם־עסע, די אויך
 םריהער־ דעי פון איז אידיישצ, די הויפט
 איפן יטארםכטען אױפ׳ן רעגידונג ריגער

.lyiHiiy; באקעביפט
y געײארען, פארטאכט כ׳איז :''K 

 צייטוג־ כצי4טע;י די צװ״טער, דעי־ :אך
 די׳׳ — ארבײטער י״שע1אי די פון ;ען

 די צ״ט׳/ נייע ״די און םאלקסצײטונג״
 געווא־ איבערגעגצבען זײנען רעדאקטארען

געיינט. 5צו רען
 אידישע די װאס קלאפ, גרעסטעד דעל

 םרי־ דער םון באקיטען האבען ארב״טער
 ביי־ איז רעגיױננ, נקער״ל,״ הערדיגער

 ארבײטעי דעד פון פארםאנען דאס פפק
 איה־ מיט קינדער״ ״אונזערע ;עזעייטאפט

קיגדער־הײמען. און ״צולען 20 העכער רע
i סיז ליקװידאציצ די n נעזעליעאפט 

 ״לינסע״ די נאך האט קינדער״ ״אונזערע
 באיצלא־ שיקארסיק :ענעראל םון דענירוננ

 ם׳האט י. ה. פעברואל אנהויב אין פען
 פאי fyosHiy: אױס, ס׳וױיזט וױ אבצי,

 ארױס־ דעם מיט 4שנעי אזוי □yiipnc :יט
iy אין צוטרעםען i .םען עפענטליכקײט 

 א פאר qivdv'Wi םארט דאך זיך י.אט
 אין רעגירונג. ״לינקער״ ׳ער-4״ליבעיאי

y i;y צוםעלי; םארװאלטוננ די איז מערץ 
 האט לyאםיצ• נעװאדען. געװאר דצרםיז

 מיםען א-ן iyi>Hoy: איצט איהם טען
אפייל.
 נלײך האבען רyיט,ארב ישע1אי די

 אפנסאצט און םארשמאנען נעהערי־נ װי
yi□ וועלען זײ װאס פארלוסם, גרױסען 

 נע־ ארכײטער די םארמאכעז םיז האבעז
קינדער׳/ רעyאונז׳׳ זעל־שאפט

 גע• ניט האט נעזעלשאםם דאזינע י1
 אדבײטער אן גלאט םיז y^Ki י1 שפילט
 סך. א פון yj''K אינסטיטוציע, קולטור

ס נײז. א ז ד י ז א ע י ו ע  י i נ
^ ^ ^y 5 , ט ם א ש ל ע ז ע  ג

ו עyו כ  דאס געכלאכט האט ל
ע ש י ד י  y ש י ט א ר ק א מ ע ד א

ן ע ז ע װ ־ ל ו ר ע  ־ ט נ ע ם y א םא
אין ס ע ) ע ז ע ן נ ע כ ס ם  פ

a ש י ט י ל א y ל ב א ר פ ן y זי . ם 
 ־iy:y אױסגעהאלטענעם, איהר םים האט

jyna *נעצוואונגעז טעטיגקײט און קאםו 
 yלל^אפטליכyגעז yאי^יש און פוילימע די

 דער מיט פאראינטערעסירען זיך מײנונג
 שול־ אידישען םיז Yivuo'm םון yםראנ

fytyii װענען ערנסט און cyi טראכםy.ז 
 פראק־ א אויף איז שול־םראנע ye״i^ י1

 ארגא• און גרינדעז דורך אופן, םילצען
iy םאר שולז, ניזירען i ברײטyר yםyט־: 

 שארוי געװארען אװעלנ^טטעלט ליכקײט
בולט. און

ŷאירי די r האבעז ארבײטער naya־
5r yiy מיט רוערעז זיך בירט ''tטyנדינy 

 זייײנעז לאנד גאנצען איז :קאמםס־םיטלען
 רײהע נאנ^ א געװארען ארגאניזירט

Bראטy.ם׳האט סט-םארזא״מלונגעז $vu־ 
^ן  פראטעסט־ר^לוציעס. yono א נו

 געװארען אריינגעטראגעז זײנען סײם איז
 איז אינטערפעלאציע אן רענירוננ דער צו
 ם׳האט פיאגע. דער רועגעז אנםראנע אן

 םאריטײדענע די צו דעלעגאציעס נעיטיקט
iyiHDD'ro אוץ :«y iy i הויך־גyשטyלטy 

פערזענליכקײטעז.
 ס׳זײנען אז געפיהלט, אבער lyan.i yאל

V די דאס האםענוננען קנאפע פאראז "i, 
 וועאכע רעגירונג, yציאנערpנע-רעאyDא

 זyאם5לyנ װיטאס׳ן דורך דערװײל איז
^ די צו זיך זאל געװארען, די  ̂םרילען אי

 '־iiy.i'iD די װי ליבעראלער םארהאלטען
n לינ?ע כלומרלזם נע ')y i:  נענע* םיז :

 אנ״&םרעגוננ נרויסע די י?ארסחי.6ל ראל
 נישט נאר האט ארבײםער אידי׳טע די םון

 ״אונזערע פט8לשyזyנ די אזז נעהאלפעז
 די נעװאחןן. םארםאכט איז ?ינדעד״

iyo האט רענירונג :ײע ''ii די געשפונען 
 זyהויבyאנג ס׳האט װאס םעדים, זעלבע

ינ^1םריהער די
 וױיטער. איז אזוי שװארץ, נעוחזן

 סיניסםא־ י1 נעענדערט זיך ס׳האבעז
pn, האב װײטער זײyנעטוילפם ז yiy 'n 

 אין מימארבײםער. און באאםטע נאוזמגטע
 נימט זיך באםערקט לזגבען פאליטישעז

 רעאק־ y'non די ערוננ.1ענ אנחןר סײז
 באװיזען. ני״שט פ:ים 1איה נאך האם ציע
 נענונ נישם נאך זיך זי פיהלם דעם צו

םעסמ.
װע־ זיך ס׳האנדע^ט וואו אבער, ארט1 ׳

 צאלעז װענעץ קעשענע, אײגזמע די נען י
yiyoyi3 ,םאכען נלאט אדער שסייערעז 

oyBy רעכענװג אוים׳ן געשעסם נוט א 
i םיז n אין זאך די שויז איז — םלוכה 

n גאנצעז n j n. םעז האז םאיעז די איז 
ן װארמען. נישט ^י

 ודם־כלp זיך האט רענירוננ נײע די
 ל?אנאםי*י איחר םאדװיד?ריכען גענוטען

ראנראם.8 שצן
 פאב- און ־יצים8 •ויערים, רײכע די

 י1 געבײדעט האבען וועלפע ׳רי?א:ט*;ן
 איהר יאנק א האכען, רעגירוגג, איצטיגע

 ארױס־ װײז31טאסז אגגעהױבען מיטהילף,
 אויס־ !,,P פראתקטען זײצרע צ־םיהדען

 יגע~יענירמג1םרילער די ניי א״ב יאנד.
 ‘Vi ערשטען פון פלאדו?טצן די מען האט

 אין ארױסםיהרען גצ?אנט :ישט ברויך
 יזיך טען האט טאסשטאב, ברײטען אזא

 T אײגע:ע אנ׳ שוין מ׳האט װען איצט,
 איננאג־ בענרסען געביס □yi אויף ׳גירוננ

הענד. y''iD צען
 שטעלט םרעסע טעיויי*י8 ראדי?אלע רי

 מי־ נאנצעי דער אז פעסט, לא?וכיענטאל
 םאיראט וױטאס׳עס און קריזיס גיסטארען

 נישט ענטשטאנען איז phsc רינקצן צום
 י־־ינצײ פיאגראםען, צוייב וחלילה חס
yאג אדצר פעז iy i זא- צ:ליכע אזעלכע 
כעז•

 די בײ ysn א :־פילט’ יאס נישט
 ס׳האט רעדעי״םיהרעל. פוילישע איצטיגע

 דער : חזרים װעגען געהאנדעייט ;אר זיך
 םארטײ, פויערים גױיסער רער םון יידער

 םח ארויסםיהרעז געװאי*ט האט װיטאס,
 חזרי̂נ סויזענד 20 טשעכיען !,,p פױיעז

 גיט דאס האט פרעמיער פריהערדיגער דער
 ״פױערינדקעניל/ דער האט עײויבט.
■רע־ ײערעז צו אלײז באשיאכצן װיטאס,

.iy*□
 קײן יטוין זײנען חזדים םויזענד 20 ד*

 ׳אװע?נצםאהרעץ 1זיכע מסתסא ט״טעכיען
 אויך שייז האבען צוקער־םאברײיאנםען די

 צעגדלי־ אױסלאנד ?ײן טsעpפעyאריבערג
 האכען זעיבע דאס צו?ער. װאגאנעז נער

״ סוחרים. תבואה רי געכיאכט
 עקס־ י1 נאקומעז אלעםמז דעם םאל

 װאלױ־ םעסטע ישע1אױסלענ םאיטערעז
 מא־ איז םארקעז, ym>nB ?ײן ט8ניל ׳םע
נ/ףצעםטען. נאלדענע דעם בײ כען

 אי- ביסעל דאס װערט אבער ערםאר1
 י1 װאס ׳והםען1פרא כערגעכליבענע

 ארויסצוםיהרצז, ניט באװײזען סוחרים
 ארבײםער, דעם םאר טײער. שרעקליך

 אוץ באאםטער האנדעלס-אנג/ךשםעלטעל;
 צױ םלײש, װערט מענשען אריםעז גלאט
iyp געגעניטטאנד, א ברויט זאגאר און 
 yהויכ די צוליב אונמענליך, איז װאס

הויםען. צו פרײזען,
 םון רעכענוננ אױם׳ן ׳ןyנעשעפט גוטע

 מאכען םאל?ס*מאסעז און ארבעםער י1
 צאהלצן יא. פיהרער מלוכה איצטיגע רי

y iv o m i ניט. אבער זײ װילען שםײערען 
 אנ־ כיאכען דארםעז דאס אז האלטעץ, זײ

 י1 אויסנוצעז נאר איז זאך זײער דערע.
v צו DyBy איהר ניט iyan םלוכה i v i.\

y םון אײנעם איז rn y rr iB  yj''D 
i אז אנגעוױזען, שוין איך האב בריױ n 

 פוי־ די םון צושטאנד ?אטאסטראםאלער
 ׳רםוזm רעזולטאט א איז םינאנסען לישע
 גוטס־באזיצער *ה ערד־ yD''i י1 װאס

שטײערען. קײז צאהלען ניט ײיילעז
 העכער לאגד. אנ׳אנראר איז פוילעז

 זײנען אײנוואוינער איהרע םיז העלםט א
D^Bytrio יפראדו?ציע אניאר דער אין 

iy איז װעלכע i הויפט yגאנ־ פון לעמע:ט 
 מלוכה די רײכטום. נאציאנאלען צען

 איהר שעפעז דעם פון דעריבער דארױ
הכנסה. הױפט

^y און פריצים די אבער װילען n 
D'ly'is יצטײערעז. קײז צאהלעז נישט 

i פיז הכנסה י^זרליכע נאגצע י1 iy״ 
 ?אסםעץ די ניט דעקט 1לאנ איז שטײער

 yאל .מלוכה־אויסנאבעז. טאג אײז פיז
iy\~ אוים׳ז tiny; זyשטײער .iV 2V פון 

 דער בירנער. שםאדטישען אײנפאב^
 איז (דאם ערד מארנ אײז םיז שטײער
 העקטאר) האלבעד א װי מעהר עטװאס

 דער ^4סיצאי װי רyוױנצינ מאל 5 איז
 רענידוננ־א?־ קאנסאמענט רyשטאדטיש

צו?ער. םונט א םון ציז
 גיט רענירוננ די װאס וױיטער, דאס

 אריכמג די םון ארויסצו?װ^טען אײן זיך
 םאיל pp אױף רyאב קאן פאל?ס־מאםעז

 םון אויסנאבעז ?אלאסאלע די ניט.דעקעז
iy i ע מלוכה, פוילישער ^  נאך האלמ װ

 דער אדמײ. נרויסע נאנץ א אויס oyi צו
 טאנ פון דעריבער װאקסט םלוכה־דעפיציט

םאג. צו
 שויז דערגרײכט מאמענט זyאיצטיג אין

 אכד קאלאסאלע צו פלוכודדעפיציט דער
 פראק־ דער װעלכע ציםמרן, טראנאמישע

 אוסשטאנד ניט גאר שויז איז מוח טישצר
 ממילא אונטערשײדעץ. איז באגרײםעז צו

 ס׳װאססט מארק. פױלישער דער םאלט
 אין כאאס א הטyס׳ענטשט יהרות. דער
 האנ־ און פאבריקאציע פראדו?ציע, דער
דעל.

 פינאנס־םעיסטער פריהערדיגער דער
 און קאנסערװאטאל א אלײז גראבסקי,

 פאױמי־ 2 די םון איינעי* ̂רyקציאנHרע
 רעגירוננ, שיהארסקי׳ם םרן * ניסטארען

iy װעיכע :"t 
 נײעם טאס׳עם

).14 זײס ױיןי(אלוס
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סעי^עסגער,

 באאדד חשױנט דלאוקםאכער
 די מרדאמט נאסמאן «ן

 בלבולים ױ פאו־ פרײודיט״
אינטערנעשאנאל. אונזער אױח

ן (׳•לוס ו .)1 זיי# ו

 זאא ,פרײחײנו״ די געזעהן, ניט נאך ליר
 דאס וױיל ?»ײנם עס וױ געטאן. חאבען עס

 אײנדרוק םאל^ער דער אס1 נלעטעיל,
בלײבען. זאל

 דעם װעגעז זארגען סך קײן ״אבער
 גע- םימםײנס װארים נים. םען דארוי
 אין דא האבען ?״ ״ילעקע* וױםייל זאנט,

!גאנצעז אין גאר באסטאז
 האט ױניאן די װאס םאסםיטיגג ״דער

 אין ערםאילג אן געװען איז אײנבארוםען
 ברודער רעדנער, בײדע הינזיכטען. אלע

 גע- האבעז חעיער, כרודער און םײגבערג
 װענען רעדעס, אינטערעםאנטע האיםען

 און קלאוק דער אין לאנע איצטיגער רער
זײ לאנד. איבערין אינדוסםריע סוט

 ^ןאנאסיאוע די אויזי אננעוױזען האכעז
̂ו י״חנן dv װעילכע םון אורזאכעז,  רyDאי

 טלאוק אמ די אין קלאוקסכער איע כמעט
jn און אמעריקא םון טארקעםס y w.

#אגגעװיזען אױן־ האבען רעדנער ״די
 יןילאױד די ביי וױיט יעיעכטע די אזוי וױ

 מאנכ^ םון אויסנעגוצט װערט מאכער
 #ױגיאן דער אױסער און אין עיעמענטען

 מיט* די םון מוחות די םארגיםטעץ צו
 אר״גווױ און םיהרער די געגען גלידער

 דער םון רייהען די אין כאאס כרענגען
 די װי אנגעוױזען, האכמן זײ ױניאן.
 אוגטער םאררוקט זיו האכען װאס לייטע

 אן םון גאסען חױך-קילינגענדעען דעם
 סאייטאי מיאגען ליל/ ״עדױקיי׳ןןאנאל

 די םון צדמטאנד טרויעריגען □jn םון
 אר״ די אױף רייצען די און ארבײטער

 געגען נאר באסעס, די בענען נים בײטער
ױניאן. דמר םון םיהרער די

 אונטער- איז סטייטסענט דער ״אט
 םרעםדע, עטליכע םון געװארעז בראכעז

 טיאוקמאכער דער פון מיטנלירער חײן גיט
 נעװא־ ארײננעלאזען זײנען װאס ױניאן

 העםליכקײט. אױס מיטינג דעם צו רעז
װאם אטוז דעם געגליכעז ניט האבען זײ

 די און ארױםנ^זאגט, חאנ^ן חןתןר די
j אונתכ^ן וץװאילט חאנען j ’D ^ o n 

 ^טא-יו ןײסנן חאל אין קיאוקסאכ^ד די
 ^ר1טיאוג ד^ר פון נוװאר^ן אױפנערעגט

 און •אר^ױנען דאזיגע די םון חאגד^ומ
 פון ארױסװאדם^ן נעװאלט וע האט סען

 ריטיננ, פון ^ערטאן דער אכע• זאי.1
 אפעייירט האכען רעמער, ,ד וױ נוט אוױ
 די זאי־ רען ׳עױס אױפנעיענטען וװס

ועז. לאזען יײטע ̂ד
אװטע-נר^ינ;, די אכטעגד-נ ^דט

 ער״ גרױסער א נעװען טיטיגג דער אא
 םארלאזען האבען טיטגלידער די און םאיג
 אלע כאק^טםען עגט^אסען האל דעס

 T? ?אי*ען די װאו ׳ױניאן דער סון םײנד
 אױסער אדער ױניאן דער אין געםיגען, ניט
ױניאן. דעי

o ׳אװענט ״דאגעריעטאנ y i טען*} 
 געװארען אפגעחאלטען איז #סעפטעמכער

 רו״^אינט קיאוקמאכער דעם םון מיטיגנ א
 אויםנע- אי? כײטינג דעם אױןי באארד.

 די געמײן וױ פראגע די געװארען גומען
 םאר״עפייי־* ״םרײהײט״ זײער און יינקע

נע־ םארי*ױדדו;נען און םאייןזט״טען ג^ן

m ^ ת^אני און אינטו
אווד איז טיטיגנ Ojn אױן״ גאאטטע

 pit חוזאלוווי^ א געחאי^ ;ור^ן
 פאו ו^ןרט ״םד״דן״ט׳' די כער
 אזיןי אןואה^ט ג*ס״ג* איהד^ פאר

iytjiN .די אינט^ומ^פאלאי jfr^yr 
 ty* םוי״ען אױס אוץ־ דרײוט רעזאלו^ע

y *וס טרױען rHגy^רא tvbipyipy 
̂.N^sry^yDJ^ רyד פון נאארד

n״כאיאחט yסDײy ?ד דאס )איyר 
D; װאס ^יינקער״ אײדאײג^גער rty 

 איײן האט נאארד דדאאיגט דעם אין זיך
 א fyonyj3«y זאי* |yo דאס םארג^עלאגען,

 ^םרײ־ nyi געגען יעyזאױyסט־רy•ראט
'די או *יעט, דאס הײט״. 'vv'tv וױ^דון 

ip םון אטאחעס i חאנ^ ״טרײהײט״ 
 װיריוונ^ yDiyp^o א פונחט נעהאט
Wרy?״ אױף אםײו n n  y ;y r^  y,] 
 די |yn צוריין חד׳^ם עטייכע מיט כי״ױז

 וז>י(י, גאך אפ^ייט האט ״פרײהײט״
iytfy האט i iy i נא- כאארד דו׳וואיגט 

rלאסyז y r o r  ivדאי*ר♦ 25 מיט איהר ן 
p אזעלכעס dyii כאארד דזי^אינט דער ir 

טאן׳/ ניט דעהר ;עוױס
כאאבמכטער, *

תכתנו םונה לשנה
 צום נליהװאונש און גתס הארציבקן א

אױעו אלע צו יאהר נײעם
דײטש דזשאזעח דייטש, אדאלח

כואדמרס. דײסמ פירםא פױתיסשור דער פון
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 ל#ד,אל פװ טומער-מאכער ד
c m כרעכען eh א

Iױד#ן-מיטינג.

U וײגי ®ון (׳•*וס

 יע־ אז דעש יועגען ;״עעןעד ד■ *ין
 ש#נ א אין א״כײטעד דיע #*c ןרייו

 :ױדאז רו\י פין װערען כא-עטיטט ז*י*
, nו y w ינע• יעוױויע* #Vs *ײניאן 

yy^y- מין inyt, עס צי y: jymin* 
c# jy;yn* ;ענז-עדוגגען ;y-y*,i &*נט

 ;״עאנ-ט״עעדרײטע טין נייטיגג^ &ע
tyjyti 2 צו טאסריטי;;ען*iy:yp י,- 

 ו/'־• ®אדערונגען, ר*ט *רנייטע־
mכ  y\ זא*ײ ^ ט ש ס ױ  דא די צו אד

oiy*iin5Py®u, װע;ען און ojr, אז 
y r*  א זײן זאי פוןודערומען די שין '

^ יײכא־ ױ  jyfiTDO*־:'• אן ריט נ
ם*גד.
vi* :גע־ א״יגגערופען איז נ״טינ 
 ;,דעימאגט די בא״עורעכען וv װ*יען

 פרי״ א םון oif>tr«i3 א לױט ®דאנ*ן,
ןו•r דעם סין נ״^ער־ריטיג; חערד-גען

gp/»
 אײגגע״א־׳ אױך איז כױטיננ פyד צי

jp i דנכיא/ ט#ידס כױדער גערייאײען 
 איגטער- nyw* םון ודעזיחננט דעי
״ )i w r* דעש כײ געז^י׳ט האט ער 

 פא־ראנײו;- די םון באדיכטען סיטינ;
m עצט^ש די:ען װאס* ;*y;jioy3; 

 סאב״טאנופעח־ די ױניאן, דער צוױש^
 א,*יך און לזשאבערס, די און רסyודrט

 רע־ די וױ־־יןומ א פא־ װאס ®נװײזען
 לזא־ פ*רה*;ײוגנ^ די םון ז^טאטען

jyj אי; ר#;דיש*נס די אויף 199*ה 
טיײד.
 וע־זאט 4יאחא־ דעי האט דעם חוץ א

 רעקאטענ-יײ רײע א *גצואוױיז^
שטעי־ט האט ער װאס ש#גס,  צים זװ̂נ

 און ױניאן דעי פון כאארד דזש#י;ט
 אנגענו־ oy האט כאארד דזשאיגם דעד
 1 אאקאי* פון עקזעקוטײו די ,און נמנן

̂ט cy ו?*ט  *v טאכ^ כאקאגט געװאי
ony:oy*3 H.

טי־ cy־־ םרן טאגעס^ו-דגונג דע־
 £1י באשטיםט געװע; ׳אלזא׳ rx טי;ג

 טעםבעײ דזש^ונעיאל פ-ילערדיגען א
 צױ איז כיען אײדער אכער מיט*;;.
 ־y:* איז ׳טאגעם-ארדגו;ג צוש נממוטען
 איז נעוואדען, צו^טערט סיטינג
 oy געװא-^ן. יא»;עבראכע; סיטינג

 באפ* yv:H; א צונױפגענוטען זיד חאט
 אזעיצ״ טייען, זױבערע סיין ניט גאר טע
 נע־ פריהער דיגען דחןוס ןאדמױגען, כמ

 ;yDDy^y פאר טוידיג’ ;עװארען פונען
 ןיא יוניאן, דעי אין זיך *ױםםי־ןדען

 דיער פאר געױארען כא״שטראפט דינען
 אױפפי־ •וגיאדטעסיגע; ניט שיעכטען,

 זיר האט yטBכא די אט און ׳זיד רמז
 פיהרער^אפט דעד אונטער נע״צטמי״ט

 ,1 'ילאקא״ םון ארט׳מ״דעטאגא; □yi םון
 רו־ מ. טומעאטאכער, כאװאוסטען דעם
 ,טראבעי סאכען ‘צי זוכט װעילכע ׳כיז
יב נאד, קאן ער װען ױניאן דער אין  צ̂ו

חיעכונות. איטע ®עדזענייכע זײנע
־v: אויך באפטע די האט נאטיד*יך

 זאנענאנטע די פון טיטוזיייוי די האט
 זײ און ״קאטוניסטעך/ די םו; לינקע
 א:־ געלאזען ניט האכען צוזאטעז אי־ע
 ־y: ניט האבען ט^טיננ, דעם טיט נעהן

 —טאנעס־אר דעד טיט אננעהן ילאזען
 כײטיננ דער ײאס פראגען די טיט מ,0

 פארהאנד־ צו אױםנעסען נעזאאט האט
 לא־ פון ט״שערמאן דער װי נאײך אען.
 מי• דעם האט אױױ/ ל. כרודער קא^
 ׳אנ• עטערער די האבען געעפענט. םיננ

 אלץ פון פייהער אז טוטיעז, נעחײבע;
 צושריפכ דעם םאדהאנדלען טעז זאא
 װארגט װאס אעטערנײשאנאא, דער פון
 האםוניסטישע די :עגען אאקאאס די

 זאגענאנםע די ױניאנאאך, אפאזי״שאן
 טישערםאן דער איג׳/ ״מדיוהיי״עאגאא

 דאדוי, םראגע די אז עדקלערט, חאס
 פריהער אאקאא, םון רואס אאע ^ױט

 עקזעחױ דער סון וועדעז אױם:ע;וטען
 איז טיטינג איצטינער דער אז און סױוע,

 א אויט געװארעז נערופען ס*עציעא
 ^עטבער־ םריהעדדינען א םון כאמאוס
 םרײד־ םון פדאנעז די װעגען טיטינ;

 ארבײסער די םון אאנע דער דחןנען און
 פארגעאײ:ט האט ער *עעפער. די אין
 .עױ־ דער טכוח צױמריםט דעם װענען אז

 ססע- א רוסעז טען זאא אינ״ ײקײמאנאי
v v* װאך. נעקסטע אױזי טיטינג

 די געהאאסען. ניט אבער תאם דאס
 האאב םון נעםוטעאט האבע; טוסילעד

 כײ״ אזי־ינער צעהן נאך ביז זיבען נאך
 געטוזכ האט סשעימאן דער או; נאכט.

שאיסען. טיטינג דעם
 קאן אאננ וױ אאזא, זיך, פרענם עס

̂דען ױניאן »  אוטנעזעצאיכע די דו־
 יארשױנען? אזעאכע סיז אױפפיה׳־ע;

 אזעא׳ אאזען צו ״שיער דער איז *אנ; וױ
 ױנ״אז דער פון שונאים אעעדאיכע מ

 ײארוב ? אוםב^ם־אםט האטאנדעווזס
 ב-יע־ װאס חברה-אײם, אזעאכע ןאאען

 אומגעזעצ־ אן אױן• כדםיגג א א» מן
ײר אישז, ליכען  וועיעז :ערופען ניט ני

 אזעאבע ? םא^נםווארםאימײט צו
מן םען דארף לייםע אז פיהאען, דא

S טאג,77^ m  nyaoypapo iy»i4

erz פױלען פון
־ ו י ) 11 •״ ז- ®•ן 5ז

 א אױסגעארנ״ט צ״ט^ *עיחאיסחי׳ס
 זyהאכ װעינע ׳געזעץ-§ראיעקטען דייהע

^אר״גצופ״חרען ;עצײט :v^vov דירpyטy 
 כאדצעגדע אין רײכע די פון ״צטײערען

 ניײ nyi נײ דך האט רy |yn ן.yקי־אס
ŷ, גענוט רעדרוגגyרי ן •py^ i^ •פאר 

 גיאיייר איחם סען האט ןyכyי־ אין כן%>וױרק
^ דך. אפצורוהען אױוי געװען עאחיט  א

 אג׳אנ־ אװעקגעזעצט זyט האט אי־ט זײן
 טעהר זיין oyii יכערyײ באאטטעז, דעי־ען

 װערען *ראיעשטען דינע נעהא־־כזאם.
 ןy^ניטyאױט; אזױ סײם אין טאקע איצט

בי׳ײב^. גיט זכר קײן די םון טyס'װ אז
ם ̂ןyל.א■יטאי•יסט די ד ײ  באגקייען ו
צאי״ען. גיט ״צטײערען חײז וױיטער װעאען

 ױי9 די אז ׳איז רערפון טאט>ױtyר רעי
 *עטעג־ וייגען װעאכע םינאנסען, ײ״טע

 צו מאטאסטראסאי״ען א אין געװען דיג
געװארען. עמער גאר איצט זייגעז יעטאגד,
 טײ זײן גע״עאםען האט װיטאס װען

 דא־ א פאר טען האט פאכיגעט ניסטא^ן
 א*צט טא־ק. טױועגד 50 געגעבעז איל
 דעו־־ עוין רy איז ^yoysr װאכ^ 0—8

^ ny:yn 200 צו נאננען ױז טארק. ט
jy; זײנען רעם טיט צװאײך :^ My 

 פיא־ ‘טעי,כענס*מyי #'ע םון פי״זען יד
ב^ האט יהױת דוקטען.'רער ^י  אנג

 יענערקײט yרyהױyאוטנ א טיט ײאקסען
y נאכיאג^דיג i□ .פון פיײזען די דאאאר 

 א. םאײע, אייער, ׳«וטער ̂‘טעיyז בי־ױט,
 טאג. צו טאג םון גע^סעען דיגען ג. ד.
 אגהויב צום האט װאס ביויט, יyעכ‘י א

 2,900 קאסטyג רעגירונג װיטאס׳עס םון
טארק. 8,500 איצט שױ\ ?אסט טארק

 אטשטארססטען אז םאדיעטענדריך,
 אנג^גטעיד ארבײטער, די רםוןyר יײדען

 זײערע האכען װעאכע נאאמטע, און טע
טארקען. אין אױנען yרט,,•קסD יטטענדיגע,

 די זײנען חוד׳ט םון םאריױף אין װען
 ןyװארyג זysארטיק yp* םיץ ןyפ־־•־יז

 די אז קראי, דאך איז גיעסער טאי 3—4
 אױך םריהער האבען ײעאכע ארבײטער

ypp y טיט אויסקוטען נטypy; קױם ^ 't־: 
 זײ געײארען. רyער: נאך איז יױנען ייכע

 ?אטעגארײשע א אין אנגעהויבען, האכען
־y: ♦מכירות. yכערyה פאדערען צו םאים,

 מאכט/ די ןy״באקוט װעאען זײ אײדע־
 נאך איז אזױ, זיך רײסען זײ װאס צו

 !פעטרױשהע רזם?ר אאץ ניט ךערוױיא
 דעי־ אז םיהאען, לאזען זײ דארןי מען

 אונטערװארםען נאר זײ זײנען װײא
 זײ און ױניאן דער םרן העחטאםט ,ד

 אנשטענדיגע רױ א״יפפיהרעז ױך מוזען
ױניאן״אײט.

פון קאגסטיטוציע רי אױט ױדאךאײט
pjr ^ארגאג־זאצי

 רנ־yב און כאן : yאל ןyהאב פאדעיט
 כױ־ האאץ, טע?סטיא, טעטאא, ארכײטער,
טyטKיyאנדעיס־אנגn ארכײט^  רע־ ,vי

 םא־ די באאטטע. ■ריװאטע און גירונגס
אלאאגעםיע^ געװען כאטת איז דערוננ
 אונ־ אנדערע און םאכרי?א:טען די

 iy3:nyDyn־inP קײן האב^ רyרנעטyט
״yג אדער \,V2V1 געװאיט ניט

;jyay אזא אין y r ’PP ,ס׳האט אז טאס 
 די די, חוזל. סון א״נדרוק דעם נטאכט

Dאכריpאנ'טy,ג ניט זיך האנען ןyװאsט 
ערעז טיט שיידען  רװחים טלחטה yטyD ײ

 זיײ נערעזyםארקל טיט׳ן גײיכצי^טיג און
 רע־ די צוױנגען געװאאט yציpראדוB ער

 yאוטזיסט די כעבען צו װ״טער גירונג
װאלױטע. •ױאייעער nyi אין קרעדיטען

רי־ א ןyהויבyאנג זיך האט יא;ד אן
סטרײ־קכװאאיע. זילע

 נערואאט רעגירו:; די האם אנהױב צום
 באוט. אין דערטרינקען באװעטננ yגאנצ די

 גרוי־ 2 םיטענסטאכאװ, אין און י*אדז אין
vd צ ארב״טערy,פאאיצײ די האס גטערז 

 די *עטערען און אר״נמישען זיך פרוכירט
 דער* ס׳איז יפטרײקענדע. די פון טיטינגען

 עס ישיסערײ. און רײyגy‘יK’גע צו ;אגגען
 עס קרבנות, ארכײטער נעםאיען זײנען

:''?jyiiy; ly םארװאונ־ און גע׳הרג׳עטע 
^ ט ע ד

 פאליצײ רער געגען סטyפיאט איס
 רמא;־yנרyאויב רי אין איז רעגירונג און
 א^געמיײ א געװארען רטyלpער oyDr טע

:mv .?ס׳האט סטר״י ;iyos»ny בײ Din, 
 אל־ ^yiiicr’iK זאא יאנד זyנ;אנצ,א אז

פראט^םט־פטרײל. רyנ,סיyאיג
 און רעייטראלען זיך האט ר^רוננ די
 קסנyט די דרוקיאױף איהר איבטyאויסנ

 װיכ־ 2 די ז,yאנטpםאברי ^noyo און טיל
Vטיגסט '- 'VD M y* y ,זא־ זיי אז צװײגען 

 yרyזײ ןyװידירp̂י רy‘יyשנ חאס
 םון נהײטyזyאנװ רyד בײ סטרײמען.

 typ''iDD די זייגען רyטס*ס'ניסט,ארכי
ע םון האםפראםיס א טיט ר  איק־ צדדים ב"

 ן,yםאכ yרyא:ר אין ג^ואו־ען. וױדירט
 רyד איז בוי און האלץ בײשפיא, צום וױ

 סטרײק־יי די נדיגם.yפאר ניס נאך סטרײק
 דער אפגעיטװאכט. רyאכ *שױן איז כװאייע

כסדר. וואססם ןyגyדאג יקױת
 רן,yגירוננס-ציפyי yלyאפיצי די אױט

ט זײנ^ yיכyװ ײ  איז אםת, םון װ
 אויף ןyשטיגyג י?רורו רyד ױני חוחט אין

 װײ־ איז ױאי אין און נטyראצB 48 רyכyה
^ מ ^  םאקטיש נט.yפראצ 5Y צונ

 װי ז,yװאקסyג כמנהר פיא יהרות ,־yi איז
 רy און \v~WE"i ירוננסנyר די ס׳וױיזען

אפג/ךפםעאם. נישט אלץ נאך זיך האט

 טאג in טאג םון װערט דאלאר רyד
 טײ״ ײערין צוזאניעז איהם םיט םײערצר.

yדyר »̂y גyװײטעד ארטיקי״ען. כרויכס 
 און אױךהעכערונגען םון ןyרונגyםאד דיגע

 פאר^מען, אוסכאדיגנט װמאן סטריי?ען
 כא״ איצטיגע כיי־.רי ר,yכnyד ה׳איז
 דשטא פארוועאטניש^, און ד־ינגונגען

 אזױ זיך זאל לאנד דאס אז האםגונג, קײן
^syr בארוהיגyפארהע<• א םיהרען און ז 

לעכען. ט^י^פיג

2441 יDרyםyגר טעאעפאז
 פדעס לעאנארד די

יארס נױ סט., טע23 איסט 42

״נערעכםיגלײט״ םון רעזער פיי־אדעיםיער
טיץ א. דר. ש קעל פינ

דענטיסט
 53 יאקאי םון #םעםכער נעװעזעגער

״ אי^ט ר«ט איז *םיס 1ז
סטריט בראאד סױטה 2545

קאכינזט ײיסענשאפטריכער כיארערנער, א
ןן—•—•—•—•—♦—« ♦ « ♦ ♦—«—-•J־ ױניאךאײט פאי פרײו^ yלyציyספ ״

אינשורענס
פאר

סלאוקםאכער
 םאדדכערונג לעבענם

מענט יאהר 20  ענראו
פײמענט יאהר 20

מעטץ םאול
דער מיט א־צט

ץ  אינשורענם לײןז יארק :
קאמפאניע

n o סטרים טע23 איסט 
.4224 גראם^שי : פאןyטעא

 עװע., דײלי Dy: 2008אדר חויז
.7619 פארדאם .*:5yo :ראנקס,

14 J g o ^ oס.1923 סע«טעסבער, סען י י ^ ג י ס ב ע ר ע נ פרעםער
 זאיט איהר אז אײך, jyuy3 מיר
 אוינען, y;ycא םיט ?עטער דיזען לײע;ען
 אײער שארה־טען װילמן טיר װאדים

־;זו;ט.2
 וױיער־ די דאס װיסען, זאאט איהר
 כי־ און װעלװעם פרעםען צו ברעטיאך

 נע־ יעצט ניז האכע; םיר װאס לױױיע
 טאכטy; דינעץ שעפער, די פאר טזנט

 םאשינען די וחמ ראס אזוי, געװארען
 פיט םען באגיסט רyוױי די ארײן זעצען

 מיט צו תלעפם \vo און צ־עטעגס סך א
 ארויס״ ניט זא< װײער רי אום נם,yאײװ *

צוריק. לריכען
 א פון twacy: איז o:j«yv רyדיז

 א זעהר באדצם װאס שםאף y;דyנyנר
ly-.yrw אחנם איהר ײעז איז געײה» 

 אײ״ הײמן םים און װאסער סיט דאס
 PK גזגרוך דצר אריץ אײך הטyג זעץ,

שערליך. זײן קען דאס װאס הארצען,
 אונזער פין ארבײטער y>'D זאנאר

 הארץ־ א אױף כאקלאגט זיך האב^ ש^פ
 דא?׳ א »ון רזוכונגyאונט אן שװאכקײט.

 שטארקײט די דאס ג^יגם, האט טאר
 און הארץ דאס שאדם o:vov̂ םvד םון
 iyDרו ארבײם^י yךyאונז אריבען. די

 ״קאנסאספשאךברעסל«ד/ אן דאס
 jyouy: צײט yovŷ די זyהאב סיר

 אױף װײ^ברעטלאך די ציקלאפען
y' :אר האיץ. שטיקער ראסטע9 iy האלץ 

vq'w א זיך אין ראם i ,און צאהל.פעך 
 םון נטvםyצ די װאריסטyצ איהר װען
 איז האל^ די און װײער־ברעםעל דער

ך ?עהר ־vnya רyד ^י  מד רyאײ פאר ש
 שװערע Diyci^y: חאבען םיר !זונס
o>y2 מ צוyנעפינק זאל^ זײ כאניקער 

 וױי^גרעטעל א מאכען צו ŷכױט א
 oy אמר תאל״ן, אהן און נטyםyצ אה;
אויסצוארבײ^ז. שװעך זעתר נעװעז איז

 אנזאגמ םיר־אײך fy:yp יעצם רyאב
 יעצם האביז סיר דאס שטחה, גרויסע א

 וױײ א אויוי םענםyפ oy:'' א באקומען
yד־כרyטyקײן איז צץמענט קײן װאס ׳ל 

 — רצוyד געברויכם ניט װקרט האלץ
 ליײ סארט אזא ו:דעןDרy האב^ מיר

 און קופ^ םון מאכטyנ איז װאם D̂נyןו
 װאס מאשינען, יקסם>*"ננעס האברען טיר

 קױ די צו ברעטעל װײער די טמצפעךצו
 גוס ארויס קוטט Dy און ^~<ייװ^ם8
!האדצען אין זונסyג א — ציכטיג זןא

 און וױיך זײנען װײער־בר<טלאך די
 די און וױל, מעז װי בוינען זײ ?עז טעו

 אנ״ פונט 2 נאר גטyװ סייז גרעסטי;
 16 װעג^ האלץ רypשטי די װאס שםאט
 צר די באװאונדערעז װעט איהר פונם.

̂ yoys נײ^ם iyuw פון פריחגנהײם
 ציי̂כ דער פון וואונדער א איז רy<כyװ

 דאס שמארה, אזוי דאם איז ^yi און
oy 10^ קעז iy3y?ny2 ברyמיז ם^*י 

n y i ̂ט  אײו נעבען םיר סםײל. זyא
rrvy — אייצר םח אראפ װארפט $ 

בדיד הייצערנע שװערע די בײטס־טיש
rX^ די 9̂אר '^1K רפט^וו טזגי• tm S פארפyבסy לײװענט׳I « f 

\. ! א ן א שרײט •lyoyj צו האלד איז .ה* ץה יד ס,ס ער״ םיט נידער - ^
״ ״ !יי־ותנם נעפעכםע די

 » )W אק אייך ביי »1דא טעז אױנ
 ײעיײעט. פרעםעז צו 4ווייערנרעט

■ws*ינ אונזער ?ויפט בי^יחײע, ארער ׳'
_״. ״ הופערנע״ל״װעגט• די פעטענט מב

 ע • איז פרעםעד אלע אײן סירי^אךעז
י ° י, ״ ו זײ ב*םעם. א״ערע אןיך י

ייאיג־ נייעם אונזער זעהען ס׳וםעו

־ ־ ״ " , ״ ; ״ ; ' ״ ו < » י » י » ״ ־
וײ *ניז שםאםעם• אלםע רי

י יי »
״ גאיזוסעז צו יי״', 'אי םײא ברעטי׳אי• נעסםע ^9 אטעריקען די נ

»r ־״ פרעםנארר װעילותטs״E d טע.עםאז ;ין עװענױ, פינסטע
ייי .2220 אישלאנד

עםער דיז׳גז ניט פרײנדליך, ביטע
אדײ.יאם, אײער צו

T H E  R 0  G  I N  

1 k c e t a r ia n  R esta u r a t

Pure and Wholesome Foo,
No can goods served. 

Open da) and evening.

Marks PK, New י

א־יסשליםליד קױפם

 םהעע סאלאםניא
 סשאי צוועטאסשני

| pgno ?ילי װהײט

ט ®יונזעריס ער אנז  סע־ ר
ם. םןנ ש ת ע נ

סי א׳ר־־^ע ד• ע '••ס כ־ורא, ■*נײכ׳ *  איז י
" •אדר 1יעצט/ די סױן פאיייייף  **םפי״נ■ אי

 פע״ד אויש׳ז טעטיגרייט איה־ ענטײירעלט ירי■■
r •וכי׳יכיםי םיז s איז אין אדױע־טייזינג 

 טיכ־ א־ו גיםע איחי פאי נעײאר«ז אנעריזעגם
 ־א א־ו יכלײט*on•'; אײ־■* פאר ארנייט, טינע
ט נאו/אנדייננ יעיע «  א א״גנעפיה־ט a׳r* י
גיט אי־ײכ־יסעז “זיכע ויעט *יאס ••סיי״ענ גייע

י י־ איעעי• “ויי־נילע י
ט־י״ינ^ו.

״.■)ד;־: •־* v ־כ ' איט־־";נ i־”נ יי
 ״k נאשטעײיט א• דע;עיישס*נט יפנווע־־ט

j א• ־rא-א:־־*.י *יעט •• דעס r i r e z" ו
א־’א*נא;- פא־א־נע;, גטסיטי/ויענ. א
•: •־OT ־ א באכ־־עע-כ :׳;־,,׳*אד ־יעע4  :,ד

,«י־ יויז יו־קיססעז ביט של, א''י  אט־עיש•;ס '
 ניי איז א־ינטז־נעטענעז א' יאנוחנ־־טעז סא־

-< v •*:ט־;דט •גיע*׳; *יז י ;  -yc” K י ־ ן י
*ט7־א;/־ ש«ןר;־׳כ *ײ ־־>'_׳ ~V "i דעפ צי־־ינ

ז ן *? א-וט־נז ז עי נ א־ ז יי ר״ס י ז מי י אד״ ן א-ז איז *#־י ;•״ ,,e 'r©'•" א־ז ע־סכאןז
׳H־K יv אי ־״־ט א פ*ז : ׳ ;r: ׳; ׳ ד: ״ / : ו  אי־ןי י

It orm נ־׳ i.vi פײ ריר׳; א

 נע־״־ינעז ,יא־פי; ע:יז ביד; *יענעז ־־<ז ל«ן-
rjrv 't ײי  איד-שעי וע־ ם־ן אר״עכ יעם א

הי ני1ב׳ 1י^ ניי־א, ••ײיעי * v ״ v, "  םאי :
v י#:^ע-ט רעי־׳בn..׳־.* : mאז“ט; יישניזןגט׳ ז ז hh'.7 כט״״זןסמנט

*

ו

vשנה ה ל תנו פונ כ ת
 — בדבה נײ־יאהד אונזעד שיקען טיר
שען םיל און  — הצילחה גרױס װע
ן נעניסעז דוילעז וחןס «לק צו ז  לעבען, י

עז נר»«ערס די פארעדעו און אי :נעבען די ז

 םהעע, קאלאמביא
טשא/ צװיעטאטשד

ט־עע, לײלאק װהײם
 קאיא, ל־־לאק װהײפ

קאפע. טאלאםביא
שט, אלע זײט  !װעלט דעד פון הנאה האט נעבענ

טע קױסט  !נעלט אײער פאר טהעע גו
 !מציאות קיין זדכט קאקא בײ האלט איזזר ודעז און

ק װהײט ײלא !חױת א וױרקליך את קאקא י
ארץ, דרך נרױס מים

זעכנאזח, סעם
שאן 185 א־?. ניך םם., רױױז י

םמ דעזײנערם

פארלאנגט סך 8 װערען סלײדער פדוימז
1פררען און מענער םאר ®ראםעםיאן גוטע א

 םיםעם פרויען, פאר דעזײנינג אין
 קורם א קלײדער קיגדערשע און
 כאל־ k םיינש םקול םיטשעל אין

 גרדיםע « און ®אזישאן דעע
נעהאלט.

 נארמענט אוו סקדהל םיםשעל די
 נרײ־ טייקימ, עטירן8 רןזײניננ,

 קליײ םרויען םאר פיטיננ איז דיננ
 •»הר GO אינער עאבלירט דער.
^ נרעסכמז דעם סיט ם ער

 אידעען נײע
 םיםטעמען נײע

 םעטאדען כעםטע
רעזולטאטען• בעסטע

 אין טאנ אונטנרדיבט. •רױואט
 באדמנומען. ניםע קלאסען. אװענם

 קומט ארער טעאעםאנירם שרייבט.
 פולער מיט כוסאעם פרײען א םאר

אים^רמאציאז.
אין דעםאנםטריי׳טאז «ױיײ

םקול. אונזער

1• *• י•

אד מאנטאג- :שלאםען אװענט מוו k נד iu n■

L DESIGNING SCHOOL
NEW  YORK

Ph■■.: Fit» R if IM
13 W E S r  37th S I'U EET ,

ט טTעקזאמינ אױנען  די מי
— אינםטרומענטען נײעספמן

 אפיסעם אפםיקעל בעקער׳ם דר. אין
 םשענסעם. קײן ניט םען נעהמט

 בע־ דר. אז זיכער, עם איז דערפאר
 הילןז אםוז׳ע אן זײגען כרילען קער׳ם
די פארשטארקען זײ :אוינ פארן

 אױנ אס3 באפרײען און זעה־קראםט
אנשטרענגוננ. פון

 אונ־ נעטאז װערען ארבײטען אלע
 פערזענליכער בעקער׳ם דר. טער

 פאר- נרעסםער דער מיט אויפזיכט,
זיכטינקײם.

j. מאנהעטען
 עװ. זיבשטע 2313 בר*וװ״ איםט 213
jel.'if• (יויישעו עדו. סעה«יד 131 סט.ן טע136 »וז i סט טע8 וה®.־.
in איטס nest סט שװעניו ל«»לס m עת.« םע4 ינעבעז

:בראנקם
a גסי• m n - i ור •אידזום איסם 5?זז «יו» י

:ברדקלין
עווענײ• •*טליז 1«סל

D f B A R N E T T l  B E C K E R
CPT 'C 'ANCPTOUFTQj$T

ג



lu i i irIt י «.!kd ,lya'Bymyo tv»1* jflyna

fS י '

ט ו א ס ש
צוקונפט זײער װעגען דענקען זײ פה זױפיל

קינז־ש־ דיערע װעגען
יװאפ אץ סשפחה זײער וועכען

מנד< דיזען פון ביוגעו ךנען זײ פון ורפיל
 רעכשען. פ־לע האש םיםױען א איז װאס איב־־טע־ דער

 ״אױטסײדער׳/ ק״ן ניט איז ער
״פיעמדער׳/ קײן ניט איז ער

לאנד, פװ אנגעלעגענהײטעו די אין שותןז א איז עי־
שטעלעו, רעגירונגס גוטע באקומען קאנעו קינדער זײנע

אמעריקא^ אין ארײנקומע־ לייכט קאנען קי־ובים זײנע
לאנד דאם מאכען צו טאנ עלעקשאן אץ שטימען ,קאז ער און

פאקט. איז און נאמעו איז דעמאקיאטיש

אן ש די אלי ר שו ם א נ
/

בראדוד m 175 כילו־ינג ״פאװועוטס״ אץ
\/

שטע די אדױסנעמען פרײ נאנצען אץ אײר װעט פײפערם. םיטיזעו צוױי־טע און ער

אווענט. אין אץ טאג ביי פריה, דער אין אפען איז »פים דער

ז פאנגם י ל סיםיזען א װערען צז .אן ג
ר ע ז ם די ענ מ ײז ט ר ע װ ד ז א ען באצאהאם אי אר װ ע מאאחיעא. א. אעאן םון נ

C

GERECHTIGKE1T—(JUSTICE)

t w t m ױני»ו ומירסערס נארםענס לײויס אינפערנעשאנאל וער פװ ארנאן
PRICE 3 CENTSNew York, Friday, Sfpiembfr 21, 1923.1923 , .Vo1, V. No, 38םע#טעםבער טען21 פרײטאג,

ארגאניזא- באנײט אינטערנײשאנאר
פילאדעלפיא אץ ציאנם־קאמפיץ

ט ױניאן דרעשמאכער און וױיסט ױ אנ  די בײ טעגײקײט לעבעריגע א — קעגװעס. הױדצױהױז א מ
שאינט קלאוקמאכער — םריװאט־ררעסמאכער. ך געמ״ט באאדר דז  די ארגאנידרען העלמען ד

עמ נטשרעױרע — טײלארס. לײדיס .15 לאקאל מון כדטעג באארר עקזעקוטיװ אן אויח אןז
זיךיוױדעי פאגנט פילאדעלפיא אין

 $רגא:יזאצי*<<:כ־ אינעערנײשאנאר א אן
 נײער א כיימ װעט װעאכער ,לאםפײן״
 אײני־ אויױ װערען געםיהרט פדישהייט

 איבײ־ די אדגאניזירען צו לײ;ס, גע
 ךער אין באשעפטיגט זײגען װאס טער

 שטע- און אינדזסטריע, נארמענס ?ײדיס
םאך. זײער אין ױניאנס די פון אװעק הען

 פרע־ איז א^מולענענהײט דער װעגען
 אין געװען װאך אעצטע זיגטאן זידענס

 חרכגערעדם ז'ך האט און פיאארעאפיע,
 םע״ און בעאמטע די םיט דעם װעגען
 םון לאקאלס די פון טיטגאידער מעע

 םיאארעא־ אין אינטערנעיטאנאא אונזער
פיא.

כײ געװען עי איז אװענט טיטװאך
 עסזעקוטיװ פלז פיטיננ ספעציאא

 דרעסאכער און װיייסט די פון באאי־ד
 מיטינג רעם אויה .15 יאקאא 'וניאז,

 פרענער, :עװיסע פארגעאײגט ער ראט
 אנ;ע- אםאא װידער זאא י;ש אזוי וױ

 ארגאגיזאיאנפ מיכטיגער א ווערען פירט
 דרעסמא־ און װײסט די צװישען קאספײן

 םון אװעק אאץ נאך־ ׳טטעהען װאס ׳כער
 גענעראא- לעצטען תרכ׳ז ױניאז. דער

 15 אאקאא איז םאך דעם אין סטרײק
 האכענדײ ױניאן, ^טארקע א געװארען

ננט צװײ איבער  אבער כיטגאידער, טוי̂ז
 ארבײטער אאע ניט װײט זײגען י־אס
 זיך װעט ױניאן די טרייד. דעם פו{

די ארײנצוקרמען נעמען טיכםיג איצט

 װאש פאך דעם פון ארבײטער אנרערע
דרויסען. אין טאר ?־יגען
 זינכיאי, פרעזידענט װאט פרענער די

 עקזעקוטיװ דעם פאר פארגעזײנט האט
אנגעגומען אײנשטיכײ; זײנען באארד

 די אן פאנגט װאך די יעױן ;עװארען.
 און ליםיעטס דורך לאטפײן דעם ױניאן

 װע־ געדאנט אויך װעט עש כײטינגען.
גיט־ די פון קעגװעס הוידצױהױז א רען

מ »וין״ י*וס8(׳ ײ )10 ז .

 דער־ אנחשעלעס לאס פה תלאוקמאכער
סטױיק גענעראל א קלערעז

פריה. דער אין זײגער א 10 דעסטאג, געװארען גערופען איז סטרײק דער
 ^גערעכטיגקײט״ די פון אעזער די װי

עקזע־ דז׳שענעראא דער האט װײםען,
אינטעדנײ־ אונזער פון באארד קוטמו
 ם«ע־ א שילען צו באשאאסען יטאנאא
̂ס אין. ארגאנײזער ציעאען  אנרזשע־ א

 א אױןי אװעקיטםעאעז העאםען צו לעס
 ױניאן קאאוהםאכער די באדען געזונטען

 וױיס־םרעזי- און שטאי^, יענער פון
בא־ איז אעפקאװיט^ סעםועא דענט

 מײ די דורכצופיהרען נעװארען עטיםט
נאײך איז אעפקאװיטש ברודער -פיע.

 טיכטינ גענוםען זיך און אפגעפארען
 אפגעהאאטען האט ער ארבײם. דער צי
 ארבײטער ?ייט._די •םיטיננ׳ען רײהע א

 קאנפע־ אייניגע געהאט אויך האט און
 םאנופעקטיטורערס. די םיט רענצעז
גע־ םען.^ארניט וזאט גוטען םיט אבער

עו צו דעלעגאציע אוכזער  קאנו ו
ליכאר אוו פעדערײשאז אמעריקאן פוז
רעזאלוציעס. וױכםיגע גאנץ איעיגע פארברײנגען װעט דעלעגאציע די

 אפ םאהרט נאכםיםאג םרײטאג דעם
 אינטערנעשא־ אונזער םון דעאעגאציע די

 אםע־ דער פון סאנװענשאן דער צו נאא
 קאנ־ די אײבאר. אװ פעדערײשאן ריסאן

 אין װערען אםגער»אאטען װעט װענשאן
 א איז װאס סטײט, ארעגאז פארםאאנד,

די׳ יארק. כ\ו פון מהאך װײטער גאנץ

□
ם8:ר,-א רט־שארצ"בנ'

38 נומער ״גערעכפױגקײט׳/ם

ש ר. מאקס — װאך עני  רי ד
— VY2. יאי־אל ׳וניאז םאכעי טאז

יאיאי־ ױניאז

װ

ט ײ די .2 ז
 כ ק־־אול

בי ה. דו
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 שיקאגא, דורך םאהרען װעט ךעאעגאציע
 סאן־ און אנדזשעאעס אאס קאניאן, נרענד

םראנציסהא.
 די םון באשטעהט דעאעגאציע אונזער
מא־ פרעזירענט פערזאנען: םאאגענדע

 דער פינקאװסקי, ברורער זיגםאן, ריס
̂ן טשערמאן  דרעסםא־ און קאאוק דעם ם

 אאנגער, ברודער און באארד רזשוינט כער
 ארגאני־ זעאבער דער םון םעקרעטער דער

 םע־ דער אםדור, םאהס ברודער זאציע.
 קאאוקםא־ פיאארעאפיער די פוז נעדזשער

 דער גרינבערג, הערי ברודער ױניאן, כער
 םאראײניג־ נײעם דעם םון מעגערזשער

 אנ־ אואידזשי ברודער און 91 לאקאא טען
 אי• רעם פון מענערזשער דער ט^׳ניני,

מ אוין* (שלום ײ .14 ז (

גע־  געמוזט האט עס אױספיהרען, לענט
 סטרייק, א װערען רוםען

 אנגעתױ איז םדיה דער אין סאנטא;
 פאאגענ־ די זיגםאן פרעזידענט צו טען
טעאענראמע: י־ע

 או־ איז כײטיננ םאס מעמבעד ״א
 עכ שבת. אעצטען געװארען :עהאאםען

 ם,ין םראגע די געװארען באטראכט איז
 און סטרײק, אין לאאוקםאכער די רוםען

 זאא עס געװארען, באשאאסען איז עס
 װערען נעשטימט םראנע דער איבער

 רעזוא- דער באאאט. סעקרעט א י־־ורך
)r7 זײ« אויןי לוס(.

 נ»■ צו זוכט 90 ראהאר
 אגריםשנם דעם נײען
אופז פרידליכען א אױןז

 איז געהן ניט װעט דאש אײב
!קאם״ צום גרייט דניאן

ױי

כ/ן
ד ױ

 נעפעלדעצ געװען שױן איז עס
 ער רעם איז ״גע־עכטיגקײט״, דער אין

 דעו אױסגעגאנגען סעפטעטבער שטען
 ררעס קאסטאם רי צוױשען *;ריטענט

 כאלע• די און 90 לאקאא ױניאן ^םאכער
 מענע דער און פאך׳ דעם פ*ן באטים
 בעד י. ברודער ׳ױניאן דער פון דזשער

 װאס אײדגע סיט נאך יזאם גארסק/
 פי אלע צו בריף ארויסגעשיקט צורילן

 אנרי• נײעס א פון קאפיע א טיט כיען
 אינ אגריסענס דעם זאלען זיי םענט,

 ןהאכ םירםען אײניגע טערשרײבען.
 א ׳דט נאף אנדערע און געטאן דאס

 םיפ אונטערהאנדלוגגען פיהרט ײניאן די
פירמען. דאזינע די

ױ• די האט סעפטעםבער םעז6 דעם
 מעסבעױ כאזוכטען נוט א געהאט ניאן

 דעם באגײען םון פראגע די װאו טיטינג׳
 באשפראכען גענוי גאנץ• איז אגרימענט
 אײנשטי• נעײען זײנען אאע געװארען.

 .װע־ געחפען זאל סטרײק א דאס סע,
 T? וועט װאס םירמע יעדער כײ רען

 םים אגרימענט דעם כאנײען צו אפזאגען
 ?יף האבען מיסגאידער די ױגיאן. דער
 ואא עס אויכ דאס םארםאיכטעט, אויר
 א װערמן ארויםגעלעגט זאל נויטיג, זײן

 צו םיטגלידערשאםט, דער אויןי טעקס
 דער םון ארבײם די :רי ׳םאנר א שאםען
 םיט װערען נעטאן קענען זאל ױניאן
ערפאאג. םעהר

ס  פאנגט 38 לאקאל יזניאן טײלארס דױ
קאמפיץ ארגאדזאציאנס ענערגישעז אן

 לא״ דעם העלםען צו ^רגאנײזער ספעציעלען א אן שטעלט אינמערנץשאנאל
 דא- םאס־מיםינג א רומם ױניאן די — קאםפײן. דעם אנםיהרען קאל

 םיטינג דער — האל. ברײענט אין םעיטעסבער, מען27 דעם נערשטאג,
 י. װײם״פרעזידענט באראןז, סעקרעטער מון װערען אדרעסירט װעט

 דזשי^ווא- ארטורא ארגאנײזערס, אינטערנעשאנאל די און פײגכעיג,
גאלדשםיץ. דזש. און ניטי

טיי^ארס לײדיס ד• םון םאף דער
 אין טאכער האסטױם םעאםריסאל און
 גום אזױ ניט וױיט נאף איז יאדה נױ

 די אז זײן, צו ס׳בארארוי װי ארגאניזירט
 ביי באשעםםיגט זײנען װאס ארבײטער,

 אר- די האבען סענען זאלען םאך, םרע
 זײנען זײ װעלכע צו בײטס־באדינגונגען

 פארשטעהט דעם, םון און בארעכטיגט.
 די ױניאךלײט, די אױף לײרען זיך,

 פון ארבײטער באװאוסטזיניגע מעהר
 לא־ דעם צונויף שטעלען װאס ׳םאף דעם
 בא־ א*זא, ׳ר.אט ױניאן די .38 קאל

 אר־ ענערגישען אן אנצופאנגען שלאסען
אר־ די צוױשען גאניזאציאנס־קעםפײן

אז ״טרײר ייג״ עדױקײשאנאל ױני '|י'באי( אנ•
קריטיקער.

 מאנטרעאל פה מאנופעקטשורער קלאוק
ארכײטער ױ אנשרעקען זױלען

 װאס ארגאניזאציאנס־ארבייט, ,די
 איז אז םיהרט אינטערנײשאנאל אונזער

 בא־ שװערלאך. גאנץ צו געהט הענעדע,
 מאננד אין פאל דער עס איז זונדעו/ס

 פרא- דאן זיך זעהס עם אבער ועאל.
אדבײס. דער אין כרעס

 אין קלאוהמאכער די פון לאנע די
̂־־עאל  די שלעכטע. נאנץ א איז מאנכ

 די װאס דעם טיט זיך באנועען באםעס
 ארגאנ״זירמ, גוט ניט *זײנעז ארב^טער

 ױניאז דער פון אװעס שטעהען זײ װאס
אױוי״ וײ פוז הוים די שינדט מען און
?נרערםיו די •עטעהם טעיוו די טײא

 אג־ זיך ארבײטער די רופט און װעקט
 מיט און ױניאן. דער צו צושליסען

 םארבעסערען זיך כחות םאראײניגטע
 טוען באלעבאטים די. אבער לאנע, די

 טעראריזירען, צו זײ האנען זײ װאס אלץ
 ניט זיר זאלען זיי אנצושרעסען, זײ

 װענדען די ױניאן. דער צו אגשאיסעז
 אפצוהאי־ סמראשונקעס הטיני כל אן

 צו זיך ̂ונשאיסען פון ארבײטער די טעז
 זאגעז באלעבאטים די ױניאן. י־ער

זײערע .י»ײ*ממרײ די »י אפע; :אנץ

 אינ״ אונוער און םאןי רעם םון בײטער
 םיטחעיפען איהר װעט טערנעשאנאל

נויםיג. זײן װעט װאס אלץ מים
 רי נעטאן. שוין װערט דאס און

 אנ״ אינטערנעשאנאל אונזער האט װאף
 םאר ארגאנײזער גאעציעלען א געשטעלט

 בא• גוט איז װאס אײנעם ארבײט, ,דער
 דאס םײלארס. לײדיס די צװישען קאנט

 װעלכער גאלדשטײן׳ דזשײ. ברודער איז
 כײ ארגאנײזער נעװען אםאל שוין איז
 יאהרען םיט נאף טיילארס, לײדיס די

 טײלארס לײדיס די װען רעםאלט צוריק,
נומער, זעלבען דעם געהאט האט ױניאן
 טײלארס לײדיס די .38 ־אקאל

ט אויןי (שלוס )14 זיי .
קענען

ױ קענט איר רו שיקז ױ  1*' דו
r v c e y? ,י בײז

אנ

דירען דאס טו  ױני־טי די אץ ש
אננעםאננען. שױן םענטערס

 אינטערנעשאנאל רי איז שםודירעז ר*ס
 אננעםאננעז שוין זיך האם סענםערס ױניטי

 *ננעגעכעז װערט װ«ס סהויס ■אבריל די אין
 אנ־ די חוץ * צײטוננ. רער םוו 4 זײט אויוי
 נע־ װעיק דןורם װאס מוברזשעהםס דערע

םי יעדעי אין אין יערנט,  אויר סענםער ױני
 אוז «;םא:געד םאד עננריש, םא־ קיאס א דא

ארװענסד.
 נאוי םאי ■יאץ רא נ«ר איז היאסען די איז

 את־ םיז םיטנרידער די זאיעז און סטודענטען
 נעיענע:.־ רער סים כאנוצמז זיך 'יאלא״־ם זע־ע
ך יל*׳ז סעז ד־ט.  די י*יז רעדזשיסטרירעז זי

 איז אוז יתיאנס ייאיזאר אײע סוז *םיסעס
 איטמע:מ,8דע עדױיז״שאנאל יייז «־׳יה

ט »נםע װעסם ה בטיי


